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Wijziging Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord- Nederland

Geachte leden van de raad,
Op 17 januari 2013 is er bestuurlijke consensus bereikt over het sterkteverdeelsysteem en de
uitkomsten daarvan inzake de verdeling van de sterkte over de robuuste basisteams in Noord
Nederland.
Uw raad wordt conform artikel 38b, lid 2 van de nieuwe Politiewet gehoord over deze bestuurlijk
gedragen nieuwe sterkteverdeling over de robuuste basisteams. U hebt de gelegenheid om naar
aanleiding van deze brief uw reactie kenbaar te maken.
In dit kader acht ik het van belang om u te verduidelijken dat de gemeenteraad geen formele
bevoegdheden kent die betrekking hebben op de vaststelling van de sterkte van de politie.
In de Regionale Colleges is begin 2012 de wens uitgesproken om de huidige historisch gegroeide
verdeling van de politiesterkte te vervangen door een verdeling op basis van een eenduidig
verdeelinstrument voor Noord Nederland. De eerste uitkomsten zijn eind vorig jaar
gepresenteerd. Naar aanleiding van een aantal onwenselijke effecten heeft bijstelling
plaatsgevonden en zijn nadere specifieke (themagerichte) oplossingen in de toedeling van de
definitieve sterkte verwerkt.
In de inrichting van het Korps Nationale Politie is voorzien in het ontwikkelen van robuuste
basisteams. Zij vormen het fundament van de politieorganisatie die lokaal verankerd is in de
samenleving. De basiseenheden Emmen en Coevorden/Borger-Odoorn worden samengevoegd tot
het nieuwe basisteam 'Zuidoost Drenthe'. Het basisteam gaat probleemgericht werken.
De lokale verankering wordt versterkt doordat de prioritering en de aanpak van veiligheidsproblemen in de Integraal Veiligheidsplannen van de drie Zuidoost Drentse gemeenten zijn
vastgelegd. Op lokaal niveau hebben de burgemeester en de officier van justitie één herkenbare
en aanspreekbare politiechef met regelbevoegdheid.
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De sterktetoedeling is een direct gevolg van de inrichting van het Korps Nationale Politie en de
daarbij genoemde uitgangspunten. Kernbegrippen zijn slagkracht, nabijheid en kennen en gekend
worden. Dat wil zeggen in verbinding met burgers, lokale partners en lokaal bestuur; met
vakkennis, professionaliteit en kennis van het gebied en van specifieke lokale problemen.
Het adagium 'blauw meer en beter toegerust op straat' wordt daarbij binnen het basisteam
gehanteerd.
Vanuit het vorenstaande adagium wordt de komende jaren gewerkt aan de verdere optimalisatie
van alle basisteams, waaronder dus ook het basisteam Zuidoost Drenthe.
De volgende aspecten spelen daarbij een rol:
Realtime Intelligence voor de medewerkers op straat, zodat medewerkers op weg naar
een incident te allen tijde voorzien worden van actuele informatie;
De inrichting van een coördinatiepunt in het basisteam, waarin binnengekomen
informatie verrijkt wordt om te komen tot effectieve inzetkeuzes. Op dit aspect zal de
Politiekundige İ+ 3 fte) o.a. worden ingezet;
De invoering van de ZSM-werkwijze (gezamenlijke snelle afdoening van een groot aantal
strafrechtzaken);
Ver
b etering van Intake en Service İ+ 3,5 fte) door invoering van een nieuw
dienstverleningsconcept dat aansluit op de behoeften en mogelijkheden van de burger;
" Onder de noemer Algemeen Inzetbare medewerker Í+ 2,9 fte) worden de volgende taken
uitgevoerd: noodhulp, opsporing en handhaving. Door de grote oppervlakte van het
werkgebied krijgt het basisteam verhoudingsgewijs vergeleken met andere werkgebieden
meer formatie voor noodhulp. Vanuit efficiency streeft de politie naar een combinatie van
noodhulpinzet en de inzet voor handhaving;
* De invoering van 5,5 fte thematische wijkagenten op HBO-niveau, en de 4 fte thematische
wijkagenten op MBO-niveau ondersteunen op grond van hun kennis en kunde de
geografische wijkagenten (24 fte).
Clustering van thema's heeft tot effect dat de geografische wijkagent meer ingezet kan
worden bij wijkgerelateerde prob lemen/incidenten.
H

0

B

H

Naast de verbetertrajecten van het basisteam zelf dragen onderstaande landelijke en regionale
ontwikkelingen eveneens bij aan de kwaliteitsimpuls van het basisteam:
" Op
b ouw van het flexteam in Drenthe, b edoeld voor probleemgericht inzetten van
capaciteit ter ondersteuning van de basisteams;
" Meer formatie voor de (districts)recherche ter vergroting van de effectiviteit van de inzet
op opsporing (bijv. voor woninginbraken);
" Intensivering (meer formatie) voor het regionaal servicecentrum zodat burgers de politie
, snel kunnen bereiken en ook hun aangiften via de telefoon en internet kunnen worden
verwerkt.
De nieuwe toegestane formatie van het basisteam Zuidoost Drenthe en de huidige formatie treft u
hieronder aan.

Nieuwe sterkte;

Formele huidiqe sterkte:

Tactische leiding

2,0

2,0

Operationele leiding

9,0

10,0

Werkvoorbereiding/coördinatie

5,2

7,0

Politiekundige

3,0

Wijkagent
Coördinatie aanpak crimirjaliteit
Coördinatie Verkeer
Algemeen inzetbare medewerker
Intake en service
Formatie basisteam
Informatiemedewerker
Totaal capaciteit

33,5

29,0

3,0

2,0

1,0
89,7

86,6

2,0

13,0

9,5

159,5

148,1

3,0
162,5
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De nieuwe sterkteverdeling zal stapsgewijs plaatsvinden. I n het Regionaal Bestuurlijk Politie
Overleg (RBPO), waarin 16 vertegenwoordigende burgemeesters zitting hebben, is afgesproken te
komen tot een geleidelijke invoering en onderhoud van het sterkteverdeelsysteem.
Vanuit de feitelijke formatiesterkte wordt in drie stappen gewerkt aan de opbouw naar de nieuwe
formatiesterkte met als einddatum 2016 of 2017. Tevens is het voornemen uitgesproken om op
gezette tijden onderhoud aan het verdeelinstrument te plegen.
De opmerkingen en bevindingen van uw raad worden met die van de 61 andere raden
samengebracht en meegewogen voordat het definitief gewijzigde Regionaal Beleidsplan ter
vaststelling aan de Minister wordt aangeboden.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,

C/Bijl

