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BETREFT 

Voornemen van opheffen arrestantenvoorziening Roermond. 

Geacht college van B en W, leden van de Raad, 

Binnen de Politie Eenheid Limburg bestaat een voornemen om de arrstantenvoorzlening in Roermond 
op te heffen. De noodzaak hiertoe lijkt te zijn Ingegeven door het niet voorhanden hebben van 
voldoende financiële middelen om het in stand te houden. Met dit voornemen ontstaat het risico dat 
het onderbrengen van aangehouden verdachten in het noordelijke deel van de Politie Eenheid 
Limburg berperkt ordt tot Venlo. Opdit moment lijkt het zo te zijn dat Maastricht en Sittard als enige 
alternatieven overblijven. 

Leden van de politievakbond ACP hebben hierover hun grote zorg geuit. Zij vrezen voor hun veiligheid 
en die van de burger. De signalen hierover waren zodanig dat de ACP heeft besloten tot het houden 
van een enquête onder haar leden. De uitkomsten en rapportagen treft u bijgaand aan. 

Uit de rapportage blijkt de grote impact die een sluiting van de voorziening in Roermond in de ogen 
van onze leden zal hebben op de primaire polltieprocessen in handhaving en opsporing. Ook worden 
de risico's voor ketenpartners waaronder de gemeenten geschetst. 

Het is voor ons evident dat wanneer onze leden concluderen dat hun veiligheid in het geding is, dit 
onmiddellijk raakt aan de veiligheid van de burgers. Zo blijkt uit het onderzoek dat een sluiting van 
de arrestantenvoorziening in Roermond volgens collega's een kettingreactie tot stand zal brengen die 
hen sneller en vaker In de positie zal brengen niet op te treden. Mensen en middelen zijn niet meer 
voldoende voorhanden voor borging van veiligheidsbeleid. Er wordt een beeld geschetst van situaties 
waarin niet meer over politie kan worden beschikt. Omdat u als gemeente primair verantwoordelijk 
bent voor uw veiligheidsplan vond de eenheidsraad van politievakbond ACP het opportuun ook u 
deelgenoot te maken van deze rapportage. 

Uiteraard zijn wij bereid u desgewenst mondeling nadere uitleg te geven. 

Hopende u voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet. 
Namens de eenheidsraad ACP Limburg 
Voor deze 

ONS KENMERK 

Ver./Corr./14.073/MP/gth 
uw KENMERK 

Gerrit van de Kamp 

Bij beantwoording ons 
kenmerk vermelden 
a.u.b. 
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Samenvatting uitkomsten onderzoek 
ACP-leden vinden een (voorgenomen) sluiting van het cellencomplex Roermond nagenoeg unaniem 
onverstandig. De invloed op hun werkprocessen is aanzienlijk en zij voorzien dat ze bij relatief 
geringe incidenten al niet meer in staat zullen zijn hun werkzaamheden naar behoren en naar wens 
uit te voeren. ACP-leden voorzien, door de inbreuk op processen en het afnemend mensen- en 
middelenniveau een behoorlijk risico voor hun veiligheid. Als laatste is de uitkomst voor de burger 
negatief. Alles ln ogenschouw nemend voorzien onze leden een inbreuk op imago, gezag en 
criminaliteitsbeeld als het voornemen tot sluiting werkelijkheid wordt. 

Inleiding 
In December 2013 kreeg de ACP Leusden vragen van leden over de voorgenomen sluiting van het 

cellencomplex in Roermond. Leden vroegen zich af hoe zij hun werk nog zouden l<unnen blijven doen 

in de mate waarin dat van hen werd verwacht en zij gaven aan zich zorgen te maken over hun 

veiligheid. Tijdens de vergadering van de eenheidsraad Limburg op 8 januari 2014 zijn deze vragen 

besproken. Politievakbond ACP zet zich in op het gebied van Arbeidsvoorwaarden, 

Arbeidsomstandigheden, Arbeidsverhoudingen en Arbeidsinhoud. Door de ACP-leden van de 

ondernemingsraad Limburg werd gemeld dat de medezeggenschap ook vragen had gesteld bij de 

