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De raad van de gemeente Steenbergen; 

 

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 februari 2023 

 

Gelet op: 

Artikel 39 van de Politiewet 2012 

Artikel 38b, tweede lid, van de Politiewet 2012 

 

Besluit: 

• Over het ontwerp Regionaal Beleidsplan Zeeland – West-Brabant 2023-2026 een zienswijze in 

te dienen, deze voor 16 maart 2023 kenbaar te maken bij de regioburgemeester en hierin de 

onderstaande overwegingen en aandachtspunten over te brengen.  

• De regioburgemeester te verzoeken de reactie van de gemeenteraad van Steenbergen als 

zienswijze kenbaar te maken bij de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant.  

• De zienswijze ter kennisgeving aan te bieden aan de politie-eenheid Zeeland- West-Brabant. 

 

Overwegende dat: 

A. De gemeenteraad van Steenbergen naar aanleiding van de capaciteitsdruk bij de politie 

de afgelopen periode voor extra middelen heeft geïnvesteerd in boa capaciteit, om 

daarmee het wijkgericht werken in de kernen van de gemeente te ondersteunen.  

B. De gemeenteraad van Steenbergen kennis heeft genomen van de resultaten van de 

gehouden veiligheidsmonitor (2021- juni 2022) van I&O research waarin geconstateerd is 

dat de zichtbaarheid van de politie in onze gemeente en het gehele district de 

Markiezaten te wensen overlaat.  

C. De gemeente Steenbergen tijdens de volgende periode van het Regionaal Beleidsplan 

Zeeland – West-Brabant (2023-2026) de 25.000 inwoners ruim zal gaan passeren en 

daarmee de behoefte en recht zou hebben op 5 wijkagenten, zijnde 1 wijkagent per 5.000 

inwoners.  

 

De raad verzoekt nadrukkelijk aandacht voor:  

I. Het structureel versterken van de politiecapaciteit, zowel op kwantitatief als kwalitatief 

niveau en bij de feitelijke uitbreiding van de capaciteit in het basisteam Bergen op Zoom 

c.q. het district de Markiezaten vooral rekening te houden met de zicht- en 

aanspreekbaarheid van de politie in de wijken en dorpen (wijkagenten in combinatie met 

gebiedsgebonden politiewerk) en het structureel verbeteren van het functioneren van de 

politie in de buurt.  

II. Een grondhouding om gezamenlijk te willen werken om gedeelde belangen te realiseren. 

Een goede samenwerking tussen de diverse partners vormt de sleutel tot succes;  
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III. Om in die gebieden waar de politiecapaciteit extra onder druk staat, de inzet van de 

kwaliteitsgroepen (buiten het district) zoveel mogelijk te beperken of de capaciteit 

mogelijk te compenseren; 

IV. Het op orde hebben en (indien nodig) versterken van de capaciteit van de wijkagenten 

binnen de gemeente Steenbergen, zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau.  

 

Steenbergen, 30 maart 2023, 

 

De raad voornoemd, 

 

de griffier, 

 

 

 

de voorzitter, 

R.A.J. Defilet, MA R.P. van den Belt, MBA 

 

 

 

 

 


