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Motie vreemd
Onderwerp: Vreemd aan de orde
Aanvulling Veiligheidsplan Tweestromenland____________________________________________
Naar aanleiding van Terugblik 2017 Team Tweestromenland (agendapunt 12, raadsvergadering 26
april 2018)_________________________________________
De Raad van de gemeente West Maas en Waal in vergadering bijeen op 7 juni 2018
Overwegende dat:
In 2014 is reeds aangegeven, middels een motie van WD en FD, dat er een adequate doorvertaling
dient te komen van lokale ontwikkelingen in de verslaglegging van de politie. Dit werd destijds, in het
licht van de verdere centralisatie van de politie organisatie naar een Nationale Politie.
Uiteraard moest dit niet leiden tot een beperking van aandacht voor lokale ontwikkelingen.
Constaterende dat:
Er in de Terugblik 2017 Team Tweestromenland onvoldoende notie is genomen van de motie
van 2014,
En dat criminaliteit bij winkels en het MKB niet meegenomen is ( zie uw beantwoording van 13
mei 2018 over de cijfers van meldingen bij bedrijven en instellingen)
De Raad,
Roept het college van B&W op om;
De informatie betreffende criminaliteit bij bedrijven en instellingen in onze gemeente structureel op te
nemen in het jaarverslag c.q. terugblik van Team Tweestromenland.(vanaf 2018)
Tevens vragen wij het college voortaan de overige punten die in de motie van 2014 zijn opgenomen
bij het verslag van 2018 te betrekken (motie is als bijlage toegevoegd)
Daarbij zien wij graag dat in de Terugblik 2017 alsnog de agri terreur, hetzij minimaal, benoemd gaat
worden als een ontwikkeling die in de aantallen incidenten en incidentsoorten zijn opgenomen. Dit om
voldoende context te bieden die bij de cijfers hoort.
En gaat over tot de orde van de dag.
Motivering:
De agri terreur is volgens uw beantwoording van 13 mei 2018 nog in onderzoek bij de politie. Dit zou
de reden zijn dat deze in zijn geheel niet genoemd wordt in de terugblik 2017. De “incidenten” zijn wel
opgenomen in de cijfers en incidentsoorten. De Terugblik dient volgens ons juist als context bij de
aantallen, waarbij door het niet benoemen van de agri terreur een belangrijk deel van de context
ontbreekt in het verslag. Agri terreur was in 2017 en is in 2018 een zaak met hoge impact in het Land
van Maas en Waal, het totaal niet benoemen van deze specifieke reeks van criminaliteit kan derhalve
niet onbenoemd worden gelaten.

