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Voorstel:
1. Kennis nemen van het concept Regionaal Beleidsplan politie-eenheid Zeeland-WestBrabant (RBP).
2. De concept zienswijze van het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) op het RBP
overnemen.
3. Een zienswijze toe te voegen.
Samenvatting
Het Veiligheidscollege (waar het OM, de politie en de 39 burgemeesters uit de regio zitting in hebben)
van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant heeft op basis van artikel 39 eerste lid Politiewet
opdracht gegeven voor het opstellen van een Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022. Het concept
vindt u in de bijlage.
In artikel 39, eerste lid, van de Politiewet 2012 is opgenomen dat de burgemeesters van de
gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, alsmede de hoofdofficier
van justitie, ten minste éénmaal in de vier jaar het beleidsplan voor de regionale eenheid dienen vast
te stellen. Uit de tekst van deze bepaling komt het voornaamste doel van het regionaal beleidsplan
duidelijk naar voren: het gezag in een regio bepaalt gezamenlijk de beleidsdoelstellingen voor de
komende vier jaar met betrekking tot de uitvoering van de politietaak in deze regio.
Bijgaand conceptbeleidsplan is tot stand gekomen met inbreng van alle gemeenten, het Openbaar
Ministerie en de politie. De invloed van ieder individuele burgemeester en de individuele gemeente is
daardoor tot op zekere hoogte beperkt.
Het RBP 2019-2022 geeft aan waar vanuit de samenwerking met alle relevante veiligheidspartners
binnen de regio Zeeland West-Brabant de focus komt te liggen op de aanpak van de (integrale)
veiligheid voor de komende jaren. Dit alles met behoud van wat reeds bereikt is en waarop ook
voortborduurt wordt, maar met weer andere accenten die voortkomen uit analyses, verkenningen en
ervaringen en de vele maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op het veiligheidsdomein.
Veiligheid is een breed begrip en onveiligheid en georganiseerde criminaliteit trekt zich weinig aan van
de gemeentegrenzen. Daarnaast hebben bepaalde vormen van criminaliteit en overlast een zodanige
impact op de samenleving dat deze niet vanuit een lokaal of districtelijk kader kunnen worden
aangepakt, maar nadrukkelijk regionaal. Daarvoor is de regionale afstemming, aanpak en inzet nodig.
Dit alles is terug te vinden in het voorliggende RBP. Er staat in wat we de komende periode van de
politie maar ook van de samenwerkende partners kunnen verwachten. Dit altijd vanuit de beschikbare
capaciteit en de aard van de problematiek en een flexibele aansturing waardoor zo nodig zaken
tussentijds kunnen worden aangepast. In het plan en de aanpak wordt ook steeds meer een rol
weggelegd en wordt steeds meer rekening gehouden met de inbreng en alertheid van onze burgers.

