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ONDERWERP

Consultatie Regionaal Beleidsplan 2019  - 2022

Geachte raadsleden,

Op 14 juni 2018 heeft burgemeester van den Tillaar, van de heer Weterings, 
regioburgemeester van de politieregio Zeeland – West-Brabant, het concept 
regionaal beleidsplan 2019 – 2022 ontvangen. De regioburgemeester verzoekt om 
het plan ter consultatie aan het college en raad voor te leggen en hun zienswijze op 
te halen 

Dit ontwerp Regionaal Beleidsplan is tot stand gekomen na eerdere consultatie van 
alle gezagen in de regio en na een inspirerende bespreking in de bijeenkomst van 
het Veiligheidscollege op 18 april 2018. Op 27 februari heeft burgemeester van den 
Tillaar een eerste reactie gegeven aangegeven waar wij in Vlissingen in relatie tot 
een Regionaal Beleidsplan waarde aan hechten (akkoord met de hoofdlijnen en 
benoemde punten, expliciet opgenomen bij het thema ondermijning, drugs en de 
havens, jeugd en veiligheid, speelruimte houden voor lokale prioriteiten, belang 
gemeentelijke uitvoeringsprogramma’s integrale veiligheid en maak duidelijk wat 
flexibilisering betekend voor de lokale inzet).

Onderdeel van het Regionaal Beleidsplan is een overzicht van sterkteverdeling van 
de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant, waaronder een overzicht van het aantal 
wijkagenten.

Het plan voorziet voor de periode 2019 – 2022 in een regionaal kader voor de
integrale aanpak van veiligheidsproblematiek in de regio Zeeland-West-Brabant. In
het veiligheidscollege is afgesproken dat het beleidsplan ter consultatie wordt 
aangeboden aan de colleges en de gemeenteraden.
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De burgemeester wordt verzocht om vóór 1 oktober 2018 de zienswijzen van uw 
college en raad kenbaar te maken, zodat het regionaal beleidsplan uiterlijk 31 
oktober 2018 door het Veiligheidscollege kan worden vastgesteld. Ten slotte zal het 
vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2019-2022 worden aangeboden aan de Minister 
van Justitie en Veiligheid.

Drie regionale veiligheidsthema's
Voor dit beleidsplan is gebruik gemaakt van gegevens en informatie aangeleverd 
door de gemeenten uit de regio Zeeland-West-Brabant, de politie, het Openbaar 
Ministerie, het RIEC en de Zorg- en Veiligheidshuizen.

Als gezamenlijke regionale Veiligheidsthema’s voor 2019-2022 zijn benoemd: 
1. de aanpak van ondermijnende criminaliteit 
2. zorg en veiligheid 
3. de aanpak van cybercrime 

De benoemde thema’s sluiten ook aan op de voorbereiding van het lokale Integrale 
Veiligheidsbeleid (IVB) 2019 - 2022 en het daarbij behorende jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma sociale veiligheid. In het IVB staan verder de lokale 
veiligheidsthema’s en prioriteiten benoemd. Het lokale integraal veiligheidsbeleid 
blijft leidend. De gemeente kan zelf de afweging maken op welke wijze er 
aangesloten wordt bij de regionale thema‘s. 

Zienswijze college
Op 28 augustus 2018 is het Regionaal beleidsplan 2019 – 2022 behandeld door het 
college. Het college heeft ingestemd met de volgende zienswijze:

De gemeente Vlissingen kan zich vinden in de onderwerpen en afspraken die zijn 
opgenomen in het regionaal beleidsplan. De thema’s die genoemd worden sluiten 
aan bij de lokale problematiek en de prioriteiten in het nieuwe integrale 
Veiligheidsbeleid 2019 – 2022, die het college aan de raad zal voorstellen.
Daarnaast beseft de gemeente dat samenwerking op regionaal-, districtelijk- en 
lokaal niveau noodzakelijk is in de strijd tegen criminaliteit en onveiligheid. 
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Uw raad wordt gevraagd deze zienswijze te volgen en ons dat uiterlijk 24 september 
2018 kenbaar te maken. Deze gezamenlijke zienswijze zal dan uiterlijk 1 oktober 
aan de regioburgemeester kenbaar worden gemaakt.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


