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Geachte leden van de raad, 

Bijgaand treft u aan een motie van de raad van de gemeente Tubbergen over de personele inzet 
politie. De motie is unaniem aangenomen in de raadsvergadering van 2 april jl. en wordt u ter 
kennisneming aangeboden. 

De motie wordt tevens ter kennis gebracht van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de 
Tweede Kamer. 

Namens de raad van de gemeente Tubbergen, 

Hoogachtend, 

De raadsgriffier 

F.G.S. Droste 
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9 g e m e e n t e 

Tubbergen y 
MOTIE V A N Fractie G B / W D , CDA en PvdA Ontvangen: 31 maart 2012 

Motie nr. Beute/Kooiker/Te Kolsté 

Onderwerp: Personele inzet politie 

De Raad, in vergadering bijeen op 2 april 2012, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende 
dat de veiligheid van onze burgers van groot belang is; 
dat deze veiligheid voor een groot deel wordt bepaald door het functioneren van de politieorganisatie 
in onze regio en de mate waarin de politie effectief en efficiënt georganiseerd is; 
dat deze veiligheid in hoge mate wordt bepaald door de inhoud van het Inrichtingsplan Nationale 
Politie zoals dat thans in voorbereiding is en door de mate waarin in dit plan daadwerkelijk ruimte 
wordt geboden voor 'blauw op straat'; 
dat immers de vele politietaken uitgevoerd moeten worden met een beperkte personele capaciteit, 
waardoor het essentieel is dat deze zo efficiënt en effectief mogelijk wordt ingezet waarbij 'zoveel 
mogelijk blauw op straat' het doel is; 
dat dit alleen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren is als het bevoegde gezag en de 
politieleiding op lokaal en regionaal niveau flexibel en vrij zijn in het uitoefenen van hun bevoegdheden 
en het bepalen van hun beleidskeuzen als het gaat om personele inzet, hetgeen ook past in de alom 
in ons land leidende decentralisatiegedachte; 
dat deze decentrale vrijheid en flexibiliteit voor bepaalde taakonderdelen van de politie niet geldt, met 
als aansprekend voorbeeld de verplichte personele inzet voor het taakonderdeel dierenpolitie; 
dat op dit moment de politiefunctionarissen die zijn aangewezen als dierenpolitie alleen voor dit 
beleidsveld ingezet mogen worden; 
dat binnen de Regio Twente op dit moment 4 fte aldus ingezet wordt als dierenpolitie en dat dit 
verplicht uitgebreid wordt tot 14 fte; 
dat het welzijn van de dieren in onze samenleving een groot goed is, maar dat de personele inzet van 
de politie op dit terrein afgewogen moet kunnen worden binnen het totale pakket van politietaken; 

spreekt als zijn oordeel uit 
dat lokaal en regionaal het beste kan worden bepaald hoe de prioriteiten binnen de taakuitoefening 
van de politie moeten worden bepaald; 
dat het voor de politie daarvoor van groot belang is om maximale personele beleidsruimte te hebben 
om de veiligheid van onze inwoners zo goed mogelijk te waarborgen; 
dat het exclusief inzetten van politiefunctionarissen voor de dierenpolitie hiermee op gespannen voet 
staat; 
dat de veiligheid van burgers er bij gebaat is dat de politiefunctionarissen van de dierenpolitie, 
uitgaande van het doel 'meer blauw op straat', ook voor andere diensten binnen de politieorganisatie 
ingezet kunnen worden; 

draagt de burgemeester op 
I. Er in de relevante politie-overleggen op aan te dringen dat er maximale beleidsruimte wordt 
gecreëerd om de functionarissen van de dierenpolitie ook in te zetten bij de overige politietaken; 

II. Er bij de minister van Veiligheid en Justitie op aan te dringen dat hij de dreigende inperking van de 
lokale en regionale beleidsruimte afwendt, zodat het bevoegde gezag en de politieleiding op lokaal en 
regionaal niveau naar eigen inzicht prioriteiten kunnen stellen en daar de personele inzet op kunnen 
afstemmen; 



draagt de griffie op 

I. Deze motie ter kennis te brengen van de Vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de 
Tweede Kamer; 

II. Deze motie ter kennis te brengen van de raden van de in de Politieregio Twente gelegen 
gemeenten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 

namens PvdA namens CDA namens G B / W D 
H. te Kolsté P.G.M. Kooiker W.G.J. Beute 
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Motie:korte en gemotiveerde verklaring overeen onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt uitgesproken 
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter 
worden ingediend (art. 34 Reglement van orde). 


