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Bijlagen  

bijlage 1 Raadsbesluit 

bijlage 2 concept Jaarplan Politie Eenheid Limburg 2019 

bijlage 3 reactie gemeenteraad op Jaarplan 2015-2018 

bijlage 4 Jaarplan Politie Eenheid Limburg 2015-2018 
 

 

AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Ingevolge artikel 39 lid 1 Politiewet 2012 stellen de burgemeesters (in het gebied waarin de regionale 

eenheid de politietaak uitvoert) en de hoofdofficier van justitie samen ten minste eenmaal in de vier 

jaar het beleidsplan van de regionale politie-eenheid vast.  

 

Het  Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) heeft besloten om eenmalig alleen voor het jaar 2019 een 

regionaal beleidsplan voor de politie-eenheid Limburg vast te stellen. Dit met als doel de cyclus van 

dit beleidsplan politie af te stemmen op de cyclus/tijdlijn van de gemeentelijke integrale 

veiligheidsplannen. Dit concept beleidsplan 2019 (concept jaarplan eenheid Limburg 2019) is dan 

ook feitelijk een voortzetting van het huidige beleidsplan 2015-2019.  

 

Alvorens het jaarplan 2019 vast te stellen hoort de burgemeester van een gemeente binnen de 

politieregio de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan (artikel 38b lid 2 Politiewet 2012). 
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Beslispunten 

Kennis te nemen van het concept Jaarplan Politie Eenheid Limburg, Addendum beleidsplan 2015-

2018 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van 

dit Jaarplan en dit vóór 1 november 2018 schriftelijk kenbaar te maken aan de burgemeester. 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Ingevolge artikel 39 lid 1 Politiewet 2012 stellen de burgemeesters in het gebied waarin de regionale 

eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie ten minste eenmaal in de vier jaar het 

beleidsplan van de regionale politie-eenheid vast.  

 

Het regionale beleidsplan gaat in op bovenlokale, gemeenschappelijke veiligheidsvraagstukken zoals 

de aanpak van criminaliteit, eventuele problematiek op het gebied van jeugd, de aanpak van drugs 

en dergelijke. Het plan is hiermee, naast het gemeentelijke integrale veiligheidsplan, een belangrijk 

richtinggevend kader voor de lokale sturing op openbare orde en veiligheid. 

  

De prioritering en aanpak van deze veiligheidsvraagstukken wordt gebaseerd op de integrale 

veiligheidsplannen van de verschillende gemeenten en het beleidsplan van het OM en kent dus een 

‘bottom-up’-karakter. Daarbij dienen tevens de doelstellingen die door de minister van Justitie en 

Veiligheid aan de regionale eenheid zijn toebedeeld als aandeel in de landelijke doelstellingen, in 

acht genomen te worden.  

 

De looptijd van het huidige Beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 eindigt dit jaar. Dat zou in beginsel 

betekenen dat een opvolgend beleidsplan voor de periode 2019-2022 zou moeten worden 

vastgesteld. Het Regionaal Bestuurlijk Overleg heeft in zijn vergadering van 20 december 2017 

evenwel besloten geen opvolgend plan voor vier jaar vast te stellen. Eenmalig wordt volstaan met de 

vaststelling van een Beleidsplan Politie Limburg voor één jaar, i.e. 2019. 

 

Dit om de navolgende reden: 

Ingevolge artikel 38b lid 1 van deze Politiewet stelt de gemeenteraad eenmaal in de vier jaar de 

doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied van de veiligheid door de handhaving van de 

openbare orde en hulpverlening van de politie (lokale meerjarenbeleid veiligheid). Bij de meeste 
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gemeenten in Limburg is de opstelling van dit gemeentelijke veiligheidsbeleid gekoppeld aan de 

cyclus van de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent dat veel Limburgse gemeenten in 2018 de 

procedure doorlopen om eind 2018/begin 2019 de gemeenteraad een lokaal veiligheidsbeleid te 

laten vaststellen voor de periode 2019-2022. Zo ook in Maastricht. Een conceptmeerjarenprogramma 

Veiligheid 2019-2022 zal vanaf oktober met de gemeenteraad worden afgestemd, gericht op 

besluitvorming hierover in het eerste kwartaal van 2019. 

 

De hiervoor beschreven situatie zou er toe leiden dat in 2018 (het merendeel van de) gemeenten 

druk doende zijn met het opstellen/actualiseren van hun meerjaren veiligheidsbeleid en in datzelfde 

jaar (midden in dit proces) ook vanuit de gemeenteraden gereageerd dient te worden op voorstellen 

voor een nieuw beleidsplan politie.  Er is hierbij geen sprake van volgordelijkheid maar van een 

parallel proces, waardoor het voor gemeenten lastig is vanuit een actueel en gedragen lokaal 

veiligheidsbeleid input te leveren voor het gelijktijdig vast te stellen beleidsplan politie.  

