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Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022.

Aan de raad,
Gevraagde beslissing:
Bij de burgemeester geen zienswijze over het concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het concept
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 naar voren te brengen.

1. Inleiding
Alvorens het Meerjarenbeleidsplan politie en de Veiligheidsstrategie kunnen worden vastgesteld in het
bestuurscollege, dient conform artikel 38b, lid 2 Politiewet de gemeenteraad gehoord te worden.
Artikel 38b, lid 2 zegt: Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan, bedoeld in artikel 39, eerste lid,
hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de
gemeenteraad van die gemeente over het ontwerpbeleidsplan.
Voor het horen van de raad zijn geen vormvereisten in de Politiewet opgenomen.
De gemeenteraad kan haar zienswijze geven tot uiterlijk 17 april 2019 over:
1. Het concept Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022.
2. De concept Veiligheidsstrategie 2019-2022.
Na 17 april worden de reacties verzameld en op basis van de reacties wordt gekeken of aanpassing van de
genoemde beleidsstukken nodig is.
Het voornemen is in het bestuurscollege van 24 april 2019 het Meerjarenbeleidsplan politie en de
veiligheidsstrategie vast te stellen.

2. Toelichting beleidsstukken
Dit jaar komen drie beleidsstukken voorbij: het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, het
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 en de Veiligheidsstrategie 2019-2022. In deze memo wordt
ingegaan hoe de verhouding is tussen deze beleidsstukken. Het doel van de beleidsstukken is ‘wat lokaal
kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op’. De bestaande bestuurlijke
overlegstructuren zijn daarbij essentieel onderdeel en een bestuurlijke maat om veiligheidsvraagstukken af te
stemmen.
Overlegstructuur regionale eenheid Oost-Nederland
Op het niveau van de eenheid is een beleidsdriehoek, waar de regioburgemeester, de hoofdofficier van
justitie en de politiechef overleggen. In dit overleg, dat gemiddeld vier maal per jaar wordt gehouden, vindt
afstemming plaats over thema’s uit landelijke overleggen en eenheidsvraagstukken.
Op eenheidsniveau vindt twee maal per jaar het bestuurscollege plaats, onder voorzitterschap van de
regioburgemeester. Het overleg bestaat uit de 76 burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en de
politiechef. Dit overleg wordt voorbereid in het regionaal veiligheidsoverleg.
Het regionaal veiligheidsoverleg (RVO) is het overleg van de vijf voorzitters van de districtelijke
veiligheidsoverleggen, de regioburgemeester, de hoofdofficier van justitie en de politiechef. Het regionaal
veiligheidsoverleg vindt zes maal per jaar plaats.
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De bestuurlijke begeleidingscommissie geeft richting aan de uitwerking door zes expertgroepen en
platform. De burgemeesters begeleiden de expertgroepen en het platform en stemmen af met de vijf DVO's.
De voorzitter stemt af met het Regionaal Veiligheidsoverleg. De zes expertgroepen en platform,
samengesteld uit medewerkers van de partners, werken op de gekozen thema’s een aanpak uit. Een kleine
kerngroep coördineert en stimuleert de netwerkaanpak waar nodig.
Het districtelijk veiligheidsoverleg (DVO) is het overleg op het niveau van de veiligheidsregio. In dit overleg
worden veiligheidsthema’s vanuit de politie en gemeenten met elkaar gedeeld en gezocht naar afstemming.
Deelnemers zijn de burgemeesters, vertegenwoordiger(s) van het Openbaar Ministerie (plv. hoofdofficier en
een officier beleid en strategie), districtschef en een lid van de eenheidsleiding,
De lokale driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de basisteams. Tijdens dit overleg
worden afspraken gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten
grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de
strafrechtelijke handhaving.