doelmatigheid van deze voorgenomen sluiting van het cellencomplex. Zij hadden hiertoe een 

onderzoeksopdracht uitgezet bij bureau AEF. Door de eenheidsraad werd geconstateerd dat 

genoemd voornemen raakt aan de arbeidsomstandigheden en arbeidsinhoud van haar leden. Door 

de vergadering werd vervolgens het besluit genomen dat ACP-inzet op dit thema gelegitimeerd en 

noodzakelijk zou zijn. Om scherp te krijgen hoe leden deze inbreuken ervaren en motiveren, werd 

besloten de leden te enquêteren. Deze enquête, bestaande uit 14 vragen, waarvan 2 open vragen 

was online te benaderen vanaf 27 januari tot en met 4 februari 2014. 

OiiderzoeksFraag 
Hoe kijken leden naar de effecten van de voorgenomen sluiting van het Cellencomplex Roermond? 

• De invloed van de sluiting op het werk (werkprocessen) 

• De invloed van de sluiting op de veiligheid van betrokken collega's 

• De invloed van de sluiting op de veiligheid van burgers en de kwaliteit van politiewerk 
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Uitkoinsteii 
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Ik werk in basisteam... 
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Q5 De sluiting van het cellencomplex in 
Roermond is van invloed op hoe ik mijn 

werk kan doen. 

BciintVifoorcI: 249 O v e r g e s l a g e H : 23 
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Geen mening 
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Q6. Op welke manier (werkprocessen of ambtshandelingen) is het sluiten van het cellencomplex 

Roermond van invloed op het werk van u en /of uw collega's? (Open vraag) (N=233) 

Ongeacht de discipline waar collega's werkzaam zijn is het grootste bezwaar de voorziene extra 

reistijd die kan oplopen tot 70 kilometer per enkele reis (Echt). De leden geven collectief aan dat dit 

grote druk zet de strafvorderlijke processen. Daarnaast ervaart men een inbreuk op de aan hen 

toebedeelde verantwoordelijkheid te waken voor de veiligheid van de burger. Met de huidige 

bezetting zal de situatie zich voordoen dat grote gebieden gedurende langere tijd "onbewaakt" 

zullen zijn. 

Quote; "De reistijd voor tiet overbrengen van een arrestant vanuit Weert naar Roermond is in feite al 
te lang. De reistijd naar Venlo of Maastricht kost vanuit Weed: veel te veel tijd waarin andere zaken 
hadden kunnen worden afgehandeld. Tevens levert het een groot probleem op als we een arrestant in 
de auto hebben die verzet blijft plegen. Ruim drie kwartier met zo iemand op de achterbank zitten is 
totaal niet wenselijk. Dit zal gaan zorgen voor een al dan niet onbewuste keuze om verdachten dan 
maar niet aan te houden." 

Doorlooptijden: 

Collega's werkzaam in de opsporing voorzien met name een toenemende druk op de doorlooptijden 

van strafrechtdossiers. Het horen van verdachten zal substantieel meer recherchecapaciteit in beslag 

gaan nemen door de extra reistijd. Hierdoor zal de doorlooptijd van een strafdossier onder druk 

komen en zal het risico dat de doorlooptijd niet zal worden gehaald toenemen. 

Reistijd: 
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Quote: Er is minder politie beschil<baar, omdat reistijd langer is en de patrouille ook nog eens terug 

naar eigen gebied moet rijden. Verder kost het veel tijd om de verdachte nog te verhoren op de plek 

waar hlj zit Dus vervolgonderzoek kost ook meer tijd. 

Gebrek aan middelen 

Aiie disciplines melden dat voorzieningen als hoor ruimtes en AVR-ruimtes nu al onvoldoende zijn, 

alsmede de celcapaciteit op piekmomenten. Dit legt extra druk op de opsporingsprocessen, immers, 

ambtshandelingen zijn tijdgebonden en AVR-ruimtes dienen een wettelijk doel in het 

strafprocesrecht. Het moeten plannen van eenzelfde aantal ambtshandelingen op een sterk 

verminderd voorzieningen niveau doet het risico op vormfouten stijgen, waarbij de leden het risico 

niet uitsluiten dat zaken stranden, of verdachten in vrijheid gesteld moeten worden voordat hun 

dossier rond is. 

