
 

Motie 
op grond van artikel 29 reglement van Orde. 

De raad van de gemeente Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op  29 juni 2017, 

overwegende dat: 
 Lang sprake is geweest van verschuiving van politiecapaciteit van landelijke gebieden naar de 

steden, waardoor in landelijk gebied niet langer kan worden gesproken van een robuuste 

politieorganisatie, die gemakkelijk op veranderingen kan inspelen; 

 De Achterhoek en onze gemeente meer en meer te maken krijgt met zwaardere criminaliteit, 

waaronder plofkraken en een grootschalig drugslaboratorium; 

 De noodhulp aan burgers onder druk staat; 

 Er een politiearm platteland dreigt te ontstaan, met te weinig “blauw op straat”  en waar 

onvoldoende recherchecapaciteit aanwezig is, waardoor criminelen zich relatief ongehinderd 

voelen en er voor hen in de Achterhoek een goed vestigingsklimaat lijkt te zijn ontstaan; 

 Het woon- en leefklimaat verslechtert doordat banken geldautomaten uit onze kernen weghalen; 

 Onze burgemeester in dagblad de Gelderlander van 13 juni 2017 wordt geciteerd, waarbij hij de 

politiebezetting “krap an” noemt en pleit voor meer wijkagenten in de Achterhoek; 

 Voorkomen moet worden, dat door een “waterbedeffect”, de bestrijding van criminaliteit in de 

Randstad en andere regio’s, zoals b.v. het oostelijk deel van Noord Brabant,  leidt tot verplaatsing 

van die criminaliteit naar de Achterhoek; 

 Deze omstandigheden kennelijk onvoldoende bekend zijn bij landelijke bestuurders en politici; 

 Onze burgemeester steun verdient en in staat moet worden gesteld om zijn taken en 

verantwoordelijkheden op het gebied van openbare orde en veiligheid naar behoren in te vullen 

en daarbij niet mag worden gehinderd door toedeling van onvoldoende politiecapaciteit. 

besluit: 
 de ernstige zorg uit te spreken over de omvang van de politiezorg in landelijke gebieden, 

waaronder de Achterhoek, en de verdeling van politiecapaciteit tussen de Randstad en landelijke 

gebieden daarbuiten; 

 onze burgemeester te vragen bij bestuurlijke contacten, binnen de veiligheidsregio, maar ook 

daarbuiten, telkens de aandacht te blijven vragen voor voldoende politiecapaciteit voor onze 

gemeente en de Achterhoek en de gemeenteraad daarover te informeren; 

 deze motie ter kennis te brengen van de landelijke korpschef van de politie, de informateur, de 

fracties uit de Tweede kamer der Staten-Generaal en de gemeenteraden van de Achterhoekse 

gemeenten, Lochem en Montferland; 

en gaat over tot de orde van de dag 
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