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Onderwerp : Politiesterkte Limburg

Beste meneer, mevrouw,

Hiermee geven wíj u onze steun in uw missie te komen tot meer extra agenten, dan de
beoogde 32, die naar Limburg komen.

Teleurstelling over het besluit
Wij zijn van mening dat het beoogde aantal van 32 agenten voor Limburg te weinig is en
zijn hier teleurgesteld over. Het aantal staat niet in verhouding tot de toegenomen
werkdruk en de daling van het daadwerkelijke aantal politieagenten op straat.

Gemeentelijke ambities
Het aantal waarmee de politiecapaciteit toeneemt voorziet niet in de gemeentelijke
ambities op het gebied van terugdringen van criminaliteit.

Heroverweging
Wij zijn van mening dat er meer dan de beoogde 32 agenten naar Limburg moeten
komen. Wij vragen u er bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid op aan te dringen, het
besluit te heroverwegen.

Onze raad nam unaniem de bijgevoegde motie aan. Deze brief komt tegemoet aan de
motie van de raad van 14 november 2018 met als onderwerp'Extra agenten naar
Limburg'.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G rinkman
secreta ris
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Motie vreemd aan de orde van de dag
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Onderwerp: Extra agenten naar Limburg

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d.74 november 2018,

Constaterende dat :

. het kabinet budget beschikbaar stelt voor 1100 extra agenten in Nederland;

. er van dat aantal slechts 32 agenten naar Limburg komen;

. het kabinet hiermee de brandbrief uit 2017 van de Limburgse burgemeesters en de gouverneur
naast zich heeft neergelegd.

Van mening zijnde dat:

. het een onmisbaar feit is dat de georganiseerde criminaliteit in grensregio Limburg hand over
hand toeneemt;

¡ inwoners en ondernemers van de gemeente Weert hier veel hinder en nadeel van ondervinden
. door de huidige ondercapaciteit minder ernstige delicten in behandeling kunnen worden

genomen;
. de raad van de gemeente Weert het terugdringen van criminaliteit (zoals ondermijning,

drugslaboratoria, diefstal en dumpen drugsafval etc.) in de gemeente topprioriteit vindt;
. de verdeelsleutel voor de extra politiecapaciteit geen recht doet aan de problematiek in Limburg

vanwege de grensligging en leidt tot een onaanvaardbaar en onredelijk besluit.

Draagt het college op:

De regioburgemeester namens het college en de raad van de gemeente Weert een brief te sturen
waarin duidelijk naar voren komt:

- de teleurstelling over het besluit om slechts 32 agenten voor Limburg beschikbaarte stellen;
- de problematiek rondom de alsmaar toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor de
samenleving;
- de gemeentelijke ambities op het gebied van terugdringen van criminaliteit;
- een verzoek tot heroverging van het besluit met het aandringen dat er meer extra agenten, dan de
beoogde 32, naar Limburg komen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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