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Geachte burgemeester
Naar aanleiding van uw brief d.d. 7 februari 2019 heeft u de gemeente Buren verzocht om,
voorafgaande aan de vaststelling van het Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 en de
Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022, beide beleidsstukken te bespreken en,
indien gewenst, een reactie te geven.
De inhoud van beide beleidsstukken sluit in onze ogen goed aan bij de ontwikkeling die op
het gebied van veiligheid spelen en nog op ons af zullen komen. We zijn dan ook blij met het
dynamische karakter van beide stukken.
De volgende punten willen we graag als reactie op de stukken meegeven:
Veiligheidsstrategie
Uit de terugblik op de Veiligheidsstrategie over de periode 2015-2018 blijkt dat er vele
positieve resultaten zijn behaald. Dit laat eens te meer zien dat samenwerking en prioritering
binnen de regio grote meerwaarde heeft. In de nieuwe veiligheidsstrategie worden opnieuw
thema’s geprioriteerd. Deze thema’s sluiten aan bij de lokale speerpunten van onze
gemeente en wij zullen waar mogelijk onze bijdrage leveren om deze thema’s goed uit te
kunnen werken binnen de regio.
Echter, wij vragen ons wel af of de benodigde expertise voor de invulling van de expertteams
voldoende geborgd kan worden. Zowel de beperkte beschikbare capaciteit bij de politie als
het feit dat vele (met name kleine) gemeenten beperkte capaciteit hebben op het gebied van
openbare orde en veiligheid leidt tot de vraag of de gestelde ambities niet te hoog liggen. Dit
plan vraagt daarom om een uitwerking van gevraagde uren per veiligheidspartner en een
bijstelling van de ambities wanneer blijkt dat die gevraagde uren niet realiseerbaar zijn.
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Meerjarenbeleidsplan politie
Het meerjarenbeleidsplan laat zien dat de politie op vele fronten een actieve rol vervult en/of
gaat vervullen. Enerzijds in de beleidsvoorbereiding en uitvoering op de geprioriteerde
thema’s en anderzijds in de uitvoering op het gebied van preventie en repressie. Om alle
politietaken daadwerkelijk uit te kunnen voeren is de verdeling van schaarste op lokaal
niveau (zoals ook omschreven in het plan) een grote zorg. Herverdeling en extra capaciteit
neemt deze zorgen niet weg.
Wij zouden graag zien dat in het meerjarenbeleidsplan met meer nadruk aandacht wordt
besteed aan de volgorde van prioritering van de inzet van politiecapaciteit. Landelijke en
regionale prioriteiten mogen niet ten koste gaan van de uitvoering en maatwerk op lokaal
niveau. Het dient namelijk voorkomen te worden dat lokale prioriteiten niet of beperkt
uitgevoerd kunnen worden en de ruimte tot flexibele inzet verdwijnt. De basis van het
politiewerk ligt uiteindelijk in gemeenten op wijk- en/of buurtniveau. Daarom is bijvoorbeeld
een stevige lokale verankering van de wijkagent (1 op 5.000 inwoners) nog altijd cruciaal.
Dat geldt ook voor voldoende beschikbaarheid van recherchecapaciteit en een goede
informatievoorziening.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien uw reactie graag
tegemoet.
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