
 
 

Datum: 20 december 2019 

Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO 

Aan: het college van burgemeester en wethouders 

Over: Private uitbesteding veiligheidstaken politie 

 

Geacht college, 

 

In de Gelderlander van 7 december j.l. doet burgemeester Bruls de suggestie om de beveiliging van 

rechtbanken voortaan uit te besteden aan particuliere beveiligers. Als reden hiervoor noemt hij het 

capaciteitstkort bij de politie. De SP erkent dat er een capaciteitsprobleem bij de politie is en steunt het 

college in haar oproepen richting Den Haag voor meer investeringen. Wel heeft de SP grote twijfels bij 

het uitbesteden van politietaken aan private marktpartijen. De verantwoordelijkeid voor het bewaren van 

de openbare orde en veiligheid ligt bij de overheid, en hoort niet bij de markt te liggen. De overheid heeft 

in onze rechtsstaat immers het geweldsmonopolie. In andere landen, bijvoorbeeld de VS, leidt deze 

privatisering tot een sluipende militarisering van de politie, een ontwikkeling die de SP zich niet graag in 

Nederland ziet voltrekken. In plaats daarvan is de SP van mening dat de landelijke overheid meer dient 

te investeren in de politie. Met 10 miljard over op de begroting is dat naar inzicht van de SP geen 

onrealistische verwachting.  

 

Dit brengt de SP tot de volgende vragen: 

 

1. Vindt het college het een wenselijke situatie dat politietaken door private partijen overgenomen 

worden? 

2. Is het college het met de SP eens dat het geweldsmonopolie bij de overheid behoort te liggen? 

3. Wat zijn de financiële gevolgen van de overname van politietaken door private partijen?  

4. Worden er op dit moment al veiligheidstaken van de politie uitbesteed aan private partijen? 

5. Vormen de capaciteitstekorten bij de politie een bedreiging voor het vermogen om de openbare 

orde in Nijmegen te handhaven. Zo niet, verwacht het college dat in de toekomst het geval gaat 

zijn? 

6. Wat is de stand van zaken in de gesprekken tussen het college en het ministerie van J&V over dit 

onderwerp? 

 

Met een vriendelijke groet, 

 

Namens de SP-fractie 

 

Yurre Wieken    Hans van Hooft 

 
 


