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Inhoud

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet in werking
getreden waarmee de nieuwe nationale politieorganisatie
een feit is geworden. De term nationaal wijst op de gekozen
organisatievorm. Er is 1 politieorganisatie bestaande uit

							
		

10 regionale eenheden en 1 landelijke eenheid. Het gezag op
de politie blijft echter lokaal liggen. Sterker, een belangrijk
doel van de Politiewet is om de lokale sturing door de
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gezagsdriehoek (bestaande uit burgemeester, officier van
justitie en politie) te versterken. Dit is ook niet vreemd want
zo’n driekwart van de veiligheidsvraagstukken speelt zich
lokaal af. Daar moet het zwaartepunt van de aanpak van
onveiligheid liggen. Dit betekent dat het zeer belangrijk is
dat de nationale politie lokaal verankerd blijft. In november
2011 zijn er daarom tussen de minister van Veiligheid en
Justitie, de (regio)burgemeesters, het Openbaar Ministerie
en de korpsleiding afspraken gemaakt over de sturing door
het gezag binnen een nationaal politiebestel en over de
verhoudingen tussen het lokale, regionale en landelijke
niveau. Deze afspraken hebben we integraal op pagina 4
van dit boekje opgenomen (de zgn. Wassenaarse Notitie).
Om zicht te krijgen hoe - na de komst van nationale
politie - de sturing op de politie in de verschillende regio’s
vorm is gegeven, hebben de adviseurs regioburgemeesters
visueel in kaart gebracht hoe de structuur er in hun regio
(lokaal, districtelijk en regionaal) uitziet. Naast de formele
gezagsoverleggen zijn ook andere veiligheidsoverleggen
in kaart gebracht, waarbij wij ons beperkt hebben tot die
overleggen waar het gezag (of een vertegenwoordiging
van het gezag) bij aanwezig is. Vanaf pagina 10 treft u per
regio een overzicht aan. Daarnaast is ook het landelijke
plaatje gemaakt. Op landelijk niveau gaat het nadrukkelijk
om afstemmingsoverleggen en niet over sturing.
Aangezien de sturing van onderop is vormgegeven,
is er geen landelijk sturingsgremium.
De bedoeling van deze exercitie is inzicht te verkrijgen in
de inrichting van de sturing in de verschillende regio’s en
om van elkaar te kunnen leren. In veel regio’s is de structuur
nog in beweging, dit boekje bevat daarom nadrukkelijk
het beeld op 1 januari 2014.
Ilona Kalksma
Hoofd Bureau Regioburgemeesters | Maart 2014

Wassenaarse notitie

uit te komen, heeft de regioburgemeester een bemiddelende

Notitie voor de tweede strategische conferentie Nationale Politie. Vastgesteld 21 november 2011, Wassenaar

Sturing op regionaal niveau

rol. De inzet van de regioburgemeester in deze fase is er op

Regioburgemeester

gericht binnen de regionale eenheid een oplossing te vinden.

• De regioburgemeester is het bestuurlijke aanspreekpunt in

Indien bovenlokale coördinatie noodzakelijk is kan daarover

de regionale eenheden, zowel voor de minister van V en J

op verschillende door de betrokken gezagsdragers zelf gekozen

als voor de andere burgemeesters. De regioburgemeester

niveaus overleg worden gevoerd. Herschikking van capaciteit

spreekt mede namens de andere burgemeesters in het

De politie bekleedt de zwaardmacht in onze samenleving. Het is de instantie die namens de overheid gerechtigd is geweld te

binnen de regionale eenheid is aan de gezagsdragers, met

overleg met de minister over onder andere de landelijke

gebruiken indien dat noodzakelijk is bij het uitvoeren van haar taken. Het is daarom van het grootste belang dat de politie

een aan het regionale beleidsplan verbonden bijzondere

doelstellingen en het beheer van de politie. Ook voor het OM

zodanig is ingebed dat democratische en rechtsstatelijke verantwoording mogelijk is. De politie opereert dan ook in

- beslissende - rol voor de regioburgemeester en de hoofd-

is de regioburgemeester aanspreekpunt, bijvoorbeeld voor de

ondergeschiktheid aan het gezag. Sinds jaar en dag is deze ondergeschiktheid stevig wettelijk verankerd en in de wettelijke

officier van justitie.

bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Inleiding

taakomschrijving van de politie opgenomen. Het is daarnaast van belang deze wettelijke verankering in de praktijk van alledag
voortdurend inhoud te geven.
In het voorgestane nieuwe stelsel, waarin het beheer wordt gecentraliseerd, verandert hier niets aan.

Sturing door het lokale gezag

• Door de koppeling van de inzet van de operationele

• Mocht het niet lukken om binnen de regionale eenheid een

• De rol van de regioburgemeester is divers. Hij is binnen

oplossing te vinden voor de behoefte aan extra capaciteit, dan

de regionale eenheid adviseur, initiator, coördinator en

kan de burgemeester of hoofdofficier van justitie een verzoek

bemiddelaar, hij geeft zijn zienswijze, maar hij dient, indien

om bijstand indienen bij de korpschef. De regioburgemeester

nodig, ook ‘knopen door te hakken’. Hij heeft daartoe

dient hier vooraf zijn zienswijze op te geven (behoudens in

enerzijds bevoegdheden, maar moet richting andere

spoedeisende gevallen; art. 56). De korpschef dient aan deze

burgemeesters en hoofdofficier van justitie ook op basis

zienswijze uitvoering te geven. Kan of wil de korpschef het

van natuurlijk gezag deze diverse rollen spelen en knopen

Gezag

politiecapaciteit aan de doelen van het integrale

verzoek om zwaarwegende redenen niet honoreren, dan kan de

doorhakken. Of het nu gaat om het opstellen en vaststellen

• Een cruciaal en onomstreden uitgangspunt bij het wetsvoorstel

veiligheidsplan wordt de politiezorg binnen de gemeenten

burgemeester of hoofdofficier van justitie beroep instellen bij

van het regionale beleidsplan, om het interveniëren bij

is dat het gezag ongewijzigd blijft. De burgemeester heeft

beter afgestemd op lokale wensen en behoeften. De

de minister. Deze kan de korpschef een aanwijzing geven. Op

onderlinge capaciteitsdiscussies tussen burgemeesters, de

het gezag over de openbare orde en de hulpverlening. De

afspraken die door de driehoek worden gemaakt kunnen

deze wijze is ook bijstandsverlening, net als alle andere inzet

regioburgemeester (en niet de regionale politiechef) is dan

officier van Justitie heeft het gezag over de strafrechtelijke

bijvoorbeeld gaan over de prioriteiten voor de inzet van de

van de politie, altijd uiteindelijk een bestuurlijke beslissing en

de functionaris die in positie is om bestuurlijk te acteren en

handhaving. In de driehoeken bepalen de burgemeester en de

politie, het dienstverleningsniveau van politie aan burgers,

geen besluit van de politie zelf.

knopen door te hakken. De wettelijke basis is niet alleen

officier van justitie de inzet en het beleid ten aanzien van de

zoals aangiftemogelijkheden, (tijden van) bereikbaarheid

taakuitvoering van de politie.

en beschikbaarheid, samenwerking met toezichts- en

Incidenten

handhavingsdiensten en private partijen en informatie-

• Lokale incidenten worden vanzelfsprekend op lokaal niveau

• Niemand anders kan treden in het gezag van burgemeester en

art. 39, maar tevens art. 56.

officier van justitie. Het lokale gezag bepaalt wat de politie

uitwisseling. Hiermee bindt het gezag de politie aan de lokale

lokaal doet. Dat bepaalt de wet.

wensen en behoeften en is een basis van de politiezorg in de

• De politie informeert het lokale gezag. Mocht het nodig

tenminste eenmaal in de vier jaar over het vaststellen van het

• De minister van V en J stelt via zijn beheersverantwoordelijk-

aangepakt, onder verantwoordelijkheid van het lokale gezag.

Regionaal beleidsplan
• De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie overleggen

gemeente geregeld. Het is hierbij van belang de afspraken zo

zijn de minister over lokale incidenten informatie te

regionale beleidsplan en jaarlijks over het vaststellen van het

heden de gezagsdragers in staat hun gezag uit te oefenen.

veel mogelijk te formuleren in prestaties die van de politie

verstrekken, dan loopt de informatieverstrekking aan de

jaarverslag van de regionale eenheid. De burgemeesters en

Ofwel: “de minister bepaalt wat de politie kan, het gezag wat

worden verwacht: welke bijdrage aan de lokale veiligheid

minister via het gezag. Dit neemt niet weg dat de politie

de hoofdofficier van justitie kunnen daarnaast uiteraard naar

de politie doet”.

dient de politie te leveren? De rol van het gezag hierin is om

ook informatie kan verstrekken aan de minister: dat zal

eigen behoefte vaker bijeen komen. De schaal waarop is aan

• Politiechefs en chefs basisteams verantwoorden zich voor

te bepalen welke prestaties het van de politie verwacht en

gaan om beheersaangelegenheden. De minister is alleen in

de uitvoering van de door het gezag opgedragen taken

daarop te sturen. Hoe concreter de gevraagde prestaties van

beeld voor zover een lokaal incident landelijke uitstraling

• Ook in de voorbereiding van de totstandkoming van

vanzelfsprekend tegenover het gezag. Het gezag heeft altijd

de politie worden beschreven, hoe makkelijker het is voor het

heeft (bijv. indien het incident een schokgolf veroorzaakt

het beleidsplan van de regionale eenheid kunnen de

een duidelijk aanspreekpunt bij de politie met voldoende

gezag de politie hierop aan te spreken en verantwoording te

in de samenleving of het incident ook in andere regionale

burgemeesters binnen de regionale eenheden desgewenst

mandaat. Dit betekent ook dat noch institutioneel, noch

laten afleggen.

eenheden dreigt), indien beheersaangelegenheden aan

op kleinere schaal overleggen en tot voorafstemming

het incident verbonden zijn, indien het incident de

komen. Ook voor het bespreken en onderling afstemmen

Capaciteit

stelselverantwoordelijkheid van de minister raakt ofwel inzet

van allerlei veiligheidsvraagstukken kan op kleinere schaal

• Politiecapaciteit is per definitie schaars. Het is daarom

van zijn bevoegdheden met betrekking tot bijstand vergt.

worden overlegd. Hiervoor kan bijvoorbeeld de schaal van de

‘cultureel’ een verwijdering mag en zal ontstaan tussen
politie en gezag.

mogelijkheden, ook capacitair, die de politie heeft om haar

Gemeenteraad

gemeenteraad vastgestelde integraal veiligheidsplan van

opdracht uit te voeren. Als dat niet zou gebeuren kan de

• De gemeenteraad stelt het integraal veiligheidsplan vast. Het

de gemeente en de OM-doelstellingen ten behoeve van de

situatie ontstaan dat aan de politie meer wordt gevraagd

strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, afspraken

dan dat zij kan leveren. De lokale politiechef heeft hierin een

gemaakt over de inzet van de politie alsook over het lokale

belangrijke adviserende rol.

veiligheidsregio’s worden benut.
• Via het regionale beleidsplan wordt gestuurd op de prioriteiten
en doelstellingen voor de regionale eenheid. Het ligt voor de

integraal veiligheidsplan is de basis voor de lokale aansturing

hand dat het regionale beleidsplan ingaat op bovenlokale

van de politie.

veiligheidsvraagstukken zoals de aanpak van criminaliteit,

• De burgemeester legt aan de gemeenteraad verantwoording af

problematiek op het gebied van jeugd, de aanpak van drugs

beleid ten aanzien van de taakuitvoering door de politie.

• De vorming van robuuste basisteams maakt dat deze meer dan

over het door hem gevoerde gezag, waaronder zijn inzet van

en dergelijke. Ook hier is het van belang dat de gevraagde

Het gezag gaat dus over de concrete inzet van de politie.

in de huidige situatie de opdrachten van het gezag kunnen

de politie en de wijze van optreden van de politie bij openbare

prestaties van de politie centraal staan. De prioritering en

Het ligt daarbij voor de hand dat de burgemeester en het

waarmaken. Indien de capaciteit in incidentele gevallen

orde handhaving. Het integraal lokaal veiligheidsplan, het

aanpak van deze veiligheidsvraagstukken wordt gebaseerd

OM over en weer betrokken zijn bij het opstellen van de

tekortschiet, dan zal dit eerst op districtsniveau en vervolgens

(jaarlijks) inlichten van de gemeenteraad door de burgemeester

op de integrale veiligheidsplannen van de verschillende

plannen, bijvoorbeeld door het uitwisselen en bespreken van

op regionaal niveau worden opgelost. Het werken met flexibele

over wat hij in zijn gemeentelijke regierol heeft verricht en

gemeenten en het beleidsplan van het OM en kent dus een

criminaliteitsanalyses en veiligheidsscans.

capaciteit op districtsniveau maakt dit mogelijk. De inzet van

het horen van de gemeenteraad over het ontwerp-regionale

‘bottom-up’-karakter. Hiernaast worden in ieder geval de

deze capaciteit vindt plaats in opdracht van het gezag.

beleidsplan verstevigen de democratische verantwoording.

doelstellingen die door de minister van Veiligheid en Justitie

• Het driehoeksoverleg wordt op deze manier het versterkte
gremium om de politie lokaal aan te sturen.

• Indien de betreffende gezagsdragers er onderling niet dreigen

aan de regionale eenheid zijn toebedeeld als aandeel in de

Sturing op politie

Sturing op politie

van belang dat het gezag zich rekenschap geeft van de

• In de lokale driehoek worden, op basis van het door de

5

4

Driehoeken

de gezagsdragers zelf.

huidige sterkteverdeling over de politieregio’s (het herijkte

• De regionale beleidsplannen zijn bedoeld voor een periode
van 4 jaar. Jaarlijkse herijking is natuurlijk mogelijk. De cyclus

budgetverdeelsysteem).
en de voorzitter van het College van procureurs-generaal over

ritme van de gemeenteraadsverkiezingen. Verandering van de

het beheer en de taakuitvoering van de politie. In dit overleg

regionale/bovenlokale en/of landelijke doelstellingen van de

komen bijvoorbeeld onderwerpen als het beheersplan en de

politie leiden tot bijstelling van de plannen. Het proces daartoe

verdeling van de operationele sterkte over de regionale en

is aan de gezagsdragers die een pragmatische invulling kunnen

landelijke eenheden aan de orde. Hierin kunnen bijvoorbeeld

geven aan dat proces.

ook de wensen van de regioburgemeesters en via hen de
van de regionale eenheden. Ook eventuele herschikkingen

beleidsplan.

van taken en de gevolgen daarvan voor de verdeling van de

Beheer

• De minister van V en J stuurt op het beheer van de politie.
Hij stelt onder andere de landelijke sterkte vast en het
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operationele sterkte over de regionale en landelijke eenheden
komt hier aan de orde.

