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Geachte heren Heijsman en Bruis, 

De Driehoek van het basisteam Noordoost Twente heeft met grote zorgen kennisgenomen van de 
gevolgen van het Inrichtingsplan Nationale Politie en de kortingsplannen op de formatiesterkte van 
ons basisteam. 

Daling aantal formatieplaatsen basisteam Noordoost Twente 
Als bevoegd gezag voor openbare orde en veiligheid in onze vier gemeenten worden wij gecon
fronteerd met een scherpe daling binnen drie jaar van 26 formatieplaatsen op de huidige 118 for
matieplaatsen van het basisteam. Voor ons een niet acceptabele ontwikkeling. Bij de vorming van 
de nationale politie is ons toegezegd dat de kwaliteit van de dienstverlening op hetzelfde niveau 
zou blijven. 

Ernstige verschraling politiezorg 
Het werkgebied van ons basisteam wordt gevormd door een overwegend landelijk gebied met veel 
kleine kernen, een groot buitengebied en ligging aan de landsgrens met daarin de grensovergang 
van de Al. Deze factoren bepalen het karakter en de werkwijze van ons basisteam. Plattelands
gemeenten krijgen vaker te maken met grootstedelijke problematiek zoals vormen van georgani
seerde criminaliteit en ondermijning. Aanrijtijden staan in het landelijk gebied nu al onder grote 
druk. Onze politieorganisatie beschikt over onvoldoende materieel en menskracht om het gebied 
binnen de geldende normen te bedienen. Door het sluiten van de bureaus in de gemeenten Dinkel 
land, Losser en Tubbergen en het instellen van bureau Oldenzaal als opkomstlocatie vraagt het 
juist meer vervoersbewegingen. Daarnaast zorgt het toevoegen van studenten aan onze formatie
sterkte tot minder inzetbaarheid, omdat zij niet volledig inzetbaar zijn. 
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Tegen deze achtergrond zijn wij van mening dat alles in het werk moet worden gesteld om de wijk
teams levensvatbaar te houden, voldoende blauw op straat te houden, het overschrijden van aan-
rijtijden te voorkomen en het serviceniveau voor onze burgers te handhaven. De voorziene terug
gang in de omvang van ons basisteam staat op gespannen voet met de voorgestane dienstverle
ning door de politieorganisatie in ons gebied. Uit oogpunt van onze verantwoordelijkheid voor 
handhaving van openbare orde en veiligheid achten wij deze ontwikkeling niet acceptabel. 

Wij nodigen u uit om op korte termijn op districtelijk- en basisteamniveau met ons in gesprek te 
komen om met elkaar op te trekken ten einde de uitholling van onze politieorganisatie door verdere 
bezuinigingen in de formatiesterkte een halt toe te roepen. 

Tot slot 
Een afschrift van deze brief hebben wij gestuurd aan de voorzitter van het Districtelijk Veiligheids-
overleg de heer Van Veldhuizen en de korpschef van het district Twente, mevrouw Knol. In af
wachting van uw reactie vertrouwen wij u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet. 
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