
 

  

Raadsvoorstel 155 - 2019 

Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg 2020-2023 

1 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

Raadsvergadering  

Volgnummer 155 - 2019 

Onderwerp 
Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg 

2020-2023 

Programmanummer 1 Veiligheid 

Registratienummer 2019.34544 

Collegevergadering 26-11-2019 

Portefeuillehouder Burgemeester 

Organisatieonderdeel Veiligheid en Leefbaarheid 

Behandelend ambtenaar 

AJM Bongers 

Telefoonnummer: 043-354449 

Robert.Bongers@maastricht.nl 

Bijlagen  
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Limburg 2020-2023 

bijlage 3 Conceptbeleidsplan politie Limburg 2020-2023 

bijlage 4 Concept-hoorreactie gemeenteraad Maastricht 

ten aanzien van conceptbeleidsplan politie 

Limburg 2020-2023 
 

 

 

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 ten minste eenmaal in de vier jaar het 

beleidsplan van de regionale politie-eenheid vast. 

Aangezien de looptijd van het huidige beleidsplan eind 2019 ten einde loopt, is door de politie-

eenheid Limburg een opvolgend beleidsplan voor de periode 2020-2023 in opgesteld. 
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Alvorens dit plan in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (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). 

 

Aan deze hoorplicht wordt invulling gegeven door bespreking van het ontwerpbeleidsplan in de 

raadsronde van 21 januari 2020 waarna de raad in de raadsvergadering van 28 januari 2020 een 

hoorreactie kan vaststellen. Deze reactie wordt vervolgens schriftelijk binnen de daarvoor gestelde 

termijn (vóór 7 februari 2020) aan de (regio-)burgemeester kenbaar gemaakt. Als eerste stap in dit 

'hoor'-proces vindt op 10 december 2019 een informatieronde over het conceptbeleidsplan politie 

Limburg 2020-2023 plaats. 

 

Beslispunten 

1.  De raad stemt in met de concept-hoorreactie zoals verwoordt in bijlage 4 van dit raadsvoorstel en 

maakt deze reactie vóór 7 februari 2020 schriftelijk aan de (regio-)burgemeester kenbaar. 

 

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 Beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 is vorig jaar - door vaststelling van een 

jaarplan 2019 - met één jaar verlengd.  Deze eenmalige verlenging geschiedde om zo de 

volgordelijkheid te verbeteren tussen de veiligheidsplannen van de gemeenten en het beleidsplan 
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politie.  Een en ander vanuit de intentie om na het jaar 2019 weer een opvolgend beleidsplan voor de 

periode 2020-2023 vast te stellen. 

 

Dit opvolgend beleidsplan voor de komende vier jaar ligt nu in concept voor. 

 

Alvorens dit plan in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (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). 

 

Aan deze hoorplicht wordt invulling gegeven door bespreking van het ontwerpbeleidsplan in de 

raadsronde van 21 januari 2019 waarna de raad in de raadsvergadering van 28 januari 2020 een 

reactie kan vaststellen. Deze reactie wordt vervolgens schriftelijk binnen de daarvoor gestelde 

termijn (vóór 7 februari 2020) aan de (regio-)burgemeester kenbaar gemaakt. Als eerste stap in dit 

'hoor'-proces vindt op 10 december 2019 een informatieronde over het conceptbeleidsplan politie 

Limburg 2020-2023 plaats. 

 

2. Gewenste situatie. 

De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld een (hoor-)reactie te geven over de inhoud van 

het regionale beleidsplan politie 2020-2023. 

Gelet op de aansluiting van het beleidsplan bij de inhoud en uitgangspunten van het lokale 

veiligheidsbeleid (zoals neergelegd in het door de raad op 19 maart 2019 vastgestelde 

Meerjarenprogramma Veiligheid Maastricht 2019-2022) kan met het beleidsplan worden ingestemd. 

In bijlage 4 van dit raadsvoorstel is deze instemming uitgewerkt in een concept-hoorreactie van de 

gemeenteraad. 

 

 Indicatoren. 

N.v.t. 

 

3. Argumenten. 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 155 - 2019 

Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg 2020-2023 

4 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

In het conceptbeleidsplan politie staan een vijftal geprioriteerde veiligheidsthema’s centraal. Ten 

aanzien van deze thema’s zet de politie nadrukkelijk de komende jaren in op een integrale uitwerking 

en samenwerking. 

 

De in het beleidsplan geprioriteerde thema’s zijn: 

• Ondermijning 

• High Impact Crime en Cybercrime 

• Terrorisme, radicalisering en polarisatie 

• Huiselijke geweld en kindermishandeling 

• Kwetsbare personen. 

Vanaf pagina 12 van het beleidsplan worden deze thema’s van een nadere toelichting voorzien en 

wordt per thema een (regionale/bovenlokale) ambitie geformuleerd. 

 

Het beleidsplan politie is een kaderplan, waardoor de lokale driehoeken de maximale ruimte 

behouden om lokaal de keuzes te maken voor de prioritering van de politie-inzet. 

 

Vanuit Maastrichts perspectief bezien sluiten genoemde thema’s inhoudelijk goed aan bij de 

prioritaire thema’s die de raad in maart 2019 lokaal heeft vastgesteld in het Meerjarenprogramma 

Veiligheid Maastricht 2019-2022 (MJP Veiligheid). Ondermijning en veelvoorkomende criminaliteit 

(waaronder High Impact Crime) zijn ook lokaal prioriteiten de komende jaren. Huiselijk geweld en 

kindermishandeling, radicalisering en polarisatie en kwetsbare personen zijn reguliere 

aandachtspunten bij de lokale uitvoering van veiligheid, in afstemming uiteraard met het 

Veiligheidshuis en het sociaal domein.  De geprioriteerde veiligheidsthema’s zijn in het 

ontwerpbeleidsplan gedefinieerd en in ambities verder uitgewerkt. 