Integraal Veiligheidsplan (IVP)
De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, maken de
gemeenten elke vier jaar een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Dit is de kadernota voor veiligheidsbeleid
waarbij de gemeente sturing kan geven aan de lokale veiligheid. De uitvoering van het IVP wordt verwoord in
een jaarlijks uitvoeringsplan. Een uitvoeringsplan geeft handen en voeten aan de hoofdlijnen die zijn
vastgelegd in het IVP en benoemt de voorgenomen concrete inzet, actie en maatregelen rond de
veiligheidsthema’s van het IVP.
Beleidscyclus en vaststelling
Bij de prioritering binnen het integraal veiligheidsbeleid speelt de gemeenteraad een belangrijke rol. De
gemeenteraad stelt het IVP vast en controleert de uitvoering van het beleid.
Veiligheidsstrategie
Met de veiligheidsstrategie wordt inzichtelijk gemaakt welke criminaliteitsthema’s op basis van de door de 76
gemeenteraden vastgestelde lokale prioriteiten via de integraal veiligheidsplannen regionaal onder de
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aandacht zijn gebracht. Ten aanzien van specifiek deze thema’s is het noodzakelijk om op regionaal niveau
intensiever samen te werken om criminaliteit te verminderen.
Beleidscyclus en vaststelling
Namens alle burgemeesters in het gebied heeft het RVO opdracht gegeven tot het opstellen van de
veiligheidsstrategie. De beleidscyclus is gestart met het ophalen van lokale beleidsprioriteiten uit de integrale
veiligheidsplannen bij de 76 gemeenten. Deze beleidsprioriteiten zijn geanalyseerd en geclusterd tot vier
thema’s. De thema’s zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit en
informatie gestuurd werken. Het ontwerpbeleidsplan wordt voorgelegd aan het RVO en de DVO’s.
Voorafgaand aan de vaststelling horen de burgemeesters de gemeenteraden over het ontwerpbeleidsplan.
Door het plan ter consultatie voor te leggen aan de gemeenteraden geeft inzicht en transparantie in de
afgestemde werkwijzen en de aanpak van criminaliteit. Het bestuurscollege stelt de veiligheidsstrategie
definitief vast. De bestuurlijke begeleidingscommissie zorgt dat de aanpak op de gekozen thema’s wordt
uitgewerkt en monitort de uitvoering. De expertgroepen krijgen de opdracht een aanpak vorm te geven die
leidt tot het behalen van de genoemde doelstelling.
Meerjarenbeleidsplan politie
Naast de veiligheidsstrategie stelt de eenheid Oost-Nederland conform de wet Nationale politie een
beleidsplan op waarin de bijdrage van de politie wordt beschreven. Hierin staat weergegeven aan welke
prioriteiten en afspraken de politie werkt en welke reguliere middelen de politie in zijn algemeenheid tot
haar beschikking heeft. Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van een goede vervulling van de
politietaak in alle betrokken gemeenten en de doelen die de gemeenten op het terrein van veiligheid
nastreven en zijn vastgelegd in de integrale veiligheidsplannen. De veiligheidsstrategie en het
meerjarenbeleidsplan politie hebben dezelfde ambities, strategische uitgangspunten en randvoorwaarden.
Samen vormen deze documenten een twee-eenheid en zijn ze richtinggevend voor de komende jaren voor
de politie.
Beleidscyclus en vaststelling
De beleidscyclus start bij het opstellen van de landelijke veiligheidsagenda, waarin de landelijke prioriteiten
zijn opgenomen, zoals deze door de minister, in goed overleg met de regioburgemeesters en de procureursgeneraal zijn vastgesteld. De thema’s die in de veiligheidsstrategie zijn genoemd, komen terug in het
meerjarenbeleidsplan politie. Verder worden de afspraken met het OM beschreven. Het ontwerpbeleidsplan
gaat via een schriftelijke reactieronde langs de leden van de bestuurlijke begeleidingsgroep, de ambtelijke
begeleidingsgroep veiligheidsstrategie en de leden van het eenheidsmanagementteam politie. Het
ontwerpbeleidsplan wordt ook voorgelegd aan het RVO en de DVO’s. Voorafgaand aan de vaststelling horen
de burgemeesters de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan. Het bestuurscollege stelt het
meerjarenbeleidsplan politie definitief vast.
Samenvatting
De integrale veiligheidsplannen van de 76 gemeenten en de daarin genoemde lokale prioriteiten staan
centraal in het opstellen van de veiligheidsstrategie om op regionaal niveau intensiever samen te kunnen
werken. De vier thema’s genoemd in de veiligheidsstrategie komen terug in het meerjarenbeleidsplan politie.
In het meerjarenbeleidsplan politie wordt beschreven welke doelen er voor de politie zijn en welke reguliere
middelen de politie tot haar beschikking heeft om haar taken uit te voeren en de te behalen
prestatieafspraken te realiseren.

Burgemeester en wethouders van Barneveld,
de secretaris,
de burgemeester,
H.F.B. van Steden
dr. J.W.A. van Dijk
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Bijlagen:
1. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022
2. Veiligheidsstrategie 2019-2022

