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Datum vergadering: 26 maart 2019
Datum voorstel: 19 februari 2019
Nummer: 15. A 
Onderwerp: Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022

Voorgesteld raadsbesluit
Wij stellen uw raad voor om de inhoud van het meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 conform bijgevoegd 
ontwerp te onderschrijven en geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Samenvatting van het voorstel
Op basis van artikel 38b van de Politiewet hoort de burgemeester de gemeenteraad over het 
meerjarenbeleidsplan van de politie. Omdat het college zich kan vinden in de inhoud van het 
meerjarenbeleidsplan heeft het college besloten om de raad voor te stellen de inhoud van het 
meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 te onderschrijven en geen wensen of bedenkingen kenbaar te 
maken.

Aanleiding voor dit voorstel
Voor u ligt het ontwerp meerjarenbeleidsplan van de politie Oost-Nederland voor de beleidsperiode 2019-
2022. De politiewet schrijft voor dat een politie-eenheid eens in de vier jaar een meerjarenbeleidsplan 
opstelt, waarin staat hoe de komende periode in Oost-Nederland wordt gewerkt aan veiligheid en welke 
doelen gesteld worden.
Op basis van artikel 38b van de Politiewet hoort de burgemeester voorafgaand aan de vaststelling van het 
meerjarenbeleidsplan, de gemeenteraad.

Beoogd resultaat van te nemen voorstel
De inhoud van het ontwerp meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland 2019-2022 onderschrijven en geen 
wensen en bedenkingen kenbaar maken. Vervolgens wordt het meerjarenbeleidsplan vastgesteld en kan er 
uitvoering gegeven worden aan de omschreven doelen.

Argumentatie
Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2019-2022
Het opstellen van het meerjarenbeleidsplan loopt parallel aan de realisatie van de veiligheidsstrategie Oost 
Nederland (ter informatie bijgevoegd). De inhoud van het meerjarenbeleidsplan is onder andere gebaseerd 
op de prioriteiten uit de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 namelijk:
1.     Kwetsbare personen
2.     Ondermijning
3.     Cybercrime/digitale criminaliteit
4.     Informatievoorziening (randvoorwaarde voor effectieve samenwerking)
Prioriteiten in de Veiligheidsstrategie Oost Nederland zijn bepaald op basis van de prioriteiten uit de lokale 
veiligheidsplannen van de 76 gemeenten.
Sterkteverdeling
Een onderdeel van het meerjarenbeleidsplan is de sterkteverdeling. Naar aanleiding van het besluit in het 
bestuurscollege op 31 oktober 2018, bent u per brief (raadsbrief 2018, nr. 31) geïnformeerd over de nieuwe 
sterkteverdeling.
Naast de nieuwe sterkteverdeling is er ook sprake van een uitbreiding van operationele capaciteit met 58,3 
fte in Twente. De uitbreiding en verdeling van de nieuwe sterkteverdeling in Twente is als bijlage 
toegevoegd.
Focus
In het meerjarenbeleidsplan staat hoe in Oost-Nederland de komende periode samen wordt gewerkt aan 
veiligheid en de doelen die daarbij gesteld worden. Daarbij staat de aanpak van de lokale 
veiligheidsproblemen zoals afgesproken in de lokale driehoeken, de nationale prioriteiten, de met het 
Openbaar Ministerie gemaakte afspraken en de thema’s benoemd in de Veiligheidsstrategie 2019-2022 
centraal. 

Externe communicatie
Het definitieve raadsbesluit wordt teruggekoppeld aan de Politie Twente.



Financiele paragraaf
N.v.t.

Uitvoering
N.v.t.

Evaluatie
N.v.t.

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen
Zowel het college als de raad van Tubbergen wordt op gelijke wijze meegenomen in dit proces.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester

E.M. Grobben J.G.J. Joosten 



Raadsbesluit  

Datum: 26 maart 2019
Nummer: 15. B 
Onderwerp: Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022

De raad van de gemeente Dinkelland,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 februari 2019, nr. 15. A;

gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 12 maart 2019;

Gelet op artikel 38b van de Politiewet;

Besluit:
de inhoud van het meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 conform bijgevoegd ontwerp te onderschrijven en 
geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019

De raadsgriffier, De voorzitter,