 

Het is goed om te zien dat bij deze uitwerkingen vanuit de politie een integrale aanpak als centraal 

uitgangspunt wordt gesteld: zowel gebieds- als dadergericht, vanuit een gemeenschappelijke 

integrale aanpak met partners en daar waar nodig door het aangaan en ontwikkelen van nieuwe 

veiligheidscoalities. 
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Ook dit uitgangspunt sluit naadloos aan bij de stappen die wij ook bij de uitvoering van het lokale 

toezicht en de integrale samenwerking vanuit het MJP Veiligheid verder willen ontwikkelen, getuige 

onderstaand actiepunt uit het MJP (pagina 47): 

 

“Wij werken een samenhangende ketenbenadering (vroegsignalering-preventie interventie) uit bij de bestrijding 

van overlast en criminaliteit op straat- en buurtniveau. Wij doen dit samen met de politie en andere 

toezichthouders en betrokken partners in de buurt. (…) Voor de uitvoering van het lokale toezicht en de integrale 

samenwerking tussen gemeentelijke toezichthouders en de politie maken wij afspraken met de politie en het 

Openbaar Ministerie om hun bijdrage aan deze lokale (veiligheids-) opgave nader te duiden en te positioneren. 

In dit verband is de wijkagent een belangrijke functionaris bij overlast- en veiligheidsvraagstukken in de buurt. 

Onze inzet is erop gericht om over de inzet en betrokkenheid van deze functionaris afspraken te maken om 

deze nadrukkelijker in te bedden in een integrale benadering van veiligheidsvraagstukken”. 

 

Om verdere stappen te kunnen zetten in deze integrale samenwerking is het van belang dat 

voldoende ruimte (tijd en uren) beschikbaar is/wordt gemaakt om deze integraliteit en samenwerking 

in de lokale uitvoeringspraktijk ook goed en proactief in te zetten. Er moet dus ruimte zijn voor de 

politie om voldoende zichtbaar te zijn als partner bij een integrale aanpak van thematieken in buurt 

en straat. Aangezien politiecapaciteit schaars is en er ook door andere partners (OM, Minister) een 

beroep op deze capaciteit wordt gedaan, is dit een aandachtspunt voor de komende periode. 

Indachtig de uitgangspunten hieromtrent in dit beleidsplan en vanuit ons MJP Veiligheid en lokale 

driehoek zullen wij met de politie deze integraliteit bij het werken aan de Maastrichtse veiligheid 

verder vormgeven. 

 

In relatie tot de politiecapaciteit dient vermeld te worden dat de burgemeesters van de eenheid 

Limburg in de afgelopen periode regelmatig het gesprek gevoerd hebben 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 een onderzoek gaat doen naar de werklast van en 

tussen de politiebasisteams van de eenheid Limburg. Na afronding van dit onderzoek (medio 2020) 

wordt het gesprek over de formatie van de basisteams van de eenheid Limburg afgerond. 
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De resultaten van en besluitvorming over dit onderzoek kunnen alsdan tot wijziging leiden van het 

overzicht ‘Formatie en bezetting’, zoals opgenomen in bijlage 2 van het beleidsplan. De raad wordt 

over deze besluitvorming geïnformeerd. 

 

4. Alternatieven. 

N.v.t. 

 

5. Financiën. 

Het beleidsplan politie Limburg is een plan van de politie zelf en ziet op de (bovenlokale) beleids- en 

organisatie uitgangspunten van de eenheid Limburg.  Het plan heeft geen financiële gevolgen voor 

het lokale veiligheidsbeleid in Maastricht.  

 

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 beleidsplan politie-eenheid Limburg voorzien in het RBO van 25 

maart 2020. Hierna wordt het beleidsplan aangeboden aan de Minister van J&V en de Korpschef en 

ontvangen de gemeenteraden een afschrift van de vastgestelde versie. 

 

Zoals aangegeven vindt over de formatie van de basisteams van de eenheid Limburg nader 

onderzoek en besluitvorming plaats.  De resultaten van en besluitvorming over dit onderzoek (naar 

verwachting gereed medio 2020) kunnen alsdan tot wijziging leiden van het overzicht ‘Formatie en 

bezetting’, zoals opgenomen in bijlage 2 van het beleidsplan. De raad wordt over deze 

besluitvorming geïnformeerd. 

 

7. Participatie 

Aan dit beleidsplan politie is een uitgebreid traject voorafgegaan van ambtelijke 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 



 

 

 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 155 - 2019 

Horen gemeenteraad over concept beleidsplan politie Limburg 2020-2023 

7 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

waarbij een nauwe betrokkenheid van en samenwerking met de politie van groot belang is, en is het 

plan in afstemming met een ambtelijke begeleidingsgroep (politie, OM, gemeenten) voorbereid.   

 

 

Burgemeester en Wethouders van Maastricht, 

De Secretaris, 

 

R.E.C. Kleijnen. 

 

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. 26 november 2019., organisatieonderdeel 

Veiligheid en Leefbaarheid, no. 2019.34542;  

 

gelet op de artikelen 38b en 39 lid 1 van de Politiewet 2012  

 

BESLUIT: 

 

1.  De raad stemt in met de concept-hoorreactie zoals verwoordt in bijlage 4 van dit raadsvoorstel en 

maakt deze reactie vóór 7 februari 2020 schriftelijk aan de (regio-)burgemeester kenbaar. 

 

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

 

de griffier,  de voorzitter, 

 

 