Landelijke beleidsdoelstellingen
• De minister van V en J stelt op landelijk niveau, evenals in

verdeelmodel. Hij schept de randvoorwaarden waarbinnen de

de huidige situatie, de landelijke beleidsdoelstellingen ten

verschillende gezagen hun taken kunnen uitvoeren. Daarnaast

aanzien van de taakuitvoering van de politie vast, alsmede

stuurt de minister op de hoofdlijnen van de taakuitvoering van

de doorvertaling hiervan voor iedere regionale en landelijke

de politie via de landelijke beleidsdoelstellingen. De minister

eenheid. De landelijke beleidsdoelstellingen laten substantiële

is verantwoordelijk voor het functioneren van het stelsel als

ruimte over in de beschikbare politiecapaciteit voor de

geheel, bijvoorbeeld het presterend vermogen van de politie.

realisatie van lokale afspraken over de inzet van de politie.

Zo ook is hij verantwoordelijk voor de cultuur en kwaliteit van

Van belang is daarbij dat de landelijke doelstellingen veelal

de politieorganisatie. De minister heeft verder een toezichtsrol;

een weerspiegeling zijn van hetgeen ook lokaal en regionaal

daartoe bedient hij zich van de IOOV. Hij stuurt echter niet op

van belang wordt geacht. Dit wordt geborgd doordat de

invulling van de lokale gezagsverantwoordelijkheid.

totstandkoming van de landelijke doelstellingen een

• De minister van V en J verantwoordt zich tegenover het

3

overige burgemeesters aan de orde komen over de inrichting

regelmatig met de politiechef over de uitvoering van het

Sturing op landelijk niveau

Noord-Nederland

• De minister voert periodiek overleg met de regioburgemeesters

van de regionale beleidsplannen wordt gekoppeld aan het

• De regioburgemeester en hoofdofficier van justitie overleggen
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van de sterkte over de regionale eenheden tot 2015 is de

binnen de regionale eenheid.
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onderdelen op basis van de beschikbare operationele sterkte
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en landelijke eenheden. Uitgangspunt voor de verdeling
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• De minister verdeelt de operationele sterkte over de regionale

en de hoofdofficier van justitie bepalen de omvang van deze
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onderdelen er zijn (basisteams, recherche), de burgemeesters
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zwaarwegend advies over het aantal districten en basisteams.
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De gezagsdragers in elke regionale eenheid geven een

de gezagen, bepaalt (zie ‘sturing op landelijk niveau’) welke
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minister, op aangeven van de korpschef en na advies van
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regionale eenheid de beschikbare capaciteit heeft verdeeld.
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Het formatieplan wordt pas vastgesteld nadat het gezag in de

de burgemeesters en hoofdofficier van justitie overleg. De
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politiechef treedt hierbij op als adviseur. Hiertoe voeren

gi
o’s

korpschef. Daar maken organisatie en formatie deel van uit.
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minister op basis van een ontwerp dat is opgesteld door de

sterkte over de onderdelen van de regionale eenheid. De
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Landelijk overzicht
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• De vaststelling van de inrichting van het landelijke korps

Di
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landelijke doelstellingen opgenomen.
• De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie verdelen

‘bottom-up’ proces is. In de wet is opgenomen dat de minister

de taakuitvoering via de landelijke beleidsdoelstellingen en

van procureurs-generaal en de regioburgemeesters hoort. In

over de werking van het systeem als geheel, maar niet over het

dat overleg vertolken de regioburgemeesters en het College

lokale gezag. Dit neemt niet weg dat bij een specifiek incident

van procureurs-generaal de gezichtspunten en wensen van

op twee plaatsen verantwoording kan worden afgelegd over

het lokale gezag over deze doelstellingen. Hierdoor staan de

het handelen van de politie – in parlement en gemeenteraad

lokale veiligheidsvraagstukken aan de basis van de landelijke

– mits ieder spreekt vanuit de eigen verantwoordelijkheid. Die

beleidsdoelstellingen. Indien een landelijke prioriteit in een

verantwoording moet zich richten op verschillende aspecten.

bepaalde gemeente niet speelt dan hoeft de politie zich in die

Dit vergt terughoudendheid van de minister, afstemming en

gemeente daar uiteraard niet op te richten en kan de politie

oog voor verschillen in abstractieniveau.

zich daar volledig richten op de lokale en regionale prioriteiten.

Sturing op politie

Sturing op politie

bij het vaststellen van de landelijke doelstellingen het College
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parlement over het beheer van de politie, over zijn sturing op

Legenda
Formeel, wettelijk vastgesteld overleg

Informeel overleg

Lokaal overleg

Districtelijk overleg

Regionaal overleg

Landelijk overleg

Driehoeksoverleg
(Bestuur, OM, Politie)
8
Sturing op politie

Overleg

Noord-Nederland

Regio Noord-Nederland
De regionale eenheid Noord-Nederland beslaat een oppervlakte van 11.400 km2 en heeft 1,7 miljoen inwoners in de provincies
Groningen, Fryslân en Drenthe met daarbinnen 59 gemeenten. De eenheid is een groot gevarieerd gebied met betekenisvolle steden,
karakteristieke dorpen en een waterrijk gebied met de Waddeneilanden als bijzondere markering. Een gebied waar de weidsheid wordt
gewaardeerd en tegelijkertijd diezelfde uitgestrektheid vraagt om specifieke maatregelen en keuzes.
In deze context vormt samenwerking in noordelijk verband meerwaarde. Samen willen we veiligheidsvraagstukken oplossen. In de
eerste plaats omdat vraagstukken van onveiligheid en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden. En waar dat wel het geval
is, lijken de problemen van de ene gemeente vaak sterk op die van een ander. Kortom, we moeten toe naar een bovenlokale aanpak van
problemen als die grensoverschrijdend zijn en naar een bovenlokale prioritering als de problemen breed worden ervaren. Kort gezegd:
Wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op.
Op regionaal niveau vindt tenminste 4 maal per jaar het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) plaats, onder voorzitterschap
van de regioburgemeester. Het overleg bestaat uit 14 burgemeesters (één per nieuw robuust basisteam), de burgemeester van
Midden-Drenthe (lid art. 19 overleg) en de regio hoofdofficier van justitie. Er zijn weliswaar 16 nieuwe basisteams, maar 3 daarvan
liggen in de gemeente Groningen, vandaar 14 burgemeesters. De voorzitters van de Veiligheidsregio’s Drenthe, Fryslân en Groningen
behoren altijd tot de groep van afgevaardigden vanuit de basisteams. De regionale politiechef woont als vaste adviseur de bijeenkomsten
van het RBPO bij. Het overleg heeft een informerend, opiniërend, coördinerend en afstemmend karakter en heeft een drietal doelen:
• (het ‘voorportaal’ op) de besluitvorming namens het geheel van alle burgemeesters plus de hoofdofficier
• de eerste ‘achterban’ voor de regioburgemeester in diens optreden in het landelijke (afstemmings)overleg (onder andere
artikel 19-overleg)
• de ‘linking pin’ in de regionale beleidsmatige afstemming naar alle andere burgemeesters in de regionale eenheid.
In het RBPO is begin 2013 afgesproken dat het ‘RBPO+’ (betreft leden RBPO en Belastingdienst en evt. andere partners) het gremium
wordt waar de geïntegreerde strategische sturing op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Noord-Nederland zal worden belegd.
Het Hoofd RIEC Noord schuift standaard aan. Verder is afgesproken dat de Stuurgroep RIEC als voorportaal t.b.v. het RBPO+, een en
ander zal voorbereiden.
De driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de robuuste basisteams. Tijdens dit overleg worden afspraken gemaakt
over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten
en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de driehoek afspraken gemaakt over de inzet van
de politie bij demonstraties, evenementen en andere incidenten/eenmalige gebeurtenissen. Alle driehoeken hebben dus een bestuurlijk
vertegenwoordiger in het RBPO. Beide overleggen worden ambtelijk voorbereid.
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Verder overleggen de regioburgemeester en de hoofdofficier van justitie regelmatig met de regionale politiechef (cf. art 41).
Tenminste eenmaal per jaar is er een Bestuurlijke Conferentie Noord-Nederland, waar alle burgemeesters, Openbaar Ministerie

Het eerste Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2013-2014 Noord-Nederland bevat samenwerkingsafspraken om de gezamenlijke
ambities voor de aanpak van onveiligheid waar te maken. Het geeft kaders aan en biedt zo ruimte voor verdere uitwerking en
inkleuring door de lokale driehoeken. De samenwerking in Noord-Nederland is een groei- en leerproces. De komende jaren gaan we
dit verder vorm en inhoud geven. Het doel is een optimale gezamenlijke aanpak ter ondersteuning aan gemeenten voor problemen
die niet enkel lokaal zijn.

Jolanda van Bruxvoort
Adviseur Regioburgemeester

Sturing op politie

en Politie bijeen komen.

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM’s, OvJ, BTC (DC in Groningen).
(meestal) Adviseur vz. gemeente.
Adviseurs gemeenten, OM en Politie.
Ambtelijk via deelnemers.
Verslag aan deelnemers.

Driehoek Basisteam
(14 o.b.v. RBT’s) min. 4x pj
& Incidentele Driehoeken
per gemeente op
verzoek gemeente

Driehoek basisteam
Onderwerpen: Beleid en uitvoering/inzet m.b.t. politietaken - over gemeentegrenzen heen en/of meerdere gemeenten. Agenda en stukken RBPO.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Voorbereiding en vaak bij driehoek zelf aanwezig.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming over onderwerpen die gezag en politie raken.

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Lokaal

Art. 13

District
Geen

Regionaal

Artikel 41 overleg
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB i.o.m. RB, HOvJ, EC.
Uitnodiging/stukken/verslag en
evt. mail via secretaris.

Artikel 41 overleg
6x pj
Art. 41

Onderwerpen: Actualiteiten, vooruitblik Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO) en link naar landelijke overleggen.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Geen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Geen.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Conform Art. 41 van de Politiewet (RB en HOvJ overleggen regelmatig met de EC).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Art. 41 en de link/voorbereiding RBPO & fungeert als regionaal loket (vragen monitor problematische- en
criminele jeugdgroepen).

Regionaal bestuurlijk politie overleg (RBPO)
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.) 1 BM per driehoek, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adv. RB + Adv. leden.
Stukken weken van te voren aan leden.
cc alle BM’s en veiligheidsadviseurs van
de 15 BM’s.

Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (RBPO)
4x pj

Communicatie:

Bestuurlijke politie conferentie Noord-Nederland
Bestuurlijke Politie Conferentie Noord-Nederland
min. 1x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Regionaal beleidsplan - inrichting bestuurlijk overleg - keuzes en dilemma’s in crises – sterkteverdelingssysteem - good practices als onderdeel
van beleidsplan.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Alle 59 BM’s zijn aanwezig. Programma en ideeën vanuit bestuurlijke voorbereidingscommissie (lid RBPO) voorgelegd
in RBPO.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: 1 à 2 adviseurs veiligheid van de gemeenten in het RBPO ondersteunen ambtelijk de bestuurlijke
voorbereidingscommissie.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Conform Art. 39 van de Politiewet (minstens 1x per jaar bij elkaar).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Bestuurlijke betrokkenheid en besluitvorming op de nieuwe schaal van de politie-eenheid Noord-Nederland.

Sturing op politie

Sturing op politie

Secretaris:
Voorbereiding:

RB (vz. of deelnemer of gastheer), alle BM’s,
HOvJ (of plv.), eenheidsleiding.
(evt. dir. VR op onderwerp).
Adviseur RB.
Bestuurlijke voorbereidingscommissie
(incl. OM en Politie).
Stukken en verslag via best.
voorbereidingscie. Adviseur RB mailt
alle BM’s.
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Aanwezig:

Onderwerpen: Opstelling en uitvoering regionaal beleidsplan - terugblik en vooruitblik Artikel 19-overleg en andere landelijke overleggen - stand van zaken
politie-eenheid, sterkteverdeelsysteem.
Betrokkenheid andere burgemeesters: 14 Burgemeesters (één per nieuw robuust basisteam – totaal 16, in Groningen stad 3 met 1 afgevaardigde-), 1 BM
Midden-Drenthe vanuit Artikel 19-overleg, HOvJ en regionale politiechef als vaste adviseur. Alle BM’s zijn betrokken. Zoveel als mogelijk vindt voor elk RBPO
een driehoeksoverleg plaats.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Adviseur RB is voorzitter van voorbereidend adviseursoverleg (de 15 veiligheidsadviseurs van de leden
van de RBPO, met de adviseur van de HOvJ en de adviseur van de politie). Adviseurs veiligheid: via de adviseurs van de RBPO leden; met de overige
veiligheidsadviseurs van de BM’s.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Voorportaal/sondering besluitvorming over regionaal beleidsplan en jaarverslag door 59 BM’s via 15 BM’s (bijv.
Art. 39).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Besluitvorming – sondering - consultatie van 59 BM’s via 15 BM’s, veel makkelijker, via vertegenwoordiging direct een
link naar de driehoeksoverleggen op niveau van RBT.

