MOTIE
Nr:
Behorend bij agendapunt:

datum: 22 september 2015

Onderwerp: Extern onderzoek naar het functioneren van het politiecorps
Krimpenerwaard.

De raad van de gemeente Krimpenerwaard in vergadering bijeen d.d. 22
september 2015
gehoord de beraadslaging,
constaterende:
dat vragen van Pro Krimpenerwaard d.d. 25 maart 2015 over illegale activiteiten
m.b.t. het zwanendriften niet of niet naar behoren door de burgemeester worden
beantwoord;
dat de 2 uitzendingen van EenVandaag een onthutsend beeld laten zien over de
handhavingsmoraal van de politie;
dat de dierenarts en klokkenluider, Saskia van Rooy, op een overtuigende wijze
inzicht geeft in de wereld van de zwanendrifters (zwanenmishandeling) en de
houding van de toezichthouders;
dat in de commissievergadering van 9 juni jl. het onderwerp
zwanenmishandeling op verzoek van Pro Krimpenerwaard is besproken en het
indienen van de motie is aangehouden in afwachting van de uitkomst van de
gesprekken van 3 politieke partijen en de klokkenluider met de burgemeester;
dat de burgemeester zelfs met Bep Oostveen en zijn vrouw Astrid Vergeer
uitgebreid gesproken heeft, die nota bene al ruim een jaar hoofdverdachten zijn
in het strafrechtelijk onderzoek inzake een megafraude met zwanen en zich
daarnaast beiden schuldig hebben gemaakt aan zeer zware mishandeling van de
klokkenluider;
van mening:
dat naast het verbod op het zwanendriften de handhaving van groot belang is
om de zwanenmishandeling een halt toe te roepen;

dat zowel de politie als de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit een toezicht
houdende taak hebben op de naleving van de Flora- en faunawet en de Wet
dieren;
dat grote maatschappelijke onrust is veroorzaakt doordat de politie met
betrekking tot de zwanenmishandeling al jaren niet adequaat handelt op
meldingen van burgers;
roept de burgemeester op per omgaande een extern onderzoek in te stellen
naar het functioneren van het politiecorps Krimpenerwaard waar het betreft de
toezichthoudende taak op de naleving van de Flora- en faunawet en de Wet
dieren en ons over de uitkomst te informeren;
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening Pro Krimpenerwaard

