
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geachte dames en heren,  

 

 

� Aan: de burgemeesters van alle gemeenten 
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Arrondissementsparket Noord-
Nederland 

- Leiding politie Eenheid Noord-
Nederland 
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Onderwerp  Verzoek horen gemeenteraden over beoogde 
sterkte basisteams van de politie Eenheid  
Noord-Nederland  
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Bijlage(n)  1 
 

� 
 
Bij schrijven van 22 november jl. heb ik u 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. 
Binnen het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg Noord-Nederland (RBPO) zullen wij 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. Daartoe is onder aansturing van een bestuurlijke stuurgroep en met 
ondersteuning van adviesbureau Haagsma-AEF een verdeelinstrument ontwikkeld1.  
 
In het RBPO van 17 januari jl. is over het sterkteverdeelinstrument en de daaruit 
voortvloeiende sterkteverdeling over de nieuwe robuuste basisteams in Noord-Nederland 
bestuurlijk consensus bereikt.  
 
Graag wil ik u nu verzoeken om cf. art 38b lid 2 van de nieuwe Politiewet uw gemeenteraad te 
horen over deze bestuurlijk gedragen nieuwe sterkteverdeling over de robuuste basisteams.   
 
Bij schrijven van 7 september 2012 heb ik dit reeds aangekondigd en u hierover 
geïnformeerd. Het betreft een wijziging van het huidige beleidsplan op het onderdeel 
sterkteverdeling. In de bijlage vindt u allereerst een toelichting op de inrichting en de werking 
van het nieuwe robuuste basisteam en voorziene kwaliteitsimpulsen. Vervolgens zijn 
opgenomen de grondslagen voor de sterkteverdeling over de basisteams en de uitkomsten. 
Belangrijk acht ik ook de paragraaf van de bijlage, die toelicht dat de lokale politiezorg meer 
bijdragende medewerkers heeft dan die ondergebracht in de basisteams alleen. De politie en 
haar ketenpartners hebben meermalen bekrachtigd en laten zien dat zij zich richten op het 
brengen van capaciteit waar deze in probleemsituaties nodig is.  

                                                      
1 De stuurgroep werd geleid door de heer Crone, burgemeester van Leeuwarden. De verdere leden van 
de stuurgroep zijn de heer Van der Laan, burgemeester van Noordenveld, de heer Ten Brink, 
burgemeester van Slochteren, mevrouw Kramers, plaatsvervangend politiechef Eenheid Noord-
Nederland, en de heer Franssen, voorzitter van de interne politie projectgroep voor de ontwikkeling van 
het verdeelinstrument. 
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In het regionaal tijdpad is voorzien dat het horen van de gemeenteraden uiterlijk woensdag 1 
mei a.s. is afgerond. Het verzoek is om de reactie van uw gemeenteraad zo spoedig mogelijk 
via uw veiligheidsadviseur/AOV’er te sturen naar een van de onderstaande personen: 
 
Lia van t Ende:   l.vantende@stadskanaal.nl 
Aat Jan de Jong: a.dejong@emmen.nl 
Claire de Jong:  cdjong@leeuwarden.nl 
 
In het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg van 22 mei a.s. staat de definitieve vaststelling 
van het nieuwe sterkte-verdeelinstrument en de daaruit voortvloeiende sterkteverdeling voor 
de robuuste basisteams in Noord-Nederland op de agenda. 
 
In het vertrouwen u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
 
Dr. J.P. (Peter) Rehwinkel 
Regioburgemeester eenheid Noord-Nederland 
Bestuurlijk portefeuillehouder Regionaal Beleidsplan 2013-2014 Noord-Nederland  


