
 

MOTIE ‘STEUN BEHOUD KANTOORLOCATIE EN BESTUUR GERECHTSHOF VOOR ARNHEM’ 

De gemeenteraad van Arnhem in vergadering bijeen op 28 april 2015, bij de behandeling van het 
agendapunt ‘moties vreemd aan de orde’,  

Overwegende dat: 

 In Arnhem sedert 1223 recht wordt gesproken; 
 Van oudsher in Arnhem een gerechtshof is gevestigd; 
 Het bestuur van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op dit moment verkenningen uitvoert 

de toekomstige huisvestingsbehoefte van de organisatieonderdelen van het gerechtshof; 
 Er verschillende scenario’s worden verkend waarbij de kantoorlocatie en het bestuur 

worden verplaatst; 
 Arnhem mogelijk de huidige kantoorfunctie en zetel gerechtsbestuur kwijt raakt; 
 Er daarvoor  veel arbeidsplaatsen uit Arnhem zullen verdwijnen;  
 Het gerechtshof een belangrijke werkgever is in de stad;   
 Arnhem nu nog de “juridische hoofdstad van het Oosten” is; 
 De aanwezigheid van het hof ook andere werkgevers naar de stad trekt zoals 

advocatenkantoren en adviseurs; 
 Arnhem en de regio met de aanwezige werkgevers en onderwijsinstellingen (HAN en 

Radboud Universiteit) een unieke zakelijke en juridische infrastructuur kent; 
 Bij de nieuwe gerechtelijke kaart zowel Arnhem als Leeuwarden verzekerd is dat deze niet 

de opmaat is voor een nieuwe rechtbank in het midden. 

Verzoekt het college: 

 De gesprekken met de verschillende stakeholders, lokaal, regionaal en landelijk, voortvarend 
op te pakken en het belang van de kantoorlocatie van het Gerechtshof voor Arnhem en de 
regio voor het voetlicht te brengen; 

 Het gerechtshof maximaal te faciliteren zodat Arnhem hoofdzetel van het gerechtshof 
Arnhem-Leeuwarden blijft en de arbeidsplaatsen in Arnhem behouden kunnen blijven. 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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