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Onderwerp 
Bijeenkomst Veiligheidscollege i.o. van 22 november 2012 

Steenbergen; 6 december 2012 

Aan de Raad, 

Graag breng ik u op de hoogte van zaken die spelen in het Veiligheidscollege. Dit Veiligheidscollege in 
oprichting kwam op 22 november jl bijeen. Alle burgemeesters in de politieregio's Midden- en West-
Brabant en Zeeland maken deel uit van dit college. Gesproken werd over de ontwikkelingen rondom de 
vorming van de nationale politie. Voorts kwamen aan de orde een communicatievoorstel ter bevordering 
van de deelname aan Burgernet en werd het Regionaal Beleidsplan 2012-2014 voor de nieuwe regionale 
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant vastgesteld. 

Ontwikkelingen nationale politie 
Het veiligheidscollege nam kennis van het realisatieplan en van de informatienota dienstverlening voor 

de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant (de eenheid ZWB). Het realisatieplan beschrijft hoe de 
komende jaren de vorming van de eenheid ZWB ter hand wordt genomen. De doelen worden benoemd 
net als concrete resultaten en deze worden in een planning ondergebracht.Het totale veranderproces zal 
in totaal 5 jaar in beslag nemen. In 2013 zal de personele reorganisatie worden uitgevoerd en in 2014 zal 
de inrichting in werking worden gebracht. Voorts zal in die jaren een kwaliteitsslag plaatsvinden, te weten 
het realiseren van de geprioriteerde operationele doelen. 
Het dienstverleningsconcept omvat 3 fases en wordt afgerond eind 2014. Er worden 14 
resultaatdoelstellingen in genoemd, waaronder doelstellingen over het snel opnemen van 
telefoonverkeer, afspraken over het kunnen doen van aangiften en informatie over de wijze van 
afhandeling van aangiftes en over aanrijtijden 

Communicatie Burgernet 
In onze gemeente is gebleken dat de meest effectieve methode om deelnemers voor Burgernet te werven 
bestaat uit het versturen van een huis aan huis brief met een persoonlijk appel door de burgemeester. 
Besloten is dat in navolging van Steenbergen ook in andere gemeenten zulke huis aan huis brieven 
zullen worden verzonden. Een deel van de kosten wordt - ook voor de gemeenten die al een brief hebben 
verzonden - gedragen door de politie. Wij ontvangen een bijdrage van C 1.163,-. 

Regionaal Beleidsplan 
Het Veiligheidscollege i.o. heeft haar eerste regionaal beleidsplan vastgesteld. Het beslaat de jaren 2013 
en 2014. Dit plan zal een dezer dagen vanuit de politieorganisatie aan uw raad worden aangeboden. In 
de periode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 zal een volgende versie van het regionaal 
beleidsplan worden opgesteld. Dan zal, op basis van de afspraken binnen de nieuwe gemeenteraden en 
colleges die zijn vastgelegd in de lokale integrale veiligheidsplannen, van onderop en in wisselwerking 
met het regionale beleidsplan, een meer volwassen beleidscyclus met het Veiligheidscollege tot stand 
worden gebracht. Op 14 januari zal de politie een informatiebijeenkomst organiseren voor alle raadsleden 
van de gemeenten in het werkgebied van de regionale eenheid ZWB. Nadere informatie volgt. 



Alhoewel niet op de agenda, werd op 22 november ook gesproken over de locatie van de nieuwe 
meldkamer. Zowel Roosendaal als Bergen op Zoom komen daarvoor in aanmerking. Beiden hebben een 
geschikte locatie voorgedragen. Het Veiligheidscollege i.o. heeft beide locaties aan de minister 
voorgedragen. 

Hoogachtend, 
de burgemeester, 
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