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Voorgesteld besluit
het nieuwe meerjarenbeleidsplan: ‘Strategische agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, 
vertrouwen en verbinding' van de Politie-eenheid Rotterdam ter consultatie aan de raad voor te 
leggen.

Deadline
Gelijktijdig agenderen met raadsvoorstel: Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 2023-2026 

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De gemeenteraad wordt geconsulteerd inzake het ontwerp meerjarenbeleidsplan zoals bedoeld in 
de Politiewet,artikel 38b

Wat is het doel?
Met het ontwerp meerjarenbeleidsplan kunt u reageren zoals bedoeld in de Politiewet, artikel 38b. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De integrale veiligheidsplannen van de gemeenten en het jaarplan van het Openbaar Ministerie 
vormen de basis van het veiligheidsbeleid in de eenheid. De inzet op lokale problematiek, veelal 
door het basisteam, staat voorop. De eenheid kent ook ontwikkelingen die boven lokaal spelen. Het 
gaat dan om maatschappelijke ontwikkelingen die naar de verwachting de komende jaren de 
grootste ontwikkelopgaven en uitdagingen vormen voor de gehele eenheid. Deze staan beschreven 
in de strategische agenda. Met deze agenda wordt de strategische koers voor de eenheid voor de 
periode 2023 t/m 2026 bepaalt. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het ontwerp Strategische thema’s veiligheid 2022 t/m 2026 bevat een beschouwing van de trends 
en ontwikkelingen in de samenleving op veiligheidsgebied. De politie krijgt de opdracht zich samen 
met partners te ontwikkelen op volgende strategische opgaven voor de eenheid. Samenwerking is 
hierin essentieel.  
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Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
• voor de totstandkoming van het meerjarenbeleidsplan is een regionale regiegroep ingesteld 

met ambtelijke vertegenwoordigers uit de gemeenten uit de eenheid. In deze regiegroep is 
Dordrecht vertegenwoordigd;

• de burgemeesters uit de regio Rotterdam hebben in het Regionaal VeiligheidsOverleg 
(RVO) reeds een reactie gegeven op het concept meerjarenbeleidsplan.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Na consultatie stelt het gezag over de politie de regionale prioriteiten voor de eenheid Rotterdam 
vast. 

Het college van Burgemeester en Wethouders



Zaaknummer 2022-0143336

De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 31 augustus 2022  
inzake Consultatie inzake ontwerp meerjarenbeleidsplan inclusief sterkteverdeling Politie-eenheid 
Rotterdam;

gelet op hoofdstuk 4 van de Participatie- en Inspraakverordening; 
gelet op Politiewet, artikel 39 ;

b e s l u i t :

het nieuwe meerjarenbeleidsplan: ‘Strategische agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, 
vertrouwen en verbinding' van de Politie-eenheid Rotterdam ter consultatie aan de raad voor te 
leggen.

Aldus besloten in de vergadering van


