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1. Voorstel
1.
Kennis te nemen van het vanuit het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg (RBPO) opgestelde
Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland 2020-2023;
2.
Te besluiten hierop geen nadere zienswijzen te formuleren of in te dienen
2. Inleiding
Onlangs is in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) -een overleg tussen een afvaardiging
van burgemeesters in Groningen, Drenthe en Friesland, het Openbaar Ministerie en de Politie
eenheid Noord Nederland- een concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid opgesteld voor de
planperiode 2020-2013.
Overeenkomstig artikel 38b, lid 2 van de Politiewet dient elke burgemeester zijn of haar raad te
horen over het veiligheidsbeleid, alvorens het kan worden vastgesteld. Dat geldt zowel voor lokaal
als voor regionaal veiligheidsbeleid. In een aanbiedingsbrief van de regioburgemeester, de heer P.
den Oudsten, staat een en ander nader toegelicht.
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het Regionale Beleidsplan, maar hierop geen nadere
zienswijzen te formuleren of in te dienen.
3. Publiekssamenvatting
De raad besluit geen nadere zienswijzen te formuleren of in te dienen op het Regionaal Beleidsplan
Veiligheid 2020-2023. In dit meerjarige beleidsplan zijn de prioriteiten opgenomen en uitgewerkt
voor het veiligheidsbeleid eenheid Noord-Nederland. Het Regionaal Beleidsplan wordt vastgesteld
bij de bestuurlijke conferentie Integrale Veiligheid op 27 november 2019.
4. Bevoegdheid van de raad
Overeenkomstig artikel 38b, lid 2 van de Politiewet dient elke burgemeester zijn of haar raad te
horen over het veiligheidsbeleid, alvorens het kan worden vastgesteld.

Pagina:

2 van 3

Datum:

6 september 2019

Zaak:

2019-031236

5. Beoogd effect
Vaststelling van het Regionale Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 geeft voor alle betrokken
overheidspartners richting aan de te kiezen inspanningen op het gebied van veiligheid en openbare
orde, met als doel de veiligheid van de samenleving te bevorderen.
Het regionaal beleidsplan verandert niets aan de lokaal vastgestelde prioriteiten, maar kan wel een
aanvullende en faciliterende werking hebben. Het regionaal veiligheidsbeleid richt zich met name
op strategische en gemeentegrens overschrijdende veiligheidsthema’s, die alle gemeenten bezig
houden en welke in samenwerking moeten worden opgepakt.
6. Historische context
In art. 38b van de Politiewet is vastgesteld dat de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar
de doelen vaststelt die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving
van de openbare orde en de hulpverlening door de politie.
In mei 2018 is door uw raad vastgesteld dat in februari 2020 het Integraal Veiligheidsbeleid
gemeente Midden-Groningen 2020-2023 ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden.
Het onderhavige Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2020-2023 richt zich op de strategische en
gemeentegrens overschrijdende thema’s die worden opgepakt op niveau eenheid Noord-Nederland.
De prioriteiten zijn gebaseerd op actuele landelijke en lokale ontwikkelingen op het gebied van
veiligheid en op criminaliteitscijfers.
7. Argumenten
1. Door het onderschrijven van de beleidskeuzen zoals verwoord in het Regionaal Beleidsplan
Veiligheid Noord Nederland, ontstaat er voor de regio Noord richting en prioriteit,
waarmee de veiligheid voor de individuele gemeenten mede wordt gediend.
In het concept-Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland wordt voorgesteld en nader
toegelicht om op een aantal gemeentegrens overstijgende thema’s s inzet te plegen. De thema’s
zijn: ondermijnende criminaliteit, effectieve verbinding veiligheid en zorg, cyberveiligheid en
maatschappelijke onrust of verdeeldheid bij overheidsbeslissingen. Deze thema’s zijn ook voor
onze gemeente relevant en van betekenis.
In eigen planvorming wordt verdieping gerealiseerd en wordt de praktische toepassing
georganiseerd. Daar zijn lokaal al stappen in gemaakt, waaronder het ontwikkelen van een
ondermijningsbeeld, een bijeenkomst over veiligheid in de gemeente met alle
bewonersorganisaties, het uitzetten van een veiligheidsenquête onder de bewoners van de
gemeente, een bijeenkomst met interne en externe stakeholders in bijzijn van raadsleden ter
inventarisatie van de actuele veiligheidsthema’s en nadere meedenksessies.
In februari 2020 wordt een eigen lokaal Beleidsplan Integrale Veiligheid gemeente MiddenGroningen 2020-2023 ter bespreking aangeboden aan de gemeenteraad. In dat integraal
veiligheidsbeleid voor de gemeente, kan dan naast alle andere geprioriteerde eigen beleidskeuzen,
ook worden voortgebouwd op de regionale veiligheidsthema’s.
2. Het concept beleidsplan geeft inzicht in de regionale ontwikkelthema’s waar de politie,
haar gezag en haar partners zich op gaan richten de komende vier jaren, maar laat ook
ruimte aan de individuele gemeenten om eigen veiligheidsprioriteiten te bepalen.
Het concept beleidsplan geeft op de benoemde vier thema’s (ondermijnende criminaliteit,
effectieve verbinding veiligheid en zorg, cyberveiligheid en maatschappelijke onrust of
verdeeldheid bij overheidsbeslissingen) op hoofdlijnen aan wat te bereiken en hoe dat te
realiseren. In het lokale integraal veiligheidsbeleid kan enerzijds hierop een verdieping volgen
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geënt op de eigen lokale omstandigheid, anderzijds kunnen daarin nog andere keuzes worden
gemaakt.
3. Kanttekeningen en risico’s
De politieformatie in Noord-Nederland wordt momenteel als een situatie van overbezetting geduid,
wat in de lokale praktijk niet zo wordt ervaren. Het is een voortdurende zoektocht om alle
veiligheidsproblemen die zich manifesteren in onze gemeente integraal het hoofd te kunnen
bieden. Voorgaande is niet bedoeld ter wijziging van het voorliggende beleidsplan, maar om u te
informeren. Op regionaal bestuurlijk niveau wordt in overleg met de politie en het OM al volop de
aandacht voor dit knelpunt gevraagd.
4. Financiële paragraaf
Er zijn geen rechtstreekse consequenties met het voorstel gemoeid.
5. Communicatie
Geen nader communicatie (de communicatie over veiligheidsbeleid is gericht op het lokale beleid).
6. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad)
Na raadsbehandeling zal het RBPO op de hoogte worden gebracht van het akkoord, danwel van de
eventuele zienswijzen die zijn ingebracht. De definitieve vaststelling van het regionaal Beleidsplan
Veiligheid 2020-2023 zal tijdens de bestuurlijke conferentie van 29-11-2019 plaatsvinden en
vervolgens worden aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de
(nationale) politie.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

A. Hoogendoorn
Burgemeester

H.J.W. Mulder
Secretaris
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