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Aan de gemeenteraden in Nederland 
Graag verwijs ik naar de bijlage. 

Met vriendelijke groet, 

Drs. H.Th. Obbink (Herman) 
plv. griffier 

T: 0546 - 580 977 
M: 06 - 23359291 
E: h.obbink@wierden.nl 

Gemeente Wierden 
Plantsoenlaan 1 
7642 EC Wierden 
Internet: www.wierden.nl 

12INK03425 
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GEMEENTE HELLENDOORN 
B«fr»nd.: ^UJMZZ- • 

A/B-Stfik iTrefw.: 
Wcrkpr..\ A A O ^ ^ rkf^trkI^A 
Kopie aan: to V ,.,3 j f ry >^ (>=, £-->-)' V 
ArchiefJP^-N. reekf/VlVertr.: 1 

met vriendelijke groeten, 

Drs. H.Th. Obbink (Herman) 
plv. griffier 

T: 0546 - 580 977 
M: 06 - 23359291 
E: h.obbink@wierden.nl 

Aanwezig: ma t/m donderdag 

Gemeente Wierden 
Plantsoenlaan 1 
7642 EC Wierden 
Internet: www.wierden.nl 

Aan de inhoud van dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
Het is mogelijk dat er tijdens het transport van dit bericht fouten zijn 
ontstaan zodat het bericht onjuist is overgekomen. 
De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. 
Indien dit emailbericht wordt ontvangen door een ander dan de geadresseerde, dan verzoeken wij u het 
betreffende bericht te verwijderen en de gemeente hiervan bericht te doen. 
qemeente@wierden. n! 
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Gemeentebestuur Hellendoorn - motie dierenpolitie 
'Mi 

Van: 
Aan: 

H Obbink" <H.Obbink@wierden.nl> li 

<gemeente@aaenhunze.nl>, <gemeente@aalburg.nl>, <info@aalsmeer.nl> 
rt n K s spelen.nl> oanfa / n a m ge CU 1 1 I L L ^ U ^ I invul • i • i i i 

<bestuurssecretariaat@alblasserdam.nl>, <info@albrandswaard.nl>, <post@alkmaar.nl>, 
<Gemeente@almelo.nl>, <info@alphen-chaam.nl>, <gemeente@alphenaandenrijn.nl>, 
<gemeente@ameland.nl>, <info_gemeente@amersfoort.nl>, <gemeente@amstelveen.nl>, 
<gemeente@apeldoorn.nl>, <info@appingedam.nl>, <gemeente@arnhem.nl>, 
<info@assen.nl>, <Gemeente@asten.nl>, <gemeente@baarle-nassau.nl>, 
<gemeente@baarn.nl>, <gemeente@barendrecht.nl>, <gembar@barneveld.nl>, 
<imanagement@bda.amsterdam.nl>, <gemeente@bedum.nl>, <gemeente®beemster.net>, 
<info@beesel.nl>, <gemeente@bellingwedde.nl>, <gemeente@bergambacht.nl>, 
<info@bergeijk.nl>, <info@bergen-nh.nl>, <info@bergen.nl>, 
<stadskantoor@bergenopzoom.nl>, <gemeente@bernheze.org>, <gemeente@beuningen.nl>, 
<info@beverwijk.nl>, <gemeente@binnenmaas.n!>, <info@b!adel.nl>, <mail@b!aricum.n!>, 
<gemeente@bloemendaa!.nl>, <gemeente@boarnsterhim.nl>, <info@bodegraven-reeuwijk.nl>, 
<info@boekel.nl>, <gemeente@borger-odoorn.nl>, <info@borne.nl>, <info@borsele.nl>, 
<Info@boskoop.nl>, <gemeente@boxmeer.nl>, <gemeente@boxtel.nl>, 
<gemeentebreda@breda.nl>, <info@brielle.nl>, <info@bronckhorst.nl>, 
<gemeente@brummen.nl>, <gemeente@brunssum.nl>, <post@bsd.rotterdam.nl>, 
<info@bunnik.nl>, <postbus@bunschoten.nl>, <gemeente@buren.nl>, <info@bussum.nl>, 
<gemeente@capelleaandenijssel.nl>, <gemeentebestuur@castricum.nl>, <info@coevorden.nl>, 
<info@cranendonck.nl>, <info@cromstrijen.ni>, <gemeente@cuijk.nl>, <info@culemborg.nl>, 
<gemeente@dalfsen.nl>, <post@dantumadie!.eu>, <info@debilt.nl>, <gemeente@de!fzijl.nl>, 
<gemeente@demarne.nl>, <info@denhelder.nl>, <info@derondevenen.nl>, <info@deurne.nl>, 
<gemeente@deventer.ni>, <info@dewaardwerkt. nl >, <gemeente@devvolden.nI>, 
<gemeente@diemen.nl>, <info@dinkelland.nl>, <info@dirksland.nl>, <info@doesburg.nl>, 
<gemeente@doetinchem.nl>, <info@dongen.nl>, <gemeente@dongeradeel.nl>, 
<gemeente@drechterland.nl>, <gemeente@drimmelen.nl>, <gemeente@dronten.nl>, 
<info@druten.nl>, <gemeente@duiven.nl>, <info@echt-susteren.nl>, <info@edam-
volendam.n!>, <info@ede.nl>, <info@eemnes.nl>, <algemeen@eemsmond.nl>, 
<gemeente@eersel.nl>, <info@eijsden-margraten.nl>, <gemeente@eindhoven.nl>, 
<gemeente@elburg.nl>, <gemeente@emmen.nl>, <stadhuis@enkhuizen.nl>, 
<postbus20@enschede.nl>, <gemeente.epe@epe.nl>, <gemeente@ermelo.nl>, <info@etten-
ieur.nl>, <info@ferwerderadiel.nl>, <info@franekeradeel.nl>, <info@gaasterian-sleat.nl>, 
<info@geertruidenberg.nl>, <info@geldermalsen.nl>, <gemeente@geldrop-mierlo.nl>, 
<gemeente.best@gembest.nl>, <info@gemeente-mill.nl>, <info@gemeente-oldambt.nl>, 
<info@gemeente-steenbergen.nl>, <info@gemeentebeek.nl>, <info@gemeenteberkelland.nl>, 
<info@gemeentebernisse.nl>, <info@gemeentehulst.ni>, <info@gemeentelangedijk.nl>, 
<info@gemeentemaasgouw.nl>, <postbus@gemeentenoordenveld.nl>, 
<info@gemeentesluis.nl>, <info@gemeentestein.nl>, <info@gemeentesudwestfryslan.nl>, 
<info@gemeentevlist.nl>, <info@gemeentewesterveld.nl>, <info@gemeentewestland.nl>, 
<gemeente@gemert-bakel.nI>, <info@gemhg.nl>, <postbus@gemwoudenberg.nl>, 
<gemeente@gennep.nl>, <gemeente@giessenlanden.nl>, <info@gilzerijen.nl>, 
<gemeentehuis@gQedereede.n!>, <stadskantoor@goes.n!>, <info@goir!e.n!>, 
<Gemeente@Gorinchem.nl>, <gemeente@gouda.nl>, <gemeente@graftderijp.nl>, 
<info@grave.nl>, <gemeente@groesbeek.nl>, <info@groningen.nl>, <info@grootegast.ni>, 