Bila BM / BTC

Veiligheidsoverleg
(in enkele BT’s)

BM, BTC

Noord-Nederland

Noord-Nederland

Lokaal

BTC, Wijkagent, adv. veiligheid gemeenten, wijkagent

District
Bila BM / DC
(in Groningen stad)

AOV-overleg / IVZ-overleg /
IV-overleg

Veiligheidshuis

BM, DC

Adviseurs veiligheid gemeenten, adviseur politie

Bestuurlijk functionaris en ketenmanager (namens gemeenten), OvJ, Politieregisseur VH

Regionaal
Arrondissement Justitieel
Beraad Noord

Plaform IVZ

Agendacommissie IVB-overleg

Stuurgroep Veiligheidshuis

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

District Groningen: IVB-overleg, Friesland: IVZ-overleg, Drenthe: geen. IVB-ambtenaren gemeenten,
beleidsmedew. Politie, beleidsmedew. OM, Politieregisseur, secretaris vereniging van gemeenten

IVB-ambtenaren (4x), bestuurlijk functionaris VH, politieregisseur VH

3 RB’s, wethouder namens RB, HOvJ, directeur GGD, regiodirecteur RN namens 3RO, manager RvdK

Stuurgroep RIEC

BM’s, OM, Politie, Belastingdienst

Stuurgroep RPC

Stichting wordt per 1 juli 2014 opgeheven
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Sturing op politie

Sturing op politie

Oost-Nederland

Regio Oost-Nederland
De regionale eenheid Oost-Nederland beslaat een oppervlakte van 8558 km² en heeft 3,1 miljoen inwoners in de provincies Overijssel
en Gelderland. In het gebied liggen 81 gemeenten. De politie eenheid Oost-Nederland kent vijf districten en heeft 27 basisteams. In het
gebied liggen vijf veiligheidsregio’s. De gebiedsgrenzen van de vijf districten komen overeen met de grenzen van de veiligheidsregio’s.
De eenheid kent een groot en gevarieerd gebied met betekenisvolle steden, waarvan er zes 100.000 plus zijn, karakteristieke dorpen en
een waterrijk gebied in de kop van Overijssel. Daarnaast zijn er grote rivieren en het natuurgebied de Hoge Veluwe.
Er is een gezamenlijke veiligheidsstrategie 2013-2014 opgesteld van de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie voor de
eenheid Oost-Nederland. Waarin de context is samenwerking om veiligheidsvraagstukken op te lossen. In de eerste plaats omdat
vraagstukken van onveiligheid en criminaliteit zich niet aan gemeentegrenzen houden. En waar dat wel het geval is, lijken de problemen
van de ene gemeente vaak sterk op die van een ander. Kortom, we moeten toe naar een bovenlokale aanpak van problemen als die
grensoverschrijdend zijn en naar een bovenlokale prioritering als de problemen breed worden ervaren. Kort gezegd: Wat lokaal kan, doen
we lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we regionaal samen op. De bestaande bestuurlijke overlegstructuren van de ‘voormalige
regionale colleges’ zijn daarbij een essentieel onderdeel en een bestuurlijke maat om veiligheidsvraagstukken af te stemmen.
Overlegstructuur:
Op het niveau van de eenheid is er een zogenaamde beleidsdriehoek (artikel 41 Politiewet), waar de regioburgemeester, de
hoofdofficier van justitie en de politiechef overleggen. In dit overleg vindt afstemming plaats over thema’s uit landelijke overleggen en
eenheidsvraagstukken, waarbij de ontwikkelingen in de politiereorganisatie op dit moment een rode draad zijn.
Op eenheidsniveau vindt 2 maal per jaar het Bestuurscollege plaats, onder voorzitterschap van de regioburgemeester. Het overleg
bestaat uit de 81 burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en de politiechef. Dit overleg wordt voorbereid in het regionaal
veiligheidsoverleg.
Het regionaal veiligheidsoverleg is het overleg van de vijf voorzitters van de districtelijke veiligheidsoverleggen, de regioburgemeester,
de hoofdofficier van justitie en de politiechef. Gelet op de omvang van het gebied en het aantal gemeenten is er gekozen voor een
governancestructuur voor het overleg. De vijf voorzitters van de districtelijke veiligheidsoverleggen functioneren als een linking pin naar
de districtelijke veiligheidsoverleggen en vice versa. Tevens is dit de ‘eerste achterban’ voor de regioburgemeester voor diens optreden in
het landelijk (afstemmings)overleg met de minister van veiligheid en Justitie (artikel 19 overleg).
Bovenstaande overleggen worden ambtelijk voorbereid.
Het districtelijk veiligheidsoverleg is het overleg op het niveau van de veiligheidsregio. In dit overleg worden veiligheidsthema’s vanuit
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de politie en gemeenten met elkaar gedeeld en gezocht naar afstemming. Dit is het bestuurlijke niveau waarin men elkaar kent en al
samenwerking heeft. Deelnemers zijn de burgemeesters, vertegenwoordiger(s) van het Openbaar Ministerie (plv. hoofdofficier en een

De lokale driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de robuuste basisteams. Tijdens dit overleg worden afspraken
gemaakt over de concrete inzet van de politie. Aan deze inzet liggen onder meer ten grondslag de integrale veiligheidsplannen van de
gemeenten en de doelstellingen ten behoeve van de strafrechtelijke handhaving. Ook worden in de driehoek afspraken gemaakt over de
inzet van de politie bij demonstraties, evenementen en andere incidenten/eenmalige gebeurtenissen.

Jan Boeijenga
Adviseur Regioburgemeester

Sturing op politie

officier beleid en strategie) , een lid van de eenheidsleiding en de districtschef.

Lokale gezagsdriehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM, OvJ, DC of BTC of voorbereider RBT,
gasten afhankelijk van thema.
Gezamenlijk. Secretaris IV of ambtenaar van
gemeente van de BM die vz. is.
Ambtelijk.
Actiepunten/afspraken lijst. Terugkoppeling via
platforms IVZ en/of DVO.

Lokale Gezagsdriehoek
Grote steden: lokale 3-hoek
Andere: lokale 3-hoek RBT niveau
4-6x pj

Onderwerpen: Behoefte en actualiteit, o.a. politiecapaciteit - projecten zoals woninginbraak - resultaten politie - actuele onderzoeken -voortgang jaarplan.
In sommige districten: jaaragenda met onderwerpen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Wisselend per gebied/gemeente bij voorbereiding of in ambtelijk platform integrale veiligheid.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Gezag wordt geïnformeerd en bepaalt de sturing (beperkte werking door nieuwe rollen). De districtelijke
veiligheidsoverleggen hebben goede maat voor overleg. Bestuurders kennen elkaar vanuit samenwerking.

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Lokaal

Art. 13

District

Districtelijk Veiligheidsoverleg

Aanwezig:

RB (vz.), BM’s, OM, EL en DC.
Soms brandweer, waterschap, defensie,
RIEC, Veiligheidshuis, IVZ, Halt, GGD.
Secretaris:
Wisselt. Meestal secr. VR en ondersteuning
politiedistrict.
Voorbereiding: Varieert per district. In politielijn afstemming
met EL en districten.
Communicatie: Verslag cq actiepuntenlijst.

Districtelijk Veiligheidsoverleg (5)
(bestuurlijk overleg op niveau van
de veiligheidsregio)
5-9x pj

Onderwerpen: Voortgang prestaties districten - reorganisatie en realisatie - districtelijke thema’s en afstemming van landelijke thema’s - voorbereiding
Artikel 19-overleg - meningsvorming in de eenheid. Volgens een veiligheidsagenda.
Betrokkenheid andere burgemeesters: BM’s allen zitting in een Districtelijk Veiligheidsoverleg.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Adviseur RB: aangever van thema’s of vraagstukken / informatieverstrekker. Andere adviseurs: wisselend
per district. Dit is in ontwikkeling. In aantal districten via overleg integrale veiligheid.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Praktische invulling voor overleg en ruimte voor gesprek in grote eenheid. Tevens gebruik bestaande
overlegstructuur.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming tussen ketenpartners en een goede maat voor overlegvoering.

Regionaal

Regionale driehoek
RB (vz.), plv RB, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM, Politie.
Geen directe terugkoppeling naar derden.
Via Regionaal Veiligheidsoverleg cq
bestuurscolleges met 81 gemeenten.

Aanwezig:

Voorzitters districtelijke
veiligheidsoverleggen (RB is vz.),
HOvJ, EC. Soms gastsprekers.
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM, Politie.
Verslag naar deelnemers, mondeling en
schriftelijk naar districtelijke
veiligheidsoverleggen van relevante punten.

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Regionale Driehoek
6 x pj
Art. 41

Onderwerpen: Ontwikkeling en voortgang beleidsplan - politiecapaciteit - vraagstukken politie en OM - landelijke ontwikkelingen - reorganisatie
en realisatie - reorganisatie OM, positiebepaling in ontwikkeling.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Niet rechtstreeks (zijn er 81). Getrapt via het regionaal veiligheidsoverleg.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Niet. Via maandelijks afstemmingsoverleg adviseurs politie districten.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Wettelijke taak Art. 41.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming - informatie uitwisseling - stuurinformatie.

DB/Regionaal Veiligheidsoverleg
DB/Regionaal Veiligheidsoverleg
6x pj

Onderwerpen: Voortgang prestaties districten - reorganisatie en realisatie - districtelijke thema’s en afstemming landelijke thema’s ter voorbereiding
Artikel 19-overleg - meningsvorming in de eenheid - thema’s veiligheidsregio.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via voorzitters districten.
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Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Is een punt van bespreking/ontwikkeling. Worden geïnformeerd.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Artikel 38d, 39, voorbereiding Art. 41a.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming en voorbereiding Art. 19 - voortgang/knelpunten eenheid - evt. afstemming capaciteitsvraagstukken.

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz), alle BM’s, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM, Politie.
Nog niet. Doel is terugkoppeling in
hoofdlijnen.

Bestuurscollege
(overleg is nog in ontwikkeling)
2x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Informatie uitwisselen Artikel 19-overleg - voortgang reorganisatie en realisatie - ontwikkelingen OM - landelijke prioriteiten – beleidsplan actuele thema’s. Discussiëren met 81 is een uitdaging.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Presentaties op portefeuilles.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Op dit moment niet. Is punt van nadere bespreking/ontwikkeling.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Artikel 38d.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Wettelijk is terugkoppeling bepaald. Binding en afstemming (lastig met 81 BM’s en OM).

Sturing op politie

Sturing op politie

Bestuurscollege
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Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Bila BM / BTC

BM, BTC

Bila BM / DC

BM, DC

Oost-Nederland

Oost-Nederland

Lokaal

District

Districtelijke Stuurploeg

Stuurgroep Veiligheidshuis

Bestuurlijke gids (BM), OvJ, DC, TC opsporing, RIEC, politieambtenaren

Bestuur, OM, Politie en bijv. Reclassering, Jeugdzorg

Regionaal
Bila HOvJ / EC

HOvJ, EC

Bila RB / HOvJ

RB, HOvJ

Bila RB (BM) / EC

Arrondissement Justitieel
Beraad

Plaform IVZ

Regionaal Veiligheidsoverleg

Bestuurlijke Begeleidings-groep
Veiligheidsstrategie

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

5-9x per jaar

RB, HOvJ, EC, vz. DVO’s, ambtelijke ondersteuning

BM, OvJ, chef politie, medewerkers politie, ambtenaren Gemeenten, VR (o.a.)
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Stuurgroep Burgernet

RB (BM), EC

Sturing op politie

Sturing op politie

Midden-Nederland

Regio Midden-Nederland
Met de komst van de Politiewet 2012 zijn de oude korpsen Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht samengegaan in de eenheid
Midden-Nederland. Tevens zijn de formele regionale bestuurlijke overleggen, de zogenoemde Regionaal Colleges ontstaan vanuit
beheersverantwoordelijkheid, vervallen en is de Regioburgemeester de nieuwe speler binnen de Politiewet die een rol speelt in de
verbinding tussen lokaal en nationaal.
Bestuur, OM en politie in Midden-Nederland stelden zich met de komst van deze veranderingen de vraag: Hoe houden we integrale
verbinding en afstemming, samenwerking in de aanpak van onveiligheid en sturing op politie binnen de nieuwe eenheid en hoe
wordt de positie van het gezag gewaarborgd? Ter verkenning van dit vraagstuk is de commissie Bestuur & Cultuur ingericht, met
daarin vertegenwoordiging van de betrokken partners. De commissie Bestuur & Cultuur heeft in 2012 haar opdracht, verkregen van
de voormalige interregionale driehoek, uitgewerkt tot een voorstel voor sturing op politie en de veiligheidsaanpak in een regionale
overlegstructuur binnen het nieuwe politiebestel: “waarom bespreken we wat met wie op welk niveau in welke vorm en wanneer?”.
Hieruit is de structuur van (basisteam)driehoeken, districtelijk veiligheidscolleges, het adviescollege veiligheid, het artikel 41 overleg en
het regionaal veiligheidscollege ontstaan.
Midden-Nederland kenmerkt zich door bundeling van krachten. De partners slaan de handen ineen ten aanzien van sturing, overleg
én de aanpak van onveiligheid. Naast de sturings- en overlegstructuur werken Bestuur, OM en politie samen aan een veiliger
Midden-Nederland binnen de Veiligheidsstrategie. Samenwerking in de aanpak van onveiligheid wordt ondersteund door een structuur
van taskforces en stuurgroepen.
Deze structuur voor sturing, overleg en afstemming is vastgesteld in de voormalig Regionaal Colleges d.d. december 2012. Daarbij is
het uitgangspunt gehanteerd om vanaf 1 januari 2013 van start te gaan, waarbij 2013 is gemarkeerd als ‘proefjaar’. In augustus 2013
is gestart met de verkenning van de eerste indrukken en ervaringen. De vraag is gesteld of de ontwikkelde structuur bijdraagt aan:
• een meer gerichte samenwerking en afstemming tussen de partners binnen de eenheid en tussen de verschillende niveaus
• een meer gerichte en versterkte sturing op politie
• waarborgen van de positie van het lokaal gezag
Deze verkenning heeft geresulteerd in handvatten voor aanscherping en bijstelling, welke eind 2013 zijn voorgelegd aan de partners
en door hen zijn vastgesteld. Per januari 2014 wordt de sturings- en overlegstructuur in Midden-Nederland op basis van deze
handvatten doorontwikkeld.
Hierbij treft u een inkijk in de totale bestuursstructuur Midden-Nederland. Achterliggende documentatie is desgewenst opvraagbaar.
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Ad van Breukelen

Adviseur Regioburgemeester		

Hoofd bureau Regionale Veiligheidsstrategie

Sturing op politie

Esther de Mol			

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM, OvJ, DC of BTC.
Gemeente.
Gemeente i.s.m. beleidsmw. OM en Politie.
Input DVC, tbv afspraken, afstemming, aanpak.

1. Gezagsdriehoek gemeente 4-26x pj
Utrecht, Amersfoort, Almere, Lelystad
2. Gezagsdriehoek Basisteam
min 2x pj overige gemeenten
3. Incidenteel
112-Driehoek

Gezagsdriehoek Gemeente/Basisteam
Onderwerpen: Van operationeel tot strategisch.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Gezamenlijke voorbereiding bij Gezagsdriehoek Basisteam (individuele voorbereiding bij gemeente en
112-Driehoek).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Voorbereiden voor strategisch overleg op districtsniveau - afspraken maken - afstemming over lokale openbare orde
problematiek, veiligheidsthema’s en aanpak - lokale prioritering en inzet en afstemming over BT niveau.

