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Motie
Reg. Nr. 2020-02 (in te vullen door de griffie)

Agendapunt : Motie vreemd aan de orde van de dag
Onderwerp : Duikteam Heerde
De raad van de gemeente Heerde in digitale openbare vergadering bijeen op 15 juni 2020,
constaterende dat:
Het onderzoeksrapport op donderdagavond 11 juni aan de leden van de raad van Heerde
ter beschikking is gesteld en er een toelichting is gegeven door de commandant dhr.
Kransen; Er in dit rapport veel vragen openblijven of zorgen voor onduidelijkheid;
Er gezien de huidige financiële situatie geen reden is om deze van oorsprong als
bezuiniging maatregel opgenomen voorstel uit te voeren;
De veiligheid in Heerde maar ook in Epe en Hattem erop achteruit gaat, speciaal gezien de
ligging van een kanaal, de IJssel en 2 recreatieplassen in dit gebied;
overwegende dat:
De maatschappelijke impact in Heerde binnen het team maar ook binnen de bevolking
groot is; Er veel expertise verloren zou gaan bij het stoppen van het team in Heerde;
Het toekomst scenario in Harderwijk onzeker is om daar een kwantitatief en kwalitatief team te
realiseren;
van mening dat:
Het besluit over het opheffen van het duikteam nu nog niet genomen moet worden door het AB
verzoekt het college:
1. Deze motie door tussenkomst van de burgemeester kenbaar te maken bij het AB en DB met de
wens om een nadere afweging te maken en nu nog geen besluit te nemen op 25 juni;
2. Een brief te maken voor het AB waarin de bedenkingen van de raad nogmaals nadrukkelijk
onder de aandacht worden gebracht en die in goed overleg met de raad op te stellen.
en gaat over tot de orde van de dag,
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