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Aan de gemeenteraad 

Voorgesteld Besluit 

Een zienswijze indienen ten aanzien van de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. 

Samenvatting 

Iedere vier jaar worden er op regionaal niveau prioriteiten bepaald voor de verdeling van 

politiecapaciteit. Deze geprioriteerde thema's worden vastgesteld in het Regionaal 

Veiligheidscollege van Midden-Nederland (39 burgemeesters van Midden-Nederland, 

Hoofdofficier van Jusititie en de eenheidsleiding van politie). De Politiewet schrijft voor dat 

burgemeesters ten behoeve van de vaststelling van dit stuk de gemeenteraden consulteren. 

De geprioriteerde thema's in Midden-Nederland voor 2023-2026 zijn Georganiseerde 

Ondermijnende Criminaliteit, Cybercriminaliteit en Maatschappelijk Ongenoegen. 

Bijlagen 

1. Raadsbesluit

2. Consultatieversie Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026

3. Collegebesluit 24 januari 2023.

4. Concept zienswijze
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 

Met het indienen van de zienswijze pleit Stichtse Vecht voor voldoende bovenlokale 

(ontwikkel)capaciteit voor lokale aandachtspunten in de veiligheidsaanpak. Het aantal 

meldingen van verwarde personen bij politie is in Stichtse Vecht relatief hoog. Effectieve  

samenwerking tussen zorginstanties is daarbij een constant aandachtspunt in de lokale 

aanpak. Daarbij komt uit gesprekken met inwoners meermaals terug dat de zichtbaarheid 

van politie op straat afneemt. Door te verzoeken om meer ‘blauw’ op straat in de vorm van 

de wijkagent, wordt deze lokale wens regionaal kenbaar gemaakt. 

 

Relatie met bestaand beleid en regelgeving 

1. De Regionale Veiligheidsstrategie geeft aan op welke thema’s veiligheidspartners 

gezamenlijk een verdiepingsslag gaan maken op het niveau van Midden-Nederland. 

Deze Veiligheidsstrategie komt 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. 

2. Politiewet artikel 38b en artikel 39 

 

Argumenten 

1. Met het indienen van de zienswijze pleit Stichtse Vecht voor voldoende bovenlokale 

(ontwikkel)capaciteit voor lokale aandachtspunten in de veiligheidsaanpak. 

2. Aan de regionale ontwikkelthema’s wordt capaciteit ontleend. Door Zorg en 

Veiligheid niet meer als regionaal ontwikkelthema vast te stellen, legitimeert dit geen 

verdere investering meer voor 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 

deze zienswijze benadrukt de raad het belang van een zichtbare wijkagent om het 

veiligheidsgevoel van inwoners te behouden of zelfs vergroten.  

 

Kanttekeningen 

Indien de raad besluit geen zienswijze in te dienen wordt de Regionale Veiligheidsstrategie 

vastgesteld door het Regionaal Veiligheidscollege zonder inbreng van de raad van Stichtse 

Vecht.  

 

Communicatie 

Na consultatie van de raad op 7 maart 2023 wordt de zienswijze verzonden aan 

burgemeester Van den Top (gemeente Hilversum) als voorzitter van de bestuurlijke 

werkgroep RVS 2023-2026. 
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Financiën, risico’s en indicatoren 

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.  

 

 

24 januari 2023 

 

 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

 

 

 

wnd. Gemeentesecretaris    Burgemeester 

drs. M.J.J. Rommers    drs. A.J.H.T.H. Reinders 



Gewijzigd besluit met in achtneming van het aangenomen amendement A 13.1. 
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De raad van de gemeente Stichtse Vecht, 

gelet op: 

- het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 januari 2023;
- de bespreking in de commissie Bestuur en Financiën van 21 februari 2023;

Besluit 
Een aangepaste zienswijze in te dienen ten aanzien van de Regionale Veiligheidsstrategie 
2023-2026.  

De laatste zin van de concept zienswijze welke luidt: “Wij verzoeken u om in uw 
capaciteitsverdeling een investering te maken om de norm van 1 traditionele wijkagent op 
5.000 in ere te stellen en de wijkagent hiermee in stelling te brengen om daadwerkelijk de 
verbinding met de bewoners te maken”,  

te veranderen in:  
 “Als raad en college verzoeken wij om meer blauw op straat om de zichtbaarheid voor de 
inwoner te vergroten. Wij verzoeken u daartoe om in uw capaciteitsverdeling een 
investering te maken om de norm van 1 traditionele wijkagent op 5.000 in ere te stellen en 
de wijkagent hiermee in stelling te brengen om daadwerkelijk de verbinding met de 
bewoners te maken ” 

7 maart 2023 
Griffier 
B. Espeldoorn-Bloemendal

Voorzitter 
drs. A.J.H.T.H. Reinders 
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