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Lokaal

Art. 13

District

Districtelijke veiligheidscollege

Aanwezig:

BM’s per district (grootste
gemeente vz.), DC, D-OvJ
(en ondersteuning RVS,
adviseur RB).
Secretaris:
4x Gemeente (Amersfoort, Utrecht,
Huizen, Stichtse Vecht), 1x politie (Flevoland).
Voorbereiding: Integraal breed ambtelijk vooroverleg +
adviseur RB + RVS (Ambtelijk Vooroverleg).
Communicatie: Via vz naar Adviescollege Veiligheid.

Districtelijk Veiligheidscollege (5)
(fungeert waar mogelijk ook als
driehoeksoverleg)
4x pj
Art 13

Onderwerpen: Districtelijk Veiligheidsbeeld, w.o. opsporing en evenementen (sturing op politie, versterken integrale aanpak), Districtelijke samenwerking
(thema’s, afspraken, werkwijzen), Issuemanagement (intervisie, uitleren), Regionale Samenwerking (gezamenlijke veiligheidsaanpak, veiligheidsstrategie),
Advisering regioburgemeester (vertegenwoordiging lokaal gezag).
Betrokkenheid andere burgemeesters: Allen aanwezig.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Ambtelijk voorbereidend overleg (AVO), alle gemeenten, politie, OM, RVS, adviseur RB.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Strategisch niveau voor districtelijke sturing en samenwerking.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afspraken voor districtelijke veiligheid en integrale samenwerking en advies/besluitvorming voor regionale en
landelijke onderwerpen, schakel tussen lokaal en regionaal.

Regionaal

Regionale driehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Aanwezig:

Secretaris:
Voorbereiding:

Communicatie:

RB (vz.), alle BM’s, OM (parketleiding en
D-OvJ), Politie (EC + DC) en soms thematisch
directeuren VR.
Adviseur RB en RVS.
Adviseur RB, OM, Politie, RVS, bredere
werkgroep gemeente en
netwerkbijeenkomsten.
Via Adviescollege Veiligheid en
Districtelijk Veiligheidscollege.

Art.41

Onderwerpen: Afstemming lopende zaken, advisering ACV / DVC en driehoekspartners onderling, thematische verkenning landelijke en regionale
onderwerpen, monitoring voortgang samenwerking in Midden-Nederland.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Lijn van regionale driehoek naar adviescollege veiligheid / districtelijk veiligheidscollege.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Niet.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Geen formele verantwoordelijkheid (geen beheers- of gezagsdriehoek), informeel binnen regio signaleren
en adviseren.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming, advisering, monitoring, relatie en verbinding.

Adviescollege veiligheid
Adviescollege Veiligheid
4x pj

Onderwerpen: Bespreken van afgestemde onderwerpen vanuit DVC (proactief en reactief), advisering RB, regionale samenwerking.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via voorzitter Districtelijk Veiligheidscollege of voorzitter Taskforce.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Worden geïnformeerd via secretaris.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Zelfstandige adviesrol als schakelpunt tussen district en regio/land.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Platform vanuit DVC’s/klankbord/afstemming voor RB en regionale onderwerpen.

Regionaal veiligheidscollege
Regionaal Veiligheidscollege
2x per jaar
Art. 39.1

Onderwerpen: Thematisch en wettelijke verantwoordelijkheden.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Allen aanwezig, betrokken bij voorbereiding thema, locatie en suggesties inhoud via ACV.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Worden geïnformeerd door adviseur RB en thema RVC ook thema ambtelijke netwerkbijeenkomsten.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Wettelijk: jaarverslag, meerjarenbeleidsplan; borgen en verder ontwikkelen effectieve samenwerking in de regio.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Wettelijke verantwoordelijkheid, uitleren en doorleven actuele thema’s/aanpak veiligheidsproblematiek.

Sturing op politie

Sturing op politie

Aanwezig:

RB (vz.), voorzitters (BM) 5 districten,
HOvJ, EC (en ondersteuning RVS,
Adviseurs EC, HOvJ en RB).
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM, Politie, RVS.
Via vz. DVC naar DVC.

Regionale Driehoek
4-6x pj

25

24

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz), HOvJ, EC, (en ondersteuning
adviseurs EC, HOvJ en RB).
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM, Politie, RVS.
Naar Districtelijk Veiligheidscollege
t.b.v. advies, afstemming, monitoring
en verbinding.

Bila BM / BTC

BM, BTC

Bila BM / DC

BM, DC

District

Districtelijk Operationeel Overleg

Stuurgroep Veiligheidshuis

Midden-Nederland

Midden-Nederland

Lokaal

DC, Districtsofficier, Chef Districtsrecherche

Aantal BM’s, Beleidsofficier, DC. voor Utrecht (3 districten), Gooi en Vechtstreek (1 district) en Flevoland
(1 district)

Regionaal
Bila HOvJ / EC

Bila RB (BM) / EC

Bila RB / HOvJ

ELOM (Eenheidsleiding/OM)

DB RVS

Arrondissement Justitieel Beraad

Stuur- en Weegploegen

RB (BM), EC

RB, HOvJ

HOvJ, plv EC

Bestuurlijk portefeuillehouder, lid eenheidsleiding politie, plv HOvJ

Voorzitters stuurgroepen veiligheidshuizen (BM’s), OM, Reclassering, Verslavingszorg, Jeugdzorg,
Halt, Slachtofferhulp…. (2x pj)

OM en Politie

Sturing op politie

Sturing op politie

Zoals bijvoorbeeld:
• Taskforce Jeugd
• Taskforce Woninginbraken
• Taskforce Geweld
• Taskforce GOC / Stuurgroep RIEC
• Werkgroep Publiek Vertrouwen
• Stuurgroep Burgernet
• Stuurgroep Verkeer
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Diverse Bestuurlijke overleggen

HOvJ, EC

Noord-Holland

Regio Noord-Holland
De eenheid Noord Holland beslaat een oppervlakte van circa 5600 km2 en heeft bijna 1,5 miljoen inwoners. De eenheid kent
verschillende middelgrote stedelijke gemeenten en diverse plattelandsgemeenten. Een gevarieerd en grotendeels door water omgeven
gebied, met toeristische trekpleisters, economische centra, drukke verkeersaders, een luchthaven, landelijke gebieden, multiculturele
steden, drukbezochte evenementen en een breed cultuuraanbod.
Deze bijzondere kenmerken van de eenheid vergen een passende bestuurlijke structuur om de integrale veiligheid te waarborgen. De
inrichting van de Nationale Politie heeft met zich meegebracht dat er tien robuuste basisteams zijn ontwikkeld, verdeeld over een drietal
districten. Naast het driehoeksoverleg op basisteamniveau stemmen de voorzitters van de driehoeken samen met de eenheidschef en
hoofdofficier het beleid op eenheidsniveau af. Hierin is Noord Holland uniek.
Op ambtelijk niveau zijn vertegenwoordigers van de alle gemeenten, openbaar ministerie, politie en de adviseur van de
regioburgemeester verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de bestuurlijke processen en uitzetten van integraal veiligheid beleid.
Zij doen dit in een werkgroep en communiceren actief en pro-actief met de betreffende organisaties en trachten op deze manier de
bureaucratie te beperken en het integraal veiligheidsbeleid te versterken.
Kijkend naar de toekomst is de intentie om deze werkwijze voort te zetten, waarin lokale verankering centraal staat en meerwaarde
wordt gezocht in integrale veiligheid op eenheidsniveau.

Roel van der Wal
Adviseur Regioburgemeester
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Sturing op politie

Basisteam driehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM, BOvJ, BTC.
Gemeente.
Beleidsmedew. OM + Politie + AOOV Gemeente.
Terugkoppeling aan Platform Integrale veiligheid
& Werkgroepen integrale Veiligheid per district.
Zij communiceren via hun vz. met partners.

Basisteam Driehoek
(1 driehoek per BT, meerdere gemeenten)
4-6x pj

Onderwerpen: Integrale veiligheidsonderwerpen ingebracht door politie en/of gemeente / OM.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Voorbereiding en secretaris driehoek (grootste gemeente).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Cruciaal voor sturen op de politie.

Noord-Holland

Noord-Holland

Lokaal

Art 13

District

Bestuurlijk overleg veiligheid
Aanwezig:

Alle BM’s VR, plv. HOvJ, DC, gasten voor
presentaties. BM is voorzitter.
Secretaris:
Gemeente.
Voorbereiding: Via VR/Gemeenten.
Communicatie: Via AOV-ers en BM’s die horen bij district.

Bestuurlijk Overleg Veiligheid
(per district)
4-6x pj (neemt af)

Onderwerpen: Integrale veiligheid ingebracht door gemeenten. Politie en OM brengen bewust niet in.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Alle burgemeesters bij overleg districtelijk niveau. Gemeenschappelijke onderwerpen op RBOP.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Adviseur RB: geen rol. Anderen: via één van de AOV-ers van de gemeenten.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Geen formele rol.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Informele onderlinge afstemming.

Regionaal

Regionale driehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz), EC, HOvJ, adviseur EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB, adviseur HOvJ, adviseur EC.
Terugkoppeling overleg 10 vz. driehoeken
& regionaal besluitoverleg politie &
verzending verslagen naar betrokkenen.

Regionale Driehoek
(of Eenheids Driehoek)
8x pj
Art. 41

Onderwerpen: Regionaal niveau - terugkoppeling en vooruitblik diverse overleggen.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Terugkoppeling naar overleg 10 voorzitters driehoeken & RBOP.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via werkgroep integrale samenwerking voor agenda eenheidsdriehoek.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Afstemming.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Goede verstandhouding en geïnformeerd blijven.

Voorzittersoverleg
10 vz. basisteams.
Adviseur RB.
Adviseurs RB, OM en Politie.
Terugkoppeling aan Partners IV.

Aanwezig:

RB (vz.), alle BM’s, HOvJ, EC en 3 DC’s.
Soms verschillende organisaties i.v.m.
presentaties.
Adviseur RB.
Adviseur RB, adv. HOvJ, adviseur EC,
werkgroep Integrale samenwerking.
Verslagen naar betrokkenen. Transparantie
is belangrijk.

Voorzittersoverleg
2-8x pj

Onderwerpen: Integrale veiligheid / politie.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Aansluiting van de tien voorzitters van de driehoeken. Zij consulteren de overige burgemeesters in de driehoek.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via de platforms en werkgroep integrale samenwerking.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Afstemming.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Voorbereiding op RBOP en netwerkmoment voor burgemeesters.
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Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Communicatie:

Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (RBOP)
2x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Integrale veiligheidsonderwerpen ingebracht door politie en/of gemeente / OM.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via adviseur en terugkoppeling via verslagen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via werkgroep integrale samenwerking voor agenda eenheidsdriehoek. Adviseurs kunnen punten aanleveren.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Afstemming en besluitvorming.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Instemming regionale veiligheidsthema’s, gremium om alle BM’s te consulteren.

Sturing op politie

Sturing op politie

Secretaris:
Voorbereiding:

Regionaal bestuurlijk overleg politie (RBOP)

Bila BM / BTC

Basisteam Stuurploeg Opsporing

BM, BTC

Noord-Holland

Noord-Holland

Lokaal

OvJ, BTC, Teamchef DR

District
Bila BM / DC

BM, DC

Bestuurlijk Overleg Veiligheid

Alle BM’s VR, plv HOvJ, DC

Platform Integrale Veiligheid
(Werkgroep Integr. Veiligheid)

AOOV-ers, GGD, Beleidsmedew. Politie (OM is agendalid)

Informatieoverleg RIEC

Stuurgroep Veiligheidshuis

OvJ, DC, RIEC, AOOV-ers

BM, DC, aantal BM’s

Regionaal
Arrondissement Justitieel
Beraad

Regionaal Justitieel Overleg

Werkgroep Integrale
Samenwerking

Werkgroep Woninginbraken,
Overvallen, Straatroven

Adv. RB, Adv. Politie, Adv. OM, Adv. Gemeente

Programmabureau, Adv. Politie, Adv. Gemeente

OvJ, EL, DRR-leiding, diensthoofd informatie

Zoals bijvoorbeeld: Stuurgroep Burgernet

Sturing op politie

Sturing op politie

Diverse Bestuurlijke /
Ambtelijke overleggen

HOvJ, EL, Recherche OvJ
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Regionaal Stuurgroep Opsporing

RB, HOvJ, EL:, , Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL, Slachtofferhulp NL, CJIB, Jeugdzorg, Bestuur PI

Amsterdam

Regio Amsterdam
In de regio Amsterdam is er met de inwerkingtreding van de Politiewet 2012 niet veel veranderd, als het gaat om de (bestuurlijke)
overlegstructuur en werkwijze. De omvang van de regio is onveranderd gebleven en de grenzen zijn congruent met die van de
veiligheidsregio. Bovendien is het aantal gemeenten binnen de regio beperkt tot zes: Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn,
Diemen en Ouder Amstel. Het gebied beslaat ongeveer 335 km2 en heeft meer dan 960.000 inwoners (waarvan 810.00 in Amsterdam).
Er zijn vier politiedistricten en 17 basisteams.
Ongeveer elke twee maanden vindt er een vergadering plaats van het Regionaal Bestuurlijk Overleg. De leden van dit overleg zijn
dezelfde als de deelnemers aan het overleg van het Veiligheidsbestuur; de overleggen vinden dan ook aansluitend aan elkaar plaats. Er
is één agenda, maar binnen de agenda is onderscheid gemaakt tussen Veiligheidsbestuur en Regionaal Bestuurlijk Overleg. In dit overleg
wordt onder andere het Regionaal Veiligheidsplan vastgesteld en wordt drie keer per jaar de Regionale Veiligheidsrapportage besproken.
Er is geen aparte ‘regionale’ driehoek. Elke maand - en zoveel vaker als nodig is - vindt er in Amsterdam een driehoeksoverleg plaats.
Daarbij wordt er geen onderscheid meer gemaakt tussen beheer en gezag. In de andere gemeenten binnen de regio vinden ook
driehoeksoverleggen plaats. Deze zijn iets minder periodiek en vinden gecombineerd plaats, verschillende gemeenten nemen deel aan
één driehoek: 1 voor Diemen en Ouder Amstel en 1 voor Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn. In deze gemeenten vindt er wel vaker
bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester en de wijkteamchef en/of districtschef. Ongeveer eens in de twee weken vindt er
bilateraal overleg plaats tussen de burgemeester van Amsterdam en de politiechef in het zogenoemde BM - HC overleg.
Voor sommige onderwerpen zijn er bijzondere, regionale stuurgroepen of is er een ‘driehoek plus’. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
RIEC of de aanpak van de TOP 600. Bij deze overleggen nemen dan ook andere bestuurders en/of de Belastingdienst deel aan het
driehoeksoverleg.

