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Nr.     3. Bestuur\5111  

B&W-besluit   --- 

Uitwisseling    

Raad    18-09-2014 

Agendanummer   12 

 

Onderwerp:  

Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Eenheid Den Haag 

 

 

Ik stel voor:  

In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Eenheid Den Haag, als 

richtinggevend kader voor de (gezamenlijke) veiligheidsambities op regionaal niveau.  

 

 

Bestaand kader/doelstelling 

In de 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 RBP 2015 - 2018 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. 

Daarbij gaat het ook – maar zeker niet uitsluitend – om de regionale vertaling van de 

aanpak van gezamenlijk op landelijk niveau gedefinieerde prioriteiten. Een 

gezamenlijke, regionale aanpak van veiligheidsproblemen die bovenlokaal, c.q. in 

meerdere gemeenten, spelen kan de effectiviteit en efficiency immers ten goede 

komen. Bijkomende voordelen zijn meer herkenbaarheid voor burgers en het 

tegengaan van verplaatsingseffecten. 

 

Totstandkoming 

Het eerste Regionaal Beleidsplan voor de eenheid Den Haag heeft een looptijd van 

twee jaar en heeft betrekking op de periode 2013-2014. Zoals reeds bij de 
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vaststelling van het eerste RBP is geconstateerd, vertrekken we bij de volgende 

plannen immers niet meer vanuit een nulsituatie. Om die reden is via de 

districtscolleges die de afgelopen maanden plaatsvonden, geïnventariseerd op welke 

punten het huidige RBP 2013-2014 een actualisering dan wel aanvulling behoeft. 

 

Vanuit alle districtscolleges is bevestigd dat de gezamenlijke prioriteiten, die destijds 

zijn vastgesteld, nog steeds actueel zijn. Dit betreft de aanpak van Geweld, 

Woninginbraak, Jeugd (criminaliteit en overlast) en Ondermijning. 

Daarnaast is vanuit de districtscolleges een aantal nieuwe thema’s ingebracht als 

aanvulling op het huidige RBP. Dit heeft ertoe geleid dat aan het concept RBP 2015-

2018 een vijfde regionale prioriteit is toegevoegd, te weten Overlast en 

Maatschappelijke onrust. Hieronder valt de aanpak van overlast in het algemeen, 

drugsgerelateerde overlast, aanpak hulpverlening/GGZ, terugkeer delinquenten, 

radicalisering en polarisatie, discriminatie, evenementen en de jaarwisseling. 

 

De bovengenoemde vijf gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau betreffen 

veiligheidsvraagstukken die in meerdere gemeenten spelen, waarop een gezamenlijke 

integrale aanpak wenselijk, c.q. noodzakelijk is en  waarvoor bestuurlijk draagvlak 

bestaat om hierover op regionaal niveau afspraken te maken. Met de benoeming van 

deze regionale prioriteiten geven gemeenten, politie en het OM aan op welke thema’s 

zij in de jaren 2015 t/m 2018 integraal  en gezamenlijk willen investeren. 

 

De gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau zullen overigens niet in alle 

gemeenten dezelfde mate van urgentie kennen. In het RBP worden de regionale 

prioriteiten dan ook  alleen op hoofdlijnen uitgewerkt. Een aanpak toegesneden op de 

lokale situatie is immers essentieel. Concrete afspraken over de aanpak van de 

regionale prioriteiten krijgen op lokaal niveau – voor zover nodig in de vorm van 

maatwerk – gestalte, voor zover de problematiek ook lokaal aan de orde is. 

 

In de gemeentelijke veiligheidsplannen kunnen uiteraard ook afspraken gemaakt 

worden over (lokale) prioriteiten die niet zijn benoemd in het RBP. Voor wat betreft de 

betrokkenheid van de politie hierbij, is uitgangspunt dat er voldoende capaciteit 

beschikbaar is voor de aanpak van lokale problematiek, ook als deze niet regionaal of 

landelijk als prioriteit is verheven. 

