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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PvdA Den Helder over het 
mogelijke vertrek van de Districtsrecherche uit Den Helder. 

 

 
Aan de fractie PvdA Den Helder 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 27 juli 2016 heeft u onder verwijzing naar artikel 39 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over het mogelijke vertrek van de 

Districtsrecherche uit Den Helder: 

 
De PvdA Den Helder heeft het verontrustende bericht ontvangen dat de politie in onze regio 
voornemens is de Districtsrecherche Den Helder op te heffen en deze te centraliseren in Alkmaar 
medio 2018. 
 

1. Is het college op de hoogte van het voornemen van de leiding van de politie in onze regio 
om de Districtsrecherche Den Helder op te heffen en deze te centraliseren in Alkmaar? 

2. Is het college door de korpsleiding tijdens de reguliere overleggen van de 
veiligheidsdriehoek hierover geïnformeerd? 

3. Is het college het met ons eens dat het centraliseren van de recherche in Alkmaar slecht 
is voor de opsporingscapaciteiten in Den Helder? 

4. Kunt u, eventueel in overleg met de politie, aangeven wat voor effect het centraliseren 
heeft op de criminaliteitsbestrijding in Den Helder? 

5. Waarom zijn de plannen om de recherche te centraliseren niet besproken met de 
gemeenteraad? 

6. Op welke gronden is het voornemen tot centralisering van de recherche genomen? 
7. De werkgelegenheid voor hoog opgeleid personeel in Den Helder zal door het 

centraliseren verder teruglopen. Bent u het met ons eens dat dit niet goed is voor de 
economie en uitstraling van onze stad? 

8. Kunt u aangeven, indien bovenstaande klopt, welke mogelijkheden u ziet de centralisatie 
van de recherche tegen te houden?  

9. Is het college bereid om vanaf nu de raad volledig mee te nemen in haar acties en alle bij 
het college aanwezige informatie te delen met de gemeenteraad. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt: 
 
Vraag 1.  
Ja. 
 
Vraag 2.  
Nee 
 
Vraag 3/4.  
De Districtsrecherche is werkzaam binnen het district Noord-Holland Noord en richt zich op ernstige 
criminaliteit zoals straatroven en woninginbraken. De hoofdvestiging van de Districtsrecherche is in 
Alkmaar, met nevenvestigingen in Hoorn en Den Helder. Aangezien de Districtsrecherche voor het 
hele district werkt, zal een eventuele verplaatsing van rechercheurs naar een ander bureau niets 
wijzigen aan de inhoud van het werk en de zaken die worden opgepakt. In het basisteam waar Den 
Helder onder valt, blijft de opsporing van veel voorkomende criminaliteit uiteraard onverkort doorgaan.  
 
Vraag 5/6.  
Het gaat hier om een voornemen waarvoor nog geen plan is opgesteld. De Eenheidsleiding heeft er 
dan ook nog niet over besloten. Bij de keuze om bepaalde werkzaamheden te verplaatsen worden 
steeds zorgvuldige afwegingen gemaakt op basis van een effectieve bedrijfsvoering en met oog voor 
de impact op de operatie en de medewerkers. Voordelen van centralisatie zijn bijvoorbeeld de betere 
beschikbaarheid van de Districtsrecherche in de avonduren en efficiënter gebruik van voertuigen. 
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7/8/9. De politie treedt met de burgemeester in overleg wanneer de plannen concreter van aard zijn. 
Dit zal dan ook in het Driehoeksoverleg aan de orde komen. Uw vragen, die uiteraard ook de onze 
zijn, zullen daarbij worden betrokken. Wij stellen de raad eveneens in kennis. 

 

Wij vertrouwen erop u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 2 augustus 2016 
 
 

College van burgemeester en wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
 

 

 

 

 

Gemeentesecretaris 

Robert Reus  
 

 

 

 