Quote; "door het sluiten vh complex Roermond wordt complex in Venlo overbelast. Door alle 
verdachten in Venlo onder te brengen, worden ook de verhoorkamers, AVR, progis enz meeren meer 
belast. Die voorzieningen zijn in de huidige situatie al overbelast Dan is de stroom vanuit Roermond 
er nog niet bijgeteld. In Venlo maken alle diensten gebruik van de cellen en verhoorvoorzieningen. De 
bureaus buiten Venlo zijn niet ingericht voor (lang)verblijf van verdachten. Maw, de gehele afhandeling 
en het onderbrengen van arrestanten komt neer op Venlo en dat complex is nu al overbelast Het 
wordt een chaos.". 

Reductie heterdaadkraclil:: 

Leden geven aan dat de reisbewegingen gaten zullen slaan in de nu al minimaal beschikbare 

capaciteit op straat. Bij een aanhouding zal de aanhoudende patrouille door reisbewegingen niet 

beschikbaar zijn en voorziet men een gebied, zonder politie. Neem daarbij de sluiting van bureaus en 

aanrijdtijden zullen onmiddellijk niet meer worden gehaald en bij calamiteiten in het gebied zal niet 

meer adequaat kunnen worden gereageerd. Dit betreft met name de landelijk gelegen teams. 

Daarnaast voorziet het overgrote deel van de leden dat het samenstel van effecten van deze sluiting 

in negatieve zin van invloed zal zijn op het wel- of-niet overgaan tot handhaving of opsporing. Dit 

primair vanwege hun eigen veiligheid (geen back-up meer.) Effectueren van ambtshandelingen staat 

onmiddellijk onder druk. Zie hiervoor ook de uitkomsten op vraag 10, verderop in deze rapportage. 

Quote: "De sluiting van het cellencomplex heeft invloed op de afweging of collega's al dan niet over 

gaan tot een arrestatie of het handhaven van de openbare orde" 

Kosten: 

Leden denken ook na over het kostenaspect. In hun antwoorden spreken zij openlijk uit of de kosten 

om het voorzieningenniveau van de politie in zijn algemeenheid bij sluiting van het niveau niet veel 

hoger zullen worden door de sluiting. Zij voorzien het risico dat, juist door de regels van het 

strafprocesrecht en de onveranderd beperkt beschikbare capaciteit overuren zullen toenemen. Dit 

naast kosten die nodig zullen zijn om de dienstverlening van de politie op peil te houden in de 

middelensfeer. 

Quote; "Lijkt me wel minder efficiënt" 

Quote; "Op tijden te weinig celcapaciteit Te weinig bezoekruimtes en te weinig onderzoekruimtes. 
Verschuiving van werkzaamheden: meer transport en weiniger werk waarvoor we eigenlijk zijn. Burger 

5 Enquête voorgenomen sluiting cellencomplex Roermond politie 



De Dimburgse politieprofessional aan het woord 10 maart 2014 

zal de dupe zijn van evt sluiting. Is alleen nagedacht over eenzijdige kostenbesparing. Niet over de 
kosten die dit waarschijnlijk meer gaat opleveren." 

Inbreuk op processen ketenpartners: 

Leden vragen zich af of er is nagedacht over de gevolgen voor de keten partners zoals advocatuur, 

Openbaar ministerie, De dienst vervoer en de huizen van bewaring en de collega's van de 

parketpolitie. Zijn deze partners in staat hun processen zodanig aan te passen dat de gehele 

strafrechtketen weer sluitend wordt en zo niet, wat kost dat de politie aan capaciteit? Wie dekt de 

risico's? 

