Memo
Aan

:

Gemeenteraad

Van

:

R. Latta

CC

:

Ons kenmerk :

19int01080

Datum

:

8 maart 2019

Betreft

:

Persbericht politiesterkte d.d. 15 november 2018

Geachte raads- en burgerleden,
Afgelopen dinsdag is door de fractievoorzitters van de Overbetuwse politieke partijen een
gezamenlijke verklaring opgesteld over de aangekondigde herverdeling van politiemiddelen.
Deze verklaring wordt verzonden aan alle media. U kunt dit bericht ook via uw eigen media
verspreiden.
Hartelijke groeten,
Namens alle fractievoorzitters,
Hanny van Brakel (Christen Unie)
Dennis Janssen (CDA Overbetuwe)

PERSBERICHT
Wij, fractievoorzitters van de gezamenlijke Overbetuwse politieke partijen, hebben
kennisgenomen van de herverdeling van de politiemiddelen in de politie-eenheid Oost-Nederland.
Wij spreken hierover onze zorgen uit. De herverdeling betekent dat het team in Overbetuwe
(Rivierenland-West) in de komende jaren met 15% capaciteit afneemt.
De partijen in de raad constateren dat:
1. veiligheid van onze inwoners een topprioriteit is;
2. Overbetuwe nu heel goed samenwerkt met de politie;
3. preventie voor ons van groot belang is in onze dorpen, in het buitengebied én op de
bedrijventerreinen;
4. nauw contact met onze burgers door wijkagenten van blijvend belang is;
5. in onze gemeente intensief contact bestaat met de politie bij o.a. calamiteiten en
evenementen;
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6. er door Overbetuwe al steeds meer in bijzondere opsporingsambtenaren (BOA’s) wordt
geïnvesteerd: dit is handhavingscapaciteit met mensen zonder specifieke politiebevoegdheden
Onze zorg is dat aan de goede samenwerking met de politie door de herverdeling van middelen
afbreuk wordt gedaan. Overbetuwe wil goed blijven samenwerken met de politie in de stedelijke
omgeving tussen Arnhem en Nijmegen en in het landelijk gebied.
De raad gaat daarom in december met het College in gesprek over deze ontwikkelingen en zal
daarbij ook vertegenwoordigers van de politie uitnodigen. In het voorjaar van 2019 praten we met
de gemeenteraad over de nieuwe Veiligheidsagenda en de beleidsprioriteiten voor de komende
jaren. Daar hangt ook de politie-inzet nauw mee samen.
Namens gezamenlijke politieke partijen van de gemeente Overbetuwe,
Dennis Janssen
fractievoorzitter CDA
raadsvoorzitter
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Hanny van Brakel-Huijgen
fractievoorzitter Christen-Unie/plaatsvervangend

