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Onderwerp
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
Voorstel
1. In te stemmen met het voorliggende Regionaal Beleidsplan Veiligheid NoordNederland 2020-2023;
2. De conceptbrief aan de regioburgemeester vast te stellen.
Aanleiding
Van de regioburgemeester eenheid Noord-Nederland, de heer van Oudsten, heb ik het
concept regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023 (hierna: RBP)
ontvangen. Op grond van artikel 38b, lid 2 van de Politiewet moet elke burgemeester de
gemeenteraad horen over het RBP.
Overwegingen
Op 17 juli 2017 heeft uw raad het lokale integraal veiligheidsplan Samen Veilig, Samen
Doen! 2017-2021 vastgesteld. Op basis van de door uw raad vastgestelde
veiligheidsthema’s wordt momenteel gewerkt om de doelen en de ambitie te behalen. De
lokale uitgangspunten blijven dan ook de basis voor de lokale aanpak van veiligheid. Het
voorliggende RBP verandert daar niets aan, wel kan het een aanvullende en faciliterende
werking hebben en op die manier bijdragen aan onze lokale veiligheid. Als
portefeuillehouder openbare orde en veiligheid kan ik dan ook instemmen met het
voorliggende RBP.
In het RBP zijn drie thema’s genoemd die ons allen bezig houden en waarbij een
regionale samenwerking meerwaarde kan hebben. Naast deze thema’s is ook het
onderwerp maatschappelijke onrust benoemd om gemeenten beter in staat te stellen
hierop proactief in te spelen.
Ik ben van mening dat de aanpak van de onderwerpen als ondermijning en cybercrime
bij uitstek thema’s zijn waarbij een regionaal afgestemde aanpak wenselijk is. Ook
aangezien het relatief nieuwe thema’s zijn waarbij de aanpak nog steviger vorm moet
krijgen. De verbinding tussen veiligheid en zorg is daarentegen een onderwerp waarop in
de afgelopen jaren reeds geïnvesteerd is. Zo hebben wij lokaal bruggen geslagen met inen externe partners, wordt er op provinciaal niveau samengewerkt aan de aanpak van
personen met verward gedrag, het implementeren van de wet verplichte geestelijke
gezondheidszorg, het borgen van de aanpak voorkoming escalatie, etc. Door het
prioriteren van dit thema binnen het RBP zorgen we dan ook dat de gezette stappen
bestuurlijk geborgd worden binnen de eenheid.

Daarnaast volg ik de ontwikkelingen binnen de politieorganisatie met belangstelling. Een
stevige lokale verankering van de politie op een manier die past bij de lokale context kan
ik dan ook onderschrijven.
Effecten
Vanuit regionaal verband de lokale aanpak van veiligheidsproblemen faciliteren en zo een
positieve invloed uit te oefenen op de objectieve en subjectieve veiligheid binnen
Friesland, Groningen en Drenthe.
Beleid en regelgeving
Artikel 38, lid 1 van de Politiewet 2012 schrijft voor dat de burgemeesters van de
gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, alsmede de
hoofdofficier van Justitie, ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan
vaststellen.
Op grond van artikel 38b, lid 2 van de Politiewet 2012 moet elke burgemeester de
gemeenteraad horen over het RBP.
Financiën, risico’s en beheersmaatregelen
Binnen de eenheid Noord-Nederland zijn 40 gemeenteraden geïnstalleerd. Allen worden
in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken. Elke individuele
zienswijze zal door het RBPO (regionaal bestuurlijk politie overleg) bekeken en
beoordeeld worden. Het zal echter onmogelijk zijn om aan alle ingediende zienswijzen
tegemoet te komen.
Vervolgaanpak
De ingediende zienswijzen van de diverse gemeenten worden besproken tijdens het
RBPO van 15 november 2019. De definitieve vaststelling van het RBP zal tijdens de
bestuurlijke conferentie van 29 november 2019 plaatsvinden en het stuk zal vervolgens
aangeboden worden aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de
politie.
Communicatie
Er vindt op lokaal niveau geen directe communicatie plaats over dit onderwerp.
Relevante informatie
-

Besluit burgemeester d.d. 6 augustus 2019
Concept regionaal beleidsplan veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
Infographic RBP 2020 e.v. gemeenteraden
Conceptbrief aan regioburgemeester eenheid Noord-Nederland
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Onderwerp
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023
De raad van de gemeente Heerenveen;
gelezen het voorstel van de burgemeester van 6 augustus 2019;
gelet op,
artikel 38b, lid 2 en artikel 39, lid 1 van de Politiewet 2012,
overwegende dat,
het voorliggende RBP een faciliterende en aanvullende werking kan hebben bovenop onze
lokale veiligheidsprioriteiten en op die manier kan bijdragen aan onze lokale veiligheid.

Besluit
1. In te stemmen met het voorliggende Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland
2020-2023 (hierna: RBP);
2. De conceptbrief aan de regioburgemeester vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 10 oktober 2019.
de griffier,

de voorzitter,

mevrouw L. Roest-Jonkers

de heer T.J. van der Zwan
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