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De heer Prof. Mr. Dr. F.B.J. Grapperhaus
Postbus 20301
2500 EH Den Haag

Bijlage(n)

Onderwerp

Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie eenheid Oost-Nederland

Geachte minister Grapperhaus,
Ter voldoening aan het gestelde in artikel 39, lid 1, van de Politiewet 2012 ontvangt
u hierbij het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid
Oost-Nederland.
In dit meerjarenbeleidsplan zijn de regionale en landelijke beleidsdoelstellingen
opgenomen, voor zover de cijfers nu bekend zijn voor de verdeling over de
verschillende beleidscategorieën.
In het bestuurscollege van 24 april 2019 is dit meerjarenbeleidsplan 2019-2022
unaniem vastgesteld, met een voorbehoud van de te realiseren resultaten op onder
andere de aanpak van de criminele samenverwerkingsverbanden.
Naast de unanieme instemming op het meerjarenbeleidsplan, zijn in een bredere
context door burgemeesters en gemeenteraden zorgen geuit. ik meld u als
beheerder van de politie hierbij de belangrijkste zorgen en aandachtspunten:

•

Wijkagent: Zorg voor voldoende, I op 5000 wijkagenten voor de hele
eenheid, en zorg dat ze voldoende tijd hebben voor het werken in de wijk.
• Basisteam: Aandacht is gevraagd voor het werk in het basisteam, zeker bij
de teams die in capaciteit dalen. Garandeer dat het werk gedaan wordt,
eventueel met hulp van andere teams.
• Recherche: Veelal wordt aangegeven dat er zorg is voor de capaciteit van
de recherche om zaken op te pakken en basisteams te ondersteunen. Met
name uit Gelderland-Zuid wordt voor dit thema veel aandacht gevraagd
vanuit de zorg die er is omdat de nodige zaken blijven liggen.
• Samenwerking politie-BOA's: Diverse gemeentes vragen aandacht voor
de samenwerking en afstemming van BOA's en politie. Met name wanneer
lokaal zaken worden aangepakt door BOA's is de wens dat de politie in het
flankerende beleid de beleidsmatige keuzes ondersteunt.
• Veiligheid medewerkers en roosterdruk: Met de huidige leeftijdsopbouw
binnen de basisteams en recherche blijft dit een aandachtspunt en vraagt dit
waar mogelijk maatwerk per team.
• IVP/iokale driehoek: Een aantal gemeenten stelt het iVP aan de orde en
de lokale prioriteiten versus de regionale en landelijke prioriteiten. De lokale
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driehoek is het gremium waar het overleg over de lokale prioriteiten en de
politie inzet plaats vindt.
Voorkom verdere krimp van basisteams: De vraag is begrijpelijk, maar
past niet in een model van verdelen van 'krapte' in politiesterkte. Er is een
HBVS+ in de eenheid Oost-Nederland gekozen en geïmplementeerd om
objectief sterkte te verdelen over het gebied. Landelijk is HBVS ook het
toewijzingsmodel om sterkte te verdelen over het land. Op dit moment loopt
een onderzoek door het WODC over veranderingen in criminaliteit en
effecten van mobiliteit en toerisme.
Het HBVS+ kent in onze eenheid een component van 20% voor objectieve werklast
en 80% HBVS regulier/ Dit komt voor een deel tegemoet aan de ervaren aanwezige
werklast in de districten Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid. Het eenheidsbrede
gevoel en de ervaring is dat er sprake is van krapte in de basisteams en bij de
opsporing.
Ten aanzien van de wijkagenten merk ik op, dat het aantal wijkagenten dat in de
formatie is opgenomen ook feitelijk aanwezig is, behoudens een geringe ophoging
op grond van de stijging van het aantal inwoners in de eenheid. De feitelijke
aanwezigheid in de wijk is een aandachtspunt en zorgpunt, omdat de roosterdruk op
dit punt maar lastig te managen is.
In de eenheid Oost-Nederland werkt de politie over de grenzen van teams en
districten samen. Dat betekent dat wanneer veiligheidsvraagstukken de draagkracht
van een team, district of een afdeling opsporing te boven gaan, er capaciteit wordt
geleverd. Dit laat onverlet dat het schuiven met schaarste aan capaciteit blijft.
Met de genoemde noties is het meerjarenbeleidsplan 2019-2022 politie voor de
eenheid Oost-Nederland unaniem vastgesteld.
Als afsluitende opmerking wil ik meegeven dat er vanuit het gezag over de politie en
de gemeentebesturen waardering is voor de politie-inzet en de wijze waarop de
politie het werk verricht in de eenheid.
Mocht u er behoefte zijn aan nadere toelichting, bent u van harte welkom.
I.

Hoogachtend,

Drs. H.M.F. Bruls
Regioburgemeester,

