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1. De concept zienswijze op het ontwerp strategische beleidsplan 2023-2026 Politie eenheid 
Rotterdam ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.

2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig 
aan te passen en te verzenden aan de korpschef van de politie eenheid Rotterdam.
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oktober 2022.
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Geadviseerd besluit
1. De concept zienswijze op het ontwerp strategische beleidsplan 2023-2026 Politie eenheid 
Rotterdam ter consultatie voor te leggen aan de commissie Samen leven.

2. De portefeuillehouder te mandateren om, na consultatie van de commissie, de zienswijze zonodig 
aan te passen en te verzenden aan de korpschef van de politie eenheid Rotterdam.

Voorstel
Inleiding
De Politiewet (art. 38 b lid 2) schrijft voor dat het strategische beleidsplan ter consultatie aan de raad 
moet worden voorgelegd. Het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) heeft op 20 juni 2022 ingestemd 
met het strategisch beleidsplan 2023 – 2026. Na consultatie van de gemeenteraden zal de definitieve 
vaststelling in het RVO van 21 november 2022 plaatsvinden. Het plan zal daarna worden 
toegezonden aan de minister. 

Het strategische beleidsplan beschrijft de veiligheidsproblematiek per thema en schetst de ambitie en 
contouren van een aanpak aan de hand van veiligheidsstrategieën. De doelstellingen per thema 
worden jaarlijks in het Regionaal Veiligheidsoverleg vastgesteld. De politie maakt een jaarverslag dat 
het Regionaal Veiligheidsoverleg vaststelt. Op basis van de doelstellingen, het jaarverslag en de 
landelijke kaderbrief stelt de politie een werkplan op. Hierin wordt de aanpak vertaald naar concrete 
activiteiten. 

Voor de komende vier jaar gaat het korps uit van zes specifieke veiligheidsthema's. De focus op deze 
thema's neemt niet weg dat elk district en elk basisteam ook ruimte heeft om andere actuele lokale 
thema's op te pakken.

Het ontwerp strategische beleidsplan 2023 – 2026 bevat een beschouwing van de trends en 
ontwikkelingen in de samenleving op veiligheidsgebied. De politie krijgt de opdracht zich samen met 
partners te ontwikkelen op de volgende strategische opgaven voor de eenheid:
1.    Politie voor iedereen.
2.    Ontwikkeling van de opsporing en aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit.
3.    Digitale transformatie.
4.    Duurzame inzetbaarheid.

Naast deze strategische ontwikkelopgaven blijft er voor de periode 2023 t/m 2026 aandacht voor de 
geprioriteerde veiligheidsthema’s:
1.    Zorg & Veiligheid.
2.    Maatschappelijk ongenoegen.



Beoogd effect
Het uitbrengen van een zienswijze.

Relatie met beleidskaders
Niet van toepassing.

Argumenten
1.1 De doelen liggen in lijn met het Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Ridderkerk 
De strategische agenda 2023 – 2026 van de eenheid Rotterdam is getoetst aan het Integraal 
veiligheidsbeleid (IVB) van de gemeente Ridderkerk. Uit deze vergelijking zijn geen conflicten naar 
voren gekomen en de thema’s sluiten voldoende op elkaar aan.

2.1 Er vindt geen raadsvergadering plaats vóór de gestelde termijn
Als het college de zienswijze vaststelt kan de gemeente toch een zienswijze uitbrengen. Door de 
zienswijze voor advies voor te leggen aan de commissie kan de raad toch optimaal inbreng leveren 
binnen de gestelde termijn. In de aanbiedingsbrief is een termijn geboden tot 1 november; met de 
politie is overeengekomen dat de zienswijze van Ridderkerk op 11 november wordt toegezonden.

Overleg gevoerd met
Portefeuillehouder.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Uitvoering/vervolgstappen
De consultatie van de regiogemeenten loopt tot 1 november 2022. Definitieve besluitvorming over het 
ontwerp strategische beleidsplan 2023 – 2026 van de politie eenheid Rotterdam vindt plaats tijdens 
het Regionaal Veiligheid Overleg op 21 november 2022.

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing. 

Financiële informatie
Niet van toepassing. 

Juridische zaken
Het strategische beleidsplan van de eenheid Rotterdam is conform art. 38 b lid 2 van de politiewet 
2012 pas rechtsgeldig als het wordt voorgelegd ter consultatie en instemming aan alle gemeenteraden 
in het district.

Duurzaamheid
Niet van toepassing. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing. 

Overige PIJOFACH zaken
Niet van toepassing. 

Collegebesluiten op de gemeentelijke website
Ja.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema
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1. 220708 Aanbiedingsbrief regionaal beleidsplan politie 2023-2026 RVO.pdf
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