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Besluit college 
Conform advies. 
 
Advies te nemen besluit 
De raad voorstellen een zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regionale 
Veiligheidsstrategie 2023-2026. 
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TOELICHTING 
 
Inleiding 
In deze Regionale Veilighiedsstrategie (RVS) stellen de 38 gemeenten, het Openbaar 
Ministerie en de politie van Midden-Nederland op regionaal niveau prioriteiten om samen 
focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en partners in het 
veiligheidsdomein. De regionale prioriteiten in deze Veiligheidsstrategie zijn: 
‘Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, inclusief mensenhandel’; ‘Digitale Veiligheid 
en Cybercrime’ en ‘Maatschappelijke Onrust’. Deze prioriteiten zijn voor de komende vier 
jaar niet in steen gebeiteld. Daarbinnen bewegen we mee met de ontwikkelingen in de 
samenleving, en zo nodig passen we onderweg aan. 
In de RVS zoals deze thans voorligt, is het thema Zorg en Veiligheid helaas niet langer 
meer een ontwikkelthema en regionale prioriteit. Ook zouden wij graag zien dat de 
zichtbaarheid van de politie in de vorm van de wijkagent in gemeenten in de RVS wordt 
opgenomen. In een zienswijze kunnen deze twee punten onder de aandacht worden 
gebracht. 
 
Argumenten 
Op basis van de regionale ontwikkelthema’s wordt (schaarse) politiecapaciteit gealloceerd. 
Door Zorg en Veiligheid niet meer als regionaal ontwikkelthema en prioriteit vast te stellen, 
legitimeert dit geen verdere investering meer op dit thema. Dit doet geen recht aan de 
capaciteit en middelen die worden geïnvesteerd, onder andere met het PGA-lab. Daarnaast 
blijkt uit gesprekken met inwoners dat de zichtbaarheid van politie op straat afneemt. Met de 
voorgelegde zienswijze benadrukt de raad het belang van een zichtbare wijkagent om het 
veiligheidsgevoel van inwoners te behouden of zelfs vergroten.  
 
Kanttekeningen 
Met de gestelde doelstellingen wordt de richting bepaald voor de regionale 
ontwikkelthema’s. Deze Veiligheidsstrategie komt echter niet in de plaats van lokale 
afspraken en het Integraal Veiligheidsplan (IVP), maar is juist aanvullend en ondersteunend 
hieraan. Op lokaal niveau behoudt de gemeente regie op de aanpak van veiligheid en zijn 
de prioriteiten uit het IVP 2023-2026 leidend.  
 
Uitvoering 
Zie onder communicatieparagraaf. 
 
Communicatieparagraaf 
Na het raadsbesluit van 7 maart wordt de zienswijze aan de voorzitter van de bestuurlijke 
werkgroep RVS 2023-2026 verstuurd. 
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Raadsinformatiebrief 
Er is niet voorzien in een raadsinformatiebrief. Een raadsvoorstel is toegevoegd. 
 
Financiële paragraaf 
Een investering om meer capaciteit vrij te maken voor gebiedsgebonden politiewerk 
resulteert te allen tijde in een bezuining op een ander vlak. Deze bezuining is in het verzoek 
niet nader gespecificeerd omdat de burgemeester het gezag over de politie deelt met het 
openbaar ministerie. De exacte verdeling van politiecapaciteit dient secuur te worden 
uitgewerkt; het gesprek en de besluitvorming hierover vindt plaats in het driehoeksoverleg 
van politie, openbaar ministerie en burgemeester. 
 
Juridische paragraaf 
De Politiewet beschrijft de grondslag voor de consultatie bij gemeenteraden.  
 
Artikel 38b, lid 2 van de Politiewet: Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan, 
bedoeld in artikel 39, eerste lid, hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied 
waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de gemeenteraad van die gemeente 
over het ontwerpbeleidsplan. 
 
Artikel 39, lid 1 van de Politiewet: De burgemeesters van de gemeenten in het gebied 
waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie stellen ten 
minste eenmaal in de vier jaar, met inachtneming van de doelstellingen, bedoeld in artikel 
20, eerste lid, het beleidsplan en jaarlijks het jaarverslag voor de regionale eenheid vast. 
Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte 
waaronder de beschikbare wijkagenten, bedoeld in artikel 38a, eerste lid, over de 
onderdelen van de regionale eenheid, rekening houdend met het belang van een goede 
vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen, bedoeld in artikel 
38b, eerste lid. 
 
Risicoparagraaf 
Er zijn geen risico’s te benoemen. 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Aan dit voorstel zitten geen duurzaamheidsaspecten. 
 
Overige aspecten 
Er zijn geen overige aspecten. 
 
 