Quote; "parketpolitie is afhankelijk ivm calamiteiten bij/op rechtbank van celcomplex in directe 
nabijheid. Venlo is te ver van rechtbank roermond. Maastricht en heerien zijn vaak vol/overbelast ook 
bij executie vormt roermond extra mogelijkheid! NB de evt inzet van DV&O (just-ven/oer) is erg duur 
bij evt passeren parketpolitie! (pinkpop-inzet), andere evenementen zijn m.i. ook niet meer mogelijk in 
roermond!" 

Kwaliteitsverlies 

Leden vrezen dat door de druk op alle processen de kwaliteit van handhaving en opsporing terug zal 

lopen. Leden geloven niet dat de eenheid qua capaciteit of organisatorisch in staat zal zijn de 

processen te repareren. Dit legt de druk bij de uitvoerende collega's die zich geconfronteerd blijven 

zien met gelijkblijvende of stijgende resultaat/doel gebieden met een afnemend mensen en 

middelen niveau 

Quote; "Als OVD ben ik o.a. verantwoordelijk voorde voortgang van een ingezet opsporingsproces. 
Nu zie en spreek ik de betreffende verbalisanten en kan vragen stellen en zicht houden op alles. 
Indien zij vanuit Venlo werken, ben ik dit persoonlijke contact kwijt en zou ik alles telefonisch moeten 
doen. Ook bij ivs vind ik het prettig om met een verdachte daadwerkelijk contact te hebben en niet via 
de televoorgeleiding. Ik houd nu ook zicht op de tijdsduur van enige zaak en dat ben ik ook deels kwijt 
Verder natuurlijk het tijdverlies ivm transport van de VE en de reistijd van de collega naar en van 
Venlo." 

Quote;, "In mijn rol als OVD/HOVJ kan dit grote gevoigen hebben mbt uitvoeren bevoegdheden. Ook 
voor de reguliere collega's heeft dit grote gevolgen vwb reisafstanden met arrestanten" 

Veiligheid 

Leden vinden het vooruitzicht dat er met verzet plegende arrestanten grote afstanden moeten 

worden overbrugd onverantwoord. Zowel voor de vervoerende collega's als ook de arrestant. 

Quote; "Veiligheid! Voertuigen zijn niet ingericht om verdachten op een veilige en goede manier over 
een langere afstand te vervoeren. Met name bij agressieve danwel psychisch hulpbehoevenden 
(art.3) levert dit een groot veiligheids-en gezondheidsrisico op voor zowel collega's als verdachten. 
Daarbij is een noodhulpauto die in Weert iemand aanhoudt en moet overbrengen naar Maastricht of 
Eindhoven urenlang niet beschikbaar Ook dat levert veiligheidsrisico's op voor de overige collega's 
(geen back-up) en de burgers die de politie nodig hebben.(enorm groot werkgebied) Als lid 
klankbordgroep hebben we deze problemen namens de werkvloer onder de aandacht van onze CBE 
gebracht Met name het dnngende verzoek als het complex toch gesloten wordt, de voertuigen aan te 
passen en in te richten voor (veilig) ven/oer van arrestanten. Antwoord was dat daar absoluut niet in 
geïnvesteerd gaat worden door de Eenheidsleiding. Ongeacht het harde gegeven dat er de laatste 
paar jaar in District ML meerdere malen agressieve en zich verzettende verdachten zijn bezweken 
tijdens het vervoer in het (te krappe) dienstvoertuig, dan wel in de ophoudcel aan het bureau." 
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07 Er zijn in onze eenlieid aanpassingen 
nodig vanwege de mogelijke sluiting van het 

cellencomplex in Roermond, (denk aan: 
cellen | verhoorruimten | AVR-ruimten). 
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08 Door de sluiting van het cellencomplex 
in Roermond zijn collega's (over het 
algemeen) langer met een verdachte 

onderweg. 
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<S Langer onderweg zijn met een verdachte 
heeft invloed op de beschikbaarheid en 
daarmee op de veiligheid van collega's 

