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Burgemeesters in de eenheid Oost-Nederland 
i.a.a. 
Hoofdofficier van justitie 
Politiechef 

Onderwerp Veiligheidsstrategie 2015-2018 en Meerjarenbeleidsplan politie 2015-2018 

Geachte burgemeesters, 

Met genoegen bied ik u hierbij de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 en het 
ontwerp Meerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 aan. 

De Veiligheidsstrategie is opgesteld door de gemeenten, politie en het openbaar 
Ministerie in Oost-Nederland en vioeit voort uit de wettelijke verplichting om eenmaal in 
de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De veiligheidstrategie en het ontwerp 
Meerjarenbeleidsplan van de politie vormen samen het beleidsplan. Aanvullend 
worden nog landelijke doeistellingen toegevoegd. De landelijke doeistellingen worden 
vastgesteld door de minister van Veiligheid en Justitie, nadat hij het College van 
procureurs-generaal en de regioburgemeesters heeft gehoord. Dit proces loopt op dit 
moment nog. 

Voordat tot vaststeiling van de voorliggende concepten kan worden overgaan, worden 
u en uw gemeenteraad gevraagd naar de zienswijze. De aard van de reacties bepaalt 
of er een tweede ronde van consultatie nodig is of dat de eindversie definitief ter 
vaststeiling kan worden aangeboden aan de burgemeesters en de hoofdofficier van 
justitie in de eenheid Oost-Nederland. 

Veiligheidsstrategie: lokale veiligheidsthema's en sturing 
De concept Veiligheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-
Nederland, het openbaar ministerie en de politie voor de komende jaren. De 
Veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse van de veiligheidssituatie in Oost-
Nederland en de lokale veiligheidsthema's voortkomend uit de integrale 
veiligheidsplannen van de 81 gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente in 
het integraal veiligheidsplan de lokale veiligheidsthema's vastlegt. De lokale driehoek 
bepaalt de inzet van de politie in de gemeente(n). De politie garandeert daarbij 
flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale veiligheidsproblemen. 
Vraagstukken die de omvang van het politie basisteam overstijgen, kunnen worden 
opgeschaald naar het niveau van het district of de eenheid. 
Enkeie veiligheidsthema's die in alle gemeenten voorkomen zijn gebaat bij een 
regionale aanpak. Deze sluiten aan bij de nationale prioriteiten van de politie. Daarom 
zijn dit thema's waarop we voorstellen om samen te werken. We willen daarmee de 
lokale aanpak steunen en versterken. 
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Ontwerp IVleerjarenbeleidsplan 2015-2018 politie 
In samenhang met de Veiligheidsstrategie is door de politie een meerjarenbeleidsplan 
gemaakt. In dit plan is onder meer uitwerking gegeven aan de landelijke 
politieprioriteiten en specifieke ketenbeheerafspraken met het openbaar ministerie. 

Bestuurlijke begeleidingsgroep 
De Veiligheidsstrategie is ontwikkeld onder auspicien van de bestuurlijke 
begeleidingsgroep (BBG) waarin de vijf Districtelijke Veiligheidsoverleggen elk met een 
burgemeester vertegenwoordigd zijn, evenals het openbaar ministerie en de politie. 
Beide documenten hebben de instemming van de B B G en van het Regionaal 
Veiligheidsoverleg Oost-Nederland (het bestuurlijk overleg van de vijf voorzitters van 
de districtelijke veiligheidsoverleggen, de hoofdofficier van justitie van Arrondissement 
Oost-Nederland en de politiechef Oost-Nederland). 

Verzoek 
Ik verzoek u om, na consultatie van uw gemeenteraad\ uw zienswijze te geven op: 
1. de concept Veiligheidsstrategie 2015-2018 
2. het ontwerp IVleerjarenbeleidsplan van de politie 2015-2018, 

Tot uiterlijk 10 oktober 2014 kunt u uw reactie aan mij geven. Uw reactie kunt u 
mallen naar: brigitte.Ieferink(a)vrtwente.nl. 

Na 10 oktober verzamelt de bestuurlijke begeleidingsgroep uw reacties. De aard van 
de reacties bepaalt of er een tweede ronde van consultatie volgt of dat tot vaststeiling 
kan worden overgegaan. 

Eveneens treffen wij voorbereidingen voor de uitvoering en monitoring van de drie 
inhoudelijke thema's uit de Veiligheidsstrategie. 

Tenslotte 
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd en beveel u van harte 
de voorliggende Veiligheidsstrategie en IVleerjarenbeleidsplan Politie 2015-2018 aan. 

IVlet vriendelijke groeten. 

H.M.F. Bruls 
Regioburgemeester 

' Artil<el 38b lid 2 Politiewet luidt: Voorafgaand aan de vaststeiling van het beleidsplan, bedoeld in artikei 39, eerste 
lid, hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de 
gemeenteraad van die gemeente over het ontwerpbeleidsplan. 