Martijn Schilstra
Adviseur Regioburgemeester
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Sturing op politie

Aanwezig:

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM, HOvJ, EC (A’dam) of DC (andere
gemeenten), adviseur RB, adviseur
OOV (= secr.). Gasten op onderwerp
(Belastingdienst, Wethouder).
Maar dan wordt ’t vaak een Stuurgroep
(bijv. Top 600, prostitutie, RIEC etc.).
Amsterdam: Adviseur OOV.
Secretaris driehoek, Staf parketleiding,
staf eenheidsleiding.
Intern door secretaris. Verslag wordt
beperkt gedeeld.

Gezagsdriehoeken
Gezagsdriehoek (3)
1x Amsterdam, 1x Diemen-Ouder Amstel,
1x Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn.
12x pj (A’dam)
enkele keren (andere)

Amsterdam

Amsterdam

Lokaal

Onderwerpen:
• Breed, alles op het gebied van openbare orde en veiligheid, waaronder actualiteiten en beleidsmatige zaken.
• Regelmatig extra driehoek/vijfhoek / zeshoek bij evenementen of incidenten (zedenzaak, voetbal, demonstraties).
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Allen bij eigen driehoeken.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Driehoeken zijn centraal overleg. Meeste onderwerpen RBO zijn voorbesproken in driehoek(en).

Art. 13

District
Geen

Regionaal
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:

Communicatie:

RB (vz), alle BM’s, Korpsleiding,
Parketleiding.
Adviseur RB.
Adviseur RB, Politie, adviseurs OOV,
deelnemers en ondersteuning uit
regio-gemeenten.
Verslag voor allen.

Regionaal bestuurlijk overleg
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
(= zelfde samenstelling als Veiligheidsbestuur)
7x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Huisvesting – veiligheidsrapportage – prioriteiten – woninginbraak – RIEC – reorganisatie politie – Artikel 19-overleg.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Formeel geen ‘portefeuilleverdeling’ o.i.d., wel deelname regionale stuurgroepen. BM Amstelveen is plv. RB.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Periodiek voorbereidend overleg waarbij deelname aan werkgroepen.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Verantwoordelijk voor voorbereiding en afstemming RBO.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Amsterdam kent geen regionale driehoek. RB doet terugkoppeling/input Artikel 19-overleg. Centraal overleg
op regionaal niveau, gekoppeld aan vergaderingen veiligheidsbestuur. Vooral afstemming, draagvlak informerend. Enkele keer besluitvormend.
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Sturing op politie

Sturing op politie

Amsterdam

Amsterdam

Lokaal
Bila RB (BM) / EC

BM, EC (1x per 2 weken)

Bila BM / BTC

In kleinere gemeenten binnen de regio

Bila BM / DC

Indien nodig in andere gemeenten dan Amsterdam

District

Regionaal
Veiligheidsbestuur

Stuurgroep cq Driehoek Plus

Samenstelling is dezelfde als die van het Veiligheidsbestuur (alle BM’s, HOvJ en EC)

Afhankelijk van het onderwerp aanwezigheid van andere bestuurders (burgemeesters, wethouders) of
organisaties (bijv. Belastingdienst)
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Sturing op politie

Sturing op politie

Den Haag

Regio Den Haag
Het verzorgingsgebied van de eenheid Den Haag bestaat uit twee voormalige politieregio’s, te weten Haaglanden en Hollands Midden.
De karakteristiek van deze regio’s verschilt onderling sterk: in Haaglanden is sprake van een (grotendeels) sterk verstedelijkt gebied,
bestaande uit 9 gemeenten. Naast de centrumgemeente Den Haag met meer dan 500.000 inwoners zijn er –n aast enkele kleinere – nog
drie gemeenten met rond de 100.000 inwoners. Hollands Midden heeft – buiten enkele grotere gemeenten - overwegend een landelijk
karakter; het aantal gemeenten in de voormalige regio bedraagt (sinds 1 januari 2014) 23.
De verschillen in karakteristiek hadden ook hun weerslag op de inrichting van de bestuurlijke overleggen. Zo was in voormalig
Haaglanden (noch bestuurlijk, noch in de politieorganisatie) sprake van een districtelijk niveau. Voor bovenlokale thema’s was dus de
schaal van de regio de geëigende. In Hollands Midden fungeerden evenwel ook in het oude bestel reeds districtscolleges en werd de
districtelijke schaal veelal als een natuurlijk niveau voor bovenlokale samenwerking ervaren.
In het nieuwe bestel is nu de uitdaging een nieuw evenwicht te vinden, dat recht doet aan beide gegevenheden: vertrekkend vanuit de
lokale opgaven, samenhang brengen in beleid en uitvoering op thema’s die het lokale niveau overstijgen. En daarbij gebruik maken van
(bestaande en nieuwe) structuren op het daartoe geëigende schaalniveau als het gaat om de praktische uitvoering.
Dat heeft geleid tot een inrichting, waarbij op regionaal niveau het Regionaal Bestuurlijk Overleg het gremium is waar - in plenum regionale veiligheidsvraagstukken worden besproken (met het Regionaal Beleids Plan als richtsnoer). Als voorportaal fungeert een
dagelijks bestuur onder voorzitterschap van de regioburgemeester, waarin – naast de Hoofdofficier van Justitie - de districten buiten de
stad Den Haag met twee burgemeesters zijn vertegenwoordigd. Daarbij is rekening gehouden met een evenwichtige vertegenwoordiging
van de grotere en kleine gemeenten. Voorts komt op regionaal niveau periodiek de eenheidsdriehoek bijeen, waar afstemming
plaatsvindt tussen de beide gezagen en de politiechef.
Op districtelijk niveau fungeren districtscolleges. Deze dienen zo mogelijk ook als (gezags)driehoek. Hetgeen onverlet laat dat indien de
omstandigheden (openbare orde of strafrechtelijk) dat noodzakelijk maken of het gezag dat wenselijk acht, de lokale driehoek bijeen
komt. In de stad Den Haag (bestaande uit drie politiedistricten) is vanuit het gezag de lokale driehoek leidend.
Op alle niveaus is sprake van ambtelijke pendanten van de bestuurlijke overleggen, waarin wordt geparticipeerd door gemeenten, OM en
politie. Binnen de stad Den Haag fungeren ambtelijke overleggen op stadsdeelniveau.
Om de samenwerking op regionaal niveau te stimuleren, is een regionaal samenwerkingsverband integrale veiligheid in het leven
geroepen. De grotere gemeenten binnen de eenheid vervullen daarin met de politie een trekkersrol. Ook het OM neemt daarin deel en de
kleinere gemeenten (die nu eenmaal over minder ambtelijke capaciteit beschikken) participeren op specifieke thema’s. Doelstelling is te
komen tot vooral praktische handreikingen, die ten dienste staan van de aanpak op regionaal, districtelijk of lokaal niveau. Vanuit het
regionale samenwerkingsverband wordt ook een verbinding gelegd met andere regionale voorzieningen als het RIEC, de veiligheidshuizen
en de veiligheidsregio’s.
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Voorts is als uitgangspunt gehanteerd dat waar specifieke (bestuurlijke) stuurgroepen noodzakelijk zijn, qua samenstelling en

Patrick Blankwaard
Adviseur Regioburgemeester

Sturing op politie

vergaderritme zoveel mogelijk wordt aangesloten op bestaande structuren, zoals het DB RBO.

Den Haag

Den Haag

Lokaal
Aanwezig:

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM, HOvJ (Den Haag), OvJ (overige
gemeenten), EC/DC’s (Den Haag),
BTC/ Bureauchef (overige gemeenten).
Gasten op onderwerp.
Politie (staf). Overig: Gemeente (in het algemeen).
Gemeente, OM, Politie.
Door deelnemers in de lijn / waar nodig
ondersteuning door eenheidsstaf / via ambtelijke
vooroverleggen op lokaal en/of distr. niveau.

Lokale driehoek
Lokale Driehoek (2-3)
Stad Den Haag: wekelijks.
Buiten Den Haag: naar behoefte.
Anders district.
Art 13

Onderwerpen: Operationele (actuele) zaken worden op het niveau van de lokale driehoek besproken. (Evenementen, demonstraties en veiligheidsincidenten
binnen de gemeente). Indien operationele zaken het lokale niveau overstijgen kan buiten Den Haag in voorkomende gevallen worden gekozen voor bespreking
op districtsniveau. Beleidszaken (zoals criminaliteits- en veiligheidsontwikkeling) worden voor wat betreft Den Haag eveneens besproken in de lokale driehoek
van die gemeente. Buiten Den Haag worden beleidzaken in principe geagendeerd voor het districtscollege, dat dan ook als districtsdriehoek kan fungeren.
Indien het gezag dat wenst, vindt echter ook buiten Den Haag op lokaal niveau driehoeksoverleg plaats (vooral in grotere gemeenten).
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Ambtelijke vooroverleggen.
Belang overleg in veiligheidsdomein: De wettelijk vastgestelde basis: het is gezagsbasis op het gebied van de lokale veiligheid.

District

Districts colleges / districtelijke driehoek

Aanwezig:

DC: Gemeente, Politie, OM. Gasten
op onderwerp.
Secretaris:
Beleidsadviseur Politie (eenheidsstaf).
Voorbereiding: Beleidsadviseur Politie (eenheidsstaf).
Communicatie: Via ambtelijke vooroverleggen op
districtsniveau. Afstemming tussen districten
gebeurt bij politie binnen eenheidsstaf
+ netwerk OOV (ambtelijk) + bestuurlijk
binnen DB RBO.

Districts Colleges (4)
(fungeren waar mogelijk ook als
driehoeksoverleg)
5-6x pj
Art. 13

Onderwerpen: Zie bovenstaand (bij lokale driehoek): beleidszaken op gebied van (integrale) veiligheid en daarnaast die operationele onderwerpen, die breder
liggen dan binnen één gemeente en bovenlokale bespreking zinvol maken.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via bestuurlijke districtscolleges (DB), RBO, Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijke districtelijke vooroverleggen, bilaterale
overleggen etc.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Ambtelijk districtelijk vooroverleg.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Veiligheidszaken die gemeentelijk niveau overstijgen, maar districtelijk aangepakt kunnen en/of zelfs moeten
worden, zoals bijv. de inzet van de flexteams van de politie. Maar hier ligt ook de verantwoordelijkheid voor de districtelijke vertaling van in het RBO vastgestelde regionale kaders.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Sturing veiligheidszaken, waarbij het gezag vanuit het oogpunt van nut en noodzaak de keuze heeft gemaakt deze niet
op gemeentelijk, maar op districtelijk niveau te bespreken, af te stemmen en vast te stellen.

Regionaal

Eenheidsdriehoek

RB (vz.), HOvJ, EC, 2 BM’s per DC.
Adviseur RB.
Adviseur RB.
Via Bestuurlijk Districtscollege (DB), RBO
en Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijk
districtelijk vooroverleg, bilaterale
overleggen etc.

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), alle BM’s, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB, OOV ambtenaren, OM.
Via Bestuurlijk Districtscollege (DB), RBO
en Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijk
districtelijk vooroverleg, bilaterale
overleggen etc.

Eenheidsdriehoek
6x pj
Art. 41

Onderwerpen: Bedoeld om (plv.) RB, HOvJ en EC met elkaar af te laten stemmen en actuele onderwerpen te bespreken. Onderwerpen worden waar nodig
doorgeleid naar het DB en het RBO. Voorts terugkoppeling en voorbereiding landelijke thema’s.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via bestuurlijke districtscolleges (DB), RBO, Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijke districtelijke vooroverleggen, bilaterale
overleggen etc.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Netwerk OOV.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Afstemming tussen de gezagen op eenheidsniveau. Agendering onderwerpen ter bespreking in het DB en
het RBO.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Formeel overleg waarin (plv.) RB, HOvJ en EC zitting hebben en kunnen afstemmen, informatie uitwisselen en
agenda’s bepalen.

DB RBO
DB RBO
6x pj

Onderwerpen: Zie RBO, het DB bespreekt en bereidt de onderwerpen van het RBO voor.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via bestuurlijke districtscolleges (DB), RBO, Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijke districtelijke vooroverleggen, bilaterale
overleggen etc.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Netwerk OOV.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Voorbereiding RBO, advisering ervan en daarbij betrekken van de standpunten uit de districtscolleges.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming voor voorbereiding RBO.

Regionaal bestuurlijk overleg (RBO)
Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
5-6x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Vaststelling Regionaal Beleidsplan, alsmede die veiligheidsthema’s die daar op eenheidsniveau uit voort komen. Zo worden de gezamenlijke
prioriteiten binnen het RBO gemonitord, alsmede de activiteiten die uit deze prioriteiten voortkomen. Voorts de vaststelling van het jaarverslag en
terugkoppeling en voorbereiding landelijke thema’s.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via bestuurlijke districtscolleges (DB), RBO, Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijke districtelijke vooroverleggen, bilaterale
overleggen etc.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Netwerk OOV.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Regionaal Beleidsplan (vaststelling en toezicht op uitvoering ervan) en het jaarverslag.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Breedste bestuurlijke veiligheidsoverleg binnen de eenheid. Gezamenlijke vaststelling regionale prioriteiten en kaders.
Samenvattend: het is een bindende factor binnen de eenheid op bestuurlijk niveau.

