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Geachte fractieleden,
Op 11 februari 2019 heeft uw fractie aan het college van burgemeester en wethouders een aantal
vragen met betrekking tot het Basisteam Politie Zuidwest-Drenthe gesteld.
Een raads- of fractielid van de PvdA heeft onlangs van een wijkagent vernomen, dat het politiebureau
van Meppel op korte termijn verdwijnt. In genoemde brief heeft u uw zorgen hierover geuit evenals uw
zorgen over voldoende goed opgeleide wijkagenten.
Naar aanleiding hiervan heb ik de teamchef van Politie Zuidwest-Drenthe gevraagd om een nadere
toelichting.
Verdwijnen bureau Meppel
De teamchef van politie geeft aan dat er recent op een spreekuur een informeel gesprek heeft
plaatsgevonden tussen een wijkagent, een raads- of fractielid en een jongerenwerker. In dit gesprek
werd de wijkagent bevraagd op een aantal ‘what-if’-scenario’s met betrekking tot bureaulocaties,
waarbij werd bevestigd dat op het gebied van huisvesting momenteel ontwikkelingen plaatsvinden.
Planvorming rondom huisvesting wordt momenteel door de eenheidsleiding onder de loep genomen.
Tot dusver zijn er nog geen details bekend over sluiting, verbouwing of anderszins. Details zoals
sluiting van het bureau Meppel en het verhuizen naar Hoogeveen worden niet door de politieleiding
herkend, één en ander lijkt onderhevig aan individuele interpretatie. Voorlopig blijft de politie haar
dienstverlening nog vanuit de huidige locaties, dus ook vanuit bureau Diever, verzorgen.
Bezetting wijken door wijkagenten
Alle wijken in Westerveld zijn nu voorzien van een eigen wijkagent. Voor de huidige wijkagent van
Dwingeloo, die in april vertrekt, is reeds een nieuwe wijkagent benoemd. Komend najaar verlaat de
huidige wijkagent van Havelte de politie-organisatie. In mijn reguliere overleggen met de teamchef van
politie heb ik aangegeven, dat ik verwacht dat de werving voor een opvolger ruim voor die tijd wordt
gestart, zodat er geen leemte ontstaat in de bezetting. In mijn komende overleggen zal ik hier steeds
de aandacht op vestigen.
Ik hoop dat hiermee de vragen voor nu voldoende zijn beantwoord.

Met vriendelijke groet,

H. Jager,
burgemeester

