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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie van 
de HAP over Regionaal beleidsplan politie 201 3-2014 

Verzenddatum 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 25 oktober 2012 heeft de HAP-fractie informatieve vragen gesteld over het Regionaal 
Beleidsplan politie 201 3-2014, ter voorbereiding van de raadsessie op 1 november a.s. 
Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag l: 
Hoofdstuk 6 op pagina 17 laat een tabel zien waarop de lokale prioriteiten zijn weergegeven. 
Mijn fractie zou graag meer inzicht hebben in de motivatie om zaken wel of niet te 
prioriteren. Het gaat voor ons dan in eerste instantie om zaken die te maken hebben met de 
bevoegdheid van de gemeente (burgemeester) en die raken aan het gemeentelijk integraal 
veiligheidsbeleid. Waarom is er bijvoorbeeld niet gekozen voor Verkeersveiligheid en 
Veiligheid in en rondom scholen en wel voor Prioriteit Crisisbeheersing? En waarom is 
Prioriteit Brandveiligheid belegd bij de politie? Is dit wel een primaire politietaak? 

Antwoord: 
In de politiewet is er voor gekozen om het integraal veiligheidsbeleid van de gemeenten als 
basis te gebruiken voor de prioriteiten in het regionaal beleidsplan van de politie. In de 
aangehaalde tabel van pagina 17 heeft de politie de prioriteiten uit het integraal 
veiligheidsbeleid van de gemeenten anders ingedeeld dan wij in ons integraal 
veiligheidsbeleid. Onze prioriteit inbraakpreventie valt onder criminaliteit. Aanpak overlast en 
verloedering en toezicht op straat vallen beiden onder kwaliteit woonomgeving. Onze andere 
prioriteiten uit het integraal veiligheidsbeleid zijn in de indeling van de politie herkenbaar. 
Aangezien het om integraal veiligheidsbeleid gaat, zijn het niet altijd prioriteiten waarvan de 
primaire uitvoering bij de politie is belegd, bijvoorbeeld crisisbeheersing en brandveiligheid. 

Naast de prioriteiten vanuit het integraal veiligheidsbeleid zijn er ook andere 
veiligheidsthema's van belang, zoals verkeersveiligheid en veiligheid in en rondom 
Over deze zaken worden op lokaal niveau afspraken gemaakt met politie en het 
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Ministerie in de driehoek. Afspraken op het gebied van deze veiligheidsthema's (die bovenop 
de reguliere uitvoering plaatsvinden) worden vastgelegd in het jaarlijkse 
Uitvoeringsprogramma Veiligheid. 

In 2013 gaan wij een gemeentelijke veiligheidsanalyse opstellen. Wij zijn van plan om de 
veiligheidsanalyse begin vierde kwartaal 201 3 af te ronden. Het nieuwe collegeakkoord 2014 
zal in combinatie met de veiligheidsanalyse dienen als basis voor de actualisatie van het 
Integraal Veiligheidsbeleid. Het is de bedoeling om in de zomer van 2014 de prioriteiten van 
het Integraal Veiligheidsbeleid te actualiseren. In 2014 zal een nieuw Regionaal beleidsplan 
Noord-Holland worden opgesteld, waarbij de nieuwe prioriteiten uit het gemeentelijk 
integraal veiligheidsbeleid worden meegenomen. 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
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