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Consultatie Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant 

 

 

Steenbergen; 26 augustus 2014 

 

 

Aan de raad, 

 

1. Inleiding 

De afgelopen maanden is gewerkt aan de totstandkoming van een concept voor  

het eind dit jaar door het Veiligheidscollege vast te stellen Regionaal Beleidsplan 2015-2018 voor de 

politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Zoals te doen gebruikelijk worden de raden en colleges van 

de gemeenten in het werkgebied van de eenheid in de gelegenheid gesteld hun zienswijze kenbaar 

te maken ten aanzien van dit concept. Deze zienswijzen dienen uiterlijk 1 november bekend te zijn bij 

de regioburgemeester, de heer mr. P.G.A. Noordanus. 

 

2. Achtergrond 

Alle gemeenten in de regio Zeeland-West-Brabant hebben lokale integrale veiligheidsplannen. Vanuit 

de vier districten van de politie-eenheid zijn in 2012 door de ambtenaren openbare orde en veiligheid 

van de gemeenten de lokale veiligheidsonderwerpen aangeleverd bij de politie-eenheid Zeeland-

West-Brabant.. De veiligheidsonderwerpen van de gemeenten vormden de basis voor het bepalen 

van de gemeenschappelijke veiligheidsthema’s voor de jaren 2013-2014. 

Als grootste gemene deler kwamen vanuit de prioriteiten van de partners vijf gemeenschappelijke 

veiligheidsthema’s en deze worden nu één op één doorgezet in de periode 2015-2018. Deze thema’s 
komen nadrukkelijk niet in de plaats van de lokale prioriteiten, maar zijn een weergave van die 

punten waarop politie, openbaar ministerie en gemeenten in Zeeland-West-Brabant willen 

samenwerken.  

De thema’s zijn: 
1. Woninginbraken, overvallen en straatroof 

2. Geweld, waaronder uitgaansgeweld, huiselijk geweld en het project ‘Veilige Publieke Taak’ 
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen 

4. Ondermijnende criminaliteit, waaronder drugshandel, mensenhandel,  

outlaw motorcycle gangs (voorheen 1% motorclubs genoemd)  en vrijplaatsen 

5. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van de burgers. 

 

3. Overwegingen 

De thema’s zoals hiervoor onder 3. genoemd sluiten aan bij de prioriteiten gesteld in het vigerende 
Integraal veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 20142-2016 ‘Veilig verder’, zoals vastgesteld door 
de gemeenteraad op 31 mei 2012. Het nu in concept voorliggende Regionaal Beleidsplan 2015-2018 

zal mede de basis vormen voor de opzet van ons lokale nieuwe integraal veiligheidsbeleid voor de 

jaren 2016 tot 2020, waaraan we samen met alle ketenpartners en onze burgers vanaf begin volgend 

jaar gaan werken. 
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Recent nog, in het door ons vastgestelde document “Van raadsprogramma naar programmabegroting” is 
neergelegd dat wij in het vast te stellen integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016-2020 speciale 

aandacht willen schenken aan drugsoverlast en drugscriminaliteit alsmede aan overlast veroorzaakt door 

jongeren. Beide thema’s komen voor in het regionale beleidsplan van de politie (de thema’s 3 en 4.) en 
als zodanig sluit het concept regionaal beleidsplan dus aan bij ons voornemen wat betreft de inhoud van 

het nieuwe lokale integrale veiligheidsbeleid. Ons in genoemd document ook aangegeven voornemen om 

jaarlijks met de dorpsraden c.a. te overleggen over het thema Veiligheid en buurtpreventieteams te 

ondersteunen, sluit aan bij het 5
e
 thema van het Regionaal Beleidsplan (Veiligheidsbeleving, 

betrokkenheid en vertrouwen van burgers). 

 

De samenwerking tussen politie, openbaar ministerie en gemeenten lijkt zijn vruchten af te werpen. Het 

aantal high impact crimes (ook wel WOS-feiten), woninginbraken, overvallen en straatroven in het 

werkgebied van de eenheid Zeeland-West-Brabant, is in 2013 ten opzichte van het jaar ervaar beduidend 

lager. Ook in onze gemeente ligt het aantal woninginbraken opvallend lager dan in dezelfde periode een 

jaar eerder (van 47 gedaald naar 35 inbraken). Voortzetting van dit beleid is derhalve aan te bevelen. In 

het voorliggende Regionale Beleidsplan is aangegeven dat onderzocht gaat worden of nauwere 

samenwerking en ondersteuning bij de uitvoering van veiligheidsbeleid ingericht en in werking gebracht 

kan worden. Daarbij is voorzien in uitvoerende capaciteit en is met name gericht op de WOS-feiten. 

Straatroven en overvallen kwamen, tot eind juli van dit jaar al jaren niet voor in Steenbergen (op 28 juli 

werd een Chinees restaurant in de Blauwstraat overvallen door 2 zeer jeugdige verdachten die inmiddels 

door de politie zijn ingerekend). Ook het aantal geweldsdelicten liep in Zeeland-West-Brabant terug met 

12%. Eveneens goede resultaten zijn bereikt waar het betreft het terugdringen van overlast door 

jeugdgroepen. 

 

De komende jaren is er speciale aandacht bij de politie voor drugsgerelateerde criminaliteit. Dat sluit aan 

bij ons voornemen om in de periode 2016-2020 speciale aandacht te schenken aan drugsoverlast en 

drugscriminaliteit. 

 

In het Regionaal Beleidsplannen zijn tevens de thema’s genoemd die op landelijk niveau extra aandacht 
krijgen; ondermijnende criminaliteit, cybercrime, fraude, kinderporno en (ook hier) high impact crime. Op 

deze fenomenen is een landelijk afgestemde aanpak noodzakelijk. 

 

Met de in het concept Regionale Beleidsplan genoemde, op districtsniveau in te richten informatiepleinen, 

wordt in ons district De Markiezaten reeds geëxperimenteerd,  

 

4. Middelen 

Het instemmen met het voorliggende concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie Zeeland-

West-Brabant heeft geen directe financiële consequenties.  De nationale politie, en dus ook de eenheid 

Zeeland-West-Brabant wordt rechtstreeks gefinancierd door het Rijk. Eventuele gemeentelijke acties die 

voort zouden kunnen vloeien uit het Regionaal Beleidsplan worden opgenomen in ons eind 2015 vast te 

stellen lokale integrale veiligheidsbeleidsplan. Op dat moment zullen dan ook de eventueel daaraan 

verbonden kosten inzichtelijk worden gemaakt. 

 

5. Risico’s 

Niet van toepassing 

 

6. Communicatie/Aanpak 

Uw eventuele zienswijzen kunnen tot 1 november 2014  via de burgemeester worden ingebracht bij de 

regioburgemeester. 
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7. Voorstel 

Ons college heeft bij besluit van 26 augustus 2014 ingestemd met van het voorliggende concept 

Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. Wij maken geen gebruik 

van de mogelijkheid zienswijzen in te brengen.  

Wij stellen uw raad voor eveneens in te stemmen met het conceptplan en dit voor 1 november via de 

burgemeester kenbaar te maken aan de regioburgemeester, de heer mr. P.G.A. Noordanus, 

burgemeester van Tilburg.. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

de loco-secretaris de burgemeester 

 

 

 

 

R.A.J.M. Bogers J.A.M. Vos 


