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VERZONDEN 1ĆDSEP.2Q18 ^

Op uw verzoek heb ik de gemeenteraad van Steenbergen geconsulteerd over het 
ontwerp Regionaal Beleidsplan 2019-2022 voorde politie-eenheid Zeeland-West- 
Brabant. Tijdens de oordeelvormende vergadering van 5 september jongstleden gaf 
de raad aan zich volledig te kunnen vinden in het plan en de daarin opgenomen 
prioriteiten voor de komende 4 jaar.

De raad is verheugd over de terugkeer van de 4e wijkagent voor onze gemeente. 
Daarbij attendeert de raad wel op de voortzetting van de groei van onze gemeente tot 
boven de 25.000 inwoners. Afgezet tegen de landelijke normering van 1 wijkagent op 
iedere 5.000 inwoners zou dit in de nabije toekomst wellicht nog kunnen leiden tot een 
noodzakelijke verdere uitbreiding van het aantal wijkagenten. Zichtbaarheid van de 
politie op straat is voor onze raad nog altijd een belangrijk item

De raad heeft begrip voor het op regionale schaal loslaten van prioritering voor de 
zogenaamde WOS-zaken. Dat neemt niet weg dat Steenbergen lokaal ook de 
komende járen nog zal vasthouden een hoge prioriteit voor deze delicten, die een 
hoge impact hebben op de slachtoffers.

Middels deze brief breng ik tevens de complimenten over vanuit onze raad voor de 
uitstekende leesbaarheid van het ontwerp Beleidsplan.
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Begrepen is dat het ontwerp op 18 oktober 2018 zal worden besproken in de Verbrede 
Driehoek en dat het document vervolgens ter vaststelling op 31 oktober 2018 zal 
worden voorgelegd aan het Veiligheidscollege.

De gemeenteraad van Steenbergen ziet te zijner tijd graag het uiteindelijk 
vastcjeśtelde beleidsdocument van u tegemoet.

léster van Steenbergen,

Belt, MBA
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