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Bijgaand zend ik u het ontwerp van het Regionaal Beleidsplan 2019-2022.
Dit ontwerp Regionaal Beleidsplan is tot stand gekomen na eerdere
consultatie van alle gezagen in de regio en na een inspirerende bespreking
in de bijeenkomst van het Veiligheidscollege op 18 april 2018. Onderdeel van
het Regionaal Beleidsplan is een overzicht van sterkteverdeling van de
politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, waaronder een overzicht van het
aantal wijkagenten.
Volledigheidshalve zij er op gewezen dat in het overzicht van de
sterkeverdeling niet is meegenomen de extra formatie die op basis van het
Regeerakkoord 2017 aan de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant is
toegekend. Hierover heeft de Minister van Justitie en Veiligheid vandaag in
de media bericht. Over de mogelijke besteding van deze gelden ontvangt u
afzonderlijk bericht.
Ik verzoek u het ontwerp van het Regionaal Beleidsplan 2019-2022 en het
overzicht van de sterkteverdeling ter consultatie voor te leggen aan uw
gemeenteraad. Ik geef u daarbij in overweging om bij deze consultatie ook af
te stemmen met de overige gezagen in uw district.
Uiterlijk 1 oktober 2018 ontvang ik van u graag de reactie op dit ontwerp
regionaal beleidskader. Aan de hand van deze reacties zal een definitieve
versie van het regionaal beleidsplan worden opgesteld. Naar verwachting zal
dan ook meer bekend zijn over de landelijke prioriteiten in de
Veiligheidsagenda.
Na bespreking in de Verbrede Driehoek van 18 oktober 2018 zal de definitieve
versie van het regionaal beleidsplan ter besluitvorming worden voorgelegd
aan het Veiligheidscollege van 31 oktober 2018.
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Ten slotte zal het vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2019-2022 worden
aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid.
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Ik vertrouw er op u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd en zie uw
reactie met belangstelling tegemoet.
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Met vriendelijke groet,
Drs. Th.L.N. Weterings
Regioburgemeester Zeeland-West-Brabant

