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Motie volwaardige politievoorzieningen 
 
De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 26 januari 2023; 
 
gehoord hebbende: 
 de signalen vanaf de werkvloer van de politie; 
 de toegenomen onrust tijdens horeca-openingstijden in Doetinchem de 

afgelopen maanden; 
 de overeenstemming van de raad en college over deze zorgen tijdens de 

raadsvergadering van 22 december 2022; 
 
constaterende dat: 
 de toezeggingen die de Politie Oost-Nederland aan de Achterhoekse 

burgemeesters heeft gedaan in mei 2020, op veel momenten niet 
worden nagekomen; 

 het cellencomplex is gesloten in corona-tijd en pas nu de harde 
gevolgen voelbaar worden; 

 de politiesterkte in de Achterhoek niet op het gewenste niveau is; 
 het vervoer van een enkele arrestant, op de tijdstippen dat de politie 

het laagst bezet is, betekent dat er nog maar de helft van de 
politiecapaciteit inzetbaar is; 
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 agenten op straat soms aanhoudingen uitstellen, om de bezetting op 
peil te houden en zo de veiligheid voor hun collega’s zoveel mogelijk te 
kunnen garanderen; 

 het openhouden van een cellencomplex op creatieve (maar veilige) 
manieren ook kan met minder personeel; 

 
overwegende dat: 
 de Achterhoek met meer dan 400.000 inwoners (CBS 2019) een goed 

politiecellencomplex nodig heeft; 
 de Doetinchemse gemeenteraad op 31 oktober 2019 de ‘Motie 

politiecel’ unaniem heeft aangenomen; 
 iedere politieagent die het werkgebied moet verlaten voor het vervoer 

van een arrestant er één teveel is; 
 de gedane toezeggingen door de Politie niet worden nagekomen; 
 
draagt de burgemeester op: 
 de samenwerking met andere Achterhoekse burgemeesters op te 

zoeken, om samen met hen, een collectief signaal namens alle 
Achterhoekse gemeente af te geven aan de Politie Oost-Nederland, 
waarin wordt opgeroepen tot een objectieve, onafhankelijke evaluatie 
van de sluiting van het politiecellencomplex in Doetinchem; 

 totdat die evaluatie volledig is afgerond de politie aan te spreken op 
hun betrouwbaarheid en de veiligheid en openbare orde in de 
Achterhoek, door er al het nodige aan te doen de gedane toezeggingen 
alsnog na te komen; 

 de politie op te roepen om aan deze toezeggingen toe te voegen dat 
aangehouden arrestanten in principe nooit door de agenten op straat 
hoeft te worden overgebracht naar een cellencomplex; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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