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Samenvatting 
Vanuit de veiligheidscoalitie Midden-Nederland is het definitief concept van de regionale veiligheidsstrategie Midden-
Nederland 2023-2026 (hierna RVS 2023-2026) ter consulatie aan de gemeenteraden aangeboden. De raden kunnen tot 
10 maart hun zienswijze kenbaar maken. De uitkomsten van de zienswijze worden vervolgens meegenomen in het 
opstellen van de definitieve veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. 
 
Regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland  
Elke vier jaar stellen de leden van de veiligheidscoalitie Midden-Nederland een regionale veiligheidsstrategie (RVS) 
vast.  In de RVS stellen de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-Nederland op regionaal 
niveau prioriteiten om samen focus te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en partners in het 
veiligheidsdomein. De gekozen regionale prioriteiten in de veiligheidsstrategie 2023-2026 zijn:  

  Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit, inclusief mensenhandel; 
  Digitale veiligheid en Cybercrime; 
  Maatschappelijke Onrust. 

 
Op de gekozen prioriteiten bundelen we als regio de krachten waarbij de samenwerking zorgt voor het organiseren van 
meer slagkracht en kennis.   De gekozen prioriteiten zijn voor de komende vier jaar niet in steen gebeiteld. Daarbinnen 
bewegen we mee met de ontwikkelingen in de samenleving, en zo nodig passen we onderweg aan. Deze regionale 
veiligheidsstrategie komt niet in de plaats van lokale afspraken en de lokale Integraal Veiligheidsplannen, maar zijn juist 
aanvullend en ondersteunend hieraan. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van 
veiligheid. Lokale driehoeken kunnen op de gezamenlijke thema’s wel meer hulp en ondersteuning verwachten vanuit de 
regionale samenwerking. Maar ook voor lokale prioriteiten die niet regionaal zijn geprioriteerd blijft 
regionale ondersteuning beschikbaar. 
 
   
 
Gevraagd besluit 

1. Kennis te nemen van de concept regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 geregistreerd onder D/23/086022  
2. De zienswijze met kenmerk D/23/086025 vast te stellen 

 
 
   
 



Waarom wordt dit voorstel nu voorgelegd 
De veiligheidscoalitie stelt elke vier jaar een nieuwe Regionale veiligheidsstrategie vast. Voordat deze definitief wordt 
vastgesteld wordt de raad op grond van de politiewet in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken.  De 
raden kunnen tot 10 maart hun zienswijze op het definitief concept regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 kenbaar 
maken. De uitkomsten van de zienswijze worden vervolgens meegenomen in het opstellen van de definitieve 
veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2023-2026. 
 
   
 
Kanttekeningen en risico's 
Zoals per raadsinformatiebrief D/22/075908 aan u kenbaar gemaakt zijn wij als gemeente bezig met het opstellen van 
een nieuw lokaal Integraal Veiligheidsplan 2023-2026. In het integraal veiligheidsplan kiezen we de lokale prioriteiten die 
we de komende jaren op het gebied van veiligheid voor ons zien. De regionale veiligheidsstrategie is hier aanvullend en 
ondersteunend aan. Naar verwachting komen wij Q2 2023 bij uw raad terug ter vaststelling van het lokale integraal 
veiligheidsplan 2023-2026. In het forum van 30 januari a.s. praten wij u graag bij over de voortgang van dit proces en de 
lokale uitdagingen op het gebied van veiligheid die wij de komende jaren voor ons zien.  
 
   
 
Financiële gevolgen van verwerking lasten regeling in de gemeentelijke begroting 
N.V.T. 
 
   
 
Vervolgproces 
Naar verwachting wordt de definitieve regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 12 april 2023 in het Regionaal 
Veiligheidscollege Midden-Nederland vastgesteld.  
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 38b Politiewet.  
 
   
 
Bijlagen 
1.Concept regionale veiligheidsstrategie 2023-2026 geregistreerd onder D/23/086022 
2.De zienswijze geregistreerd onder D/23/086025 
3.Het raadsbesluit geregistreerd onder D/23/086037 


