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Edelachtbare heer, 
 
Hierbij dien ik bij u, in uw hoedanigheid van raadsvoorzitter, mede namens de 
gemeenteraadsfractie van de VVD een verzoek in tot het houden van een interpellatie, zoals 
voorzien in art. 32 van het Reglement van Orde. 
 
Het onderwerp van de interpellatie betreft de kwaliteit en omvang van de politiezorg binnen onze 
gemeente, de publicatie van een artikel in dagblad de Gelderlander van 13 juni 2017 over dit 
onderwerp en de citaten uit dat artikel die aan u zijn toegeschreven. 
 
Ik heb het voornemen om aan u, in uw hoedanigheid van portefeuillehouder openbare orde, vragen 
te stellen, zowel van feitelijke aard als omtrent de mogelijkheden om de kennelijk bestaande 
zorgwekkende toestand weg te nemen. 
 
De te stellen vragen luiden: 
 

1. Hoeveel politiemensen zijn minimaal direct binnen de gemeente Oude IJsselstreek 
beschikbaar voor noodhulp, bijvoorbeeld bij woninginbraken, huiselijk geweld, verstoring 
van de openbare orde of andere omstandigheden die acute politiezorg noodzakelijk maken? 
Ik verzoek u e.e.a. te specificeren naar verschillende tijdstippen, zoals tijdens kantooruren, 
de nachtelijke uren e.d.  
 

2. Hoe wordt bewaakt dat er ten allen tijde een minimale bezetting binnen de gemeente Oude 
IJsselstreek beschikbaar is? Wordt u ingelicht indien er onvoldoende politiezorg beschikbaar 
is? 

 



 

3. Zijn u in de periode sinds uw aantreden in juli 2016 gevallen bekend waarin het gebrek aan 
politiecapaciteit crimineel gedrag mogelijk heeft gemaakt of aanhouding op heterdaad 
onmogelijk heeft gemaakt? Ik stel het op prijs indien u zich hieromtrent door de politiechef 
laat informeren. 

 
4. U wordt in de krant geciteerd en zou hebben verklaard dat de bezetting “krap an” is. Wat 

bedoelt u daar precies mee?  
 

5. Bent u, met het oog op uw verantwoordelijkheid voor de openbare orde binnen Oude 
IJsselstreek, van mening dat de binnen onze gemeente ingezette politiecapaciteit een 
voldoende omvang heeft om de inwoners een voldoende veilige leef- en woonsituatie te 
bieden? 

 
6. Welke mogelijkheden ziet u om de gegroeide gevoelens van onveiligheid bij de inwoners 

weg te nemen en hoe kan de gemeenteraad u daarin ondersteunen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Richard de Lange 
Fractievoorzitter VVD 


