Aan:
Gemeenteraadsleden
van alle Zeeuwse gemeenten
Vlissingen, 17 december 2012

Geachte raadsleden,
Op 10 juli jl. heeft de eerste kamer ingestemd met de politiewet 2012.
Dit betekent dat op 1 januari 2013 de nationale politie van start gaat.
In de aanloop naar dit moment heeft het Veiligheidscollege i.o. (alle burgemeesters,
korpschef en hoofdofficier van justitie) de nodige stappen gezet. Naast gesprekken
met de kwartiermaker over het inrichtingsplan, de bijbehorende verdeling van de
sterkte en het realisatieplan van de eenheid, is men gestart met een integrale
samenwerking op het gebied van veiligheid. Er is een "governancemodel" van de
eenheid Zeeland-West-Brabant vastgesteld en er is zijn gezamenlijk, als OM,
gemeenten en politie, aan de slag gegaan met het regionaal beleidsplan 2013-2014.
In het regionaal veiligheidscollege i.o. van 12 en 13 juni jl. is de eerste tekst van
het concept regionaal beleidsplan 2013-2014 voorgelegd aan de leden. Toen is
afgesproken de regionale ambities aan te scherpen naar veiligheids- en
samenwerkingsthema's. Daarvoor zijn bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen
gevormd en bestuurlijk trekkers aangesteld. De regionale prioriteiten zijn hiermee
van onderop en gezamenlijk opgebouwd en daarmee is een stap gemaakt in de
ontwikkeling naar de beoogde integrale aanpak. Als basis heeft het lokale
veiligheidsbeleid van de betrokken gemeenten gediend.
Op 22 november jl. is het concept beleidsplan 2013-2014, met een paar kleine
aanpassingen, goedgekeurd door het Veiligheidscollege i.o. Het resultaat hiervan ligt
nu voor u. Het voorziet voor de periode tot en met 2014 in een regionaal kader voor
de integrale aanpak van veiligheidsproblematiek in onze regio; met andere woorden
het geeft aan waar we als regionale eenheid Zeeland-West-Brabant onze prioriteiten
willen leggen.
In het veiligheidscollege i.o. van 22 november jl. is bovendien afgesproken dat het
regionaal beleidsplan 2013-2014 ter consultatie wordt aangeboden aan de colleges
van B&W en alle gemeenteraden. Om het proces van totstandkoming en de inhoud
van het regionaal beleidsplan 2013-2014 nader toe te lichten wordt door de
bestuurlijk trekker van de totstandkoming van het plan in het district 'Zeeland', een
informatiebijeenkomst georganiseerd. Soortgelijke bijeenkomsten worden ook in de
districten 'De Markiezaten', 'De Baronie' en 'Hart van Brabant' voor alle
gemeenteraden georganiseerd. Bij deze bijeenkomsten zijn tevens de Hoofdofficier
van Justitie, de districtschef van politie en de politiechef van de regionale eenheid
aanwezig. Ook de vorming van de Nationale Politie is onderwerp van gesprek in
deze informatiebijeenkomst. De datum voor de bijeenkomst in het district Zeeland is
16 januari 2013, van 19.30 tot 21.30 uur in het stadhuis van de gemeente
Vlissingen (Govan Mbekizaal)

De versie van het regionaal beleidsplan 2013-2014, zoals nu voorligt, zal door de
regioburgemeester, de heer Noordanus, aan de Minister van Veiligheid & Justitie
worden toegezonden.
In de aanbiedingsbrief aan de Minister van Veiligheid & Justitie wordt het
voorbehoud van aanpassingen aan het regionaal beleidsplan 2013-2014 als gevolg
van de eventuele opmerkingen vanuit uw gemeenteraden gemaakt. Het voornemen
is om uiterlijk 15 februari a.s. een door de gemeenteraden gedragen regionaal
beleidsplan 2013-2014 te kunnen indienen bij de Minister van Veiligheid&Justitie.
In de periode na de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 wordt een volgende
versie van het regionaal beleidsplan opgesteld. Dan zal op basis van de op dat
moment actuele lokale integrale veiligheidsplannen, van onderop en in wisselwerking
met het regionaal beleidsplan, het regionaal beleidsplan in een meer volwassen
beleidscyclus met de colleges en de gemeenteraden tot stand worden gebracht.
Voorstellen voor de nieuwe beleidscyclus van het regionaal beleidsplan 2014 e.v.
worden in de loop van 2013 aan het regionaal veiligheidscollege i.o. en aan u
worden voorgelegd.
Ik hoop van harte u 16 januari a.s. te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Drs. René H. Roep
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Integrale Veiligheid (BOIV)
en bestuurlijk trekker van het regionale thema
Veiligheidsbeleving
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