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Motie vreemd aan de orde van de dag 
 

Capaciteit Politie basisteam Landgraaf-Brunssum 
 

De raad van de gemeente Landgraaf in vergadering bijeen d.d. 08-07-2021 
 

Constaterende dat: 
  
• Volgens de recent gecommuniceerde plannen de politiecapaciteit van het basisteam 

Landgraaf-Brunssum in de toekomst zal worden afgebouwd met 17,7 FTE;  
 

Overwegende dat: 
 
• De politie in Landgraaf momenteel al overbelast is en helaas keuzes moet maken vanwege 

schaarse capaciteit; 

• Er ook recent weer diverse berichten in de media verschenen dat niet voldoende kan 
worden opgetreden in Landgraaf tegen o.a. overlast van jeugd in onze winkelcentra, het 
aanpakken van ondermijning, het tegengaan van drugscriminaliteit, het aanpakken van 
verkeersovertredingen die de verkeersveiligheid in gevaar brengen en het tegengaan van 
het illegaal dumpen van afval in onze buitengebieden; 

• De voorgestelde plannen volgens de pers niet op steun kunnen rekenen binnen de lokale 
politieorganisaties; 

• Wij ons na al deze berichten enorme zorgen maken over deze dreigende verdere reductie 
van politiecapaciteit in Landgraaf, die naar onze mening juist zou moeten worden 
uitgebreid om de bovengenoemde zaken aan te pakken en de veiligheid van onze 
inwoners te waarborgen; 

• De burgemeester van onze buurgemeente Heerlen, dhr. Roel Wever, openlijk protest heeft 
aangetekend tegen deze voorgenomen plannen; 

• Dhr. Wever ook heeft aangegeven deel te nemen aan een stevige lobby richting Den Haag 
om het nieuwe kabinet te bewegen af te zien van deze plannen; 

 
 

Verzoekt het college:  
 

• Via onze portefeuillehouder (de burgemeester) ook publiekelijk aan te geven dat hij zich 
niet kan vinden in deze afschaling van capaciteit van het basisteam Landgraaf 

• Zich aan te sluiten bij de stevige lobby van onze buurgemeentes richting Den Haag om 
de politiecapaciteit in Parkstad en Zuid-Limburg juist omhoog te krijgen en het plan om 
FTE’s te reduceren van tafel te krijgen; 
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Landgraaf 08-07-2021,  
 
Namens  VVD Landgraaf   
 
  Lucas Baggerman   

 


