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Onderwerp:  

Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag 

 

 

Ik stel voor:  

- in te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid  

 Den Haag, als richtinggevend kader voor de (gezamenlijke) veiligheidsambities 

 op regionaal niveau. 

 

Bestaand kader/doelstelling:  

In de nieuwe Politiewet 2012 (art. 39) is vastgelegd dat per regionale eenheid een 

beleidsplan moet worden vastgesteld: Burgemeesters en Hoofdofficier van Justitie stellen 

ten minste eenmaal in de vier jaar het beleidsplan voor de regionale eenheid vast. Het 

beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare politiesterkte, 

waaronder de beschikbare wijkagenten, over de onderdelen van de regionale eenheid.  

In artikel 38 van de nieuwe Politiewet is vastgelegd dat voorafgaand aan de vaststelling 

van het beleidsplan iedere burgemeester de gemeenteraad hoort over het 

ontwerpbeleidsplan. 

 

 

Inleiding 

Het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2013-2014 is een plan van politie, gemeenten en OM in 

de regionale eenheid Den Haag, waarin de gezamenlijke prioriteiten en doelstellingen op 

het gebied van (sociale) veiligheid beschreven worden. Door samen op te trekken op 

basis van goed onderbouwde, gezamenlijke keuzes, kunnen wij krachtiger optreden 

tegen overlast en problemen op het gebied van de openbare orde en veiligheid. Dit geldt 

ook voor problemen die niet door de minister als landelijke prioriteit zijn benoemd. 

Gezamenlijk regionaal beleid rond de aanpak van veiligheidsproblemen die in meerdere 

gemeenten spelen, leidt bovendien tot meer herkenbaarheid voor burgers en helpt 

verplaatsingseffecten tegen te gaan. 

 

In dit concept RBP zijn vier gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau benoemd, te 

weten de aanpak van:  
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1. Geweld 

2. Woninginbraken 

3. Jeugdoverlast en –criminaliteit 

4. Ondermijning, waaronder hennepteelt, mensenhandel en vastgoedfraude 

 

Het gaat hier om veiligheidsvraagstukken die in meerdere gemeenten spelen, waarop 

een gezamenlijke integrale aanpak noodzakelijk wordt geacht en waarvoor bestuurlijk 

draagvlak bestaat om hierover op regionaal niveau afspraken te maken. De regionale 

prioriteiten zullen overigens niet in alle gemeenten dezelfde mate van urgentie 

kennen. Een aanpak toegesneden op de lokale situatie is daarom essentieel. In het 

RBP worden de regionale prioriteiten dan ook alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. 

Concrete afspraken over de aanpak van de regionale prioriteiten moeten op lokaal 

niveau vorm krijgen, voor zover de problematiek ook lokaal aan de orde is. Met de 

benoeming van de vier gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau geven 

gemeenten, politie en het OM aan op welke thema’s zij in 2013 en 2014 integraal en 

gezamenlijk willen investeren. Dit doet niets af aan het feit dat ook de (deels andere) 

landelijke prioriteiten die door de minister zijn vastgesteld, nadrukkelijk de aandacht 

van de politie hebben. Deze komen daarom ook aan de orde in dit RBP.  

 

In de gemeentelijke veiligheidsplannen kunnen uiteraard ook afspraken worden 

gemaakt over andere thema’s dan de regionale en landelijke prioriteiten. Een deel van 

de politiecapaciteit zal altijd beschikbaar zijn voor de lokale problematiek, ook als 

deze niet regionaal of landelijk tot prioriteit is verheven.  

 

Tenslotte wordt in het RBP ingegaan op de verdeling van de politiesterkte in de 

eenheid Den Haag. In de besluitvorming over de sterkteverdeling is expliciet als 

uitgangspunt gehanteerd dat de bestaande sterkte in de beide huidige regio’s als 

vertrekpunt geldt voor 2013 en 2014 (na aanpassing als gevolg van de herijking van 

het budgetverdeelsysteem en gecorrigeerd voor de taken, die naar het landelijk 

niveau overgaan). Berekeningen hebben bevestigd dat na verschuiving van taken van 

de basisteams naar andere niveaus (landelijk, district en regionaal), de aan de 

basisteams resterende formatie minimaal hetzelfde blijft als de capaciteit die in de 

huidige situatie voor de uitvoering van deze taken beschikbaar is. 

 

De bovengenoemde vier gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau zijn bepaald 

op basis van de lokale prioriteiten van de 34 gemeenten in de eenheid Den Haag, de 

doelstellingen (afsprakenbrief) van het OM, de integrale veiligheidsmonitor (IVM), de 

beknopte criminaliteitskaart en de gebiedsscans voor Haaglanden en Hollands 

Midden. Beleidsmedewerkers veiligheid van de gemeenten en het OM zijn betrokken 

geweest bij het proces van totstandkoming. Een overzicht van alle lokale prioriteiten 

van de gemeenten in de regio is als bijlage bij het beleidsplan gevoegd.  
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Argumenten: 

Gemeenten hebben en houden de regie op het lokale veiligheidsbeleid. Uitgangspunt 

is dat de regionale kaders die geschetst worden in het RBP, ten dienste staan van de 

versterking van de lokale veiligheid. De regionale ambities uit dit RBP dienen – daar 

waar de betreffende problematiek aan de orde is - vertaald te worden naar lokale 

concrete (prestatie)afspraken met de veiligheidspartners, waaronder het OM en de 

politie. Het primaat en de uitvoering van het veiligheidsbeleid liggen immers op 

lokaal niveau en de burgemeester is te allen tijde verantwoording schuldig aan de 

gemeenteraad over het door hem gevoerde beleid. De lokale vertaling van de 

regionale ambities uit het RBP krijgt bij voorkeur zijn beslag in de lokale integrale 

veiligheidsplannen. Daarnaast is en blijft er vanzelfsprekend ruimte voor het 

benoemen en aanpakken van specifieke veiligheidsproblemen op lokaal niveau.  

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Communicatie/Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

Eventuele reacties dienen vóór 17 december 2012 kenbaar te worden gemaakt aan de 

heer Jozias van Aartsen. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

J. Broekhuis 

burgemeester 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- ‘Samen werken aan veiligheid en vertrouwen’ Regionaal Beleidsplan 2013-2014 eenheid Den Haag versie 1.0,  

oktober 2012 

Informatie bij: mw. K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl

