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Concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland

Geachte leden van de raad,

Conform artikel 39, lid 1 van de nieuwe Politiewet dient iedere burgemeester in het gebied van
de regionale eenheid de gemeenteraad van zijn eigen gemeente over het Concept Regionaal
Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland te horen.
Ik verzoek u derhalve uw gevoelen over het Concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 NoordNederland kenbaar te maken.
Aanleiding
Onderdeel van het Regeerakkoord van 2010 is de vorming van de Nationale Politie. Eén en
ander is vervolgens uitgewerkt in een wetsvoorstel door de minister van Veiligheid en Justitie.
Het doel van dit wetsvoorstel is een meer doeltreffende, doelmatige en slagvaardige politie.
Meer eenheid en minder bestuurlijke drukte.
Meer politiecapaciteit voor het primaire proces. En daarmee: meer veiligheid. Het
wetsvoorstel wijzigt de organisatie van de politie op een aantal onderdelen, met name:
de vorming van één politieorganisatie;
de centralisatie van beheer onder de politieke verantwoordelijkheid van de minister
van Veiligheid en Justitie.
Op dinsdag 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor vorming van
de Nationale Politie, In de aanloop naar de besluitvorming in de Kamer is begonnen met het
voorbereiden van zaken die bij aanvang van de Nationale Politie per 1 januari 2013 gereed
moeten zijn. Een belangrijk onderdeel vormt de verplichting voor het opstellen van een
Regionaal Beleidsplan.
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In de bestuurlijke conferentie van 5 september 2012 hebben alle burgemeesters, Politie en
Openbaar Ministerie in Noord-Nederland ingestemd met het Concept Regionaal Beleidsplan
2013-2014 Noord-Nederland.
Nu wordt alles in het werk gezet om op korte termijn de gemeenteraden te horen over het
genoemde beleidsplan. Het streven is erop gericht om na consultering van alle gemeenteraden
op 12 november 2012 te komen tot de definitieve vaststelling van het Regionaal Beleidsplan
2013-2014 Noord-Nederland.
Proces totstandkoming van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland
In de afgelopen maanden is het Concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland
voorbereid door een ambtelijke werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de 62
gemeenten, waaronder o.a. de gemeente Emmen, de politie en het Openbaar Ministerie.
Gezien de grote druk waaronder het plan in een korte tijdsperiode tot stand moest worden
gebracht is het een plan op hoofdlijnen waaraan de komende jaren verder vorm en inhoud zal
worden gegeven. Voorts is voor wat de duur betreft aangesloten bij de gemeentelijke
raadsperiode. Het volgende plan loopt daarmee in de pas.
Het plan is volledig bottom-up tot stand gekomen. Vanuit de gemeenten heeft een ambtelijke
werkgroep het initiatief genomen zodat het daadwerkelijk door en voor gemeenten zou worden
en niet een door politie en/of OM aangereikt product. Wel zijn OM en Politie aangeschoven en
heeft het plan van deze partners volledig draagvlak. De in het plan opgenomen prioriteiten zijn
de grootste gemene deler van de prioriteiten van alle 62 gemeenten.
Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in vier gemeenschappelijke prioriteiten voor de komende
jaren, te weten:
•
Jeugd en Veiligheid;
•
Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld en geweld
tegen werknemers met een publieke taak);
•
Woninginbraken;
•
Georganiseerde criminaliteit (ondermijning).
Belangrijk is om daarbij op te merken dat voor de lokale politie-eenheden het lokale
Veiligheidsplan leidend is, dus de eigen prioriteiten. Daarnaast zullen er zaken gezamenlijk
opgepakt moeten worden omdat deze gemeente- dan wel provincieoverschrijdend zijn:
"Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op".
Het Concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 sluit goed aan bij de door u vastgestelde Kaders
Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Emmen 2011-2014 m e t als subtitel: "SAMEN
'investeren' in VEILIGheid" en het daaraan gekoppelde Uitvoeringsprogramma Veiligheid
2012. De uitvoering van het project woninginbraken en de invoering van Burgernet in Emmen
(start medio september 2012) sluiten goed aan bij genoemde prioriteiten en zullen een
bijdrage leveren aan de in Noord-Nederland geformuleerde ambities.
De gekozen lijn van samenwerking komt eveneens overeen met de Emmense visie en wijze van
werken binnen en buiten het veiligheidsdomein.
Horen van de raad
Nu het plan op 5 september als definitief concept is vastgesteld ontvangen alle 62
burgemeester een brief met daarin het verzoek om dit aan de raden voor te leggen en daarmee
invulling te geven aan het horen.
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De vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
- Is dit Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 voldoende
herkenbaar;
- Biedt dit Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 voldoende kaders
alsook ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitvoering van zowel:
a. het eigen gemeentelijke Integrale Veiligheidsplan
b. alsook het nog op te stellen werkplan van de nieuwe politiebasisteams?
De opmerkingen en bevindingen van uw raad worden met die van de 61 andere raden
samengebracht en meegewogen voordat het definitieve Regionaal Beleidsplan wordt
vastgesteld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
Burgemeester van Emmen,

C. Bijl

