
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering: Agenda nr.:

Portefeuillehouder(s): Burgemeester Van Midden Registratiecode: /648442

Onderwerp: ontwerp Regionaal Beleidsplan (politie-eenheid Zeeland - West-Brabant)

Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
De burgemeesters van de 37 gemeenten en de hoofdofficier van justitie van de politie-eenheid Zeeland - West-Brabant 
stellen het Regionaal Beleidsplan 2023-2026 vast. Voorafgaand aan de vaststelling hoort de burgemeester de 
gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan.
Het ontwerpbeleidsplan omvat de geprioriteerde veiligheidsvraagstukken van de politie-eenheid. Het gaat om thema’s 
die afgeleid zijn uit de (concept) integrale veiligheidsplannen van de 37 gemeenten en geprioriteerde veiligheidsthema’s 
van het Openbaar Ministerie. Daarnaast vormt de landelijke Veiligheidsagenda 2023-2026 belangrijke input. In onze 
eenheid wordt het regionale beleidsplan als een politiedoelstellingenplan gezien, dat positie inneemt tussen het lokale 
veiligheidsbeleid en de landelijke veiligheidsagenda.
In het ontwerpbeleidsplan zijn vier prioriteiten benoemd, te weten ondermijnende criminaliteit, Cybercriminaliteit, 
Verbinding met de samenleving en maatschappelijke onrust en Jeugd, Zorg en Veiligheid: kwetsbare groepen. Deze 
opgaven zijn ook in het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026 terug te vinden als onderwerpen die voor de 
komende jaren belangrijk zijn en extra aandacht behoeven.
Uitvoering van het beleidsplan valt of staat met een adequate personele bezetting binnen de politieorganisatie, het 
functioneren en de zichtbaarheid van de politie in de buurt. Om te komen tot een goed gedragen en uitvoerbaar 
beleidsplan is een goede netwerksamenwerking van belang.

Wij stellen u voor:
Kennis te nemen van het ontwerp Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland - West-Brabant 2023-2026 en bij de politie 
uitdrukkelijk aandacht te vragen voor:
a. het structureel versterken van de politiecapaciteit, zowel op kwantitatief als kwalitatief niveau en bij de feitelijke 
uitbreiding van de capaciteit in het basisteam Roosendaal c.q. het district De Markiezaten vooral rekening te houden met 
de zicht- en aanspreekbaarheid van de politie in wijken en dorpen (wijkagenten in combinatie met gebiedsgebonden 
politiewerk);
b. het structureel verbeteren van het functioneren en de zichtbaarheid van de politie in de buurt;
c. een grondhouding om gezamenlijk te willen werken om gedeelde belangen te realiseren. Een goede samenwerking 
tussen de diverse partners vormt de sleutel tot succes;
d. om in die gebieden waar de politiecapaciteit extra onder druk staat, de inzet van de kwaliteitsgroepen (buiten het 
district) te beperken of de capaciteit te compenseren.

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris,         De burgemeester,


