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Raadsvergadering 23 april 2013 agendapunt 9        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 28 maart 2013 
 
Portefeuillehouder:   dhr. F.A. van Zuilen 
Behandelend ambtenaar: dhr. L. de Jong 
Doorkiesnummer:   0592 - 266953 
E-mail adres:                l.de.jong@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   Aanbiedingsbrief regioburgemeester m.b.t. horen gemeenteraden 
-   Bijlage inrichting en sterkte robuuste basisteams 
-   Tabel (PDF) beoogde sterkteverdeling basisteams 
 
Onderwerp 
Wijziging in het Regionaal BeleidsPlan Noord- Nederland( RBPNN), onderdeel sterkteverdeling. 
 
Gevraagd besluit 
1. Het horen van de gemeenteraad over de bestuurlijk gedragen nieuwe sterkteverdeling over de 16   
    nieuwe robuuste basisteams, conform art. 38b lid 2 Politiewet 
2. De regioburgemeester informeren over de reactie van de raad. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De kaderstellende rol van de gemeenteraad met betrekking tot het integraal veiligheidsplan van de 
gemeente en de hieruit voortvloeiende lokale prioriteiten dienen als basis voor het regionaal 
beleidsplan Noord Nederland. Van alle 62 gemeenten is een analyse gemaakt van de 
veiligheidsprioriteiten en waar deze elkaar overlappen. Deze zijn naast de prioriteiten van het 
openbaar ministerie en politie gelegd en hebben geleid tot vier gezamenlijke prioriteiten op het gebeid 
van veiligheid. 

• Jeugd en Veiligheid; 

• Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen 
werknemers met een publieke taak); 

• Woninginbraken; 

• georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit 
 
De gekozen prioriteiten komen nadrukkelijk niet in de plaats van andere lokale prioriteiten. Het zijn 
thema’s die extra aandacht vragen en waarop forse winst geboekt wordt door samen te werken. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 22 november jl. is de gemeenteraad aangeboden ter kennisneming en gebruik het Regionaal 
Beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland.  
Het sluitstuk van een intensieve periode van samenwerking en beleidsontwikkeling op een nieuwe 
schaal, Noord-Nederland, en tegelijkertijd het begin, want in de uitvoering ligt de daadwerkelijke 
uitdaging. 
Het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPO) zal de uitvoering van het 
beleidsplan gaan volgen.  
 

Onderdeel van het beleidsplan is de verdeling van de beschikbare politiesterkte. Het vastgestelde plan 
legt al de sterkteverdeling vast over de verschillende onderdelen van de eenheid. Het geeft echter nog 



niet de beoogde verdeling van de sterkte beschikbaar voor de 16 nieuwe robuuste basisteams, welke 
naar verwachting vanaf de 2e helft van 2014 zullen worden gevormd. In februari 2012 is in de toen nog 
bestaande Regionaal Colleges Fryslân, Groningen en Drenthe de wens uitgesproken om deze 
verdeling te baseren op een eenduidige grondslag.  
 
Lokale situatie  
Lokaal levert de wijziging in het onderdeel sterkteverdeling in het RBPNN geen veranderingen op voor 
de afspraken tussen gemeente en nationale politie m.b.t. inzet en beschikbaarheid en uitvoering van 
de lokale politiezorg.  
 
In het RBPO van 17 januari jl. is over de sterkteverdeling over de nieuwe robuuste basisteams in 
Noord-Nederland bestuurlijk consensus bereikt 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 9 oktober 2012 is de gemeenteraad van Tynaarlo gehoord inzake het concept Regionaal 
Beleidsplan Noord- Nederland (RBPNN). Tevens is toen al aangegeven dat de gemeenteraad 
opnieuw gehoord zou worden over het RBPNN met betrekking tot het onderdeel sterkteverdeling. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Nvt 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Nvt 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Nvt 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
 