 

Gemeenschappelijke veiligheidsagenda 

Naast de gezamenlijke prioriteiten op regionaal niveau, wordt in het RBP ingegaan op 

de landelijke gemeenschappelijke veiligheidsagenda, die gezamenlijk is opgesteld 

door de minister, de regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal. 

Deze agenda richt zich op de aanpak van maatschappelijke veiligheidsproblemen die 

zowel op landelijk als lokaal niveau spelen en waar afstemming op landelijk niveau 

wenselijk is voor een optimaal resultaat. De onderwerpen op de gemeenschappelijke 

veiligheidsagenda komen grotendeels overeen met de gezamenlijke prioriteiten op 

regionaal niveau. Voor zover dat niet het geval is, worden deze separaat behandeld in 
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het RBP. De gezamenlijke veiligheidsagenda en de prioriteiten op regionaal en lokaal 

niveau zijn complementair. De realisatie van de landelijke beleidsdoelstellingen mag 

dus niet ten koste gaan van de lokale en regionale prioriteiten. 

 

Sterkteverdeling 

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

eenheid Den Haag, zoals wettelijk voorgeschreven. In het RBP 2013-2014  is de 

sterkteverdeling in de eenheid opgenomen conform het inrichtingsplan van de 

nationale politie. Inmiddels heeft uitsluitend voor wat betreft de sterkte van de 

basisteams van de politie een actualisering plaatsgevonden op basis van  de meest 

recente gegevens qua werklast en omgevingskenmerken. Daarbij is gebruik gemaakt 

van een (nieuwe) systematiek, die rekening houdt met de demo- en geografische 

verschillen binnen het verzorgingsgebied van de eenheid als geheel, de omvang van 

het werk en inrichtingsprincipes van de Nationale Politie. De totale beschikbare 

capaciteit voor de eenheid als geheel is gelijk aan die in het inrichtingsplan. 

 

Effectuering van de (geactualiseerde) sterkteverdeling vindt de komende tijd plaats in 

relatie tot de realisatie van het door de minister vastgestelde inrichtingsplan. 

 

Argumenten: 

Relatie tot lokaal veiligheidsbeleid 

Gemeenten hebben 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. Het is de bedoeling dat de regionale ambities uit 

dit RBP – daar waar de betreffende problematiek aan de orde is – een vertaling krijgen 

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. Daarbij is de burgemeester verantwoording schuldig aan de 

gemeenteraad over het door hem gevoerde beleid. De lokale integrale 

veiligheidsplannen zijn daarvoor het geëigende instrument. Daarin is en blijft 

vanzelfsprekend alle ruimte voor het benoemen en aanpakken van specifieke 

veiligheidsproblemen op lokaal niveau. 

 

Financiële dekking: 

n.v.t. 

 

Participatie: 

n.v.t. 

 

Urgentie: 

De consultatie van de gemeenteraden met betrekking tot het RBP 2015-2018 is 

voorzien in de periode tot en met oktober 2014. In het Regionaal Bestuurlijk Overleg 

van 20 november 2014 zal het RBP 2015-2018 formeel worden vastgesteld door alle 
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burgemeesters en de hoofdofficier van de regionale eenheid Den Haag. De eventuele 

inbreng van de gemeenteraden wordt hierin betrokken. 

 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 

 

 

 

J. Broekhuis  

burgemeester  

 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- ‘Samen werken aan veiligheid en vertrouwen’ Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Eenheid Den Haag dd  

08-07-2014 

Informatie bij: mw K. Hoek, k.hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 313 
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De Raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het voorstel van de burgemeester, 

 

besluit:  

In te stemmen met het concept Regionaal Beleidsplan 2015-2018 Eenheid Den Haag, 

als richtinggevend kader voor de (gezamenlijke) veiligheidsambities op regionaal 

niveau. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 18 september 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 

 

 
GEMEENTE HILLEGOM 

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom  T 14 0252 

Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252 - 537 290 

 E info@hillegom.nl 

 I www.hillegom.nl 

 