(anders dan de collega's verantwoordelijk 
voor het vervoer). 
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C l O De sluiting van het cellencomplex heeft 
invloed op de afweging of collega's al dan 

niet over gaan tot een arrestatie of het 
handhaven van de openbare orde. 
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Q11 De eenheid zou vanwege de sluiting 
van het cellencomplex in Roermond meer 

collega's (o.a. voor vervoer) in moeten 
plannen om de veiligheid van collega's te 

garanderen. 
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f 2 Als het cellencomplex in Roermond 
wordt gesloten dan heeft dit invloed op de 

veiligheid van burgers. 
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Q 13. Op welke manier heeft het sluiten van het cellencomplex in Roermond gevolgen 
voor de veiligheid van burgers (heeft het geen Invloed, laat u onderstaand tekst vak dan 
leeg) (Open vraag) (N=207) 

Minder Blauw 

Onze leden geven in grote getale aan dat de burger in toenemende mate zal worden geconfronteerd 

met minder blauw op straat. Leden geven aan dat de het niet beschikbaar zijn van eenheden zal 

leiden tot her-prioritering van meldingen en dat aanrijdtijden niet meer zullen worden gehaald of dat 

de politie in sommige gevallen helemaal niet meer zal kunnen komen. 

Quote: " Bij heterdaad situaties l<an het zijn dat er te weinig auto's in het gebied zijn om te l<unnen 
reageren op de melding. Daarnaast zal er ook minder toezicht zijn op verdachte situaties welke niet 
door de burger, maar wel door de politie worden herkend. Preventief optreden door de politie zal dus 
ook minder worden." 

Quote:" Momenteel2 NH eenheden iedere dienst Indien er een arrestant Is dan Is 1 NH eenheid 
minimaal 1 uur doende met rit Weert Roermond v. v Naar Venlo en Maastricht zal dit 2 uur betreffen. 
Gedurende die tijd maar 1 NH voertuig beschikbaar in een gebied met ongeveer 65.000 inwoners en 
veel vierkante km's." 

Imago 

Onze leden maken zich collectief zorgen over het imago van de politie. Daar waar zij vanuit de 

politiek verantwoordelijken continu zien dat er hoge verwachtingen worden gewekt dat de politie de 

problemen hard gaat aanpakken, zien de collega's steeds meer dat zij dat niet waar kunnen maken. 

Zij zullen hierop worden aangesproken. 

Quote: Burgers zullen niet snappen waarom eerder wordt afgezien van aanhoudingen. Hierdoor zal 
het respect op straat nog minder worden. Alleen excessen zullen m.i. worden aangehouden. 

Quote: Grote aktles kunnen afhankelijk worden om het aantal arrestanten te kunnen plaatsen. Dit gaat 
natuurlijk altijd ten koste van de veiligheid van de burger 

Gezag 
Uit alle antwoorden blijkt dat de leden zich ernstige zorgen maken over het gezag dat zij nog 
hebben op straat. I^ede door voorgaande factoren voelen zij zich gedwongen op basis van de hen 
ter beschikking staande middelen en mogelijkheden, keuzes te maken in de operatie. Keuzes 
waarvan zij weten dat die per definitie niet zullen voldoen aan de verwachtingen die bestuur en 
politieleiding hebben gewekt bij de burger. Dit tast hun gezag aan en, belangrijker nog, zij worden 
hierin niet opgevangen of ondersteund. 

Quote: Te weinig "blauw" voor de behoeften van de burger op te lossen. Niet adequaat kunnen 
reageren op de roep om politie. 

Quote: Minder politie aanwezig, want die is immers onderweg. Maar dat boeit de "hoge heren" 
niet!!!! 

Quote: Doordat personeel weer voor extra taken wordt ingezet, kunnen andere werkzaamheden 
niet of onvoldoende worden uitgevoerd, net zoals in eerdere vragen gesteld is. Dus het heeft mi. 
altijd gevolgen voor de veiligheid van de burgers op welke manier dan ook. 

Crimiiialiteitsontwikkeüng 
Onze leden voorzien, door een afnemende aanwezigheid een stijging van (kleine) criminaliteit. Ook 
vrezen zij dat in een toenemend aantal gevallen problemen zullen escaleren tot onbeheersbare 
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proporties. Zij denl<en hier dan bij maatschappelijke problemen van psychosociale aard. 
Ketenpartners zullen meer belast worden en het is zeer de vraag of daaraan kan worden voldaan. 

