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Concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018

Geachte leden van de raad,
Conform artikel 38b, lid 2 van de 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
In de Politiewet is aangegeven dat de burgemeesters en de hoofdofficier van justitie, met
inachtneming van de landelijke doelstellingen, het gezamenlijk beleid van de eenheid en de
verdeling van de beschikbare politiesterkte vaststellen.
Het Regionale beleidsplan Veiligheid 2015-2018 Noord-Nederland vormt het gezamenlijke
kader van de 59 gemeenten, het Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Het concept plan is
op 15 mei 2014 in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord Nederland (RBPO)
besproken. Hierbij is geformuleerd dat het nieuwe plan dient aan te sluiten bij het eerste
gezamenlijke beleidsplan 2013-2014. In de maand juni is er landelijk consensus bereikt over
de Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda tussen de Minister van Justitie en Veiligheid, de
regioburgemeesters en de voorzitter van het college van Procureurs Generaal. De afspraken uit
genoemde Veiligheidsagenda zijn waar mogelijk meegenomen in het voorliggende beleidsplan.

Totstandkoming van het Concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland
Het voorliggende beleidsplan is voorbereid door vertegenwoordigers van de gemeenten
Groningen, Leeuwarden, Sudwest Fryslan en Emmen, en van de Politie en het OM. Alle
gemeenten hebben hun prioriteiten op het terrein van Veiligheid doorgegeven. De in het plan
opgenomen prioriteiten zijn de grootste gemene deler van de prioriteiten van alle 59
gemeenten.
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In het voorliggende beleidsplan zijn, waar dit mogelijk was, de landelijke afspraken uit de
Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda opgenomen. De inbreng van alle partijen heeft
geresulteerd in onderstaande gemeenschappelijke prioriteiten voor de periode 2015-2018:
"
Jeugd en Veiligheid;
"
Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld en geweld tegen
werknemers met een publieke taak);
"
Woninginbraken;
"
Grootschalige incidenten en evenementen;
"
Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit.
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 dienen te worden omdat deze gemeente- dan wel provincie overschrijdend zijn:
"Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op".
In algemene zin kan gesteld worden dat genoemde prioriteiten overeenkomen met de richting
en ambities die in het Bestuursakkoord 2014-2018 'Aanpakken en doen!' zijn verwoord. De
gekozen lijn van samenwerldng komt eveneens overeen met de Emmense visie en wijze van
werken binnen en buiten het veiligheidsdomein.
Vanuit het voorliggende Noordelijk beleidskader zal een kort 'Uitvoeringsprogramma Integrale
Veiligheid gemeente Emmen' worden opgesteld met daarin de uitwerking van de genoemde
prioriteiten. Dit zal zo spoedig mogelijk aan de raad worden aangeboden.

Horen van de raad
Nu het plan als concept gereed is wordt bijgaand plan aan u voorgelegd om daarmee invulling
te geven aan het horen. De vragen die daarbij aan de orde kunnen komen zijn:
(1) Is dit concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2015 - 2018 voldoende herkenbaar?
(2) Biedt dit concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2015 - 2018 voldoende kaders
alsook ruimte om op lokaal niveau invulling te geven aan de uitvoering van het eigen
gemeentelijke integrale veiligheidsplan?.

Sterkte-verdeling
Conform artikel 39 van de politiewet dient het regionaal beleidsplan in ieder geval de verdeling
van de beschikbare politiesterkte te bevatten.
Het RBPO heeft in mei 2013 een sterkteverdeling over de nieuwe basisteams vastgesteld. Deze
is vastgelegd in de formatie voor de nieuwe politie-eenheid. Het RBPO besloot om de nieuwe
sterkteverdeling gefaseerd in te voeren. I n deze fasering beweegt de feitelijke sterkte van de
basisteams in een periode van 3 tot 4 jaar in drie stappen naar de verdeling vastgelegd in de
formatie. Het concept beleidsplan bevat de sterkte cf. deze afspraken.

Verdere afronding
De opmerkingen en bevindingen van de raad worden met die van de 58 andere raden
samengebracht en meegewogen voordat het definitieve Regionaal Beleidsplan NoordNederland wordt vastgesteld. Het horen van de alle gemeenteraden dient uiterlijk vrijdag .si
oktober a.s te zijn afgerond. In het RBPO van 20 november aanstaande zal het vorenstaande
definitieve worden vastgesteld.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
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