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Raadsvoorstel 
 
Agendapunt: 
Zaaknummer: 2023-003731 

 
Onderwerp 
Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 
 
Datum voorstel Datum raadsvergadering   
24 januari 2023 28 maart 2023   

 
Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 

1. In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 en 
geen zienswijze in te dienen. 

 
Inleiding 
De gemeente Goirle maakt onderdeel uit van het werkgebied van de Politie eenheid Zeeland – West-
Brabant. Ten minste éénmaal in de vier jaar stellen de burgemeesters van de gemeenten in het 
gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert en de hoofdofficier van justitie een 
beleidsplan vast. De vaststelling vindt plaats op 29 maart 2023 in het Veiligheidscollege. 
 
In artikel 38b lid 2  van de Politiewet staat beschreven dat het beleidsplan vóór vaststelling voor 
zienswijzen moet worden voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Het 
Veiligheidscollege stelt het beleidsplan vast na overleg (zienswijzen) met de raden van de gemeenten 
binnen het werkgebied. 
 
Het beleidsplan omvat de geprioriteerde veiligheidsvraagstukken van de eenheid. Het gaat om 
thema’s die afgeleid zijn uit de integrale veiligheidsplannen van gemeenten en geprioriteerde 
veiligheidsthema’s van het Openbaar Ministerie. Daarnaast vormt de landelijke veiligheidsagenda 
belangrijke input. 
 
Argumenten 
1.1 Het opstellen van een beleidsplan is verplicht op basis van de Politiewet 
Op basis van artikel 38 lid 1 stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vast 
die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare 
orde en de hulpverlening door de politie 
 
1.2 Het beleidsplan omschrijft de doelstellingen van de politie voor de komende vier jaar 
Het beleidsplan is politiedoelstellingenplan, welke positie inneemt tussen het lokale veiligheidsbeleid 
en de landelijke veiligheidsagenda. De geprioriteerde veiligheidsvraagstukken en de bijdrage die de 
politie levert in de aanpak, worden in het beleidsplan op hoofdlijnen beschreven. Dit geeft de 
districtelijke c.q. (boven)lokale driehoeken maximaal de ruimte om lokaal keuzes te maken voor de 
prioritering van de politie inzet. 
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Naast de geprioriteerde veiligheidsvraagstukken omvat het beleidsplan de belangrijkste 
ontwikkelopgaven van de politieorganisatie (hoofdstuk 3) en de verdeling van de beschikbare 
politiesterkte (hoofdstuk 4).  
 
1.3 Het beleidsplan is afgestemd met de gemeenten  
De geprioriteerde veiligheidsvraagstukken zijn grotendeels in overeenstemming met het recent 
vastgestelde integrale veiligheidsbeleid van de GHO gemeenten. De thema’s ondermijnende 
criminaliteit, zorg en veiligheid (incl. jeugd) en digitale veiligheid (cybercriminaliteit) zijn in beide 
beleidsplannen voor de beleidsperiode 2023-2026 geprioriteerd.  
 
Kanttekeningen 
Er zijn geen kanttekeningen. 
 
Financiën 
Het vaststellen van het beleidsplan heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente. 

 
Samenwerking 
Het beleidsplan is gericht op de taakuitvoering van de politie. Het creëren of in stand houden van 
veiligheid is echter een gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarin ook andere partners (waaronder 
de gemeente) hun aandeel hebben en waarvan de politie op onderdelen afhankelijk is.  
 
Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Vervolg 
Omdat het een regionaal document is, kent het beleidsplan een bepaalde mate van abstractieniveau. 
De concrete uitwerking van de prioriteiten vindt plaats op lokaal niveau (werkgebied Leijdal) en 
districtelijk niveau (Hart van Brabant). De doelstelling uit het beleidsplan worden gemonitord. De 
wijze waarop wordt nog nader uitgewerkt en op 13 juli 2023 voorgelegd aan het Veiligheidscollege.  
 
Bijlagen 

• Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland – West-Brabant 2023-2026 
 
burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Ruud Lathouwers, secretaris  
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De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 januari 2023 
 
gelet op de Gemeentewet; 
 
 
b e s l u i t : 
 
 
In te stemmen met het Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 en geen 
zienswijze in te dienen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 28 maart 2023. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


