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Kennisnemen van het concept Regionaal Beleidsplan Noord Nederland
2015 – 2018 en zo nodig uw wensen en bedenkingen kenbaar maken.

Inleiding
In de afgelopen maanden is het concept van het Regionaal Beleidsplan politie Noord-Nederland
2015-2018 voorbereid door een ambtelijke werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de
59 gemeenten, de politie en het openbaar ministerie. Tijdens het Regionaal Bestuurlijk Politie
Overleg Noord-Nederland (RBPO) van 15 mei 2014 is het concept Regionaal Beleidsplan 20152018 Noord-Nederland besproken. Uitgangspunt is dat het plan goed moet aansluiten op ons
eerste gezamenlijke beleidsplan 2013-2014 met als het adagium: “wat lokaal kan, doen we lokaal
en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op”.
Vervolgens is er in juni jl. landelijk consensus bereikt over de Gemeenschappelijke Veiligheidsagenda in het zogenaamde artikel 19-overleg tussen de Minister van Veiligheid en Justitie,
de regioburgemeesters en de voorzitter van het college van PG’s. Deze afspraken zijn waar
mogelijk verwerkt in voorliggend concept. Bijvoorbeeld waar het gaat om de noordelijke ambities
met betrekking de zogenaamde High Impact Crimes. Op een aantal landelijke thema’s zoals
cybercrime, kinderporno en fraude volgt dit najaar nog een kwantitatieve uitwerking per regionale
politie-eenheid.
Inhoud beleidsplan
Basis voor het beleidsplan vormt de inventarisatie van de prioriteiten in de aanpak van veiligheid
van alle 59 gemeenten. De prioriteiten zijn samengebracht met de landelijke gemeenschappelijke
veiligheidsagenda en getoetst aan het veiligheidsbeeld Noord-Nederland. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in vijf gemeenschappelijke prioriteiten voor de komende jaren 2015 -2018, te weten:
 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.
Ten opzichte van het Regionaal Beleidsplan 2013 - 2014 is er één prioriteit aan het plan
toegevoegd, namelijk de grootschalige incidenten en evenementen. Het plan bevat
samenwerkingsafspraken om de gezamenlijke ambities voor de aanpak van onveiligheid waar te
maken. Het geeft kaders aan en biedt zo ruimte voor verdere uitwerking en inkleuring door de
lokale driehoeken.
Op dit moment wordt in Ommelanden-West-verband gewerkt aan het actualiseren van de
gemeentelijke veiligheidsplannen; in Bedum beter bekend als het “IVB Bedum in Beeld”. Bij de
actualisatie wordt rekening gehouden met het Regionaal Beleidsplan, zodat op lokaal uitvoering
gegeven kan worden aan het Regionaal Beleidsplan.

Horen gemeenteraad
Bij brief van 28 augustus 2014 is de burgemeester verzocht om, evenals twee jaar geleden, uw raad te
horen. Uw raad wordt gevraagd om specifiek aandacht te hebben voor de volgende vragen:
(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.
Wensen en bedenkingen van uw raad worden met die van de 59 andere raden samengebracht en
meegewogen, voordat het definitieve Regionaal Beleidsplan wordt vastgesteld. In het regionaal tijdpad is
voorzien dat het horen van de gemeenteraden uiterlijk woensdag 31 oktober a.s. dient te zijn afgerond.
Het verzoek is uw eventuele reactie zo spoedig mogelijk kenbaar te maken.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief horen gemeenteraden over concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie NoordNederland 2015 - 2018;
2. Concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid politie Noord-Nederland 2015 – 2018.
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