
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Onderwerp Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 

 

 

Geachte burgemeester, 

 

Namens de regioburgemeester, de heer H. Bruls, bied ik u hierbij het concept ontwerp 

Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 2019-

2022 Oost-Nederland aan. 

 

Voor Oost-Nederland is de beleidscyclus gestart met het ophalen van de lokale beleidsprioriteiten 

bij de 76 gemeenten (in 2018 nog 78 gemeenten). Deze beleidsprioriteiten zijn geanalyseerd en 

geclusterd tot vier thema’s die zijn opgenomen in de Veiligheidsstrategie.  

De thema’s zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit en 

informatie gestuurd werken.  

De lokale driehoek is het overleg waar de politie-inzet wordt besproken en vastgesteld. 

Vraagstukken die het lokale domein overstijgen kunnen worden opgeschaald naar het niveau van 

het district of de eenheid. 

 

De landelijke beleidscyclus voor het opstellen van het Meerjarenbeleidsplan politie start bij het 

opstellen van de landelijke veiligheidsagenda, waarin de landelijke prioriteiten zijn opgenomen. 

De landelijke prioriteiten zijn besproken in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie en worden 

uiteindelijk door de minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld. Voor de landelijke 

veiligheidsagenda geldt, dat de beleidsthema’s zijn vastgesteld. De doelstellingen, de 

kwantitatieve cijfers voor elke eenheid, zijn nog onderwerp van bespreking.  

 

De Politiewet 2012 (artikel 39, lid1) schrijft voor dat de politie-eenheid eens in de vier jaar een 

Meerjarenbeleidsplan politie opstelt. Dit Meerjarenbeleidsplan politie wordt vastgesteld door de 

burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak 

uitvoert en de hoofdofficier van justitie. Onderdeel van het Meerjarenbeleidsplan politie is de 

sterkteverdeling, inclusief de verdeling van de wijkagenten over de eenheid.  

 

Parallel met het opstellen van de landelijke veiligheidsagenda en het Meerjarenbeleidsplan politie, 

loopt het opstellen van een nieuwe Veiligheidsstrategie. De Veiligheidsstrategie is, zoals 

hierboven is aangegeven, gebaseerd op de lokale veiligheidsprioriteiten zoals deze door het 

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zijn opgehaald bij de 76 gemeenten in de eenheid. De 

thema’s die in de veiligheidsstrategie zijn genoemd, komen terug in het Meerjarenbeleidsplan 

politie. 

 

In het bestuurscollege van 31 oktober 2018 is gesproken over de nieuwe sterkteverdeling 

gebaseerd op het herijkt budgetverdeelsysteem plus (HBVS+). In dit bestuurscollege is unaniem 

een voorgenomen besluit genomen over de verdeling van de sterkte over de districten en over de 

basisteams. Deze verdeling is opgenomen in het Meerjarenbeleidsplan politie. 
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Bij het berekenen van de definitieve loonsom, gebaseerd op de extra gelden voor uitbreiding van 

de sterkte, bleek dat er nog 12,2 operationele sterkte resteert, in totaal kunnen hiervoor nog 16 fte 

worden aangesteld. In het regionaal veiligheidsoverleg (RVO) van 29 november 2018 is 

gesproken over de wijze waarop met deze capaciteit wordt omgegaan. Het voorgenomen besluit 

is deze capaciteit als collectief in te zetten voor de aanpak van cybercrime delicten in de eenheid. 

Hiervoor wordt op korte termijn een werkorganisatie ingericht. 

 

In de districtelijke veiligheidsoverleggen (DVO’s) worden het Meerjarenbeleidsplan politie en de 

Veiligheidsstrategie ook ter bespreking geagendeerd. 

 
Horen gemeenteraad 

Alvorens het Meerjarenbeleidsplan politie en de Veiligheidsstrategie kunnen worden vastgesteld, 

in het bestuurscollege, dient conform artikel 38b, lid 2 Politiewet de gemeenteraad gehoord te 

worden.  

Artikel 38b, lid 2 zegt: 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. 

Voor het horen van uw raad zijn geen vormvereisten in de Politiewet opgenomen. 

 

Ik verzoek u om, na consultatie van uw gemeenteraad, uw zienswijze te geven op: 

1. Het concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 

2. De concept Veiligheidsstrategie 2019-2022. 

 
Tot uiterlijk 17 april 2019 kunt u uw reactie aan mij geven. Uw reactie kunt u mailen naar: 

jan.boeijenga@politie.nl 

 

Na 17 april worden de reacties verzameld en op basis van de reacties wordt gekeken of 

aanpassing van de genoemde beleidsstukken nodig is. 

 

Het voornemen is in het bestuurscollege van 24 april 2019 het Meerjarenbeleidsplan politie en de 

veiligheidsstrategie vast te stellen.  

 

In vertrouwen in hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Jan Boeijenga 

Secretaris van het bestuurscollege 


