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Inleiding
In het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 (hierna: het RBP) is een tussentijdse evaluatie
aangekondigd halverwege de looptijd. In het voorjaar van dit jaar is input in de districten
opgehaald. Graag delen wij met u de uitkomsten hiervan in onderstaande stand van zaken
rondom de uitvoering van het RBP. Tot slot geven wij u een doorkijk naar het proces om te
komen tot een nieuw RBP.
Regionaal Beleidsplan 2019-2022
Het huidige RBP is eind 2018 – na consultatie van de gemeenteraden- door alle
burgemeesters in het Veiligheidscollege vastgesteld en kent de volgende drie prioriteiten:
1. Ondermijning
2. Zorg en Veiligheid
3. Cyber
Deze prioriteiten zijn gekozen aan de hand van de lokale Integrale Veiligheidsplannen, het
beleid van het arrondissementsparket Zeeland-West-Brabant (het Openbaar Ministerie) en de
landelijke Veiligheidsagenda.
De prioriteiten in het RBP zijn vervolgens uitgewerkt in indicatoren en daaraan gekoppelde
doelstellingen. Dat kunnen jaarnormen zijn, maar ook doelstellingen om aan het eind van de
looptijd van het RBP te behalen. Er wordt halfjaarlijks gemonitord in hoeverre de
doelstellingen zijn behaald. Elk jaar wordt een jaarverslag gemaakt waarin wordt
gerapporteerd over de resultaten. In de bijlage treft u een verkorte weergave van het
jaarverslag in de vorm van een infographic aan.
Stand van zaken
Zoals in de het jaarverslag terug te zien is, worden de meeste doelstellingen behaald. Ook
doelstellingen die in 2022 gehaald moeten worden, worden nu halverwege de looptijd reeds
behaald. Dat is een positief resultaat, zeker gezien de krappe politiecapaciteit en het
afgelopen coronajaar waar veel aandacht ook uitging naar de handhaving van
coronamaatregelen en de inzet bij demonstraties en ongeregeldheden.
Zorg en Veiligheid
Er zijn twee thema’s, beide binnen de prioriteit Zorg en Veiligheid, 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 dagelijks tot een flinke capaciteitsinzet van de
politie. Tegelijkertijd is gebleken dat de 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.
Bestuurlijk overleg Zorg en Veiligheid Zeeland-West-Brabant
Sinds vorig jaar juni is het bestaande wettelijke strafrechtoverleg, het Arrondissementaal
Justitieel Beraad (AJB), verbreed met bestuurders (wethouders en burgemeesters) van Zorgen 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.
Het doel van het overleg is eenheidsbrede afstemming op strategisch niveau, het maken van
afspraken binnen en samen met de ketens, het functioneren als netwerk/denktank/escalatie
en lobby richting bijvoorbeeld het land. Onderwerpen die reeds aan bod zijn gekomen zijn de
re-integratie van ex-gedetineerden, de aanpak van mensenhandel en het naderbij verbinden
van straf en zorg. Tijdens het AJB-ZVI (Zorg, Veiligheid en Interventies) van september staat
de aanpak van personen met verward gedrag als hoofdthema op de agenda.
Cyber en ondermijning
Ook 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. Daarvoor wordt voor de looptijd van
het huidige RBP niet meer voor gekozen. Wel wordt het meegenomen in de totstandkoming
van het nieuwe RBP.
Proces RBP 2023-2026
Tijdens het Veiligheidscollege van 21 juli jl. is een procesvoorstel vastgesteld om te komen tot
een nieuw RBP.
Rekening houdend met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 en de daaropvolgende
coalitievormingen wordt er in het tweede/ derde kwartaal van 2022 gestart met een nieuw
RPB. Eind 2022 wordt het nieuwe RBP ter consultatie aan de gemeenteraden verstuurd.
Vaststelling vindt in het eerste Veiligheidscollege van 2023 plaats. Op deze manier volgt het
nieuwe RBP naadloos het huidige RBP op, zonder uitstel.
De input voor het nieuwe RBP wordt opgehaald uit de Integrale Veiligheidsplannen van
gemeenten, het beleid van het OM Zeeland-West-Brabant, leerpunten naar aanleiding van het
huidige RBP en de landelijke Veiligheidsagenda, resulterend in:
1. Een aantal eenheidsbrede prioriteiten
2. Kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen voor de politie

