
                    

 

Persbericht 

 

De Almelose fracties van VVD, PvdA, CDA en D66, ChristenUnie, Groenlinks en SP hebben kennis genomen van 

het voorgenomen besluit aangaande de gedeeltelijke uitkleding van de Rechtbank Almelo. Duidelijk is geworden 

dat het voorgenomen besluit effect zal hebben in de periode tot 2021.  

De fracties zijn verheugd met feit dat er geen sprake is van totale sluiting van de Rechtbank Almelo. Wel is 

duidelijk dat het wijzigen van het zaakspakket voor de regio Twente in concreto grote negatieve effecten kan 

hebben, waaronder werkgelegenheid en de samenwerking in de Veiligheidsregio Twente.  

Eerder gedane toezeggingen 

In een gezamenlijke brief van de 89 fracties uit de regio Twente aan de Minister van Veiligheid & Justitie is reeds 

vorige week een politiek statement afgegeven. Hierin hebben partijen aangegeven dat zij de Minister alsook de 

leden van Eerste- en Tweede kamer houden aan reeds gedane toezeggingen alsook aangenomen moties. 

Daarbij is bepaald dat de regio Twente zal blijven beschikken over een volwaardige Rechtbank Almelo. Eerder 

zijn er ook harde toezeggingen gedaan aangaande het behoud van penitentiaire inrichting De Karelskamp. Zowel 

Rechtbank Almelo als De Karelskamp zijn nauw aan elkaar verbonden, hetgeen van invloed is geweest op 

eerdere besluitvorming en toezeggingen in Den Haag.  

De fracties van VVD, PvdA, CDA en D66, ChristenUnie, Groenlinks en SP spreken grote zorgen uit over de 

mogelijke consequenties van dit voorgenomen besluit. Ten eerste gaat het daarbij om de banen bij de Rechtbank 

Almelo. Ten tweede gaat het over het effect op de regionale werkgelegenheid bij alle aan de Rechtbank Almelo 

gelieerde partijen, waaronder de regionale advocatuur en De Karelskamp. Tevens vragen de politieke partijen 

zich af wat het voorgenomen besluit betekent voor de samenwerking in de Veiligheidsregio Twente.  

Teleurstelling & verrassing 

De Almelose fracties zijn teleurgesteld over dit voorgenomen besluit. Nog geen drie jaar geleden heeft toenmalig 

Minister Opstelten richting de gemeenten in de Twentse regio harde toezeggingen gedaan aangaande het 

behoud van een volwaardige Rechtbank Almelo. Tevens hebben zowel de Eerste als Tweede Kamer hiertoe 

diverse moties aangenomen. Alle 89 fracties in de regio Twente waren dan ook totaal verrast dat tijdens het 

zomerreces de Raad voor de Rechtspraak met dit voorgenomen besluit zou komen. 

Verwachting 

De fracties spreken uit erop te vertrouwen dat de Minister van Veiligheid & Justitie bereid is gehoor te geven aan 

de gezamenlijke oproep van de 89 fracties in de regio Twente om te komen tot een zorgvuldig proces en een 

open dialoog. Daarbij verwachten de fracties dat de Minister bereid is serieus te luisteren naar de argumenten 

ingebracht door het bestuur van de Rechtbank Almelo, alle 89 politieke partijen in Twente, de orde van Advocaten 

Overijssel alsook het collectief van Twentse Burgemeesters. 

Alle fracties van de gemeente Almelo zijn van mening dat de burgemeesters in de Regio Twente als eerste aan 

zet zijn. De Almelose fractievoorzitters van VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, Groenlinks en SP alsook de 

lokale fracties dringen erop aan dat burgemeester Hermans-Vloedbeld hierin het voortouw zal nemen. 

Aansluitend verwachten de fractievoorzitters, dat de Kamerleden zich maximaal zullen inspannen nadat op 8 

september het besluit definitief is geworden.  
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