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RAADSMEDEDELING

Onderwerp
Stand van zaken uitvoering Regionaal Beleidsplan politie 2019 - 2022

Steenbergen; 2 november 2021

Aan de Raad,

Inleiding

Regionaal beleid
De burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak 
uitvoert en de hoofdofficier van justitie stellen ten minste eenmaal in de vier jaar, met 
inachtneming van de landelijke doelstellingen, het beleidsplan voor de regionale eenheid vast.
Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte, waaronder 
de beschikbare wijkagenten, rekening houdend met het belang van een goede vervulling van de 
politietaak in alle betrokken gemeenten. Daarbij wordt rekening gehouden met de doelen die de 
gemeenten op het terrein van de veiligheid nastreeft. Landelijk is afgesproken dat de cyclus van 
het Regionaal Beleidsplan van de politie 2019 - 2022 (hierna; RBP) dient aan te sluiten bij de 
raadsperiode.

Op grond van artikel 38b, tweede lid, van de Politiewet 2012 hoort de burgemeester, 
voorafgaand aan de vaststelling van het RBP, de gemeenteraad over het concept-RBP. Het 
concept-RBP is aan u voorgelegd. Tijdens de oordeelsvormende vergadering op 5 september 
2018, gaf uw raad aan zich volledig te kunnen vinden in het plan en de daarin opgenomen 
prioriteiten voor de komende vier jaar. Dit heb ik vervolgens kenbaar gemaakt aan de 
Regioburgemeester (bijlage 1). Het Regionaal Beleidsplan Zeeland - West-Brabant 2019-2022 
Meer focus op veiligheid is vervolgens op 7 november 2018 door het Veiligheidscollege vastgesteld 
(bijlage 2).

In het RPB is opgenomen dat door verschillende gemeenteraden aandacht gevraagd is voor een 
tussentijdse evaluatie van de veiligheidsthema's: in een snel veranderende maatschappij dient de 
vinger aan de pols te worden gehouden bij de prioriteiten die worden gesteld bij de handhaving 
van deze veiligheid. Halverwege de raadsperiode zal nadrukkelijk worden afgewogen of bijstelling 
van de regionale prioriteiten vereist is.

Districtelijk beleid
Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten de handen ineengeslagen om 
samen te werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft eind 2018 geresulteerd 
in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022, Samen bouwen aan onze veiligheid 
(hierna: IVP). Dit plan is op 20 december 2018 door uw raad vastgesteld. In dit plan zijn de 
gemeenschappelijke uitdagingen beschreven.
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Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. In Steenbergen 
worden deze jaarlijks nader uitgewerkt in het Jaarplan Integrale Veiligheid.

Kernboodschap

Zoals in de memo "Stand van zaken uitvoering Regionaal Beleidsplan 2019 - 2022" (bijlage 3) te 
lezen is, worden de meeste doelstellingen uit het RBP behaald. Dat is positief, zeker gezien de 
huidige politiecapaciteit en het afgelopen coronajaar waar veel aandacht ook uitging naar de 
handhaving van coronamaatregelen en de inzet bij demonstraties en ongeregeldheden.

Er zijn (eenheidsbreed) twee thema's die een forse toename in plaats van de gewenste afname 
laten zien. Daarbij gaat het om meldingen van personen met verward gedrag en overlast jeugd. 
Dit leidt tot een flinke capaciteitsinzet van de politie. Daarnaast blijkt dat doelstellingen op het 
gebied van Zorg en Veiligheid slechts in beperkte mate binnen de invloedsfeer van de politie 
liggen.

Tijdens de bespreking van het jaarverslag in het Veiligheidscollege is hier uitvoerig over 
gesproken en zijn best practices, zoals de wijk-GGZ, met elkaar gedeeld en ook in de opgehaalde 
input hebben burgemeesters voor de verdere looptijd van het RBP blijvende inzet gevraagd op 
deze onderwerpen.

Sinds vorig jaar juni is het bestaande wettelijke strafrechtoverleg, het Arrondissementaal 
Justitieel Beraad (AJB), verbreed met bestuurders (wethouders en burgemeesters) van Zorg- en 
Veiligheidshuizen. Op die manier is een eenheidsbreed bestuurlijk overleg tot stand gekomen 
waarin veel partijen vertegenwoordigd zijn, zoals politie, Openbaar Ministerie, Reclassering, de 
Penitentiarie Inrichtingen, de GGZ, Veilig Thuis en de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Voor de prioriteiten cyber en ondermijning is onverminderde steun van de burgemeesters. 
Vanwege toenemende verschuiving naar cybercrime, is de wens van burgemeesters om dit ook 
vertaald te zien in de ambities. Daar wordt, voor de looptijd van het huidige RBP, niet meer voor 
gekozen. Wel wordt dit meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe RBP (2023-2026).

Vervolg(procedure)

Regio
Rekening houdend met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de daaropvolgende 
coalitievormingen wordt binnen onze politie-eenheid in het tweede/derde kwartaal van 2022 
gestart met het opstellen van een nieuw Regionaal Beleidsplan.

Eind 2022 wordt het concept RBP ter consultatie aan uw gemeenteraad voorgelegd. Vaststelling 
van het Regionaal Beleidsplan 2023-2026 vindt in het eerste Veiligheidscollege van 2023 plaats.

District/Lokaal
Binnen het district De Markiezaten zijn de handen wederom ineengeslagen om samen te werken 
aan een IVP. Eind 2022 zal dit plan ter vaststelling aan uw raad worden voorgelegd.
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Uiteraard zal ik u vooraf raadplegen om uw input voor dit nieuwe Integraal Veiligheidsplan op te 
halen. Dit nieuwe IVP kan ook input zijn voor het nieuwe RBP (zie hiervoor).

Besloten raadsavond Openbare Orde en Veiligheid
Op 23 november aanstaande zal u weer worden bijgepraat over het brede onderwerp veiligheid. 
Uw raad zal worden bijgepraat aan de hand van drie grote thema's op het gebied van veiligheid, 
te weten:

1. Fysieke Veiligheid
2. Zorg en Veiligheid
3. Ondermijning

Verschillende sprekers (zowel interne als externe) komen u bijpraten over dit onderwerp. Aan de 
hand van verschillende actualiteiten zal u worden meegenomen in de ontwikkelingen en hoe we 
daar als gemeente op anticiperen.

Ik vertrouw erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De burgemeester van Steenbergen,

elt, MBA

Bijlagen
1. Brief aan de regioburgemeester inzake het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2019-2022
2. Regionaal Beleidsplan Zeeland - West-Brabant 2019-2022 Meer focus op veiligheid
3. Memo "Stand van zaken uitvoering Regionaal Beleidsplan 2019-2022"
4. Infographicjaarverslag 2020
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