MOTIE
Onderwerp: wetsvoorstellen nationale politie en herziening gerechtelijke kaart
Het algemeen bestuur van Regio Twente,
in vergadering bijeen op 12 oktober 2011,

constaterende, dat
•

•
•

•
•

de minister van Veiligheid en Justitie met het wetsvoorstel nationale politie kiest voor
schaalvergroting. De huidige 25 politieregio’s zullen opgaan in 10 regio’s op basis van de nog te
herziene gerechtelijke. De provincies Gelderland en Overijssel zullen samen één politieregio Oost
vormen. Hiermee verdwijnen vijf politieregio’s.
de nieuwe politieregio Oost, met hoofdzetel Nijmegen, zal bestaan uit 81 gemeenten. Arnhem zal
de hoofdzetel van de rechtbank worden voor Oost-Nederland.
De politieregio Oost met afstand de grootste regio van het land wordt in oppervlakte (ruim 8.000
km2), aantal gemeenten (81) en aantal veiligheidsregio’s (5). Het grondgebied van oost grenst in
het noorden aan Fryslân, in het zuiden aan Limburg en in het westen aan de stadspoorten van
Gorinchem. Het gebied telt 3,2 miljoen inwoners, circa 20% van de Nederlandse bevolking.
De hoofdzetel van politie naar Nijmegen zal verschuiven en die van de rechtbank naar Arnhem.
de commissaris van de Koningin van Overijssel en de korpsbeheerder van Twente met steun van
alle Twentse burgemeesters onbalans constateren.

overwegende, dat
•

•

•
•

kijkend naar de kaart van Nederland er een te grote politieregio Oost ontstaat. De slagvaardigheid
van de politie op lokaal niveau komt daardoor in het geding, de toegang voor de burger tot de
rechtspraak wordt op grote afstand gezet en daardoor aangetast. Daarnaast zullen de
rechtzoekende en zijn advocaat verder moeten reizen, met alle extra kosten van dien.
de lokale bestuurlijke inbedding, het lokale gezag en de burgerbetrokkenheid hiermee in gevaar
komen. Voor de aanpak van problemen is het van belang dat het lokale bestuur in de regio moet
kunnen zeggen waar en hoe de politie wordt ingezet. Door deze lokale verankering is meer
uitvoering en minder beleid en bureaucratie mogelijk.
het in Oost-Nederland hierdoor onmogelijk wordt te profiteren van de voordelen die het
wetsvoorstel nastreeft.
de verschuiving van de hoofdzetels naar Nijmegen en Arnhem een enorme impact heeft op de
werkgelegenheid bij de rechtbanklocaties in Twente.

spreekt uit, dat
•

de voorgestelde politieregio Oost-Nederland wordt gesplitst in twee politieregio’s, Overijssel en
Gelderland, en dat zij deze splitsing ook zo wil laten opnemen in de nog te herziene gerechtelijke
kaart.

en draagt het dagelijks bestuur van Regio Twente op
•

bovenstaande overwegingen en uitspraak onder de aandacht te brengen van de leden van Eerste
en Tweede Kamer.

