
Politie beleidsplan 2015-2018 



Waar staat de politie voor?

De politie is er altijd.

Voor een veiliger Nederland. 

De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op 

straat. 

Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij 

dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen 

naar voren. Als dat nodig is met geweld, desnoods met gevaar voor eigen 

leven.

 

De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor 

voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen.

 

Waakzaam en dienstbaar.

 

Wij zijn de politie





Sturing lokaal gezag

Het gezag op de politie is in handen van burgemeester en Officier van 
Justitie. 

• De burgemeester: 
• Is verantwoordelijk voor de openbare orde, inzet voor lokale taken en het 

vergunningenbeleid. 
• legt aan de gemeenteraad verantwoording af over het door hem gevoerde gezag.
• borgt dat de gemeente een integraal veiligheidsplan maakt

• De Officier van Justitie heeft het gezag over de strafrechtelijke handhaving.

Wij zijn de politie



Rol gemeenteraden 

Wij zijn de politie

• De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen 
vast op het terrein van de veiligheid door de handhaving van de 

openbare orde en de hulpverlening door de politie. 
• Kan kaders stellen via APV en IVP. 

• BM hoort gemeenteraad over ontwerpbeleidsplan politie (Politiewet, 
Art. 38b lid 2). 

• Controleert Burgemeester en College B&W op veiligheidstaken.



Overlegvormen 
(bestuurlijk)

• Lokale gezagsdriehoek: stelt de lokale politie-inzet vast
• Districtelijk veiligheidsoverleg: gemeenten en politie bespreken sociale 

veiligheid. Continuering bestuurlijke samenwerking (afstemming). 
• Regionaal Veiligheidsoverleg Oost-Nederland: voorzitters van de 

districtelijke veiligheidsoverleggen, politiechef en Hoofdofficier van 
Justitie (afstemming).

• Beleidsdriehoek Oost-Nederland: regioburgemeester, Hoofdofficier van 
Justitie en politiechef.

• Bestuurscollege Oost-Nederland: 81 burgemeesters en de 
Hoofdofficier van Justitie met politie (jaarlijks).

Wij zijn de politie



Sturing landelijk (beheer)

• De minister stelt de begroting, de meerjarenraming, de jaarrekening, het 
beheersplan en het jaarverslag vast. Ook stelt hij de landelijke sterkte en het 
verdeelmodel vast. 

• De minister verantwoordt zich tegenover het parlement over het beheer van de 
politie, over zijn sturing op de taakuitvoering via de landelijke 
beleidsdoelstellingen en over de werking van het systeem als geheel, maar niet 
over het lokale gezag. 

• De minister is politiek eindverantwoordelijk voor het politiebestel als geheel.
• De korpschef (Gerard Bouman) is belast met de leiding en het beheer van de 

politie. Hij legt over zijn taken en bevoegdheden verantwoording af aan de 
minister. 

• De minister kan de korpschef algemene en bijzondere aanwijzingen geven voor 
de uitvoering van diens taken en bevoegdheden.

Wij zijn de politie



Wijkagent is spilfunctie

• Gebiedsgebonden werken blijft de basis

• Gemiddeld één wijkagent op 5.000 inwoners

• In Oost-Nederland betekent dit in de meeste gemeenten een 
uitbreiding 

• Wijkagent is voor 80% wijkgerelateerd actief.

Wij zijn de politie



Veiligheidsbeleid 
Oost-Nederland 2015-2018

• 2 samenhangende delen:

• Veiligheidsstrategie 2015 - 2018

• Meerjarenbeleidsplan 2015 - 2018

• Beiden gebaseerd op dezelfde uitgangspunten (waaronder lokale 
IV-plannen), randvoorwaarden en samenwerkingsvormen



Veiligheidsstrategie
2015-2018

• Ontwikkeld o.l.v. bestuurlijke begeleidingsgroep
• Gebaseerd op veiligheidsbeeld, IV-plannen (81), gemeenschappelijke 

veiligheidsagenda en ter ondersteuning lokale aanpak
• Gericht op integrale aanpak van beperkt aantal thema’s, zodat effect 

groter is dan afzonderlijk aanpakken
• Ernstige (dreigende) overlast door personen
• HIC: woninginbraken
• Ondermijning: hennepteelt en bijbehorende georganiseerde 

criminaliteit



Meerjarenbeleidsplan
2015-2018

• Uitgewerkt door de politie, afgestemd op Veiligheidsstrategie

• Gebaseerd op veiligheidsbeeld, IV-plannen (81), Gemeenschappelijke 
Veiligheidsagenda, afspraken met Openbaar Ministerie

• Ter ondersteuning aanpak lokale en nationale (5) prioriteiten
• Ondermijnende criminaliteit; Cybercrime; Fraude; Kinderporno; HIC; Afpakken

• Basispakket politiediensten en dienstverlening

• Organisatie politie, verdeling capaciteit (Politiewet Art. 39 lid 1)

• Kwantitatieve doelstellingen 2015-2018
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