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Onderwerp : Concept veiligheidsstrategie en meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022

Voorgestelde beslissing 

1. In te stemmen met de concept veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022;
2. In te stemmen met het ontwerp meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022.

Aanleiding

Voor Oost-Nederland is de beleidscyclus gestart met het ophalen van de lokale beleidsprioriteiten bij de 76 
gemeenten. Deze beleidsprioriteiten zijn geanalyseerd en geclusterd tot vier thema’s die zijn opgenomen in 
de Veiligheidsstrategie. De thema’s zijn: kwetsbare personen, ondermijning, cybercrime/gedigitaliseerde 
criminaliteit en informatie gestuurd werken. De vier thema's worden hieronder kort beschreven.

Kwetsbare personen
Kwetsbare personen staan vanwege sociaal-economische en/of persoonlijke kenmerken minder weerbaar 
in de maatschappij. Zij kunnen vaker betrokken zijn bij overlast of criminele activiteiten, zowel in de rol van 
dader als slachtoffer. Soms worden kwetsbare personen door anderen aangezet strafbare feiten te plegen; 
zij zijn onvoldoende weerbaar om zich aan deze druk te onttrekken.

Ondermijning
Criminaliteit doorgaans gepleegd in georganiseerd verband wordt ondermijnend genoemd als deze 
verweven raakt met de samenleving, de legale democratische structuren aantast en de onderwereld met de 
bovenwereld verbindt. Uit de ondermijningsbeelden in de regio Oost blijkt dat ongeveer 50% van de 
ondermijningssignalen vraagt om een actie van de gemeente. Gemeenten moeten dus hun 
bestuursrechtelijke instrumentaria bruikbaar en beschikbaar maken voor de aanpak van deze ‘nieuwe 
workload’. De teelt in hennep en het vervaardigen van synthetische drugs zijn de grootste en meest 
dominante vorm van ondermijning in Oost-Nederland. De regionale focus van de aanpak ligt vooral op deze 
vormen van ondermijning.

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
De samenleving digitaliseert en het plegen van strafbare feiten met behulp van informatietechnologie (ICT) 
is een groeiend fenomeen. Hacking, phishing, cyberpesten, sexting en gedigitaliseerde criminaliteit zijn 
veelvoorkomende verschijnselen.

Informatie gestuurd werken
Goede informatievoorziening is randvoorwaardelijk voor de regierol van gemeenten op het gebied van 
integrale veiligheid. Informatie gestuurd werken is een kritische randvoorwaarde voor een effectieve 
samenwerking. Integrale samenwerking vraagt (meer) informatiedeling.

De landelijke beleidscyclus voor het opstellen van het meerjarenbeleidsplan politie start bij het opstellen 
van de landelijke veiligheidsagenda, waarin de landelijke prioriteiten zijn opgenomen. De landelijke 
prioriteiten zijn besproken in het Landelijke Overleg Veiligheid en Politie en worden uiteindelijk door de 
minister van Justitie en Veiligheid vastgesteld.
Parallel met het opstellen van de landelijke veiligheidsagenda en het meerjarenbeleidsplan politie, loopt het 
opstellen van een nieuwe veiligheidsstrategie. De veiligheidsstrategie is, zoals hierboven is aangegeven, 
gebaseerd op de lokale veiligheidsprioriteiten zoals deze door het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland zijn 
opgehaald bij de 76 gemeenten in de eenheid. De thema’s die in de veiligheidsstrategie zijn genoemd, 
komen terug in het meerjarenbeleidsplan politie.
In het bestuurscollege van 31 oktober 2018 is gesproken over de nieuwe sterkteverdeling gebaseerd op het 
herijkt budgetverdeelsysteem plus (HBVS+). In dit bestuurscollege is unaniem een voorgenomen besluit 
genomen over de verdeling van de sterkte over de districten en over de basisteams. Deze verdeling is 
opgenomen in het meerjarenbeleidsplan politie.



Wat wordt met beslissing bereikt

Door in te stemmen met de plannen kan de politie aan de slag met het uitvoeren en leveren van diensten. 
Gezamenlijk optrekken in regionale veiligheidsvraagstukken. En natuurlijk de ‘’couleur local’’, de lokale 
aandachtspunten en capaciteit daarvoor. Jaarlijks blijkt uit de criminaliteitscijfers of de doelstellingen zijn 
behaald of dat er extra inspanningen noodzakelijk zijn op andere veiligheidsthema’s.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 Gezamenlijke koers bepalen
De veiligheidsstrategie is een uitwerking van de visie en de gezamenlijke koers van de netwerkpartners op 
het gebied van integrale veiligheid in Oost-Nederland.

2.1 Politie moet een vierjaarlijks beleidsplan maken
De Politiewet 2012 (artikel 39, lid1) schrijft voor dat de politie-eenheid eens in de vier jaar een 
meerjarenbeleidsplan politie opstelt. Onderdeel van het meerjarenbeleidsplan politie is de sterkteverdeling, 
inclusief de verdeling van de wijkagenten over de eenheid.

Kanttekeningen

Kosten, baten, dekking

Uitvoering

Na instemming de eenheidsleiding politie Oost-Nederland hiervan op de hoogte stellen.

Bijlagen

Achterliggende stukken
1. Concept veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022
2. Ontwerp meerjarenbeleidsplan 2019-2022
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