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Geachte burgemeester, beste collega, 

Regio burgemeesters 

■■■■■

■■■ 

■ ■ 

De burgemeesters in Oost-Nederland 

i.a.a.
Hoofdofficier van justitie mw. M.A.J. Kunst
Politiechef dhr. O.R. Dros

Wettelijk is bepaald dat elke politie-eenheid ten minste elke 4 jaar een beleidsplan laat 
vaststellen door burgemeesters en hoofdofficier (art 39 Politiewet}, in Oost-Nederland is dat 
in het bestuurscollege. In het meerjarenbeleidsplan (MJBP} wordt onder meer vastgelegd 
welke veiligheidsthema's op regionaal niveau geprioriteerd worden. Ook de afspraken met 
het OM, de landelijke doelstellingen uit de veiligheidsagenda en de sterkteverdeling in de 
eenheid maken deel uit van het beleidsplan. 

Het huidige MJBP van de politie-eenheid Oost-Nederland loopt eind 2022 af. 
Op 13 oktober jl. is in het bestuurscollege besloten om de beleidsperiode van het MJBP één 
jaar te verschuiven. Het doel van de verschuiving is de nieuwe gemeenteraden beter in 
positie te brengen en beter aansluiting te vinden bij de lokale integrale veiligheidsplannen. 
De huidige beleidsplanperiode is onhandig vanwege de samenloop met de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2022. De voorbereidingen voor het nieuwe vierjarige 
beleidsplan voor de politie zouden dan immers in dezelfde periode plaatsvinden als de 
installatie van nieuwe gemeenteraden en de vaststelling van het merendeel van de lokale 
veiligheidsplannen. 
Door de beleidsplanperiode voor het MJBP met één jaar te verleggen, kunnen de nieuwe 
gemeenteraden op ordentelijke wijze participeren in het proces van totstandkoming van het 
MJBP 2024-2027. Bijkomend voordeel is dat ook bij daaropvolgende beleidsplanperiodes er 
geen sprake meer is van samenloop met gemeenteraadsverkiezingen. 

Los van bovenstaande zal eind 2022 conform gemaakte afspraken bij de totstandkoming van 
het huidige MJBP en de daarin vastgelegde sterkteverdeling een tussenevaluatie worden 
uitgevoerd naar de zogenaamde werklast binnen onze regio. De uitkomsten daarvan kunnen 
vervolgens worden meegenomen in het proces om te komen tot het MJBP 2024-2027. 



Regiobu rgemeesters ..... ... • 
Voor het jaar 2023 is in het bestuurscollege afgesproken dat er een beleidsplan zal worden 

opgesteld in de vorm van een extra jaarschijf bij het huidige MJBP 2019-2022. Feitelijk gaat 

het dus om een verlenging van vigerend beleid. 

Voorafgaand aan definitieve vaststelling van elk beleidsplan voor de politie, dienen 

gemeenteraden te worden gehoord (art 38 lid 2 Politiewet). Het document (formeel 

ontwerp jaarplan 2023) zal naar verwachting medio 2022 gereed zijn. Het ontwerp jaarplan 

2023 kan dan in het najaar worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ondanks dat de 

inhoud niet zal afwijken van het huidige MJBP waarover de huidige gemeenteraden reeds 

gehoord zijn, biedt dit gelegenheid aan de (nieuwe) gemeenteraden om hun visie en 

zienswijzen te geven. Idealiter kan het jaarplan 2023 dan eind 2022 / begin 2023 door het 

bestuurscollege worden vastgesteld. 

1k adviseer u om uw gemeenteraad te informeren over het besluit om de beleidsperiode 

voor het MJBP te verleggen en tijdig procesafspraken met uw raad te maken ten aanzien 

van de wettelijke verplichting tot horen. 

Met vriendelijke groet, 

H.M.F. Bruls 

Regioburgemeester Oost-Nederia 



Regioburgemeesters 

U.... 
Bijlage - Relevante artikelen uit de Politiewet 2012 EEN 

U. 

Artikel 39. eerste lid 

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. 

Artikel 20. eerste  Ii  

Onze Minister stelt, gehoord het College van procureurs-generaal en de 

regioburgemeesters, met inachtneming van de omstandigheden van de betrokken eenheid, 

ten minste eenmaal in de vier jaar voor iedere regionale en landelijke eenheid de 

doelstellingen vast ter verwezenlijking van de landelijke beleidsdoelstellingen, bedoeld in 

artikel 18, eerste lid. Alvorens een regioburgemeester de gezamenlijke zienswijze van de 

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

uitvoert geeft, hoort hij deze burgemeesters over de doelen die de gemeenten op het 

terrein van de veiligheid nastreven. 

Artikel 18, eerste lid 

Onze Minister stelt, gehoord het College van procureurs-generaal en de 

regioburgemeesters, ten minste eenmaal in de vier jaar de landelijke beleidsdoelstellingen 

vast ten aanzien van de taakuitvoering van de politie. 

Artikel 38a, eerste lid 

Er is ten minste één wijkagent werkzaam per 5 000 inwoners. 

Artikel 38b 

1. De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de 

gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de 

openbare orde en de hulpverlening door de politie. 

2. 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. 
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