
 

 

Motie: Extra Politiecapaciteit 
 

 
Voorstel:  
 
 
(in te vullen door de raadsgriffier) 

 
Keuze: 

❑ Motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp 

 
De raad van de gemeente Nederweert in vergadering bijeen op 3 juli 2018 

 
Onderwerp: Extra politiecapaciteit 

 
De raad, 
 
gehoord de beraadslaging, 
 

❑ Constaterende dat 

□ het kabinet budget beschikbaar maakt voor 1111 extra agenten in Nederland. 

□ er van dat aantal slechts 32 naar Limburg komen. 

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

□ en dat het kabinet hiermee Limburg minder prioriteit geeft ten aanzien van het te-
rugdringen van de criminaliteit. 

❑ Overwegende dat 

□ de georganiseerde criminaliteit in de grensregio Limburg een groot probleem is. 

□ inwoners en ondernemers van de gemeente Nederweert hier hinder en nadeel van 
ondervinden. 

□ de raad van Nederweert het terugdringen van criminaliteit in de gemeente een 
topprioriteit vindt. 

□ meerdere gemeenteraden in de regio hun zorgen al hebben geuit over dit besluit. 



 

 

 

❑ Verzoekt het college 

□ om de lobby richting de minister van Justitie en Veiligheid voor extra politiecapaci-
teit voort te zetten. 

□ hierin duidelijk de volgende punten naar voren te laten komen: 

▪ onze teleurstelling over het besluit om slechts 32 extra agenten naar Lim-
burg te sturen. 

▪ de problematiek rondom de toenemende criminaliteit en de gevolgen voor 
de maatschappij. 

▪ de gemeentelijke ambities op het gebied van het terugdringen van crimina-
liteit (zoals ondermijning) en dat daarvoor meer politiecapaciteit nodig is. 

▪ een oproep voor meer extra agenten in de regio. 

□ hierbij zoveel mogelijk samen op te trekken met andere gemeenten in de regio. 
 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening en naam: 
 
Martin van Montfort (D66 Nederweert) 
Charlot Koppen (CDA) 
Marcel Vossen (JAN) 
Ria Stienen (Nederweert Anders) 
Theo Coumans (VVD) 

 


