Raadsvragen van CDA ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de
gemeenteraad
Datum: 24 april 2020
Betreft: Besluit sluiting arrestantencellen in Ede
Op 18 oktober 2019 publiceerde De Gelderlander een artikel waaruit bleek dat de Nationale Politie het
voornemen heeft om de arrestantencellen in het politiebureau van o.a. Ede te gaan sluiten en een
regionale arrestantenvoorziening in te richten in Elst, ongeveer 30 kilometer van de gemeente Ede.
Het CDA Ede heeft hier op 24 oktober 2019 vragen over gesteld.
Op 20 april 2020 ontving de gemeenteraad een memo waarin het besluit werd toegelicht dat het
arrestantencomplex definitief wordt gesloten. Hierover heeft het CDA de volgende vragen:
1. In de memo staat dat ‘op relevante momenten’ ondersteuning komt voor arrestantenvervoer.
a. Wat wordt exact verstaan ‘relevante momenten’?
b. Wanneer is een moment relevant? Wie bepaalt dat en op basis van welke criteria?
2. In de infographic staat dat arrestantenvervoer een randvoorwaarde is zodat agenten niet
‘onnodig lang uit hun gebied zijn’. Welke normen zijn hierover afgesproken?
3. In beantwoording van raadsvraag 2 van 24 oktober 2019 reageerde het college dat het de
zorgen deelde. Nu gaat de sluiting toch door. Is deze eerder geuite zorg door dit besluit nu bij
het college weggenomen? Zo ja, waarom? Zo nee, wat gaat het college doen?
4. Hoe beoordeelt het college de reactie van collega burgemeesters uit de Achterhoek zoals
verwoord in het artikel bij Omroep Gelderland 1?
5. Op welke wijze is de zorg voor de lokale orde en veiligheid van de gemeente Ede, als
100.000+ gemeente, meegewogen in dit besluit?
6. In hoeverre is de verwachte toekomstige groei van Ede en van de regio meegewogen in dit
besluit?
7. Welke gevolgen heeft de voorgestelde sluiting voor de inrichting en uitvoering van het
politiewerk in de gemeente Ede?
Wij zien graag uw schriftelijke antwoorden binnen de gestelde termijn van dertig dagen tegemoet.
Jan Willem Nuis
Raadslid CDA
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https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2446145/Achterhoek-bezorgd-over-sluiting-van-cellencomplex

