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Onderwerp: Korpsjaarplan 2012 en Korpsbegroting 2012 - 2015 regiopolitie Rotterdam - Rijnmond 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Bijgevoegd ontvangt u het Korpsjaarplan 2012 en de Korpsbegroting 2012 – 2015 van de 
regiopolitie Rotterdam – Rijnmond. 
 
Met het oog op de vorming van een nationale politie en de daarmee gepaard gaande wijzigingen 
voor de politie Rotterdam – Rijnmond is het Korpsjaarplan 2012 geschreven ter overbrugging naar 
de nieuwe structuur. In 2012 wordt voor de nieuwe regionale eenheid, die gevormd wordt door de 
regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, een nieuw meerjarenbeleidsplan 2012 – 2014 
opgesteld. 
Conform het landelijke beleid richt het Korps zich in 2012 meer op de aanpak van zware 
criminaliteit, criminele samenwerkingsverbanden en criminele jeugdgroepen. In 2012 start het 
Korps met het programma dienstbaarheid. Dit programma is bedoeld om de klanttevredenheid en 
het subjectieve veiligheidsgevoel van de burger te verhogen o.a. door medewerkers die contact 
gehad hebben met deze burger, een terugkoppeling te geven over hoe hun aanpak is ervaren.  
Een ander regionaal speerpunt is het gebruik van social media, zoals Twitter, Facebook en 
YouTube. Als aanvulling op de bestaande communicatiemiddelen hebben social media een 
meerwaarde voor preventie, opsporing en herkenning van daders en bij crisissituaties. 
 
Buiten deze speerpunten zijn het komend jaar belangrijke regionale thema’s: 

 Vertrouwen in veiligheid 
 Veilige wijken 
 Hoge impact delicten 
 Jongeren 
 Maatschappelijke integriteit 
 Evenementen 
 Overige (landelijke prioriteiten) 

 
Na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet zal een geconsolideerde openingsbalans worden 
opgesteld. Ook de Korpsbegroting 2012 – 2015 heeft dus een tijdelijk en beleidsarm karakter.  
Na jaren van onbalans is door sterk gestegen rijksbijdragen het evenwicht tussen budget en kosten 
hersteld. Hierdoor is het resultaat uit normale bedrijfsvoering over alle begrotingsjaren positief. 
Naar alle waarschijnlijkheid is dit de laatste keer dat dit beheersdocument door het Regionaal 
College voor het Korps is vastgesteld. 
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Onderwerp: Korpsjaarplan 2012 en Korpsbegroting 2012 - 2015 
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Zowel het Korpsjaarplan als de Korpsbegroting worden u ter kennisname toegezonden. 
 
 
Hoogachtend, 
De secretaris,       de burgemeester, 
 
 
 
Drs. H.W.J. Klaucke        Mw. A. Attema 
 
 
 
 