Sturing op politie

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Sturing op politie

RB (vz.), plv. RB, EC, HOvJ.
Adviseur RB.
Adviseur RB, OM.
Via Bestuurlijk Districtscollege (DB), RBO
en Ambtelijk netwerk OOV, ambtelijk
districtelijk vooroverleg, bilaterale overleggen etc.
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Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Den Haag

Den Haag

Lokaal
Bila BM / BTC

Stuurgroep Veiligheid /
Leefbaarheid (Den Haag)

BM, BTC

BM, OM, Eenheidsleiding, wethouder Gemeente Den Haag

District
Bila BM / DC

Stuurgroep Veiligheidshuis

Veiligheidsoverleg Den Haag
(stadsdeelniveau)

BM, DC

Bestuur, OM, Politie, Reclassering, Jeugdzorg etc. (1x Leiden eo, 1x Den Haag eo)

Stadsdeeldirecteur (vz), BTC, OM (soms), afd. OOV van gemeente, leefbaarheidshandhaving

Regionaal
Stuurgroep RIEC

Netwerk OOV

Bila RB (BM) / EC

OM / Politie Overleg

Arrondissement Justitieel
Beraad

Diverse Bestuurlijke /
Ambtelijke overleggen

BM, OM, Politie, Belastingdienst en bijv. FIOD

Ambtenaren OOV van alle gemeenten, OM, Politie

RB, EC

Parketleiding, Eenheidsleiding

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

Taskforces / Stuurgroepen
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Sturing op politie

Sturing op politie

Rotterdam

Regio Rotterdam
Eenheid Rotterdam is werkzaam in 33 gemeenten en is samengesteld uit de voormalige korpsen Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland
Zuid. Het gebied van de eenheid is opgedeeld in zes districten en het gebied van de zeehavenpolitie.
Het gezag overlegt apart met de politie via bilateraal overleg op lokaal en regionaal niveau. Gezamenlijk voert het gezag regulier
driehoeksoverleg dat per district is georganiseerd. Gemeente Rotterdam beslaat (delen van) 5 districten en de zeehaven. Voor Rotterdam
geldt daarom een aparte constructie met een wekelijkse driehoek tussen burgemeester, eenheidschef en hoofdofficier.
Op regionaal niveau komen alle gezagsdragers onder voorzitterschap van de regioburgemeester bijeen in het regionaal
veiligheidsoverleg. De voorzitters van de districten, de hoofdofficier en de eenheidschef bereiden dat overleg in een dagelijks bestuur
voor. Het dagelijks bestuur fungeert tevens als een klankbord voor de regioburgemeester ten behoeve van zijn vertegenwoordiging van
de regio in het Artikel 19 overleg. Het regionaal veiligheidsoverleg is het overleg waar het meerjarenbeleidsplan wordt vastgesteld,
alsook de gezamenlijke inwonerbijdrage voor de regionale voorzieningen.
Gezamenlijke regionale voorzieningen worden bestuurd door afzonderlijke stuurgroepen met daartoe aangewezen bestuurders en
directeuren van de betrokken partners. Dit betreffen twee veiligheidshuizen, het RIEC, Burgernet en het integrale veiligheidsbureau
Veiligheidsalliantie regio Rotterdam.
De Veiligheidsalliantie organiseert twee keer per jaar een leerhuisbijeenkomst, waarbij de bestuurders thematisch bij elkaar komen voor
een inspirerend betoog of een inhoudelijke discussie.

Olav Jansen
Adviseur Regioburgemeester
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Rotterdam

Rotterdam

Lokaal

Lokaal politieoverleg/lokale driehoek (zie ook district)
Aanwezig:

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Driehoek Rotterdam: BM, HOvJ, EC,
directeur Veiligheid. Lokaal politieoverleg:
BM, BTC.
Gemeente.
Beleidsmedewerker district en gemeente.
Gemeente (wekelijks, meerdere districten).

Lokaal politieoverleg/lokale
driehoek

Onderwerpen: Lokale prioriteiten, ontwikkeling veiligheidscijfers, demonstraties/evenementen/wedstrijden, incidenten.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Secretariaat, agendering en voorbereiding.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Bepaalt prioriteit van inzet, informatieuitwisseling, beleidsbepaling lokaal veiligheidsbeleid.

Art. 13

District

Districtelijke veiligheidsoverleggen / driehoek
Aanwezig:
Secretaris:

BM’s, Gebiedsofficier, DC.
Gemeente, adviseur vz. (behalve bij
Zeehavenpolitie, daar een politiemedewerker).
Voorbereiding: Vooroverleg. Periodiek overleg tussen secr. van
de overleggen en de secr. van het DB.
Communicatie: Wisselend. Secretaris agendeert. Terugkoppeling

Districtelijk Veiligheidsoverleg (5)
4x district (3-17 gem.)
1x zeehaven (meerdere gem.)
3-5x pj
Art. 13

Onderwerpen: Verschillend per district, omvang gebied, aantal deelnemers. Monitoringcijfers - jeugdgroepen - beleidsvoornemens - GBO-voorbereidingen.
Rotterdam: Operationele zaken zoals incidenten - grote onderzoeken - voetbal - evenementen etc.
Betrokkenheid burgemeesters: Burgemeesters in district nemen deel, burgemeester grootste gemeente is de voorzitter.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Grootste gemeente voert secretariaat, vooroverleg ambtenaren OOV voorbereiden agenda.
Welke verantwoordelijkheden zijn hier belegd: Functioneert als driehoek, bepaalt prioriteit in het district, ook t.a.v. de flexibele schil in het district.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Enige formele driehoeksmoment voor meeste gemeenten - gezamenlijke besluitvorming van het gezag mogelijk.

via een verslag.

Regionaal
Aanwezig:

Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:

DB Regionaal Veiligheidsoverleg
(fungeert tevens als
Regionale Driehoek)
5x pj
Art 41

Onderwerpen: Monitoringcijfers - voortgang beleidsplan - punten uit districten - beleidsvoornemens - agenda regionaal overleg van alle BM’s - terugkoppeling Artikel 19-overleg - Stavaza regionale samenwerking integrale veiligheid.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Via de districten (terugkoppeling) en via de mail.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Per onderwerp indien relevant en via de terugkoppelingen per mail en in de districten.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Voortgang regionaal beleidsplan - klankbord RB - voorbereiding regionaal veiligheidsoverleg - stuurgroep
transitie meldkamer.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Bottom up en top down afstemming - verbinding tussen regionaal en districten. Draagvlak voor voorbereiding
regionaal overleg.

Regionaal veiligheidsoverleg
Regionaal Veiligheidsoverleg
3x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Voortgang en vaststellen beleidsplan - capaciteitsverdeling - besluiten tot regionaal beleid - financiën regionale verbanden zoals
Veiligheidshuis - RIEC - Veiligheidsalliantie (integrale veiligheid). Thema’s bijv. cameratoezicht, jeugdzorg.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Als deelnemers.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via voorbereiding per mail - in de districten - via het netwerk ambtenaren OOV.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Besluitvormend over o.a. beleidsplan - financiën - regionaal beleid. Opdrachten voor werkgroepen,
regionale samenwerking.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Besluitvorming ook over gemeentelijke bijdragen aan samenwerking en beleid. Zorgt voor verbinding in de regio.

Sturing op politie

Sturing op politie

RB (vz.), alle BM’s, OM, Politie. (is openbaar).
Adviseur RB.
Adviseur RB, Politie, adviseur OM, i.s.m.
secretarissen uit districten en hoofden reg.
samenwerkingsverbanden.
Voornamelijk via mail (verslagen, korte
terugkoppeling).

Dagelijks bestuur regionaal veiligheidsoverleg en regionale driehoek
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Communicatie:

(9 pers) RB (vz.), HOvJ, EC, voorzitters
(BM’s) van districtelijke driehoeken, plv. vz.,
Hoofd veiligheid Rotterdam, adviseur RB.
Adviseur RB.
Adviseur RB, adviseur OM, i.s.m.
secretarissen uit districten.
Voornamelijk via mail (verslagen en
korte terugkoppelingen).

Lokaal Politieoverleg

Veiligheidsoverleg
(of Handhavingsoverleg)

Stuurgroep Veiligheid
(Rotterdam stad)

Stuurgroep Veilig in de Wijk
(10-tallen keren pj)

Regionaal
BM, BTC of Sectorhoofd

BTC, Adv. veiligheid gemeenten, hoofden BOA’s etc.

BM, PC, HOvJ, Wethouders, hoofd veiligheid

BM, HOvJ, EC (bezoeken de wijken)

District
Netwerk OOV ZHZ &
Netwerk OOV Rijnmond

Stuurgroep VH ZHZ &
Stuurgroep VH RR

Districtelijk Veiligheidsoverleg

Rotterdam

Rotterdam

Lokaal

Bila RB (BM) / EC

Bila RB / HOvJ

Arrondissement Justitieel
Beraad

Strategisch Overleg

Thematisch Veiligheidsoverleg

RB (BM), EC

RB, HOvJ

BM, OM, Politie, Hfd. Veiligheid, externe partners (bijv. Reclassering)

KL, Parketleiding

Alle BM’s, HOvJ, EC

Ambt. OOV
Regiegroep VAR
(Integrale Veiligheid)

Aantal BM’s (portefeuillehouders), aantal hoofden veiligheid, afvaardiging Politie en OM, VR’s

Integrale Stuurploeg

BM (portefeuillehouder), OM, Politie

BM’s, Reclassering, GGD etc.

BM’s in district, sectorhoofd, OvJ
Stuurgroep RIEC

Drivergroep per integraal
thema (3x)

Diverse Bestuurlijke /
Ambtelijke overleggen

BM portefeuille (vz), SH Recherche, OvJ, hoofd RIEC, hoofd veiligheid Rotterdam, Belastingdienst

BM, ambt. OOV, Politie, OM, evt. wethouder

Zoals bijv. stuurgroep Burgernet
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Sturing op politie

Sturing op politie

Zeeland - West-Brabant

Regio Zeeland - West-Brabant
De eenheid heeft ongeveer 1,5 miljoen inwoners en kent 39 gemeenten. Het gebied is onderverdeeld naar 4 districten en 12 robuuste
basisteams.
Als gevolg van de komst van de Politiewet 2102 hebben OM, Politie en Bestuur een ‘Governancemodel’ voor de eenheid ZWB opgesteld
waarin is opgenomen op welke manier de sturing en inrichting van de eenheid gestalte krijgt. Immers, de feitelijke aansturing en
inrichting van de eenheid is sterk bepalend voor de mate waarin de lokale verankering - en de onomstreden versteviging van de rol van
de gemeenteraden bij het lokale veiligheidsbeleid - kan werken.
In het ‘Governancemodel’ is een beschrijving van de bestuurlijke overleggen opgenomen. De overlegstructuur is belegd op 3 niveaus te
weten het lokale niveau van het basisteam, het niveau van het district en die van de eenheid. De gezagsdriehoek vindt plaats op het
niveau van het basisteam waarin de burgemeesters van de gemeenten binnen het basisteam, de officier van justitie en de teamchef
deelnemen. Op het niveau van het district is er een districtelijke driehoek (of college). De regionale driehoek en het veiligheidscollege,
een overleg met alle 39 burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en de politiechef, zijn overleggen op het niveau van de eenheid en
onder voorzitterschap van de regioburgemeester. De komende jaren zal deze ‘Governance’ in de vorm van een groei- en leerproces
verder inhoud krijgen.
De veiligheidspartners binnen de eenheid geven gezamenlijk inhoud aan de integrale aanpak van veiligheidsproblemen.
De veiligheidsthema’s en samenwerkingsafspraken uit het regionaal beleidsplan maken daar onderdeel vanuit. Deze samenwerking
wordt naast de bovengenoemde bestuurlijke overleggen ondersteund door bestuurlijke werkgroepen, Taskforces en de projectgroep
Integrale Veiligheid.
In de hierna beschreven bestuursstructuur is de uitwerking van de genoemde bestuurlijke overleggen opgenomen. Op dit moment wordt
opnieuw bekeken of de bestaande bestuursstructuur nog passend is.

Liesbeth Gaillard
Adviseur Regioburgemeester
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Lokale Gezagsdriehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

LGD: BM, Gebiedsofficier, DC en BTC.
BTD: BM, Gebiedsofficier, BTC.
LGD: Gemeenten.
BTD: Gemeenten.
LGD: Gemeenten, OM, Politie.
Verslag.

Lokale Gezagsdriehoek (1)
Tilburg (wekelijks)
Basisteam Driehoeken
Rest
Art 13

Onderwerpen: Lokale veiligheidsvraagstukken - veiligheidsbeeld.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Adviseur openbare orde en veiligheid bereidt voor.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Operationeel overleg over veiligheid.

Basisteam Driehoeken

Zeeland - West-Brabant

Zeeland - West-Brabant

Lokaal

Onderwerpen: Veiligheidsbeeld - operationele onderwerpen - voortgang regionaal beleidsplan.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Adviseurs gemeenten bereiden voor met adviseurs politie en OM.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Bewaakt en monitort de prioriteiten van het lokale integrale veiligheidsplan en beziet de trendontwikkelingen.

District

Districtscollege / districtelijke driehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

BM’s, Gebiedsofficier, DC.
Gemeenten.
Gemeenten.
Verslag.

Districts College (1)
Districtelijke Driehoek (3)
4 x pj
Art 13

Onderwerpen: Veiligheidsbeeld, onderwerpen uit regionaal beleidsplan.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Burgemeesters district bepalen de inhoud van de agenda. Burgemeesters geven inhoud via de bestuurlijke
werkgroepen (nog groeiende).
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV-er) uit het district betrokken bij agendavorming. AOV-ers
bereiden vergadering ambtelijk voor.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Afstemmingsniveau voor pioritering en planning inzet politie (op districtelijk niveau binnen regionale kaders).
Efficiënt en flexibel vanwege schaalniveau. Afwegen capaciteitsvragen en multi-inzetbaarheid.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Betreft het niveau waarop sturing kan plaatsvinden op de inzet/prioritering en planning van de partners in de veiligheidsketen. Dit overleg bespreekt de prioriteiten en capaciteitsinzet in het district en brengt samenhang aan tussen de lokale integrale veiligheidsplannen.

Regionaal

Regionale driehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), plv RB, HOvJ, EC en evt. gasten
op onderwerp.
Adviseur RB.
Adviseur RB.
Verslag voor aanwezigen. Overleg vormt
agenda van DB en Veiligheidscollege.

Regionale Driehoek
12x pj
Art. 41

Onderwerpen: Veiligheidsbeeld - Artikel 19-overleg - voorbereiding op bezoeken - voorbereidingen veiligheidscollege - voortgang regionaal beleidsplan
en bijstelling - alle onderwerpen die beide gezagen raken.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Adviezen regionale driehoek worden ingebracht in DB VC en VC.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Agenda besproken in projectgroep integrale veiligheid met 4 ambtenaren veiligheid vanuit de districten.
Deze betrekken overige adviseurs veiligheid.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Geen formele verantwoordelijkheid, adviserend aan DB Veiligheidscollege/Veiligheidscollege.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Dit overleg bewaakt en monitort de totstandkoming en uitvoering van het regionale beleidsplan en de
capaciteitsverdeling over de regio. Het beziet de trends in veiligheid en brengt samenhang, adviserend aan DB Veiligheidscollege.

DB veiligheidscollege
Aanwezig:

DB Veiligheidscollege
4x pj

Veiligheidscollege
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), alle BM’s, OM, PC, DC’s als
toehoorders, gasten n.a.v. onderwerp.
Adviseur RB.
Adviseur RB.
Verslag, breed verspreid.

