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Onderwerp
Regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg

Voorstel
De raad voorstellen:

1. Kennis te nemen van het (concept) regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de
eenheid Limburg.

2. Wensen en bedenkingen in te dienen inzake het interne werklast onderzoek binnen
de eenheid Limburg.

Inleiding
Bijgaand treft u het concept regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid
Limburg aan. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) is afgesproken dat dit plan in
gezamenlijkheid met de betrokken partners moet worden opgesteld. Vanaf eind 2018 is
een ambtelijke werkgroep, samen met het Openbaar Ministerie en onder regie van de
politie, aan de slag gegaan met het opstellen van dit plan. De ambtelijke werkgroep heeft
de belangrijkste Limburgse veiligheidsthema's voor de komende vier jaar
geÏnventariseerd. Tevens hebben op 12 maart en 7 mei 2019 werkbijeenkomsten
plaatsgevonden. In deze bijeenkomsten is uitgebreid van gedachten gewisseld over de
opzet en inhoud van dit beleidsplan. De input uit deze bijeenkomsten en de input van de
ambtelijke werkgroep is verwerkt in dit conceptplan. De Regionale Driehoek biedt u dit
conceptplan aan op basis van het gestelde in de politiewet.

Beoogd effect/doel
Het voorliggende plan is een kaderplan. Dit houdt in, dat geprioriteerde Limburgse en
landelijke veiligheidsthema's, inclusief de ambitie, op hoofdlijnen zijn beschreven.
Door deze opzet wordt aan de lokale driehoek maximaal ruimte gegeven om de keuzes te
maken voor de prioritering van de politie-inzet. Het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2019-
2022 van de gemeente wordt hierin meegenomen.
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Argumenten
Op basis van analyses met betrekking tot objectieve en subjectieve veiligheid, kunnen in

de lokale driehoek de doelstellingen op elkaar worden afgestemd en de prioriteiten worden
bepaald. Daarbij kan rekening worden gehouden met de belangen van betrokken partijen.
Een integrale aanpak van veiligheids- en overlastvraagstukken is daarbij het leidend
principe, waarbij optimaal wordt samengewerkt onder regie van de eigenaar van het
vraagstuk.

Wensen en bedenkingen
De raad voorstellen om wensen en bedenkingen in te dienen inzake het interne werklast
onderzoek binnen de eenheid Limburg. Het is ongewenst om veel geld uit te geven naar
de verdeling van de armoede binnen de basisteams in Limburg het zou beter zijn om
gezamenlijk als regio Limburg richting Den Haag op te treden om meer agenten voor de

eenheid Limburg te verkrijgen.

Kanttekeningen en risico's
De burgemeesters van de eenheid Limburg hebben in de afgelopen periode regelmatig het
gesprek gevoerd over de politiecapaciteit en politie-inzetbaarheid van de Limburgse
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extern bureau (Bureau AEF) een onderzoek zal doen naar de werklast van en tussen de
politiebasisteams van de eenheid Limburg. Hierbij is tevens afgesproken, dat na afronding
van dit onderzoek (medio 2020), in dit gremium gesproken zal worden over de uitkomsten
van dit onderzoek en de mogelijke consequenties voor de formatie van deze basisteams.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
De raad wordt verzocht een eventuele zienswijze kenbaar te maken. Het is de bedoeling
dat dit conceptplan in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van maaft 2020 wordt
vastgesteld.

Communicatie/ partici patie
Niet van toepassing.

Overleg gevoerd met

Intern:

Gerard Lenders, coördinator Integrale Veiligheid

Extern

Politie;
Openbaar Ministerie.

Bijlagen:

Concept raadsvoorstel ;
Regionaal politiebeleidsplan 2020-2023 van de eenheid Limburg.
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