
BELEIDSWENSEN RAADSFRACTIES VOOR HET RAADSPERSPECTIEF 2017

Ingediend door raadsfractie: Dorpen Centraal 

Onderwerp : Verbeterde aanrijtijden politie

Programma 4 : Burger en Bestuur

Thema  4.1 : Samenwerking (Veiligheid)

Wat willen wij bereiken? 
Dorpen Centraal wil dat onze inwoners een veilige leefomgeving wordt geboden. Al sinds 
2012 worden aanrijtijden voor Prio 1 meldingen slechts in 70% van de tijd behaald. Dit was al 
een aandachtspunt. Voldoende formatieplaatsen en materiaal is hier onderdeel van. Nu blijkt 
dat men in formatie achteruit gaat is de veiligheid van onze inwoners ernstig in het geding 
met onacceptabele gevolgen.  

Wat willen wij daarvoor doen 
De betrokken burgemeesters hebben aangegeven het gesprek aan te willen gaan met 
Minister van Veiligheid en Justitie Ard van der Steur. Echter, dit is voor ons slechts een 
opstap. Onze gemeente kampt al jaren met aanrijtijden onder de norm. De afgelopen jaren is 
het niet gelukt hier verandering in aan te brengen. Wij zien graag dat ons college alle 
mogelijke middelen aanwend om ervoor te zorgen dat de uitholling van politie noordoost 
Twente verder doorgevoerd wordt. 
Bij de inzet van politie en middelen moet er een afweging gemaakt worden tussen veiligheid, 
kosten en haalbaarheid waarbij goed in de gaten gehouden moet worden dat veiligheid niet 
direct iets is waar een prijskaartje aan gehangen kan worden.  
Wij verwachten dat extra inzet van politie niet bekostigd kan worden vanuit gemeentelijke 
budgetten omdat meer geld ook niet automatisch betekend meer ‘blauw’ op straat. Wij zetten 
ook niet in op extra BOA capaciteit wat meer gericht is op handhaving. Het uitgangspunt 
moet zijn dat de aanrijdtijden dusdanig zijn dat mensen zich ook veilig blijven voelen. 
Dit is in aanvulling op de recentelijk ingediende motie omdat wij hiermee duidelijk willen 
maken dat wij een duidelijke vinger aan de pols willen houden waar het gaat om een 
verbetering in de aanrijtijden.  . 

Wat gaan wij toetsen?
 Of de aanrijtijden jaarlijks verbeteren (dan wel verslechteren). 
 Wat de gesprekken met de minister feitelijk opleveren qua veiligheid en aanrijtijden. 

Wat mag het kosten 
De reguliere ambtelijke kosten en inzet en inspanningen van de wethouders en 
burgemeester om een duidelijk verschil te kunnen maken bij de verantwoordelijke minister. 


