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Onderwerp: beleidsplan politie 2020-2023

STATUS RAADSVOORSTEL
ter besluitvorming.

Samenvatting:
Het concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023 is aangeboden aan de gemeenteraden
van Limburg. Conform art. 38b, lid 2 van de politiewet, moet de burgemeester de gemeenteraad horen
over het ontwerpbeleidsplan.
Het plan is tot stand gekomen in overleg met de diverse veiligheidspartners en gevoed door de
integrale veiligheidsplannen van de Limburgse gemeenten. De geprioriteerde thema's komen
grotendeels overeen met onze lokale prioriteiten. Daarom stellen wij u voor om het concept
beleidsplan ter kennisname aan te nemen en af te zien van het indienen van een zienswijze.
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1. Aanleiding
Het concept beleidsplan politie eenheid Limburg 2020-2023 is aangeboden aan de gemeenteraden
van Limburg. Conform art. 38b, lid 2 van de politiewet, moet de burgemeester de gemeenteraad horen
over het ontwerpbeleidsplan.

2. Uitgangssituatie en doelstelling
Het horen van de raad.

3. Rol gemeente en visie en strategie participatie
Niet van toepassing.

4. Toelichting
Het conceptbeleidsplan politie 2020-2023 is een kaderplan; geprioriteerde Limburgse en landelijke
veiligheidsthema's zijn op hoofdlijnen beschreven. Door die opzet krijgen lokale driehoeken (in ons
geval de driehoek Venlo-Beesel) de maximale ruimte om lokaal de keuzes te maken voor de
prioritering van de politie inzet.
Het plan is, meer dan ooit, 'bottom up' tot stand gekomen. Een ambtelijke werkgroep onder regie van
de politie en in samenwerking met het Openbaar Ministerie heeft het plan opgesteld. Ze hebben de
belangrijkste Limburgse veiligheidsthema's voor de komende vier jaar geïnventariseerd. Die thema's
zijn afgeleid uit de integrale veiligheidsplannen van de Limburgse gemeenten.
Het plan kent twee hoofdlijnen; de interne koers van de politie-eenheid Limburg (fit for the job, slimme
allianties en internationale samenwerking) en de 5 geprioriteerde veiligheidsthema's (Ondermijning,
High Impact Crime & Cybercrime, Terrorisme/radicalisering & polarisatie, Huiselijk geweld &
kindermishandeling en Kwetsbare Personen).
Op de interne koers valt weinig op te merken.
De geprioriteerde veiligheidsthema's komen voort uit landelijke trends en lokale veiligheidsplannen. Ze
geven dus goed weer waar ook wij als gemeente Beesel aan willen werken in de komende periode.
In ons Integraal Veiligheidsplan (2019-2022) hebben wij ook specifieke aandacht voor het thema
ondermijning. Hier ligt de komende tijd dan ook voor ons als gemeente vanuit veiligheidsperspectief
de focus op. Het is belangrijk dat een partner als de politie hier dan ook voldoende tijd, manschappen
en kennis in steekt.
High Impact Crimes zijn de types criminaliteit die echt een behoorlijke indruk maken op een mens;
inbraak, beroving, overval, geweld. Het is dan ook goed dat deze typen criminaliteit veel aandacht
blijven krijgen van de politie; het signaal dat we dit echt niet accepteren als samenleving moet sterk
worden afgegeven. CyberCrime is geen HIC, maar een nieuw type criminaliteit. Waar 'klassieke'
criminaliteit al jaren daalt, neemt cyber crime jaarlijks toe, nu al tot gigantische proporties. De gevaren
van cyber crime zijn erg groot; afpersing, financiële problemen, een criminele markt op het Dark
Web...het is essentieel dat hier geld en kennis in wordt geïnvesteerd door de politie.
Terrorisme, radicalisering en polarisering zijn (gelukkig) onderwerpen die bij ons als gemeente weinig
spelen. Het past echter in het grotere geheel zeker dat de eenheid Limburg, in samenhang met de
landelijke ontwikkelingen, deze thema's prioriteit geeft.
Huiselijk geweld en Kindermishandeling zijn ook thema's waar wij ons lokaal hard voor maken. Dit
past dus zeker bij onze eigen prioriteiten en wensen.
Kwetsbare Personen komen steeds vaker in het nieuws en lijken steeds meer tijd te kosten van de
politie. Er moet goed gekeken worden wie hier welke rol heeft en hoe we deze mensen het beste
kunnen helpen en tegelijkertijd andere burgers beschermen op het moment dat het gevaarlijk wordt.
Ook deze prioriteit past dus bij onze eigen visie op huidige ontwikkelingen.
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Het beleidsplan is, zoals al eerder aangegeven, een kaderplan. Het is dus echt op hoofdlijnen. De
uitdaging zit hem dus voornamelijk in de uitvoering van deze plannen. Daar moeten de lokale
driehoeken mee aan de slag. Het is goed om het beleidsplan dan als leidraad te hebben van waaruit
er concrete zaken kunnen worden uitgewerkt.
Gezien de totstandkoming van het plan (gevoed door de integrale veiligheidsplannen van de
Limburgse gemeenten) en de constatering dat de geprioriteerde thema's grotendeels overeenkomen
met onze lokale prioriteiten, stellen wij u voor om het concept beleidsplan ter kennisname aan te
nemen en geen zienswijze in te dienen.
a.

Financieel
-

b.

Juridisch
-

c.

Risico’s
-

5. Visie Blij in Beesel
past in het thema samenwerking goed bij de Visie Blij in Beesel: het beleidsplan is gezamenlijk door
verschillende partners opgesteld en wordt nu voor vaststelling nog aan de gemeenteraden
voorgelegd.

6. Toegankelijkheid
-

7. Duurzaamheid
-

8. Voorstel
- Wij stellen u voor kennis te nemen van het concept beleidsplan politie 2020-2023
- Wij stellen u voor af te zien van het indienen van een zienswijze.
Reuver, 10 december 2019
Burgemeester en wethouders van Beesel,

secretaris,
drs. E.H.J. Janssen

burgemeester,
drs. W.G.H.M. Rutten

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 27 januari 2020

griffier,
P. Moors
Meegezonden:

Concept-beleidsplan politie 2020-2023
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voorzitter,
drs. W.G.H.M. Rutten

