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Geachte heer, mevrouw,

Op 10 juli jl. is de Eerste Kamer akkoord gegaan met het wetsvoorstel om tot een landelijke
politiekorps te komen, onder verantwoordelijkheid van de minister Veiligheid en Justitie.
Deze wet zal op 1 januari 2013 in werking treden. Onze huidige politieregio Kennemerland
zal dan samen met de politieregio's Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland opgaan
in de regionale eenheid Noord-Holland.
Een van de onderdelen van de nieuwe wet is dat de regionale eenheid één keer in de vier
jaar een beleidsplan opstelt. Het beleidsplan omvat volgens de wet in ieder geval de
verdeling van de beschikbare politiesterkte binnen de regio en is gebaseerd op de integrale
veiligheidsplannen van de gemeenten. Landelijk is afgesproken dat het beleidsplan verder
de volgende elementen bevat:
Een analyse van de veiligheidsproblematiek in de regionale eenheid.
De regionale I bovenlokale prioriteiten voor de politie en de van de politie verwachte
prestaties op deze prioriteiten. Deze worden gebaseerd op:
- de lokale integrale veiligheidsplannen;
- het beleid van het arrondissementsparketop het terrein van de strafrechtelijke
handhaving;
- de bovenlokale veiligheidsvraagstukken;
- de doelstellingen die door de minister van Veiligheid en Justitie aan de regionale
eenheid zijn toebedeeld als aandeel in de landelijke doelstellingen.

Ons kenmerk

volgvei

12.0451331
2

De activiteiten van de politie met betrekking tot rampenbestrijding en crisisbeheersing.
De verdeling van operationele sterkte over de onderdelen van de regionale eenheid.
De regionale eenheid stelt jaarlijks een jaarverslag op waarin gerapporteerd wordt over haar
beleidsplan en begroting. Het jaarverslag wordt vastgesteld door de burgemeesters en de
officier van justitie van de regionale eenheid.
Het beleidsplan heeft een cyclus dat gekoppeld is aan de gemeenteraadsverkiezingen. In
het jaar van de gemeenteraadsverkiezingenwordt het beleidsplan opgesteld. De nieuw te
vormen regionale eenheid Noord-Holland heeft een beleidsplan voor de periode 2013 tot en
met 2014 opgesteld. Aangezien de organisatie zich nog in een transitiefase bevindt, is
gekozen voor een compact plan, gebaseerd op het huidige beleid van de drie politieregio's
en de input van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten.
Met de komst van het wettelijk verplichte beleidsplan heeft de politie aangegeven dat zij
geen jaarlijkse plannen meer gaat opstellen op het niveau van de basisteams. De
driehoeken hebben de verantwoordelukheid om afspraken te maken over de inzet van de
politie. In Haarlemmermeer ontvangt uw raad jaarluks het Uitvoeringsprogramma Veiligheid
met daarin een korte terugblik over het afgelopen jaar en een overzicht van de activiteiten
die het komend jaar per prioriteit worden uitgevoerd. De afspraken met politie en OM worden
in dit Uitvoeringsprogrammageborgd en, vó6r vaststelling in het college, in de driehoek
besproken. Deze werkwijze zetten we voort om te waarborgen dat er voor Haarlemmermeer
goede afspraken worden gemaakt over de bijdrage van de gemeente, politie en OM op het
gebied van onze veiligheidsprioriteiten.
In de wet is bepaald dat de gemeenteraden worden gehoord over het ontwerpbeleidsplan. Ik
wil het regionaal beleidsplan daarom aan u voorleggen voor reactie. Ik ben van mening dat
dit plan een eerste basis is voor de nieuw te vormen regionale eenheid om aan de slag te
gaan. De prioriteiten in het beleidsplan komen grotendeels overeen met de prioriteiten in ons
gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Ik vind het vooral belangrijk dat lokale verankering
van de politie geborgd is en blijff en dat de uiteindelijke besluiten over de aanpak van lokale
veiligheidsproblemen in de driehoek plaatsvindt. In hoofdstuk 5 van dit regionale beleidsplan
vindt u de sterkteverdeling van de politie in Noord-Holland. Voor het basisteam
Haarlemmermeer is dit vanaf 1 januari 2013 165 fte. In het jaarplan van de politie 2012 heeft
u kunnen lezen dat de formatie op 1 oktober 2011 159 ffe (105,57 fte. HaarlemmermeerNoord en 53,14 fte. Haarlemmermeer-Zuid) was. Met de nieuwe indeling is de formatie in
Haarlemmermeer uitgebreid, met dien verstande dat studenten van de politieacademie nu
worden meegeteld in de formatie en voorheen niet. Er wordt nu dus een andere
berekeningswijze gehanteerd.
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Op 13 september a.s. wordt van 16.30 tot 18.00 uur een informatieve bijeenkomst voor uw
raad georganiseerd, waarin de politie een presentatie zal geven over wat de gevolgen zijn
van de nieuwe politiewet en welke rol het regionaal beleidsplan daarin heeft. Tijdens deze
bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen over de gevolgen van de nieuwe
politiewet en uw reactie te geven op het regionaal beleidsplan. Ik nodig u van harte uit om bij
deze bijeenkomst aanwezig te zijn. Op 11 oktober a.s. zullen de burgemeesters van de
regionale eenheid Noord-Holland en de hoofdofficier van justitie het beleidsplan vast stellen.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

d r w . Weterings
burgemeester

