
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte collega,  

 

Hierbij bied ik u het met uw inbreng opgestelde ontwerp voor het nieuwe meerjarenbeleidsplan: 

‘Strategische agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, vertrouwen en verbinding’ aan. Dit 

plan vloeit voort uit de Politiewet, artikel 39. Het gezag over de politie stelt zo de regionale 

prioriteiten voor de eenheid Rotterdam vast. 
 
Gevraagde beslissing 
Met het ontwerp meerjarenbeleidsplan kunt u uw gemeenteraad consulteren zoals bedoeld in 
de Politiewet, artikel 38b. Ik verzoek u hiervoor zorg te dragen en mij uiterlijk 1 november 2022 over 
het resultaat van de consultatie te informeren. De definitieve vaststelling van het 
beleidsplan staat geagendeerd voor ons overleg op 21 november 2022, waarna ik conform politiewet 
artikel 39 lid 4, het regionale beleidsplan aan de minister en de korpschef zal doen toekomen. 
 
Toelichting 
Context 
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. Met de minister voer ik overleg over de landelijke doelstellingen, deze 
gesprekken zijn op dit moment nog niet afgerond. Ik ben gehouden het meerjarenplan daarmee in 
overeenstemming te brengen. Mijn inzet is er op gericht het aantal prioriteiten te beperken. 
 
Consultatie 
De wijze waarop u invulling geeft aan de consultatie van de gemeenteraad is vormvrij. Indien u het 
regionaal beleidsplan ter bespreking agendeert in de gemeenteraad of raadscommissie dan kunt u 
desgewenst een beroep op de politie doen voor een nadere toelichting in aanwezigheid van de 
teamchef of andere vertegenwoordigers van het basisteam. 
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Inhoud 
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 de volgende strategisch opgaven voor de eenheid: 
 
1. Politie voor iedereen 
2. Ontwikkeling van de opsporing en aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit 
3. Digitale transformatie 
4. Duurzame inzetbaarheid 
 
Naast deze strategische ontwikkelopgaven wordt er voor de periode 2023 t/m 2026 aandacht 
gehouden voor de geprioriteerde veiligheidsthema’s:  
 
1. Zorg & Veiligheid 
2. Maatschappelijk ongenoegen 
 
Sterkteverdeling 
Conform de Politiewet bevat het meerjarenbeleidsplan de verdeling van de politiesterkte over 
de eenheid. Deze treft u aan in bijlage 1, het formatieplan. De verdeling is reeds vastgesteld 
in ons overleg van 4 april jl. Als gevolg van de motie Hermans cs. zal er nog capaciteit over de 
eenheden verdeeld worden. Hiervoor is nog landelijke besluitvorming nodig. Naar verwachting zal in 
het najaar van 2022 bekend worden hoeveel extra formatie aan de eenheid Rotterdam wordt 
toebedeeld. Over de verdere invulling van de extra capaciteit binnen de eenheid zal de politiechef 
vervolgens adviseren en vindt besluitvorming plaats in het Regionaal Veiligheidsoverleg. In dit proces 
zal voldoende tijd en ruimte worden ingebouwd voor het gesprek hierover. Opgemerkt moet worden 
dat ook de extra formatie niet direct de druk op de capaciteit bij de politie zal verhelpen. Scherpe 
prioritering en hogere inzetbaarheid van politiemedewerkers blijft nog noodzakelijk om de veiligheid 
in de regio op het huidige niveau te waarborgen. 
 
Ik zie de reactie uit uw gemeenteraad op onze ambities graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
 

 
 
 
Ing. A. Aboutaleb 

Regioburgemeester eenheid Rotterdam 
 
 
 


