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Huisvesting politie.

Geachte leden van de raad,

Gelet op uw belangstelling voor politie-aangelegenheden op lokaal niveau in relatie tot de ontwikkeling
van de Nationale Politie hecht ik eraan u te informeren over de huisvesting van de politie in onze
gemeente, als volgt:
In het kader van de vorming van de Nationale Politie zijn over de huisvesting van de politie in ZuidoostDrenthe gesprekken gevoerd tussen de drie burgemeesters en de politieleiding Noord-Nederland.
Uitgangspunt voor alle partijen is geweest dat de bereikbaarheid, benaderbaarheid en inzetbaarheid van
de politie onverminderd van wezenlijk belang zijn. De politieleiding gaf aan dat elk basisteam een
hoofdlocatie zou behouden en dat afhankelijk van de omstandigheden in het werkgebied van het
basisteam zgn. grote of kleine steunpunten zouden worden ingericht.
Voor de gemeente Emmen hebben deze gesprekken erin geresulteerd dat de huisvesting en de
bemensing van de bestaande bureaulocaties Westeind Emmen en Jhr. M.W.C. de Jongestraat
Klazienaveen onverminderd worden gehandhaafd.
Het politiebureau Westeind Emmen blijft hoofdlocatie met de daarbij horende voorzieningen, aangiftemogelijkheden en bemensing (89 werkplekken).
Een kanttekening moet worden geplaatst bij het huidige cellencomplex in dit politiebureau. Het voldoet
niet meer aan de eisen die er heden ten dage aan gesteld worden. Het gevolg hiervan is dat personen,
die aangehouden en in bewaring gesteld worden, zullen worden ondergebracht in het
politiedistrictbureau Balkengracht te Assen. Het vervoer vice versa zal zo worden georganiseerd dat de
uitrukcapaciteit en de dienstverlening van de politie in Emmen niet worden belemmerd.
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Het politiebureau Klazienaveen wordt aangemerkt als groot steunpunt (8-10 werkplekken). Een groot
steunpunt functioneert als ondersteuningslocatie voor het gehele basisteam. Het kan ook dienst doen
als opkomstlocatie en uitvalsbasis voor een deel van het basisteam. Op een groot steunpunt kan aangifte
worden gedaan. Bij het bureau Klazienaveen wordt tevens de mogelijkheid opgenomen voor aangifte via
een televoorziening.
Met de hiervoor beschreven uitkomsten van huisvesting en bemensing en met de nadruk op de
mogelijkheden van dienstverlening, bereikbaarheid en inzetbaarheid wil het basisteam politie Zuidoost
Drenthe in onze gemeente haar werk voortzetten.
In overleg met mij zullen er, zoals gebruikelijk, periodiek momenten zijn waarop uw raad van de
ontwikkelingen bij de politie kan kennis nemen en de politie op haar inzet en prestaties kan bevragen.
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