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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

De gemeenteraad is gehoord over het concept Beleidsplan Politie 2019 en is in 
de gelegenheid gesteld eventuele reacties hieromtrent kenbaar te maken.  

 

Vorm bijeenkomst Raadsronde 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie in een politieregio stellen ten 
minste eens in de vier jaar een regionaal beleidsplan voor de regionale 
eenheid vast. Via het regionale beleidsplan wordt gestuurd op de prioriteiten 
en doelstellingen voor de regionale eenheid.  
 

Alvorens het plan vast te stellen hoort de burgemeester van een gemeente 
binnen de politieregio de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (artikel 
38b lid 2 Politiewet 2012). 

Tijdens de raadsronde wordt de raad gehoord over het concept-beleidsplan 
Politie 2019.   

De reacties vanuit de Maastrichtse raad worden (evenals eventuele reacties 
vanuit de overige gemeenteraden binnen de politie-eenheid Limburg) kenbaar 
gemaakt aan de regioburgemeester. 

Op basis van deze reacties zal het definitieve beleidsplan 2019 worden 
opgesteld en in het Regionaal Bestuurlijk Overleg van 19 december 2018 
worden vastgesteld. Aansluitend wordt het beleidsplan aangeboden aan de 
Minister van Justitie en Veiligheid.  

Verloop voorgaande 
proces 

In het Regionaal Bestuurlijk Overleg van 20 december 2017 is afgesproken om 
voor 2019 een éénjarig regionaal beleidsplan vast te stellen. Dit om de cyclus 
van dit beleidsplan af te stemmen op de cyclus / tijdlijn van de gemeentelijke 
integrale veiligheidsplannen.   

Inhoud  Het conceptjaarplan is inhoudelijk een voortzetting van het regionaal 
beleidsplan politie 2015-2018. In het kader van de vaststelling van dit 
meerjarenplan 2015-2018 zijn ook toen de Limburgse gemeenteraden 
gehoord. Uw raad heeft toen haar waardering voor dit beleidsplan 
uitgesproken en dit als een goede leidraad gezien voor het beleid van de 
politie-eenheid Limburg voor de komende jaren. 

Vandaar dat het college voorstelt om geen inhoudelijke reactie in te brengen 
ten aanzien van dit jaarplan 2019.   

In 2019 wordt gewerkt aan een opvolgend beleidsplan Politie – ditmaal weer 
vierjarig - voor de periode 2020-2023. Ook over de inhoud hiervan zal de raad 
door de burgemeester gehoord worden.   



 

 

 

 

 

 

Aangezien alsdan naar verwachting in uw raad besluitvorming heeft 
plaatsgevonden over een nieuw lokaal meerjarenprogramma veiligheid 
(besluitvorming Q1 2019) kan vanuit dit actuale kader gerichte inbreng vanuit 
Maastricht geleverd worden.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Eventuele reacties ten aanzien van de inhoud van het Concept Beleidsplan 
Politie kenbaar te maken.  

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Nee. 

Vervolgtraject De (eventuele) resultaten van dit horen van de raad zullen in een concept-
reactie worden opgenomen. Deze zal in de raad van 23 oktober aanstaande 
ter vaststelling worden aangeboden, en aansluitend aan de regioburgemeester 
kenbaar gemaakt worden. 

Naar aanleiding van eventuele reacties van de diverse gemeenteraden zal het 
definitieve beleidsplan 2019 worden opgesteld en in het Regionaal Bestuurlijk 
Overleg van 19 december 2018 worden vastgesteld. Aansluitend wordt het 
beleidsplan aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid.  

Vanzelfsprekend wordt het vastgestelde regionaal beleidsplan politie aan de 
diverse gemeenteraden ter informatie toegezonden. 

 


