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In zijn vergadering van 8 jul i 2009 heeft de gemeenteraad, ter voorbereiding van de 

begroting voor 2010, de Kadernota 2010 vastgesteld. Tijdens de behandeling van die nota 

heeft de raad een motie aangenomen met betrekking tot de voorgestelde bezuinigingen op 

het politieapparaat. Een afschrift van de motie treft u hierbij aan. 

Gaarne brengen wij hiermee de motie onder uw aandacht. 

Hoogachtend, 

De raad van de gemeente Spijkenisse, 

de plv. griffier, de plv. voorzitter, 

3.G. Schuur P.W. Belinfante 
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Gemeenteraadsfractie 
Spijkenisse 

Motie. 

De raad van de gemeente Spijkenisse, in vergadering bijeen op 8 juli 2009. 

Gelet op: 
Het programma Openbare Orde en Veiligheid (nr.3) 

Overwegende dat: 
• de afgelopen jaren met het cameratoezicht, buurtpreventie, street supportteam en 

gemeentelijke opsporingsambtenaren veel is geïnvesteerd in de vergroting van de 
veiligheid en het veiligheidsgevoel in Spijkenisse; 
een schoon, heel en veilig Spijkenisse hoog in het vaandel staat; 
in de leefbaarheidsmonitor 2008 door 2/3 van de inwoners van Spijkenisse wordt 
aangegeven dat zij zich veilig voelen; 
in de leefbaarheidsmonitor 2008 door 3/4 van de inwoners van Spijkenisse wordt 
aangegeven zich veilig te voelen in hun eigen buurt; 
het van belang is dat percentage vast te houden en verder te vergroten; 
"blauw op straat" hierbij een belangrijke en onmiskenbare rol speelt. 

Mede overwegende dat: 
• het zorg dragen voor een veilige samenleving een belangrijke taak is van de overheid; 
• er door het Kabinet een forse bezuiniging op het politieapparaat is aangekondigd. 

Verzoekt het college: 
• er bij de VNG op aan te dringen bij het Kabinet en de Tweede Kamer te pleiten de 

voorgestelde bezuinigingen op het politieapparaat géén doorgang te laten vinden; 
• deze motie onder de aandacht te brengen van het Kabinet, de Tweede Kamer en de 

overige Nederlandse gemeenten; 
• en in het geval van het doorzetten van de voorgenomen bezuinigingen de raad te 

rapporteren over de exacte consequenties. 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens de VVD-fractie, 

P.W. Belinfante 

VVD Spijkenisse de Lokale Liberale Partij 
www.vvd-spijkenisse.nl 
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