Veiligheidscollege
4x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Veiligheidsbeeld – Artikel 19 overleg – uitwisselen van innovaties/nieuwe ideeën uit bestuurlijke werkgroepen, besluitvorming over regionaal
beleidsplan en jaarverslag.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Input via de bestuurlijke werkgroepen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Werkagenda wordt besproken in projectgroep integrale veiligheid met 4 ambtenaren veiligheid districten.
Informeren andere adviseurs veiligheid.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Besluitvormend over regionaal beleidsplan/jaarplan, uitwisselplatform voor innovaties/best practices etc.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Besluitvormend, innoveren.

Sturing op politie

Sturing op politie

Onderwerpen: Veiligheidsbeeld, in werking brengen van onderwerpen uit het regionaal beleidsplan – Artikel 19 overleg – agenda Veiligheidscollege.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Voorzitters van de districten nemen input mee vanuit de districtelijke driehoeken en voorzitters bestuurlijke werkgroepen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via deelnemende AOV-ers in projectgroep integrale veiligheid.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Adviserend aan veiligheidscollege over integrale aanpak onveiligheid - samenhang tussen prioriteiten landelijk,
regionale beleidsplan en lokale veiligheidsplannen - de capaciteitsverdeling binnen districten.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Overleg over de integrale aanpak van onveiligheid, de samenhang tussen prioriteiten van het regionale beleidsplan
(w.o. de landelijke prioriteiten) en de lokale veiligheidsplannen, de planning van de werkinzet vanuit de districten, de capaciteitsverdeling binnen de districten.
Voorts adviseert dit overleg de RB bij de uitoefening van zijn taken en heeft het een coördinerende, stimulerende en adviserende rol.
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Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), plv. vz. voorzitters districten,
HOvJ, EC en gasten op onderwerp.
Adviseur RB.
Adviseur RB.
Verslag voor aanwezigen.

Bila BM / BTC

BM, BTC

Netwerk AOV

Alle AOV-ers in de eenheid, met projectgroep Integrale Veiligheid

District

Zeeland - West-Brabant

Zeeland - West-Brabant

Lokaal

Regionaal
Bila HOvJ / EC

Arrondissement
Justitieel Beraad

Overleg Eenheidsleiding /
Parketleiding

Projectgroep Integrale Veiligheid

HOvJ, EC

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

Eenheidsleiding en Parketleiding

Dir. Veiligheid uit 4 districten, plv PC, OM, adviseur RB, ambtelijk trekkers bestuurlijke werkgroepen

Integrale Stuurploeg(en)

Dir. Operatien, BM Roosendaal, ZwaCri officier, RIEC, 4 directeuren veiligheid

Bestuurlijke werkgroepen

BM met veiligheidsthema uit reg. beleidsplan, OM, Politie, 4 BM’s uit andere districten

Taskforce Brabant Zeeland

Taskforce, BM’s, OM, Politie, RIEC

Taskforce BZ
(bovenregionaal)

2 RB’s, 6 BM’s, 2 EC’s, VenJ, Programmadirecteur Taskforce
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Sturing op politie

Sturing op politie

Oost-Brabant

Regio Oost-Brabant
Het verzorgingsgebied Oost-Brabant heeft bijna 1,4 miljoen inwoners, verdeeld over 41 gemeenten. De regionale eenheid
Oost-Brabant is verdeeld in drie districten, met negen robuuste basisteams. Alle basisteams vallen binnen de buitengrenzen van de twee
Veiligheidsregio’s die het gebied Oost-Brabant omvat.
Het gezag over de politie is door de Politiewet 2012 niet gewijzigd en is belegd bij de burgemeester en de officier van justitie.
De overlegstructuur is binnen de eenheid Oost-Brabant belegd op twee niveaus, namelijk het lokale niveau en het niveau van de
eenheid. Het driehoeksoverleg is georganiseerd op het niveau van de basisteams. Deelnemers aan het overleg zijn de burgemeesters van
de gemeenten binnen het basisteam, de officier van justitie en de basisteamchef. Indien noodzakelijk vindt driehoeksoverleg plaats op
niveau van de gemeente. De gemeenten Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch beschikken over (een) eigen basisteam(s).
Op regionaal niveau nemen de 41 burgemeesters, de Hoofdofficier van Justitie en de leden van de eenheidsleiding deel aan
het Veiligheidsoverleg Oost-Brabant. Daarnaast worden de 2 coördinerend gemeentesecretarissen en de 2 secretarissen van de
Veiligheidsregio uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Dit overleg wordt voorbereid door de bestuurlijke regiegroep, waarin de
voorzitters van de basisteamdriehoeken, de hoofdofficier van justitie en de eenheidschef zitting hebben.
De coördinerende gemeentesecretarissen Integrale veiligheid sluiten afhankelijk van de agenda aan. Het overleg wordt voorgezeten door
de regioburgemeester.
De gemeenten binnen de eenheid Oost-Brabant werken op het terrein van integrale veiligheid samen met politie, OM en andere partners,
in diverse samenwerkingsverbanden. Daarom is het van belang een goede afstemming, aansturing en opvolging te borgen. Wezenlijk
is daarbij de rol van twee coördinerend gemeentesecretarissen die vanuit hun specifieke gemeentelijke rol sturen en toezien op
afstemming, verbinding en gezamenlijke uitvoering van de gemaakte afspraken.

Inge Godthelp
Adviseur Regioburgemeester
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Aanwezig:
Secretaris:

Voorbereiding:
Communicatie:

BM, OvJ, BTC.
Gemeentelijk vertegenwoordiger.
(vaak IV-er van gemeente die vz. is van
de Basisteam Driehoek).
IV-ambtenaren, OM, Politie.
Dit betreft de verantwoordelijkheid van
de leden van de driehoek.

Lokale Driehoek
(Eindhoven, ’s Hertogenbosch)
Basisteam Driehoek
(overige gemeenten. Lokale
driehoek indien noodz.) 6x pj

Lokale driehoek / basisteam driehoek

Oost-Brabant

Oost-Brabant

Lokaal

Onderwerpen: Veiligheidsvraagstukken - samenwerking binnen het basisteam.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Ambtelijk vooroverleg per basisteam met alle gemeenten uit het basisteam.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Lokale problematiek als uitgangspunt, uitgaande van afstemming en samenwerking binnen het basisteam.

Art. 13

District
Geen

Regionaal

Afstemmingsoverleg
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), plv. RB, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB i.a.m. OM,
Gem. Eindhoven, Politie.
Afhankelijk van onderwerp van bespreking.
Onderwerpen kunnen doorgeleid worden.
Overleg richt zich op afstemming.

Afstemmingsoverleg
10x pj
Art. 41

Onderwerpen: Afstemming op hoofdlijnen, bewaken voortgang beleidsafspraken - voortgang Nationale Politie - ontwikkeling regionaal beleidsplan etc. Voor
zover relevant.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Later in het proces. Voor zover relevant.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Gemeente Eindhoven (afhankelijk van de te bespreken onderwerpen).
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Bewaking voortgang beleidsafspraken.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Initiërend.

Bestuurlijke Regiegroep (DB)
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

RB (vz.), HOvJ, plv EC, Voorz. Basisteams, EC,
Coörd. gem.secr. Integrale Veiligheid.
Adviseur RB.
Adviseur RB en Coördinerend gem.secr. IV.
Doorleiden informatie naar leden
Veiligheidsoverleg.

Bestuurlijke Regiegroep (DB)
6x pj

Onderwerpen: Voorportaal van Veiligheidsoverleg / Bewaking voortgang van bestuurlijke werkgroepen en de stand van zaken in de basisteams. Voortgang
nationale politie. Afstemming gemeenten, OM en politie.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Afstemming vindt plaats in basisteamdriehoek door de voorzitter van de basisteamdriehoek, die zitting heeft in de
bestuurlijke regiegroep.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via de overlegstructuur is inbreng van kleinere gemeenten verzekerd. (o.a. ambtelijke werkgroep integrale
veiligheid en ambtelijk overleg op het niveau van het basisteam).
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd:
• Coördinerende en initiërende rol.
• Stuurgroep voor het Regionaal Beleidsplan 2015-2018.
• Voorbespreking agenda Artikel 19-overleg. Bestuurlijke regiegroep is in principe gepland 1 week voorafgaand aan Artikel 19-overleg.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Schakelpunt voor afstemming en brede besluitvorming binnen eenheid.
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Aanwezig:

Communicatie:

Regionaal veiligheidsoverleg
Regionaal Veiligheidsoverleg
3x pj
Art. 39.1

Onderwerpen: Veiligheidsagenda - samenwerking partners - voortgang bestuurlijke werkgroepen.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Allen.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via overlegstructuur inbreng van kleinere gemeenten (ambtelijke werkgroep IV ieder basisteam
vertegenwoordigd).
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Verantwoordelijk voor veiligheidsbeleid.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Besluitvormend.

Sturing op politie

Sturing op politie

Secretaris:
Voorbereiding:

RB (vz.), alle BM’s, HOvJ, EL Politie,
Regionaal commandanten Brandweer,
Coörd. gem.Secr. (2x).
Adviseur RB.
Adviseur RB, vertegenw. OM, Politie,
Gemeenten.
Verslaglegging en indien nodig
berichtgeving aan alle gemeenten/BM’s.
Openbare vergadering: pers aanwezig.

Bila BM / BTC

BM, BTC

Oost-Brabant

Oost-Brabant

Lokaal

Regionaal
Bila HOvJ / EC

Politieoverleg
(bila RB (BM) / EC)

Arrondissement Justitieel
Beraad

Arrondissementaal Platform
Jeugd

Stuurgroep RIEC

Diverse Bestuurlijke /
Ambtelijke overleggen

Taskforce B5
(bovenregionaal)

HOvJ, EC

RB, EC, plv PC

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

2 BM, OM, Politie, andere justitiepartners zoals o.a. RN, Reclassering

BM (vz), OvJ, plv. PC, RIEC, vertegenwoordigers gemeenten

Zoals bijvoorbeeld:
• Woninginbraken
• Bibob
• Mensenhandel
• Veiligheidshuis

2 RB’s, 6 BM’s, 2 EC’s, VenJ, Programmadirecteur Taskforce
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Sturing op politie

Sturing op politie

Limburg

Regio Limburg
De Politiewet 2012 heeft er voor gezorgd dat binnen de regionale eenheid Limburg opnieuw gekeken is naar de inrichting van de
bestuurlijke overlegvormen. Daarbij is met name gekeken naar de kern van het nieuwe politiebestel. Daarnaast zijn er ook overleggen
waaraan het bestuur deelneemt die buiten het politiebestel vallen.
De regionale eenheid Limburg bestaat uit 33 gemeenten, 12 basisteams en 3 districten.
De overlegstructuur is ingericht op 3 niveaus;
1. Het lokale niveau (gezagsdriehoek)
De driehoeksoverleggen zijn georganiseerd op het niveau van de (robuuste) basisteams. Deelnemers zijn de burgemeesters van de
gemeenten in het gebied van de territoriale eenheid, de officier van justitie en het hoofd/de chef van het territoriale onderdeel/basisteam van de politie. Op verzoek kan een driehoeksoverleg ook plaatsvinden op niveau van de gemeente. Bij betrokkenen is er een
right to call. Bilaterale overleggen tussen de burgemeester en de politie vinden ook plaats.
2. Het tussenniveau
De Politiewet voorziet in de mogelijkheid tot overleg op het niveau van de Veiligheidsregio. Daarnaast geldt ook hier een right to
call. Binnen het gebied van de eenheid Limburg zijn er 2 veiligheidsregio’s (Limburg-Noord en Limburg-Zuid). Het gebied van de
veiligheidsregio Limburg-Noord valt samen met het politiedistrict Noord- en Midden-Limburg. Een half uur voor het overleg van de
veiligheidsregio Limburg-Noord vindt op dat districtelijk niveau overleg plaats over politiezaken.
3. Niveau eenheid Limburg
In het regionaal driehoeksoverleg is er periodiek overleg tussen de regioburgemeester, de plaatsvervangend regioburgemeester, de
hoofdofficier van justitie en de politiechef. Periodiek overleg is er ook tussen alle burgemeesters van de gemeenten in Limburg en de
hoofdofficier van justitie. De politiechef neemt daar ook aan deel. Dit vindt plaats in het regionaal bestuurlijk overleg (RBO).
De bestuursstructuur doet recht aan hoe het in de Politiewet 2012 is beschreven en biedt de mogelijkheid om te werken zoals dat is
vastgelegd in de Wassenaarse notitie (vastgesteld 21 november 2011). Daarbij wordt opgemerkt dat de eenheid nog maar relatief kort
bezig is in de nieuwe structuur. Het zal zich in de toekomst dan ook nog verder doorontwikkelen.

André Keizer
Adviseur Regioburgemeester
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Limburg

Limburg

Lokaal

Gezagsdriehoek
Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:

Communicatie:

BM, OvJ, BTC (al dan niet met beleidsmedew.).
Beleidsambtenaar gemeente of een van
de gemeenten.
O.a. adviseurs veiligheid gemeente(n).
Agenda opgemaakt in overleg betrokkenen.
Soms met agendacommissie.
Terugkoppeling in kolom naar eigen achterban.

Gezagsdriehoek (12)
1 per RBT (1-6 gemeenten)
4-12x pj
Art 13

Onderwerpen: Gevarieerd - diverse veiligheidsthema’s. Bij meerdere gemeenten gemeenschappelijke items - bij driehoeken voor 1 gemeente lokale
programma’s. Onderwerpen o.a. woninginbraken - coffeeshopbeleid - jeugdproblematiek - 1% motorclub - huiselijk geweld - RIEC - evenementenkalender hennepaanpak.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Voorbereiden overleg en nemen al dan niet deel.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Afstemming specifieke lokale veiligheidsvraagstukken - concretiseren en operationaliseren afspraken veiligheidsplannen en politie-inzet dichter bij elkaar - van groot belang.

District

Overleggen veiligheidsregio’s

Aanwezig:

BM’s (Limburg-Noord is vz. BM Venlo,
Limburg-Zuid is vz. BM Maastricht), HOvJ, EC.
Secretaris:
Gemeente.
Voorbereiding: Veiligheidsregio.
Communicatie: Via lijn VR. Limburg-Noord: ½ uur voor overleg
ingeruimd om politietaken op distr. niveau
te bespreken.