 

Door voor 2019 een beleidsplan Politie voor één jaar vast te stellen ontstaat een logische 

volgordelijkheid: de gemeenten stellen hun meerjarenbeleid in een jaar vast (vaststelling lokaal 

veiligheidsbeleid 2019-2022) en vanuit dit actuele meerjarenbeleid leveren de gemeenteraden het 

jaar daarna input voor het alsdan vast te stellen opvolgend regionaal beleidsplan politie voor de 

periode 2020-2023).  

 

Inhoudelijk is het concept jaarplan Eenheid Limburg 2019 feitelijk een voortzetting van het 

beleidsplan Eenheid Limburg 2015-2018. Vandaar dat de sterkteverdeling politie die onderdeel 

uitmaakt van dit regionale beleidsplan, in 2019 niet is meegenomen. Deze wordt weer meegenomen 

in het in 2019 vast te stellen meerjarenplan Eenheid Limburg 2020-2023. 

 

Alvorens het jaarplan 2019 in het RBO wordt vastgesteld hoort de burgemeester van een gemeente 

in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de gemeenteraad van die 

gemeente over het ontwerpbeleidsplan (artikel 38b lid 2 Politiewet 2012). Voorgesteld wordt om het 

concept Beleidsplan Politie te doen bespreken in de raadsronde van 9 oktober 2019 waarna uw raad 

in de raadsvergadering van 23 oktober 2018 een reactie kan vaststellen welke vervolgens schriftelijk 

vóór 1 november 2018 aan de burgemeester kenbaar kan worden gemaakt.  
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Context  

 Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2015-2018 (maart 2015); 

 Beleidsplan politie Limburg 2015-2018 (december 2014). 

 

2. Gewenste situatie. 

Uw raad wordt gevraagd om een zienswijze te geven op het regionaal beleidsplan politie 2019 (als 

addendum op het vastgestelde Jaarplan Politie Eenheid Limburg 2015-2018. 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 de gemeenteraden destijds eveneens gehoord 

(bijgevoegd als bijlage 3 bij dit voorstel). 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. De gemaakte opmerkingen vanuit de raad (aantal wijkagenten, de 

politieagent als “professional” met een eigen afwegingsruimte, aandacht voor kwetsbare doelgroepen 

in relatie tot wietteelt, aandacht voor voldoende rechtswaarborgen van verdachten bij de toepassing 

van ZSM (een snelle afdoeningswijze van het Openbaar Ministerie bij veelvoorkomende criminaliteit) 

en aandacht voor de koppeling van jeugdcriminaliteit aan jeugdzorg) zijn bij de vaststelling van dit 

plan meegenomen. Het in 2014 vastgestelde beleidsplan politie 2015-2018 is bijgevoegd als bijlage 

4 bij dit voorstel.  

 

Vanaf begin oktober wordt zoals opgemerkt afstemming gezocht met uw raad in relatie tot 

besluitvorming over een opvolgend lokaal Meerjarenprogramma Veiligheid voor de periode 2019-

2022. De daarin op te nemen prioriteiten kunnen straks een leidraad vormen voor een Maastrichtse 

reactie in de totstandkoming van het in 2019 vast te stellen meerjarenplan Eenheid Limburg 2020-

2023.   

 

3. Argumenten. 

De inhoud van het conceptjaarplan eenheid Limburg 2019 past binnen deze richting: vooruitlopend 

op het oordeel van uw raad in dezen blijft lokaal en bovenlokaal aandacht en inzet nodig voor  

ondermijnende criminaliteit, de bestrijding en het voorkomen van overlast en veelvoorkomende 

criminaliteit (woninginbraak, voertuigcriminaliteit, straatroof, zakkenrollen etc.). Een en ander met als 
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bovenliggend doel dat burgers, ondernemers en bezoekers zich zo veilig mogelijk in de stad kunnen 

voelen. 

 

4. Alternatieven. 

n.v.t. 

 

5. Financiën. 

n.v.t. 

 

6. Vervolg. 

De Maastrichtse reactie van het horen wordt samen met de reacties van de overige gemeenten 

binnen de politieregio Limburg gebundeld in een hoordocument en van een reactie voorzien. Hierbij 

zal worden aangegeven of een reactie al dan niet tot aanpassing van het concept heeft geleid.  Als 

sluitstuk is de vaststelling van het jaarplan 2019 voorzien in het RBO van 19 december 2018. Hierna 

wordt het beleidsplan aangeboden aan de minster van J&V en de Korpschef en ontvangen de 

gemeenteraden een afschrift van de vastgestelde versie.  

 

7. Participatie 

n.v.t. 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

P.J. Buijtels. 

De Burgemeester, 

J.M. Penn-te Strake. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 25 september 2018, 

organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2018-29904;  

 

gelet op Artikel 38b lid 2 Politiewet 2012 

 

BESLUIT: 

 

Kennis te nemen van het concept Jaarplan Politie Eenheid Limburg, addendum beleidsplan 2015-

2018 en geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen ten aanzien van 

dit Jaarplan en dit vóór 1 november 2018 schriftelijk aan de burgemeester kenbaar te maken. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van  

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