Quote: NOG MINDER POLITIE OP STRAAT! MINDER VEILIGHEIDSGEVOEL MEER KANSEN VOOR 
CRIMINELEN. KIJK BIJVOORBEELD NAAR DE WONINGINBRAKEN. 

Quote; Indien er geen ceüencomplex in Roermond meer is en dus de coHega's moge!IJI< niet meer 
overgaan tot aantiouding, blijft de verdachte dus op straat met ais gevolg dat dit tot escalatie leidt. 

Quote: Doordat meer collega's onderweg met verdachten zijn gaat dit ten kosten van de 
politiecapaciteit. Er wordt minder snel 'doorgepakt' waardoor zaken (later) kunnen escaleren. 

Quote; minder aanhoudingen wi! zeggen meer crimineien lopen vnj rond. zeker kleine criminaliteit 
zal stijgen. 

' t L Is het naar uw professionele mening 
verstandig om het cellencomplex in 

Roermond te sluiten? 

B e a n t w o o r d : 244 O v e r g e s l a g e n : 28 

Ja 

Hee 

Geen mening 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Conclusies eii aanbe¥elingf3ii 
ACP-leden hebben grote bezwaren tegen de voorgenomen (tijdelijke) sluiting van het 
cellencomplex in Roermond. Zij voorzien op nagenoeg alle vlakken Inbreuken op de blauwe 
polltieprocessen waar zij voor verantwoordelijk zijn. Daarnaast blijkt hen uit niets op welke wijze 
zij worden gefaclllteerd om tot dezelfde of zelfs betere prestaties te komen zoals door politiek en 
politietop aan de burgers wordt toegezegd. Leden die verder denken en wel vooruitblikken op een 
werkelijkheid waarin niet meer kan worden beschikt over het cellencomplex, geven aan dat de 
bezuiniging volledig teniet zal worden gedaan, doordat op andere terreinen (financieel) In mensen 
en middelen moet worden gecompenseerd. Dit zal naar hun inzicht zeker het geval zijn als de 
huidige dienstverlening van de politie In de primaire blauwe processen op peil moet blijven. 

A l 
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Aanbeveling 1. 
Vanuit dit perspectief raadt de ACP dan ook aan onderzoek te doen naar de voorziene effecten in 
de bedrijfsvoering bij sluiting en de Invloed op het prestatieniveau van de politie, anders dan alleen 
in relatie tot financiën en control. 

Bijna 80% van de ACP-leden geeft aan dat zij In hun werk rekening moeten gaan houden met het 
uitoefenen van ambtshandelingen ln opsporing en handhaving. De leden geven aan dat hiaten In 
het hele opsporings- of handhavlngsproces hen zullen dwingen te kiezen voor veiligheid van 
henzelf of die van collega's door in voorkomende gevallen niet over te gaan tot aanhouden of 
handhaven. Simpelweg omdat het voorzieningenniveau bij het minste of geringste Incident niet 
meer toereikend zal zijn om veilig en adequaat, maar ook kwalitatief goed politiewerk af te leveren. 
De ACP maak zich hierover grote zorgen. De druk en beloftes aan bestuur en landelijk (lokaal) 
blijven Immers zoals het lijkt onveranderd. De ACP acht het niet uitgesloten dat deze druk bij de 
collega's komt te liggen en niet bij de verantwoordelijken in de politietop- en het (lokaal) bestuur. 

Bijna 100% van de ondervraagde leden geeft aan dat zij de sluiting van het arrestantencomplex 
een onverstandige keuze te vinden. 

