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Onderwerp 
Regionaal Beleidsplan 2015-2018 politie eenheid Rotterdam 
 
Geadviseerde beslissing raad 

Een zienswijze te geven op de gestelde doelen uit het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de politie 
eenheid Rotterdam, conform de conceptbrief nummer 68140. De volgende doelen worden hierin 
genoemd: 
· Een afname van de criminaliteit en overlast op de volgende regionale thema's: High Impact 
 Crime-delicten (HIC), Jeugd, Drugs, Veiligheid in de buurt en ondermijning, 
· Een toename van vertrouwen in de veiligheid zodat dit gelijk is aan het landelijk gemiddelde, 
· Eenzelfde tevredenheidstoename bij burgers over de dienstverlening van de politie in de regio. 

 
Inleiding 
Het Regionaal Beleidsplan beschrijft de veiligheidsproblematiek per operationeel thema en schetst 
een ambitie en de contouren van een regionale aanpak. Het Regionaal Veiligheidsoverleg (hierna 
RVO) kiest er voor om ter ondersteuning van het lokale veiligheidsbeleid de aanpak van een aantal 
thema s op regionaal niveau te borgen en op dat niveau daarover afspraken te maken. Hierdoor stelt 
het RVO jaarlijks doelstellingen per thema vast en stelt de politie een jaarschijf op, waarin de aanpak 
vertaald wordt naar concrete activiteiten.  
 
Het ontwerp Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de eenheid Rotterdam is op 19 mei jl. in het RVO 
vastgesteld. Het RVO wil uiterlijk 1 oktober 2014 de (eventuele) zienswijze van de gemeenteraad 
ontvangen. Het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 wordt in het RVO van 29 oktober 2014 definitief 
vastgesteld en voor 1 november 2014 toegezonden aan de minister. 
 
De doelstelling van het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 zijn: 

1. Een afname van de criminaliteit en overlast op de volgende regionale thema's: High Impact 
Crime-delicten (HIC), Jeugd, Drugs, Veiligheid in de buurt en ondermijning 

2. Een toename van vertrouwen in de veiligheid zodat dit gelijk is aan het landelijk gemiddelde 

3. Eenzelfde tevredenheidstoename bij burgers over de dienstverlening van de politie in de regio 

 
Beoogd effect 

Richting geven aan het beleid van de politie Eenheid Rotterdam.   
 
 
Relatie met beleidskaders 
n.v.t. 
 
Argumenten 



1. De doelen passen in het Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Albrandswaard  
 Het Regionaal Beleidsplan 2015 - 2018 van de eenheid Rotterdam is getoetst aan het Integraal 

veiligheidsbeleid (IVB) van de gemeente Albrandswaard. Uit deze vergelijking zijn geen conflicten 
gekomen en de thema's sluiten voldoende op elkaar aan. 

 
2. De doelen geven richting aan het politiewerk 

 Tevens geven de doelen uit het Regionaal beleidsplan 2015-2018 richting aan de inzet van de (lokale) 
politie voor de komende jaren, waarop de gemeente (mogelijk) kan anticiperen.   
 
 
Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
n.v.t. 
 
Evaluatie/monitoring 
n.v.t. 
 
Financiën  
n.v.t. 
 
Juridische zaken 
Het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van de eenheid Rotterdam is pas rechtsgeldig conform art. 38 b 
lid 2 van de politiewet 2012 als het wordt voorgelegd ter consultatie en instemming aan alle 
gemeenteraden in het district. 
 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het RVO wordt per brief op de hoogte gebracht van de zienswijze van de gemeenteraad. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Bijlage Consultatieversie Regionaal Beleidsplan 2015-2018 politie eenheid Rotterdam (66060) 
2. Bijlage Zienswijze raad Regionaal Beleidsplan 2015-2018 (68140) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


