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BELEIDSPLAN 
2020 e.v. 
Op grond van de Politiewet 2012 wordt minimaal eens in de vier jaar een regionaal 

beleidsplan (RBP) vastgesteld1. De komende maanden wordt gewerkt aan een nieuw 

RBP voor 2020 e.v. Voorafgaand aan de vaststelling van het plan hoort de burgemeester 

de gemeenteraad over het conceptplan. In deze infosheet wordt u op hoofdlijnen 

geïnformeerd over de beoogde inhoud, de belangrijkste veranderingen en wanneer u het 

ontwerpbeleidsplan kunt verwachten.   



REGIONAAL BELEIDSPLAN 

Lokale veiligheidsprioriteiten worden in het 
driehoeksoverleg vastgesteld door de burgemeester, 
de officier van justitie en de teamchef van de politie. 
Het RBP verandert niets aan deze lokaal vastgestelde 
prioriteiten, maar kan wel een aanvullende en 
faciliterende werking hebben. Het plan neemt 
positie in tussen het lokale veiligheidsbeleid en de 
landelijke Veiligheidsagenda. De selectiecriteria van 
de strategische (ontwikkel)thema’s in het plan sluiten 
hierop aan. Het gaat om (ontwikkel)thema’s die:

  vragen om een regionale aanpak omdat dit 
effectiever en/of efficiënter is;

  de capaciteit, specialisme, competenties of 
schaal van het basisteam overstijgen;

  waarop wij in integraal verband een 
beleidsmatige intensivering of impuls willen 
bewerkstelligen.

Voorheen bevatte het RBP voornamelijk lokale prioriteiten om de aandacht van de politie hiervoor te borgen. In 
de praktijk werd daardoor heel beperkt meerwaarde ervaren. Daarom is voor het RBP 2020 .e.v. gezocht naar een 
vorm waarin het plan het meest kan bijdragen aan het veiligheidsbeleid van Noord-Nederland, die aanvullend op de 
gemeentelijke integrale veiligheidsplannen werkt door alleen strategische (ontwikkel)thema’s te benoemen die in 
brede samenwerking moeten worden aangepakt.

Op basis van de hiervoor beschreven selectiecriteria 
is een ambtelijke uitvraag gedaan naar thema’s die 
in aanvulling op de landelijke Veiligheidsagenda 
opgenomen zouden moeten worden in het RBP. 
Anderzijds is gevraagd naar de vijf belangrijkste 
prioriteiten uit de gemeentelijke veiligheidsplannen 
waar de politie een bijdrage aan moet leveren. Op 
basis hiervan zijn drie thema’s geselecteerd.

  (Georganiseerde) ondermijnende 
criminaliteit

 Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg  

 Cyberveiligheid 

Verder zal er nadrukkelijk aandacht zijn voor 
overheidsbeslissingen die leiden tot maatschappelijke 
onrust of verdeeldheid2. De behoefte is om op 
deze thema’s een (beleidsmatige) intensivering te 
realiseren.  
De thema’s vragen om een nadere verkenning om 
te bepalen waar voor gemeenten meerwaarde ligt. 
Met dit nieuwe RBP wordt beoogd niet ‘over te doen’ 
wat lokaal al geprioriteerd is, maar juist te faciliteren 
of aan te jagen. Dat kan bijvoorbeeld door ‘best 
practices’ te verzamelen, een ‘learning community’ 
te ontwikkelen of knelpunten te signaleren en te 
agenderen.
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Het nieuwe plan zal in werking treden vanaf 1 januari 2020 en dient voor 1 november 2019 namens de eenheid 
Noord-Nederland te worden aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid en de korpschef van de Politie. 
De gemeenteraad wordt gehoord over het conceptplan. Om hier voldoende gelegenheid voor te geven zal het 
concept-plan voor de zomer aan u worden aangeboden en wordt u in de gelegenheid gesteld om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken. 

1 Artikel 38b Politiewet 2012 

2  Te denken valt aan windmolenparken, problematiek rondom aardbevingen, zoutwinning en zonneparken.  

Zie bijvoorbeeld ook: vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/interbestuurlijk-programma