Aanbeveling 2. 
De ACP adviseert het bevoegd gezag dan ook over te gaan tot een grondige heroverweging van dit 
voornemen. De ACP constateert een totaal gebrek aan draagvlak met verstrekkende gevolgen voor 
de veiligheid van haar leden en die van de burgers in de effectgebieden, maar ook daarbuiten. 
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Bijlage 1: 
De vragen gesteld in de enquête zijn:: 

1. Naam 

2. E-mailadres 

3. Werkzaam in basisteam (N=253) 

4. Werkzaam in primair proces (N=269) 

5. De sluiting van het cellencomplex in Roermond is van invloed op hoe ik mijn w/erk kan doen 

(Eens, Oneens, geen mening) (N=249) 

6. Op welke manier (werkprocessen of ambtshandelingen) is het sluiten van het cellencomplex 

Roermond van invloed op het werk van u en /of uw collega's? (Open vraag) (N=233) 

7. Er zijn in onze eenheid aanpassingen nodig vanwege de mogelijke sluiting van het 

cellencomplex Roermond, (denk aan : cellen / verhoorruimten / AVR-ruimten) (Eens, oneens, 

geen mening) (N=245) 

8. Door de sluiting van het cellencomplex Roermond zijn collega's (over het algemeen) langer 

onderweg met een verdachte (Eens, oneens, geen mening) (N=245) 

9. Langer onderweg zijn met een verdachte heeft invloed op de beschikbaarheid en daarmee 

op de veiligheid van collega's (anders dan de collega's verantwoordelijk voor het vervoer) 

(Eens, oneens, geen mening) (N=245) 

10. De sluiting van het cellencomplex heeft invloed op de afweging of collega's al of niet 

overgaan tot een arrestatie of het antwoorden van de openbare orde (Eens, oneens, geen 

mening) (N=244) 

11. De eenheid zou vanwege de sluiting van het cellencomplex in Roermond meer collega's (o.a 

voor vervoer) in moeten plannen om de veiligheid van collega's te garanderen. (Eens, 

oneens, geen mening) (N=245) 

12. Als het cellencomplex Roermond wordt gesloten dan heeft dit invloed op de veiligheid van 

burgers (Eens, Oneens, geen mening) (N=244) 

13. Op welke manier heeft het sluiten van het cellencomplex in Roermond gevolgen voor de 

veiligheid van burgers (heeft het geen invloed, laat u onderstaand tekst vak dan leeg) (Open 

vraag) (N=207) 

14. Is het naar uw professionele mening verstandig het cellencomplex in Roermond te sluiten? 

(Eens, oneens, geen mening) (N=244) 
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Bijlage 2. Aaiidaclitspunteii buiten liet onderzoek 
Leden in de positie van wijl<agent In Limburg geven bij de ACP aan dat hun In de politiew^et 
benoemde positie zwaar onder drul< staat. Leden die in die functie werl<zaam zijn, geven aan dat 
het bedoeling Is dat zij 80% werkzaam zijn in hun wijkwerk en 20% in overige (noodhulp)dlensten. 
Zij zien nu al dat die verdeling feitelijk andersom Is. 20 procent werken als wijkagent en 80% In de 
noodhulp. Door hun chefs wordt Inmiddels Ingeschat dat die situatie met de komende reorganisatie 
niet zal verbeteren. De robuuste basisteams zijn niet robuust genoeg. ACP-leden constateren 
hierdoor een vergroting van afstand tussen politie en de burger. Zoals ook al in de enquête 
opgemerkt zal de kans op escalatie van sociaal maatschappelijke problematiek en criminaliteit 
toenemen. Dit tegen een afnemend voorzieningenniveau voor de leden. 

Een ander punt wat de ACP heeft vernomen Is dat collega's in de primaire basispolitiezorg op dit 
moment moeten werken afgekeurde tactische veiligheldsvesten. Daarnaast blijken deze vesten 
slechts voorhanden in een paar maten (XL en XXL) Het behoeft geen betoog dat niet alle collega's 
zodanig zijn gebouwd dat dit vest past. Ook deze factor is van Invloed op de beslismomenten van 
ACP-leden als het gaat om het uitoefenen van hun taak. Immers, bij het wegvallen van back-up 
door arrestantenvervoer over een grote afstand en het niet beschikken over adequaat 
beschermingsmateriaal zal het voor de collega's een welhaast onmogelijke keuze worden indien de 
meldkamer hen naar een (vuurwapen)geweldsmeldlng stuurt. 
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