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Inleiding  

Voor u ligt het conceptbeleidsplan van de politie eenheid Limburg voor de periode 2020 – 2023. 

Dit plan is een resultaat van een zorgvuldig proces van de samenwerkende veiligheidspartners 

(gemeenten, openbaar ministerie en politie) van de eenheid Limburg. 

De Regionale Driehoek biedt u dit conceptplan aan op basis van het gestelde in de politiewet. 

 

Politiewet  

 

Artikel 38b  

1. De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het 

terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door 

de politie.  

 

2. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan, bedoeld in artikel 39, eerste lid, hoort de 

burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de 

gemeenteraad van die gemeente over het conceptbeleidsplan. 

 

Artikel 39  

1. De burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak 

uitvoert en de hoofdofficier van justitie stellen ten minste eenmaal in de vier jaar, met inachtneming 

van de doelstellingen uit de nationale veiligheidsagenda, het beleidsplan en jaarlijks het jaarverslag 

voor de regionale eenheid vast. Het beleidsplan omvat in ieder geval de verdeling van de beschikbare 

politiesterkte waaronder de beschikbare wijkagenten, over de onderdelen van de regionale eenheid, 

rekening houdend met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken 

gemeenten.  

2. Indien het beleidsplan of het jaarverslag niet overeenkomstig de eerste volzin van het eerste lid 

kunnen worden vastgesteld, stelt de regioburgemeester in overeenstemming met de hoofdofficier van 

justitie het beleidsplan respectievelijk het jaarverslag vast. 

5. Tegen het besluit tot vaststelling van het beleidsplan, bedoeld in het tweede lid, kan de burgemeester 

van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, beroep instellen 

bij Onze Minister. Deze beoordeelt of het beleidsplan op onaanvaardbare wijze afbreuk doet aan het 

belang van een goede vervulling van de politietaak in de betreffende gemeente.  

 

Proces 

Dit plan is meer dan ooit “bottom up” tot stand gekomen Vanaf eind 2018 is een ambtelijke 

werkgroep, samen met het openbaar ministerie en onder regie van de politie, aan de slag 

gegaan met het opstellen van dit plan. Deze werkgroep heeft de belangrijkste Limburgse 

veiligheidsthema’s voor de komende vier jaar geïnventariseerd. Het gaat om thema's die zijn 

afgeleid uit de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten. 
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https://wetten.overheid.nl/BWBR0031788/2019-02-01#Hoofdstuk3_Afdeling3.3_Artikel39


Tevens heeft deze werkgroep meegelezen met de conceptversies van dit plan. 

Daarnaast hebben twee integrale werkbijeenkomsten plaatsgevonden waarvoor diverse 

functionarissen van zowel politie, gemeenten als openbaar ministerie waren uitgenodigd. In 

deze bijeenkomsten is uitgebreid van gedachten gewisseld over de opzet en inhoud van dit 

beleidsplan. Dit proces heeft geresulteerd in het conceptbeleidsplan politie dat nu voor u ligt.  

 

 

Opzet conceptbeleidsplan politie 2020 – 2023  

Het voorliggende plan is een kaderplan. Dit houdt in, dat geprioriteerde Limburgse en landelijke 

veiligheidsthema’s op hoofdlijnen zijn beschreven. Door deze opzet wordt aan de lokale 

driehoeken de maximale ruimte gegeven om lokaal de keuzes te maken voor de prioritering van 

de politie inzet. Op basis van geanalyseerde informatie met betrekking tot objectieve en 

subjectieve veiligheid, kunnen aldaar de doelstellingen op elkaar worden afgestemd en de 

prioriteiten worden bepaald. Een integrale aanpak van veiligheids- en overlastvraagstukken is 

daarbij het leidend principe, waarbij optimaal wordt samengewerkt onder regie van de eigenaar 

van het vraagstuk.  

 

 

Inhoud 

De inhoud kent twee hoofdlijnen, te weten de interne koers van de politie-eenheid Limburg en 

het benoemen van de voor Limburg geprioriteerde veiligheidsthema’s.  

 

De koers van de eenheid Limburg is gebaseerd op de volgende drie hoofdpijlers: 

*  fit for the job (medewerker en organisatie); 

*  slimme allianties en  

*  internationale samenwerking.  

 

De in dit plan voorgestelde geprioriteerde veiligheidsthema’s voor de jaren 2020 – 2023 zijn:  

1. Ondermijning; 

2. High Impact Crime en Cyber crime ; 

3. Terrorisme, radicalisering en polarisatie; 

4. Huiselijk geweld en kindermishandeling en 

5. Kwetsbare personen.  

 

 

Tijdlijn  

De voorgestelde tijdlijn ziet er als volgt uit. 

 09.10.2019   Regionaal Bestuurlijk Overleg ter doorgeleiding naar gemeenteraden. 

 November 2019  Doorgeleiding naar gemeenteraden eenheid Limburg.   

    Uiterlijk 7 februari 2020 aanleveren reacties gemeenteraden Limburg.  

 Maart 2020   Vaststelling beleidsplan politie 2020 – 2023 in het Regionaal Bestuurlijk 

    Overleg.  

 

 

Voortgang  

 

Verzoek aan Limburgse gemeenteraden  

Conform de politiewet zoals hiervoor in de inleiding is toegelicht (art. 38b, lid 2 politiewet: de 

burgemeester hoort de gemeenteraad over het conceptplan), wordt dit concept beleidsplan politie 

2020 – 2023 aan u voorgelegd en wordt u in de gelegenheid gesteld een reactie in te dienen.  

 

U kunt hierbij rekening houden met de reeds toegelichte opzet van dit plan, waarbij sprake is 

van een integraal opgesteld kaderplan waarin maximale ruimte aan de lokale driehoeken wordt 

geboden voor het maken van eigen keuzes ten aanzien van de aanpak van veiligheids- en 

overlastvraagstukken en/of de inzet van politie.  

 

 

 



 

Formatieparagraaf  

De burgemeesters van de eenheid Limburg hebben in de afgelopen periode regelmatig het 

gesprek gevoerd over de politiecapaciteit en politie-inzetbaarheid van de Limburgse basisteams.  

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg van 9 oktober jl. is afgesproken, dat een extern bureau 

(Bureau AEF) een onderzoek zal doen naar de werklast van en tussen de politiebasisteams van 

de eenheid Limburg. Hierbij is tevens afgesproken, dat na afronding van dit onderzoek – medio 

2020 – in ditzelfde gremium gesproken zal worden over de uitkomsten van dit onderzoek en de 

mogelijke consequenties voor de formatie van deze basisteams.  

 

  

Deadline 

Het is de bedoeling om dit conceptplan in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van maart 2020 

vast te stellen. Derhalve wordt u verzocht uiterlijk 7 februari 2020 uw reactie kenbaar te maken 

aan: 

 de Regioburgemeester van de eenheid Limburg, mw. J.M. Penn-te Strake,  

 via het emailadres: Wilma.derissen@politie.nl (adviseur Regioburgemeester). 
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