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Steenbergen, 21 februari 2018 
  

  

 
  Geachte heer Weterings, 
 

 

 

De burgemeesters is gevraagd om een antwoord te geven (c.q. aanvullingen aan te 

dragen) op een brief die het Veiligheidsbureau aan alle burgemeesters zal gaan sturen 

waarin we worden geïnformeerd over het stappenplan via welke het nieuwe Regionaal 

Beleidsplan (RBP)  2019-2022 tot stand gaat komen. Ook worden de burgemeesters 

daarin geïnformeerd over de eerste analyse die door de politie is gemaakt over mogelijke 

prioriteiten voor dit nieuwe BRP. Over zowel het stappenplan als de analyse was al eerder 

unaniem overeenstemming in de Verbrede Driehoek. Daar is echter wel afgesproken dat 

de concept-brief eerst nog aan de leden van de Verbrede Driehoek zal worden voorgelegd 

voordat deze zal worden verstuurd.  

 

Het is goed om in het concept een alinea te zien waarin nog eens uitdrukkelijk is 

vastgelegd dat in het vast te stellen RBP in ieder geval de verdeling van de beschikbare 

politiesterkte, waaronder beschikbare wijkagenten over de onderdelen van de regionale 

eenheid Zeeland-West-Brabant aan de orde komt. Uiteraard daarbij, rekening houdende 

met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken gemeenten en 

de doelen uit de gemeentelijke (integrale) veiligheidsplannen.  In dat kader stuurt ik u 

hierbij de raadsmededeling die ik vorige week heb laten uitgaan over de politiecapaciteit. 

 

De politie concludeert dat kan worden aangesloten bij de prioriteiten van het huidige BRP 

2015-2018 waarbij, gelet op de gunstige ontwikkelingen op het terrein van woninginbraken, 

overvallen en straatroof (WOS) die prioriteit kan worden afgebouwd ten faveure van 

Ondermijning, Cybercrime, Zorg & Veiligheid, en CTER (contraterrorisme, Extremisme en 

Radicalisering). Goed is om te lezen dat de politie zich ook in de jaren 2019-2022 fors zal 

inzetten op de aanpak van ondermijning en de focus op hennep en synthetische drugs. 

Ook in de gemeente Steenbergen is de afname van woninginbraken (overvallen en 

straatroven kwamen sowieso al niet of nauwelijks voor) duidelijk herkenbaar. Dat neemt 

niet weg dat de impact van een woninginbraak op het veiligheidsgevoel van de getroffen 
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inwoner enorm heftig is. Naar mijn mening kan WOS wellicht een iets lagere prioritering 

krijgen ten opzichte van ondermijning maar zal zeker in de komende jaren nog dienen te 

behoren tot de top 5-taken van de politie! 

 

De politie meent dat er verbetering is te behalen door evenementen meer in samenhang 

met de overige evenementen in de eenheid te bekijken en voor te bereiden. Dit is deels te 

realiseren. Echter, veel evenementen zijn gebonden aan al decennia oude ‘vaste’ data. 
Denk aan bijvoorbeeld de kermissen, of specifiek voor de gemeente steenbergen aan  de 

Jaarmarkt en Borstrockfestival. Deze laten zich niet eenvoudig van datum veranderen. Ook 

de problematiek van carnaval en de jaarwisseling is uiteraard in alle gemeenten op 

hetzelfde moment en legt dus een claim op de beschikbare politiecapaciteit. 

 

Een en ander overziend kan ik mij vinden in  de vanuit de politie opgestelde Speerpunten 

op Veiligheid voor de jaren 2019-2022, maar uitdrukkelijk met aantekening dat WOS (zij 

het met lagere prioritering) blijvend aandacht vereist. 

 

Hoogachtend, 

De burgemeester van Steenbergen, 

 

 

 

 

 

R.P. van den Belt. MBA 

 

 

 

 

 


