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Wettelijke basis (aanvullend)
Artikel 38b Politiewet

Fatale termijn:
Uiterlijk 1 november 2022 dient zienswijze van de gemeenteraad kenbaar gemaakt te zijn. De politie is 
geïnformeerd dat de behandeling van de zienswijze op 3 november 2022 in de gemeenteraad 
plaatsvindt. Toegezegd is dat de zienswijze na de vergadering van de gemeenteraad aan de 
Regioburgemeester wordt toegezonden.

Gevraagd besluit
1. Geen zienswijze op de Strategische agenda 2023-2026 Politie eenheid Rotterdam aan de 
Regioburgemeester van de eenheid kenbaar te maken.

Inhoud
Inleiding
Op 8 juli 2022 is het ontwerp meerjarenbeleidsplan 'Strategische agenda 2023-2026 Politie eenheid 
Rotterdam' per brief aan de burgemeester aangeboden. Volgens artikel 38b Politiewet wordt de 
gemeenteraad door de burgemeester geconsulteerd over het ontwerpplan.

Beoogd effect
 Met het consulteren van de raad over het ontwerpplan wordt aan de wettelijke verplichting voldaan. 

Argumenten
1.1 Het ontwerp meerjarenbeleidsplan sluit aan bij het nieuw op te stellen integraal veiligheidsplan.
Van de zes thema's zijn twee thema's (duurzame inzetbaarheid en politie voor iedereen) gericht op de 
interne organisatie van politie. De overige vier thema's ondermijning, digitale transformatie, zorg en 
veiligheid en maatschappelijk ongenoegen sluiten aan bij het nieuw op te stellen Integraal 
Veiligheidsplan. Omdat de thema´s aansluiten bij het nieuw op te stellen integraal veiligheidsplan kan 
worden ingestemd met de gepresenteerde strategische agenda.

Kanttekeningen
 n.v.t.

Financiën
 n.v.t.

Uitvoering
Het verzoek van de Regioburgemeester is om voor 1 november de zienswijze van de gemeente 
kenbaar te maken. De eerstvolgende vergadering waar de gemeenteraad geconsulteerd kan worden 
over het ontwerp meerjarenbeleidsplan is op 3 november 2022. Vooruitlopend op de behandeling op 3 
november door de gemeenteraad stuurt het college van burgemeester en wethouders een reactie, 
één en ander onder voorbehoud van bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. De 
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definitieve reactie van de gemeenteraad volgt op zo kort mogelijke termijn na de 
gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022.

Communicatie & participatie
Omdat gevraagd is voor 1 november een zienswijze in te dienen stuurt het college van burgemeester 
en wethouders een reactie aan de Regioburgemeester, één en ander onder voorbehoud van 
bekrachtiging van deze reactie door de gemeenteraad. De definitieve reactie van de gemeenteraad 
volgt op zo kort mogelijke termijn na de gemeenteraadsvergadering van 3 november 2022. 

Duurzaamheid & ecologie
 n.v.t.

ICT
 n.v.t.

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

Bijlagen
1. Bijlage 1 - Consulatieversie Strategische Agenda 2023 - 2026 Politie eenheid Rotterdam.pdf
2. Bijlage 2 - 220708 Aanbiedingsbrief regionaal beleidsplan politie 2023-2026 RVO.pdf
3. Bijlage 3 - UB -  zienswijze MBP politie 2023-2026 def..doc
4. Bijlage 4 - UB concept zienswijze MBP politie 2022-2026 def.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 3 november 2022

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 27 september 2022,

gelet op 
Artikel 38b Politiewet

besluit:

1. Geen zienswijze op de Strategische agenda 2023-2026 Politie eenheid Rotterdam aan de 
Regioburgemeester van de eenheid kenbaar te maken.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 3 november 2022,


