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Wat hebben we aan het 
einde van de bijeenkomst 
bereikt?  

Als voorbereiding op het ‘horen’ van de gemeenteraad over het 
conceptbeleidsplan politie Limburg 2020-2023 (raadsronde 21 januari 2020) 
zijn de raadsleden voldoende geïnformeerd over de uitgangspunten en inhoud 
van dit conceptbeleidsplan. 

Vorm bijeenkomst Informatiebijeenkomst  

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De burgemeesters en hoofdofficier van justitie in een politieregio stellen ten 
minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan voor de regionale 
eenheid vast. Alvorens dit plan vaststellen worden de raden van de gemeenten 
die deel uit maken van de regionale eenheid (i.e. Limburg) gehoord over de 
inhoud van het plan. 

Verloop voorgaande 
proces 

Aan dit beleidsplan is een uitgebreid traject voorafgegaan van ambtelijk 
afstemming met gemeenten en het OM. Zo zijn de Limburgse gemeenten 
onder andere gevraagd vanuit hun lokale veiligheidsplannen aan te geven 
welke thema's in elk geval bovenlokale afstemming behoeven en waarbij een 
nauwe betrokkenheid van en samenwerking met de politie van groot belang is. 
Het plan is in afstemming met een ambtelijke begeleidingsgroep (politie, OM, 
gemeenten) voorbereid. 

Inhoud  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.  
Een integrale aanpak van veiligheids- en overlastvraagstukken is daarbij het 
leidend principe, waarbij optimaal wordt samengewerkt onder regie van de 
eigenaar van het vraagstuk.  

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.  

 

De thema's en uitgangspunten van het concept-beleidsplan politie sluiten aan 
bij de prioritaire thema's die de raad in maart 2019 heeft vastgesteld in het 
Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022. 

Vanuit deze constatering is in bijlage 4 bij het raadsvoorstel een concept-
hoorreactie voor de raad geformuleerd.  

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Zich te informeren 

Worden er extra partijen 
uitgenodigd voor de 
stadsronde 

Ja, Aangezien de politie Limburg eigenaar en steller is van het concept 
beleidsplan politie zijn vertegenwoordigers van de politie Limburg uitgenodigd 
om bij de informatieronde aanwezig te zijn. Ter vergadering zullen mevrouw 
Filiz Kuzugudenler (chef basisteam Maastricht) en mevrouw Angela van 
Mersbergen (Adviseur Bestuursondersteuning) kort het plan mondeling 
toelichten en eventuele vragen beantwoorden. 

Vervolgtraject Na de informatieronde vindt het "horen"van de raad plaats in de raadsronde 
van 21 januari 2020. 

 


