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- 
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Bij beantwoording graag ons 
kenmerk en datum vermelden.

Geachte heer Van den Top, 

Op 21 december 2022 heeft u onze gemeenteraad de consultatieversie van de Regionale 
Veiligheidsstrategie 2023-2026 aangeboden namens het Regionaal Veiligheidscollege Midden-
Nederland. In uw aanbiedingsbrief vraagt u om een zienswijze op dit stuk. In de 
commissievergadering Bestuur en Financiën van 21 februari 2023 heeft de commissie dit aan de 
orde gesteld. Vervolgens heeft de gemeenteraad deze definitieve zienswijze in haar vergadering op 
7 maart 2023 vastgesteld. 

De gemeenteraad van Stichtse Vecht erkent dat de in de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 
gestelde prioriteiten een actueel en regionaal karakter hebben en zich hierdoor goed lenen voor 
actieve regionale samenwerking en verbinding. Ook is de raad positief te lezen dat er naast de 
gestelde prioriteiten nadrukkelijk regionale ondersteuning blijft bestaan voor de lokale context en 
bijhorende lokale veiligheidsproblematiek. 

De verbinding tussen zorg en veiligheid wordt niet langer als een regionaal ontwikkelthema gezien. 
De doorontwikkeling van lokale verbinding zorg met veiligheid wordt, onder aansturing van een 
stuurgroep en drie Veiligheidshuizen, belegd bij de lokale colleges van burgemeester en wethouders.
Door het scala aan activiteiten dat wordt beschreven in deze RVS lijkt het alsof er nauwelijks 
geprioriteerd is op de verbinding van zorg met veiligheid. De raad van Stichtse Vecht verzoekt om, 
ondanks dat Zorg en Veiligheid geen ontwikkelthema meer is, de verbinding van zorg met veiligheid 
als geprioriteerd thema op te nemen, mede om de capaciteit en financiële middelen die hiermee 
gemoeid zijn te legitimeren. 

Ten aanzien van de capaciteitsverdeling in Midden-Nederland is de raad verheugd te vernemen dat 
de operationele sterkte van West-Utrecht in de periode 2019 – 2022 is toegenomen met 81fte. Echter
zijn de vermeende bestemmingen van deze formatietoename de gemeentelijke herindeling 
Vijfheerenlanden en specifieke doelbestemmingen (zedendelicten en de afdelingen Vreemdelingen, 
Identificatie en Mensenhandel). In de door u voorgelegde Veiligheidsstrategie lezen wij dat het 
maatschappelijk ongenoegen toeneemt. Wij constateren dat er steeds meer capaciteit wordt 
toegewezen aan bovenlokale politietaken, maar juist het traditionele gebiedsgebonden politiewerk 
waar de inwoners van Stichtse Vecht behoefte aan hebben, neemt nog niet toe. Wij verzoeken u om 
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in uw capaciteitsverdeling een investering te maken om de norm van 1 traditionele wijkagent op 
5.000 inwoners in ere te herstellen en de wijkagent hiermee stelling te brengen om daadwerkelijk de 
verbinding met de inwoners te maken. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht,

Wnd. gemeentesecretaris Burgemeester
drs. M.J.J. Rommers drs. A.J.H.T.H. Reinders
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