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Oost-Nederland.

Onderwerp
Ontwerp Meerjarenbeleidsplan en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland.

Beslispunten
1. In te stemmen met de concept zienswijze.

Samenvatting
De heer H.M.F. Bruls, regioburgemeester, vraagt per brief d.d. 7 februari 2019, de burgemeesters van de 
gemeenten in de Politie-eenheid Oost-Nederland om het ontwerp Meerjarenbeleidsplan en de concept 
Veiligheidsstrategie 2019-2022 politie Oost-Nederland voor te leggen aan de gemeenteraden. Uw zienswijze 
wordt gevraagd. 

Onze zienswijze luidt samengevat als volgt:
 Aanrijtijden: door de slechte aanrijtijden en door prioritering van regionale en landelijke activiteiten 

komt de lokale uitvoering en aanpak van de politie in het gedrang.
 Wijkagenten: een stevige lokale verankering van de wijkagent is cruciaal waarbij de norm is 1 

wijkagent op 5000 inwoners. Wij vragen om 10 wijkagenten voor onze gemeente, conform de 
afgesproken norm.

 Informatievoorziening: om gezag over de politie te kunnen uitoefenen, is er voldoende en adequate 
informatie nodig. In onze optiek is een verbeterslag noodzakelijk. Dit gaat onder andere ten koste van 
de motivatie en gedrevenheid van vrijwilligers/inwoners die WhatsApp groep beheren, buurtpreventie 
coördineren of anderszins hun nek uitsteken in het belang van de veiligheid in de gemeente.

 Inzet Boa's: de verminderde aandacht van de politie voor lokaal toezicht en handhaving vergt in 
toenemende mate extra inzet van de gemeente om middels flankerend beleid bestuursrechtelijk op te 
kunnen optreden.

Inleiding
Met de uiteindelijke vaststelling van deze beleidsstukken wordt beoogd de veiligheid in de 76 gemeenten van 
Oost-Nederland en landelijk te versterken. De inhoud van deze stukken draagt voor een belangrijk deel bij aan 
het lokale doel om de veiligheid op in ieder geval een gelijk en/of verbeterd niveau krijgen. Dit om te zorgen dat 
alle inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen binnen onze gemeente.

Op 7 februari jongstleden is het ontwerp Meerjarenbeleidsplan en de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 
politie Oost-Nederland ontvangen. Hierin staat het verzoek om u voor 17 april 2019 (op grond van de Politiewet) 
te consulteren, zodat u uw zienswijze kenbaar kunt maken voor 17 april 2019. 

Concept Veiligheidsstrategie 2019-2022
De vier beleidsthema’s, na het ophalen van de lokale beleidsprioriteiten bij de 76 gemeenten (in 2018 nog 78 
gemeenten) in Oost-Nederland zijn geworden: 
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1. Kwetsbare personen
2. Ondermijning
3. Cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit
4. Informatie gestuurd werken  

De politie-inzet hierop moet worden besproken en vastgesteld in de lokale driehoek. De thema’s die in de 
Veiligheidsstrategie worden genoemd, komen ook terug in het Meerjarenbeleid, evenals de sterkteverdeling 
(inclusief de verdeling van de wijkagenten over de eenheid). 

Ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
De landelijke prioriteiten zijn besproken in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (LOVP) en zijn 
uiteindelijk vastgesteld door de minister van J&V. Deze beleidsthema’s zijn dus landelijk vastgesteld. Het gaat 
hierbij om de volgende thema’s:

 Ondermijning
 Mensenhandel
 Cybercrime 
 Online kindermisbruik
 Executie

Daarnaast zijn er nog een aantal veiligheidsthema’s benoemd waar een intensivering loopt, maar geen landelijk 
bindende kwalitatieve afspraken over zijn gemaakt. Deze thema’s zijn:

 Bestrijding terrorisme en extremisme
 High Impact Crime / mobiel banditisme
 Kindermishandeling en huiselijk geweld
 Personen met verward gedrag 

Besluitgeschiedenis
Het vorige Meerjarenbeleidsplan en de Veiligheidsstrategie politie Oost-Nederland zijn eerder vastgesteld voor 
de periode 2015-2018. Hier is destijds door de burgemeesters van het basisteam De Waarden, namens de 
gemeenteraden van de inliggende gemeenten, een gezamenlijke zienswijze ingediend. Qua termijn is een 
gezamenlijke reactie nu niet haalbaar. 

Beoogd effect
Met de uiteindelijke vaststelling van deze beleidsstukken wordt beoogd de veiligheid in de 76 gemeenten van 
Oost-Nederland en landelijk te versterken. De inhoud van deze stukken draagt voor een belangrijk deel bij aan 
het lokale doel om de veiligheid op in ieder geval een gelijk en/of verbeterd niveau krijgen. Dit om te zorgen dat 
alle inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen binnen onze gemeente. Het consulteren van u is 
hierbij gewenst.

Argumenten
1.1
Voor vaststelling van deze beleidsstukken door het bestuurscollege dient u te worden gehoord (conform artikel 
38b, lid 2 Politiewet). Het streven was om deze zienswijze samen met de inliggende gemeenten van het 
basisteam De Waarden, via de voorzitter (de heer Beenakker-gemeente Tiel), namens de 7 gemeenteraden te 
versturen . Kortom: Eén stem namens De Waarden uit laten gaan, met oog op een verhoogde stem richting de 
politie eenheid Oost-Nederland. Dit is qua termijn en afstemming in de gezagsdriehoek niet haalbaar gebleken. 

1.2
De zienswijze geeft aan dat op beide beleidsdocumenten, zowel procesmatig als inhoudelijk, recht wordt gedaan 
aan de verhoudingen tussen de betrokken partners. U onderschrijft de gekozen prioriteiten, maar behoudt zich 
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het recht voor om enkele overwegingen inzake aanrijtijden en huisvesting, leidende lokale uitvoering, 
wijkagenten, informatievoorziening, toename inzet boa's en recherchecapaciteit mee te geven die betrokken 
dienen te worden bij de verdere uitwerking van de documenten.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Financiën
Het gevraagde besluit kent geen financiële consequenties. 

Uitvoering
Na instemming door uw raad met de concept zienswijze, wordt deze verzonden aan de regioburgemeester de 
heer Bruls.

Planning
U dient op grond van artikel 38b lid 2 verplicht geconsulteerd worden in deze stukken, dit kan gezien de 
reactietermijn van uiterlijk 17 april, alleen in uw aadsvergadering van 26 maart.

In het eerstvolgende Districtelijk Veiligheids Overleg (DVO) worden voorgenoemde beleidsstukken ter 
bespreking geagendeerd. In het bestuurscollege van 24 april 2019 volgt de definitieve vaststelling.

Evaluatie
Niet van toepassing. 

Communicatie
Communicatie over de inhoud van de plannen valt onder de verantwoordelijkheid van de politie-eenheid Oost-
Nederland. Hierover zijn op voorhand geen afspraken gemaakt. 

Tabel risicoparagraaf
Het gevraagde besluit kent geen risico’s.  

Bijlage(n)
Bijlage 1: Aanbiedingsbrief.
Bijlage 2: Ontwerp Meerjarenbeleidsplan.
Bijlage 3: Concept Veiligheidsstrategie.
Bijlage 4: Concept zienswijze. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe
De secretaris,                       de burgemeester,
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente West Betuwe;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2019 nummer <>,  

besluit:
 In te stemmen met de concept zienswijze.

 
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 26 maart 2019, nummer ,

de griffier,                                  de voorzitter,


