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Rapportage bij Raadsvoorstel RI-18-00423 Raadsvergadering d.d. 09 okt 2018

Voorstel
1. Kennis te nemen van het concept beleidsplan 2019 Politie eenheid Limburg en (eventueel) uw zienswijze
kenbaar te maken bij de regioburgemeester uiterlijk 15 oktober 2018.
Inleiding
Voor u ligt het concept beleidsplan 2019 voor de politie eenheid Limburg. Het plan wordt voor één jaar
vastgesteld om daarmee een betere aansluiting te krijgen op de beleidscyclus voor de lokale integrale
veiligheidsplannen van gemeenten. Op inhoud betekent het plan voortzetting van het bestaande beleid.
Conform de Politiewet wordt uw gemeenteraad in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven op
het voorliggend plan.
Beoogd effect
Een vastgesteld beleidsplan met de opdracht en doelstellingen voor de politie voor 2019.
Argumenten
1.1. Het is een wettelijke plicht.
Het is verplicht om tenminste eenmaal per vier jaar een beleidsplan vast te stellen. Voorafgaand aan de
vaststelling van het beleidsplan consulteert iedere burgemeester de gemeenteraad.
1.2. Er wordt beoogd een logische volgorde aan te brengen in de beleidscyclus.
De cyclus van het politiële beleidsplan wordt beter afgestemd op de beleidscyclus van de gemeentelijke integrale
veiligheidsplannen. De lokaal geprioriteerde thema’s in deze veiligheidsplannen vormen de input voor het
beleidsplan van de politie. In de meeste Limburgse gemeenten, waaronder Nederweert, zijn de lokale prioriteiten
vastgesteld tot en met 2018. Een nieuw integraal veiligheidsbeleid wordt in samenwerking met de gemeente
Weert en Leudal voorbereid en naar verwachting eind dit jaar aan uw raad, ter vaststelling, aangeboden.
1.3. Er is een betere aansluiting op landelijke beleidsdoelen mogelijk.
Het bijkomende voordeel van een éénjarig beleidsplan is dat er bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan
2020-2023 rekening kan worden gehouden met de landelijke trends en beleidsdoelen.
1.4. Het bestaande beleid 2015-2018 wordt voor één jaar voorgezet.
Centraal staat een aanpak waarbij politie, OM en gemeenten zich vooral richten op veiligheidsvraagstukken
met impact voor bewoners en bedrijven. Het politiële beleidsplan is een aanvulling op en versterking van het
lokale veiligheidsbeleid en de daarin geprioriteerde thema’s zoals verwarde personen, horizontale fraude en
ondermijning. De plannen sluiten naadloos op elkaar aan.
Kanttekeningen
1.1. De sterkteverdeling is geen onderdeel van het beleidsplan.
Op pagina 5 van het concept beleidsplan wordt aandacht gevraagd voor een aantal knelpunten in relatie tot
personele sterkte en de inzetbaarheid van de politie in Limburg. De inzetbaarheid is met 65% laag. Zowel de
regioburgemeester, het lokale bestuur, het OM en de politiechef blijven zich actief inzetten voor een
verdelingssystematiek die recht doet aan de capaciteitsvraag om de huidige veiligheidsthema’s en prioriteiten
goed te kunnen oppakken (voorachtergrond informatie, zie bijlage 3).
1.2. Er staat druk op bestaande politiecapaciteit.
De huidige politiesterkte is niet in balans is met de werklast. Dit komt door vergrijzing, de verwachte grote
uitstroom de komende jaren en het toenemend gebruik van diverse rechtspositionele regelingen binnen de
politie. Dit kan gevolgen hebben voor de doelstellingen uit het beleidsplan. Een uitbreiding van politiecapaciteit
is noodzakelijk vanwege de teruglopende operationele inzetbaarheid. Er ontstaat een onhoudbare situatie die
vraagt om maatregelen.
Uitvoering
De reactie van uw raad moet uiterlijk 15 oktober 2018 kenbaar te zijn bij de regioburgemeester. Op basis hiervan
wordt een definitief beleidsplan uitgewerkt en vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van december.
Daarna wordt het beleidsplan aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid.
Bijlage(n)
1. Aanbiedingsbrief regioburgemeester d.d. 5 juli 2018
2. Concept Beleidsplan Politie 2019 Eenheid Limburg
3. Memo RBO over politiecapaciteit
2

Concept raadsbesluit
De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat:
 Artikel 39, lid 1 van de Politiewet 2012 bepaalt dat de burgemeesters van de gemeenten (binnen de regionale
eenheid Limburg) en de hoofdofficier van justitie (binnen het arrondissement Limburg) ten minste éénmaal
in de vier jaar een beleidsplan vaststellen.
 Artikel 38b, lid 2 van de Politiewet 2012 bepaalt dat voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan,
de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de
gemeenteraad hoort over het ontwerpbeleidsplan.
 Het concept beleidsplan inzage geeft in de gemeenschappelijke thema’s en de opdracht van de politie
daarbinnen. Het beleidsplan helpt om de gemeenschappelijke aanpak van de daarin genoemde thema’s
te verstevigen, soms op lokaal niveau, voor andere thema’s op regionaal of provinciaal niveau.
 De personele sterkte en de inzetbaarheid van de politie in Limburg onder druk staat en de regioburgemeester,
het lokale bestuur, het OM en de politiechef zich actief blijven inzetten voor een verdelingssystematiek die recht
doet aan de capaciteitsvraag om de huidige veiligheidsthema’s en prioriteiten goed te kunnen oppakken.

Gezien het voorstel nr. 2018-65 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 augustus 2018.

Besluit
Kennis te nemen van het concept beleidsplan politie 2019 Eenheid Limburg en op grond van artikel 38b lid 2
van de Politiewet 2012 als zienswijze in te dienen dat uw raad zich grote zorgen maakt over de personele
sterkte en de inzetbaarheid van de politie in Limburg in het algemeen en in de gemeente Nederweert in het
bijzonder en roept het RBO, in persoon van de regioburgemeester, op om hierover in gesprek te blijven met de
Minister over mogelijke oplossingen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 9 oktober 2018,

De raadsgriffier,

De voorzitter,

E.G. Schrier

H.F.M. Evers
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