ONTWERP-RAADSVOORSTEL VAN BenW AAN DE RAAD VOOR 4 oktober 2012

OPSTELLER VOORSTEL: B. Jager
AFDELING: FJZ, team Algemeen Juridische Zaken
PORTEFEUILLEHOUDER: burgemeester M.C.M. Waanders

Agendapunt:
No.
/2012

Dokkum,

ONDERWERP: Concept Regionaal Beleidsplan 2013 - 2014 Noord Nederland (t.b.v. politie)

SAMENVATTING:
Op 10 juli jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor vorming van de
Nationale Politie per 1 januari 2013. In aanloop op de Nationale Politie is al begonnen met het
voorbereiden van zaken die bij aanvang gereed moeten zijn. Eén onderdeel daarvan is het
opstellen van een Regionaal Beleidsplan voor de nieuwe politie-eenheid Noord Nederland, zoals
is vastgelegd in artikel 39 van het wetsvoorstel.
Dit beleidsplan is opgesteld door de nieuw op te richten politie-eenheid Noord Nederland, het
Openbaar Ministerie en alle 62 gemeenten in Fryslân, Groningen en Drenthe. In dit beleidsplan
wordt een gezamenlijk kader gesteld met als uitgangspunt een bovenlokale prioritering en aanpak
van problemen wanneer deze grensoverschrijdend zijn en/ of breed bij gemeenten worden
ervaren. De grootste gemene deler van de gemeentelijke veiligheidsprioriteiten is gecombineerd
met de prioriteiten van het Openbaar Ministerie en de politie. Dit alles leidt tot vier prioriteiten die
de komende twee jaren in Noord-Nederland voorop gesteld worden:
- jeugd en veiligheid;
- geweld (inclusief straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld en geweld
tegen werknemers met een publieke taak);
- woninginbraken;
- georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit.
Gelet op de kaderstellende rol van de gemeenteraad, worden alle gemeenteraden in Noord
Nederland in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze of bedenking door te geven met
betrekking tot het beleidsplan.

Aan de gemeenteraad,

INHOUDELIJKE TOELICHTING
(waaronder beoogde doelen en/of maatschappelijke effecten)
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Op 7 september j.l. is het concept Regionaal Beleidsplan 2013 - 2014 Noord Nederland ontvangen. Dit
beleidsplan is opgesteld door de nieuw op te richten politie-eenheid Noord Nederland, het Openbaar
Ministerie en alle 62 gemeenten in Fryslân, Groningen en Drenthe. Het plan is een wettelijke verplichting,
die voortvloeit uit het wetsvoorstel voor de oprichting van de Nationale Politie.
-- Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland -Op 27 november 2011 vond een bestuurlijke conferentie plaats waarin men het eens werd over over de
inrichting van een bestuurlijk overleg ten behoeve van de regionale eenheid Noord Nederland van de
Nationale Politie. Dit bestuurlijk overleg wordt het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland
(RBPONN) genoemd en heeft inmiddels plaatsgevonden op 14 mei en 29 augustus 2012. Ieder
politiebasisteam in Noord-Nederland (in totaal 16) wordt vertegenwoordigd door een bestuurlijke
afvaardiging. Het nieuwe basisteam Noordoost Fryslân - bestaande uit de gemeenten Achtkarspelen,
Ameland, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel - wordt in
dit overleg vertegenwoordigd door uw burgemeester Waanders.
-- Het proces van totstandkoming van het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 -Er is met betrekking tot het op- en vaststellen van het eerste beleidsplan voor de toekomstige regionale
politie eenheid in het transitie-akkoord het volgende afgesproken tussen de minister van Veiligheid en
Justitie, het Korpsbeheerdersberaad en de voorzitter van het College van procureurs-generaal ten
behoeve van de transitie naar een Nationale Politie: ‘Onder regie van de (beoogde) regioburgemeester
worden door de burgemeesters uit het gebied van de regionale eenheid en de hoofdofficier van justitie
voorbereidingen getroffen voor het eerste regionale beleidsplan van de regionale eenheden conform
hetgeen daarover bepaald is in het wetsvoorstel. Een en ander zal erop gericht zijn dit eerste regionale
beleidsplan uiterlijk op 1 januari 2013 in te laten gaan. Hiertoe dient het regionale beleidsplan uiterlijk 1
november 2012 gereed en vastgesteld te zijn. Overeenkomstig het wetsvoorstel dienen de vastgestelde
beleidsplannen aan de minister en de korpschef te worden gezonden.
Afgelopen maanden is het concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 voorbereid door
een ambtelijke werkgroep met daarin vertegenwoordigers vanuit de 62 gemeenten, de politie en het
openbaar ministerie.
Woensdag 5 september j.l. is het concept Regionaal Beleidsplan op een noordelijke bestuurlijke
conferentie met alle burgemeesters, politie en openbaar ministerie in Noord-Nederland definitief als
concept vastgesteld. Na deze vaststelling is het plan met spoed naar de 62 betrokken gemeenteraden
verzonden om hiermee invulling te geven aan het horen van de raden.
Eventuele wensen of bedenkingen van de gemeenteraad worden met die van de 61 andere raden
samengebracht en meegewogen voordat het definitieve Regionaal Beleidsplan wordt vastgesteld. Deze
vaststelling gebeurt door het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPONN) en staat
gepland voor maandag 12 november 2012.

EVENTUELE VOORKEURSVARIANT BURGEMEESTER & WETHOUDERS
Burgemeester en wethouders herkennen zich in de gestelde prioriteiten uit het beleidsplan. De
voorgestelde prioriteiten en aanpak bieden aanknopingspunten voor de lokale aanpak van
problemen.

FINANCIELE CONSEQUENTIES
Niet van toepassing

RISICO'S
(Wat zijn de risico's t.a.v. het te bereiken (project)resultaat, de planning, de te leveren prestaties, het
proces, financieel, juridisch etc.?)
Niet van toepassing
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INSPRAAK
Niet van toepassing

ADVISERING opiniërende raad
Niet van toepassing

Bijlage:
- Concept Regionaal Beleidsplan 2013 - 2014 Noord Nederland
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De raad van de gemeente Dongeradeel;
overwegende, ; dat er voor de integrale samenwerking in de nieuwe politie-eenheid Noord Nederland
een conceptbeleidsplan is opgesteld, waarbij de betrokken gemeenteraden in de gelegenheid worden
gesteld om eventuele wensen of bedenkingen hierover kenbaar te maken;
gelezen het voorstel van ; burgemeester en wethouders van 11 september 2012;
gelet op het bepaalde in ; artikel 39 van de Politiewet 20.. (wetsvoorstel);

besluit:
a. het concept Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013 - 2014 ter kennisgeving aan te
nemen, en
b. niet van de mogelijkheid gebruik te maken om wensen of bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad
van de gemeente Dongeradeel van 4 oktober 2012

De griffier,

De voorzitter,

A.J. Folbert

M.C.M. Waanders
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Datum afkondiging: 4 oktober 2012
Datum inwerkingtreding besluit: 4 oktober 2012
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