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Steenbergen, 18 januari 2013 

 

 

Aan de raad, 

 

 Inleiding 

Op 22 november 2012 werd in het Veiligheidscollege in oprichting het concept Regionaal beleidsplan 

Zeeland-West-Brabant 2013-2014 vastgesteld. Dit plan draagt de titel ‘Samen werken aan veiligheid’. 
Daarbij werd afgesproken dat het plan ter consultatie zou worden aangeboden aan alle gemeenteraden. 

In aanloop naar de districtelijke informatieavond over dit onderwerp, die op maandag 14 januari jl. 

plaatsvond in de St. Jan te Roosendaal, zond ik u het concept bij raadsmededeling van 17 december 

2012 reeds toe. Daarbij verzocht ik u om uiterlijk tijdens de Commissie ruimte en Economie van 6 februari 

2013 uw eventuele opmerkingen te formuleren en door te geven.  

 

 Achtergrond 

Het Regionaal beleidsplan is van onderop tot stand gekomen en bevat samenwerkingsafspraken tussen 

gemeenten, openbaar ministerie en de politie om gezamenlijke ambities voor de aanpak van onveiligheid 

waar te maken. Ook ons Steenbergse Integrale Veiligheidsbeleid voor de jaren 2012-2016 heeft gediend 

als input voor dit regionale beleidsplan. Landelijk is afgesproken dat de cycli voor de vaststelling van 

regionale beleidsplannen dienen aan te sluiten bij de raadsperiodes. De eerstvolgende cyclus start 

derhalve in 2015. Het nu voorliggende beleidsplan voor de jaren 2013 en 2014 moet gezien worden als 

een tussenoplossing om de regionale eenheid ook in die jaren een basis te bieden voor de jaarplannen. 

Wettelijk maakt ook de sterkteverdeling van de politie onderdeel uit van het regionaal beleidsplan. Bij de 

start van de Nationale Politie is hierin echter een knip gemaakt. De sterkteverdeling van de politie is in het 

inrichtingsplan van de nieuwe regionale eenheid Zeeland-West-Brabant opgenomen. In de volgende, 

volledige cyclus zal de sterkteverdeling van de regionale politie eenheid wel integraal worden opgenomen 

in het regionaal beleidsplan. In die cyclus is dan ook meer ruimte voor de gemeenteraden om hun inbreng 

te leveren voor het regionale beleidsplan. 

 

 Overwegingen 

Nu het regionaal beleidsplan mede tot stand is gekomen met in acht name van de prioriteiten gesteld in 

het Steenbergse Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016 stel ik u voor in te stemmen met het nu 

voorliggende concept Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2013-2014. Daarbij kan dan 

aangegeven worden dat uw raad aandringt op een zodanige inrichting van het vaststellingsproces voor 

toekomstige regionale beleidsplannen dat voldoende tijd beschikbaar is voor een gedegen 

oordeelsvorming en inbreng van de gemeenteraden ter zake de nieuwe beleidsperiode en de daarvoor te 

formelen prioriteiten. 
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Ik stel me voor om in het jaar 2014 met u van gedachten te wisselen over de werking van de Nationale 

Politie, uiteraard in bijzonder van de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant en het district De 

Markiezaten.  

 

 Middelen 

De regionale eenheid Zeeland-West-Brabant wordt volledig door het rijk gefinancierd. De gemeenten 

dragen daar niet aan bij. 

 

5. Communicatie/Aanpak 

Het regionaal beleidsplan zal door de regioburgemeester, de heer Noordanus, aan de Minister van 

Veiligheid en Justitie worden aangeboden. Voorgenomen is om uiterlijk 15 februari aanstaande een door 

de gemeenteraden gedragen Regionaal beleidsplan 2013-2014 te kunnen indienen bij de Minister van 

Justitie en Veiligheid. Aanleveren van raadsvoorstellen voor uw januari-vergadering conform de daarvoor 

vastgestelde procedure behoort niet meer tot de mogelijkheden. Uw raadsvergadering van februari vindt 

plaats op de 28
ste

  februari. Ik stel u daarom voor om tijdens de raadscommissie Ruimte en Economie het 

regionaal beleidsplan aan de orde te stellen en alsdan te besluiten om – onder voorbehoud van 

instemming door de raad in vergadering van 28 februari – in te stemmen met het onderhavige beleidsplan 

en dit besluit zo spoedig mogelijk na de commissievergadering kenbaar te maken aan de 

regioburgemeester.  

 

 Voorstel 

Ik stel u voor in te stemmen met het Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2013-2014 ‘Samen 
werken aan veiligheid’. 
 

 

De burgemeester van Steenbergen, 

 
drs. S.C.C.M. Bolten 

 

 

 

 