<info@haarlemmermeer.nl>, <gemeente@halderberge.nl>, <gemeente@hardenberg.nl>, 
<gemeente@harderwijk.nl>, <gemeente@haren.nl>, <postbus@harenkarspel.nl>, 
<gemeentebestuur@harlingen.nl>, <gemeente@hattem.nl>, <post@heemskerk.nl>, 
<gemeente@heemstede.nl>, <gemeente@heerde.nl>, <gemeente@heerenveen.nl>, 
<post@heerhugowaard.nl>, <gemeente@heerlen.nl>, <postbus@heeze-leende.nl>, 
<info@heiloo.nl>, <gemeentebestuur@hellendoorn.nl>, <gemeente@hellevoetsluis.nl>, 
<gemeente@helmond.nl>, <gemeente@hengelo.nl> 
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<gemeente@haaren.nl>, <antwoord@haarlem.nl>, <post@Haarlemmerliede.nl> 

Datum: 2-4-201213:01 
Onderwerp: motie dierenpolitie 
Bijlagen: UITR_441_l_l.pdf 
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Gemeenteraad 

Wierden, 2 april 2012 Verzonden: — 2 APR 201 

Ons nummer: UITR-441 Gri/Obbi Uw kenmerk: 

Onderwerp: motie dierenpolitie 

Geachte leden van de raad, 

Bijgaand treft u aan een motie van de raad van de gemeente Wierden over de dierenpolitie. De motie 
is aangenomen in de raadsvergadering van 6 maart jl. en wordt u ter kennisneming aangeboden. 

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

Namens de raad van de gemeente Wierden, 
Met vriendelijke groet, 

Drs. H.Th. Obbink (Herman) 
plv. griffier 

T: 0546 - 580 977 / M: 06 - 23359291 
E: h.obbink(g)wierden.nl 

Gemeente Wierden 
Plantsoenlaan 1 
7642 EC Wierden 
Internet: www.wierden.nl 

Bijlagen: motie dierenpolitie 

Pagina 1 van 1 

l i l i l l lillik ALS JE MEER INFORMATIE WILT? WWW.WIERDEN.NL 
P O S T A D R E S Postbus 43, 7640 AA Wierden B E Z O E K A D R E S Plantsoenlaan 1, 7642 EC Wierden T E L E F O O N 0546 580 800 F A X 0 5 4 6 575 915 

WEi i s iTEwww.w ie rden .n l w « Barè<^^fidSft^^ $^aSeflleS(*fti|99p?S fVSM^ 0 0 1 584182 B01 I B A N NL07BNGH0285009508 wc BNGHNL2G 



fractie 

mom 

Motie 'vreemd aan de orde' op de agenda van de raad van 6 maart 2012 

Motie nr. / 
•§.s 

De raad van de gemeente Wierden, in vergadering bijeen op 6 maart 2012; 

Overwegende, dat: 

a. Dat de veiligheid van onze burgers van groot belang is; 

b. 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; 

c. Dat deze veiligheid, geplaatst in de actualiteit, 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'; 

d. 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 doei is; 

e. 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; 

f. 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; 

g. Dat op dit moment de politiefunctionarissen die zijn aangewezen als dierenpolitie alleen voor 
dit beleidsveld ingezet mogen worden; 

h. Dat binnen de Regio Twente op dit moment 4 fte aldus ingezet wordt als dierenpolitie en dat 
dit verplicht uitgebreid wordt tot 14 fte; 

i. 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. 
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Spreekt uit: 

A. Dat lokaal en regionaal het beste kan worden bepaald hoe de prioriteiten binnen de 
taakuitoefening van de politie moeten worden bepaald; 

B. 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; 

C. Dat het exclusief inzetten van politiefunctionarissen voor de dierenpolitie hiermee op 
gespannen voet staat; 

D. 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: 

1. 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; 

2. 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 het presidium op: 

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

II. Deze motie - door tussenkomst van de VNG - ter kennis te brengen van de raden van de 
Nederlandse gemeenten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Wierden, 6 maart 2012 

Namens de fractie van het CDA, 
T.W. ter Horst-ÖppWal 

V J 
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