Overleggen op niveau Veiligheidsregio’s
Limburg Noord & Limburg Zuid

Onderwerpen: Thema’s die liggen op het vlak van de veiligheidsregio.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Als lid VR.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Onbekend.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd: Zorg voor sociale veiligheid en fysieke veiligheid.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Van groot belang voor de thema’s die de veiligheidsregio aan gaat.

Regionaal

Regionale driehoek

Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:

RB (vz.), alle BM’s, HOvJ, EC.
Adviseur RB.
Adviseur RB. Voorbespreking in regionale
driehoek en in periodiek overleg met
vertegenw. gemeenten en OM.
Afstemming in vooroverleg met gemeenten
en OM, in driehoek. Terugkoppeling via
verslaglegging aan deelnemers, daarnaast
in eigen kolommen.

Communicatie:

Regionale Driehoek
12x pj
Art 41

RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg)
RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg)
4x pj
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Art 39.1

Onderwerpen: Gezagsonderwerpen: coffeeshopbeleid - motorclubs - zedendelinquenten - overvallen. Institutionele zaken: aanwijzing RB - selectieprocedure
chefs - Strategisch Huisvestingsplan - overleggen 2014 - sterkteverdeling en evaluatie. Overige vaste agendapunten: RIEC - Artikel 19-overleg.
Betrokkenheid andere burgemeesters: Alle burgemeesters nemen deel.
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Via periodiek overleg alle gemeenten, Politie en OM.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Diverse wettelijke verantwoordelijkheden (Art. 20, Art. 38c, Art. 38d, Art. 39) inzake beleidsplan - aanwijzing RB
- sterkteverdeling - bovenlokale afstemming - bestuurlijke aanpak (in het bijzonder: RIEC).
Belang overleg in veiligheidsdomein: Belang neemt toe. Meer afstemming op dit niveau. Frequentie hoger.

Sturing op politie

Sturing op politie

RB (vz.), HOvJ, EC, plv. RB.
Adviseur RB.
Adviseur RB i.s.m. RB, OM en EC.
Naar RBO en medewerkers gemeenten.
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Aanwezig:
Secretaris:
Voorbereiding:
Communicatie:

Onderwerpen: Eenheidsbreed: voorbereiding RBO - Artikel 19-overleg - hoorzitting beroep tegen beleidsplan - huisvesting - selectie - coffeeshopbeleid
(zeer frequent) - jeugdgroepen - terugkeer zedendelinquenten - Project X - werkvoorraad recherche - helingregister - veilige publieke taak - monitoring
voortgang eenheid.
Betrokkenheid andere burgemeesters: plv RB neemt deel (burgemeester Venlo).
Betrokkenheid adviseurs veiligheid gemeenten: Niet.
Welke verantwoordelijkheid is hier belegd? Voorbereiding RBO, volgen uitvoering beleid, afstemming.
Belang overleg in veiligheidsdomein: Agendavormend, bespreken dagelijkse gang van zaken, coördinerend.

Limburg

Limburg

Lokaal
Lokaal Politieoverleg

BM, BTC

Veiligheidsoverleg /
Stuurgroep Veiligheid

BM, BTC en bijv. kabinetchef of OM of welzijn (gemeente) of hoofd stadstoezicht

District
Bila BM / DC

Districtelijk Operationeel Overleg

Stuurgroep Veiligheidshuis

BM, DC

OM, Politie op districtsniveau (opsporing en recherche onderwerpen)

Bijv. in Midden-Limburg: BM, OM, Politie, algemeen maatschappelijk werk en coördinator
van het Veiligheidshuis

Regionaal
Bila HOvJ / EC

Bila RB (BM) / EC

Bila RB / HOvJ

Arrondissement Justitieel
Beraad

HOvJ, EC

RB, EC

RB, HOvJ

OM, Rechtbank (Jeugd en Bopz), Raad voor Kinderbescherming, Halt, Gemeente, NIFP, Reclassering NL,
Slachtofferhulp NL, Parket-Generaal, CJIB

Thematische Overleggen

Stuurgroep RIEC

Zoals bijvoorbeeld:
• Stuurgroep Verkeer
• Coffeeshopgemeenten Limburg

Sturing op politie

Sturing op politie

Diverse Bestuurlijke /
Ambtelijke overleggen

Officieren en Politie

69

68

Stuur- en Weegploegen

Commissaris van koning, gedeputeerde, 5 BM’s, HOvJ, politie, KMar, Belastingdienst, inspectie SZW
en hoofd RIEC

Artikel 19-overleg

Haardvuursessie

Minister van VenJ (vz.), 10 Regioburgemeesters, 2 Burgemeesters, vz. College van Procureurs-Generaal,
in aanwezigheid van de Korpschef.
Afstemmingsoverleg over beheer en taakuitvoering van de politie.

Minister van VenJ (vz.), 10 Regioburgemeesters, 2 Burgemeesters, vz. College van Procureurs-Generaal,
in aanwezigheid van de korpschef.
Thematische verkenning en/of beleidsverdieping van actuele veiligheidsproblematiek.

Overleg (Regio)burgemeesters
& College van PG’s

10 Regioburgemeesters, 2 Burgemeesters, College van Procureurs-Generaal.
Afstemmingsoverleg over veiligheidsonderwerpen.

Overleg (Regio)burgemeesters

10 Regioburgemeesters, 2 Burgemeesters.
Afstemmingsoverleg over veiligheidsonderwerpen en voorbereiding Artikel 19-overleg.

Strategisch Beraad Veiligheid
(SBV)

Politie Onderwijs Raad (POR)
(incl. 3 commissies)

Klankbordgroep t.b.v. Commissie
evaluatie Politiewet

Klankbordgroep Toezicht
Nationale Politie
(Inspectie VenJ)

Bestuurlijke begeleidingscom
missie ZSM/Veiligheidshuizen.

Taskforce Overvallen

Taskforce Kindermishandeling
en zeden

Taskforce Mensenhandel

Rijk: Minister van VenJ, standing invitation staatssecretaris VenJ, standing invitation minister BZK.
VNG: vz. VNG of vice-vz. VNG, vz. commissie Bestuur en veiligheid, standing invitation vz. Veiligheidsberaad.
Overleg over veiligheid tussen rijk en gemeenten waar gesproken wordt over gemeentelijke veiligheidsonderwerpen.

1 Onafh. voorzitter, 1 Regioburgemeester (of vertegenwoordiger), 3 Eenheidschefs, 1 lid OM, 2 vertegenw.
politie-vakorganisatie, 1 vertegenw. beroepsonderwijs, 1 vertegenw. hoger onderwijs, 2 leden Politieacademie,
1 onafh. beroepsonderwijs deskundige.
De Raad adviseert de minister van VenJ (gevraagd en ongevraagd) over het Nederlandse politieonderwijs.
Tevens fungeert de Raad als een afstemmingsorgaan tussen directe en indirecte betrokkenen bij het Nederlandse
politieonderwijs.

2 RB’s (Bruls, Schneiders) en deelname vanuit OM, Ministerie van VenJ en politie.
In de Politiewet 2012 is opgenomen dat er een evaluatie zou plaatsvinden van de wet. Via een klankbordgroep zijn
relevante stakeholders (bestuur, OM, politie en departement) betrokken bij deze evaluatie van de Nationale politie.

1 RB (Noordanus), 1 BM (Crone), Ministerie van VenJ, vz College van Procureurs-Generaal, plv. KC,
dir. WODC, wetenschapper, onafhankelijke voorzitter.
De inspectie volgt de voortgang van de implementatie van de Nationale politie. Halfjaarlijks wordt er een
deelrapport opgeleverd. Er is een klankbordgroep ingesteld met belanghebbenden.

BM (Den Oudsten, vz.), OM (hoofdoff. Landelijk Parket), Ministerie van VenJ, Landelijke Eenheid, Hoofd
LIEC, Belastingdienst, FIOD, Landelijke recherche, plv. districtschef, progr.mgr. integrale aanpak outlawbikers,
RIEC Oost-NL.
Platform om te spreken over de aanpak van 1% motorbendes.

Taskforce Aanpak
Georganiseerde Hennepteelt

Diverse partijen die betrokken zijn bij de problematiek en die een bijdrage kunnen leveren aan het
voorkomen en aanpakken daarvan. (BM, Ministerie van VenJ, HOvJ, BZK, EC, FIOD-ECD).
Platform met als doel het ontwikkelen en implementeren van programmatische aanpak van de Georganiseerde
hennepteelt en zichtbare reductie grootschalige hennepteelt in Nederland.

Regiegroep Voetbal en Veiligheid

Diverse landelijke overleggen

Ministerie van Veiligheid en Justitie, EC Rotterdam, KNVB, BM’s Eindhoven en Enschede, HOvJ A’dam,
Auditteam Voetbal en Veiligheid.
Platform met als doel op landelijk niveau actief beleid te ontwikkelen om aantal incidenten terug te brengen en
randvoorwaarden te scheppen om voetbal weer een feest te laten zijn.

Div. landelijke overleggen met beperkt aantal gemeenten, waar specifieke veiligheidsproblemen spelen.
(bijv. Voetbalgemeenten, Marokkanengemeenten).

1 RB (Noordanus, vz.), 3 BM’s (Bruls, Jorritsma, Koen), Procureur-Generaal, plv. HOvJ, Politiechef, RvdK,
Reclassering, Hoogleraar, vz. Directieraad VNG (agendalid).
Strategisch overleg over aansluiting tussen ZSM en Veiligheidshuizen.

Veiligheidsberaad

VNG (voorz. directieraad, vz.), Ministerie van VenJ, BM Utrecht (namens G4), BM Kerkrade (namens G32),
BM Volendam-Edam (andere gemeenten), wethouder van Ede, OM, Politie, RvdK, VWS, DJI, Bureau
Jeugdzorg, Reclassering NL, GGZ NL, VGN (gehandicaptenzorg NL).
Strategisch overleg over doorontwikkeling Veiligheidshuizen en gerelateerde ontwikkelingen in bredere
veiligheidsdomein.

Ministerie van VenJ (vz.), RB (Noordanus), BM (Crone), OM, Politie.
Strategisch afstemmingsoverleg over de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

BM (Schneiders, vz.), vertegenwoordigers van: VNG, NGB, Raadslid.nu, Ver. van Gemeentesecretarissen,
OM en Politie.
Platform waar gesproken wordt over versterking van de lokale verankering Nationale Politie.

25 vz. Veiligheidsregio’s, Ministerie van VenJ, VNG, Politie, GHOR, Brandweer.
Ontwikkelingen van VR’s. De voorzitters van de VR’s spannen zich in om samen met de partners in de regio tot een
slagvaardige organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing te komen.

G4

Burgemeesters G4.
Strategisch overleg.

G32

Enkele BM’s en wethouders.
Strategisch overleg.

Sturing op politie

Actieprogramma Lokale
Besturing (verankering)

Voorz. College van PG’s (vz.), 2 RB’s (Van Aartsen, Van der Laan), BM, PG, OM, plv. Korpschef, President
Rechtbank, Ministerie van VenJ, Nat. Rapporteur mensenhandel, Ministerie VWS, Ministerie SZW, Gemeente
R’dam, Hoofd LIEC, CoMensha/La Strada NL, KMar, KvK en Syntens Innovatiecentrum.
Platform om te spreken over versterken van integrale aanpak van mensenhandel.
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Sturing op politie

Stuurgroep GOC

BM (Van der Laan, vz.), vz. Raad van Bestuur De Friesland Zorgverzekeraar, lid College van ProcureursGene-raal, bijzonder hoogleraar Voorkomen, gevolgen en aanpak kindermishandeling VU Amsterdam,
Universiteit Leiden, wethouder Zwolle, vz. Commissie decentralisatie Jeugdzorg VNG, politie, kinderarts
Wilhelmina Kinderziekenhuis UMC, een klinisch psycholoog/orthopedagoog en dir. Bureau Jeugdzorg
Utrecht/Vice vz. Jeugdzorg NL.
Platform met als doel bestuurders, managers en professionals nog meer tot gerichte actie aan te zetten. Dit om
mishandeling en seksueel misbruik van kinderen te voorkomen of effectief aan te pakken.

Landelijk Strategisch Overleg
‘Outlaw Motorcycle Gangs’
(LSO OMG’s)
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Stuurgroep Veiligheidshuizen

BM (Aboutaleb, vz.), Politie, Detailhandel NL, VNO-NCW, MKB, Koninklijke Horeca Nederland, Gemeenten,
OM, VenJ.
Platform waar gesproken wordt over knelpunten integrale aanpak van overvallen en waar maatregelen
worden geformuleerd.

Landelijke Overleggen

Landelijke Overleggen

Landelijke Overleggen

Afkortingen

Afkortingen
AB

Algemeen Bestuur

ACV

Adviescollege Veiligheid

AOV

Algemeen Overleg Veiligheid

AO(O)V-er

Ambtenaar/Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

AVO

Ambtelijk Vooroverleg

Belmw

Beleidsmedewerker

BM

Burgemeester

BOvJ

Beleids Officier van Justitie

BT

Basis Team

BTC

Basis Team Chef

CBT

Chef Basis Team

CCV

Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid
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Sturing op politie

DB

Dagelijks Bestuur

DC

Districtschef

DOO

Districtelijk Opsporings Overleg

D-OvJ

Districtsofficier

DRR

Districtsrecherche

DVC

Districtelijk Veiligheidscollege

DVO

Districtelijk Veiligheidsoverleg

EC

Eenheidschef

ELOM

Overleg eenheidsleiding politie en parketleiding

GOC

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

HOvJ

Hoofd Officier van Justitie

IV

Integrale Veiligheid

IVZ

(Platform) Integrale Veiligheidszorg

OM

Openbaar Ministerie

OOV

Openbare Orde en Veiligheid

OvJ

Officier van Justitie

PC

Politie Chef

POL

Politie

RBO

Regionaal Bestuurlijk Overleg

RBPO

Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg

RBM/RB

Regioburgemeester

RBT

Robuust Basis Team

RIBV

Regionaal Bureau Integrale Veiligheid

RIEC

Regionaal Informatie en Expertise Centrum

RPC

Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding

RVS

(bureau) Regionale Veiligheidsstrategie

Sg

Stuurgroep

TF

Taskforce

VHH

Veiligheidshuis

VNG

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

VR

Veiligheidsregio

Vz

Voorzitter

Wg

Werkgroep

WI

Woninginbraken

ZHP

Zeehavenpolitie

Bureau Regioburgemeesters
Postbus 20305
2500 EH Den Haag
info@regioburgemeesters.nl
Telefoon: 088 6998878
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