In artikel 38b, lid 2 van de Politiewet 2012 is een belangrijke rol weggelegd voor de individuele
gemeenteraden: voorafgaand aan de vaststelling van het regionaal beleidsplan wordt de
gemeenteraad door de burgemeester geconsulteerd over het concept-regionaal beleidsplan.
Wat willen we bereiken?
Het beleidsplan is tot stand gekomen op basis van gegevens en informatie, aangeleverd door de
gemeenten uit de regio Zeeland-West-Brabant, de politie, het Openbaar Ministerie, het Regionaal
Expertise en Informatiecentrum (RIEC) en de Zorg- en Veiligheidshuizen. In totaal hebben 39
gemeenten input geleverd.
De onderwerpen die in het Regionaal Beleidsplan als zwaartepunt zijn benoemd zijn strategische
thema’s, cruciaal voor de komende jaren en die extra aandacht krijgen in beleid en aanpak. De keuze
voor deze thema’s is gebaseerd op de maatschappelijke trends en ontwikkelingen, zoals deze in
voornoemde verkenningen zijn gebleken. Zij sluiten aan bij de veiligheidsontwikkelingen op lokaal
niveau en vormen hiervan ook een afgeleide.
De gezamenlijke regionale Veiligheidsthema’s voor 2019-2022 zijn:
- de aanpak van ondermijnende criminaliteit
- zorg en veiligheid
- de aanpak van cybercrime
Vervolgens is een districtelijke reactie voorbereid op het concept plan. Ook hier heeft de gemeente
Oosterhout ambtelijk en bestuurlijk haar inbreng geleverd. Deze reactie is verwoord in bijgevoegd
document “concept reactie Districtelijk Driehoeksoverleg”.
Samengevat volgt hieronder de concept reactie van de burgemeesters in het district de Baronie:
Het RBP kent 3 beleidsprioriteiten:
- Aanpak ondermijnende criminaliteit;
- Zorg en veiligheid en
- De aanpak van cybercrime.
Het thema Zorg en Veiligheid kent de volgende sub prioriteiten:
- Jeugd
- Personen met verward gedrag
- Wet verplichte GGZ en
- Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze sub prioriteiten worden in het RBP met name benaderd vanuit het creëren van een veilige
woonomgeving. Om te komen tot een veilige woonomgeving is inzet nodig die zich niet beperkt tot
het thema zorg en veiligheid. Bijvoorbeeld de fysieke inrichting en beheer en toezicht en de aanpak
van zichtbare criminaliteit zijn ook zaken die leiden tot een veilige woonomgeving.
Aansluitend op de huidige praktijk kunnen sub prioriteiten vanuit ‘going concern’ worden opgepakt en
daar waar nodig, lokaal als een beleidsprioriteit worden aangemerkt.
De aanpak van cybercrime was ook een prioriteit in 2015-2018. Desondanks heeft een integrale
aanpak te weinig aandacht gekregen. Ook is een gebrek aan breed handelingsperspectief te
constateren.
Naast de beleidsprioriteiten en de sub prioriteiten worden in het plan onder Lokale Veiligheidsthema’s
genoemd:
- Radicalisering en Polarisatie
- Verkeersveiligheid
- Evenementen en
- Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS).
Hiervoor is geen extra regionale aanpak benodigd, maar meer een lokale aanpak. Deze thema’s
kunnen “going concern” aangepakt worden. Bij de thema’s als WOS, verkeersveiligheid en
evenementen wordt expliciet aangegeven de goede geboekte resultaten van de afgelopen jaren vast
te houden.
Ook wordt in de concept reactie aandacht gevraagd voor de capaciteitsproblematiek bij zowel politie,
gemeenten als bij de overige partners.
Tenslotte wordt gepleit voor het inzetten van het RBP als een flexibel sturingsinstrument.
De complete tekst van de districtelijke reactie is als bijlage opgenomen. Dit document is in het DDO
van 2 juli 2018 vastgesteld door de burgemeesters van het district de Baronie.
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Deze algemene districtelijke zienswijze van het DDO gaat in op de veiligheidsproblematiek die wij in
Oosterhout ervaren. Daarom kan deze door uw raad worden overgenomen.
De gemeente Oosterhout richt zich de komende jaren expliciet op het benadrukken en bevorderen
van integraliteit tussen de verschillende veiligheidsthema’s. Wij stellen u voor om daarom de
zienswijze aan te vullen met:
“De gemeente Oosterhout vindt dat de aanpak van- en inzet op jeugdcriminaliteit een prioriteit zou
moeten zijn, gezien de onlosmakelijke verbanden met georganiseerde- en cybercriminaliteit”.
De raad wordt voorgesteld kennis te nemen van het concept Regionaal Beleidsplan Zeeland-WestBrabant, de bijgevoegde conceptreactie over te nemen als formele zienswijze en deze aan te vullen
met genoemde zienswijze.
Wat gaan we daarvoor doen?
De conceptreactie van het DDO overnemen en aanvullen.
Wat mag het kosten?
N.v.t.
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BESLUIT VAN
DE RAAD

Nummer: BI.0180344

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT;
Gelezen het voorstel van het college van 21 augustus 2018;
BESLUIT:
1. kennis te nemen van het Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant (RBP);
2. de conceptreactie op het RBP 2019-2022 van het Districtelijk Driehoeksoverleg (DDO) over te
nemen en aan te vullen met de volgende zienswijze:
3. “De gemeente Oosterhout vindt dat de aanpak van- en inzet op jeugdcriminaliteit een prioriteit zou
moeten zijn, gezien de onlosmakelijke verbanden met georganiseerde- en cybercriminaliteit”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 september 2018.

DE RAAD VOORNOEMD,

, voorzitter

, griffier
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