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Adviesnota raad 

Besluiten over Regionaal Veiligheidsplan 2023 – 2026  
 

Beslispunten 

 

1.  Kennis te nemen van het concept regionaal veiligheidsplan en om hiertegen geen 

zienswijze in te dienen.   

 

Inleiding 

 

Het Regionaal Veiligheidsplan is een samenwerkingsplan van 32 gemeenten in Oost-

Brabant, Openbaar Ministerie en politie voor de periode 2023 - 2026. Uitgangspunt is 

een bovenlokale prioritering en aanpak van problemen. Deze veiligheidspartners 

hebben met dit plan afspraken gemaakt over een aantal gezamenlijke prioriteiten. De 

prioriteiten zijn door de 32 gemeenten uit de regio Oost-Brabant aangedragen. Op 

basis van artikel 38b lid 2 van de Politiewet 2012 moet u worden gehoord alvorens het 

plan definitief wordt vastgesteld.  

 

Beoogd effect 

 

De veiligheid in onze regio optimaliseren door regionaal een gezamenlijke strategie te 

hanteren.   

 

Argumenten 

 

1.1 Het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan verwoordt de belangrijkste prioriteiten voor 

de regio Oost Brabant. 

De gemeente Veldhoven heeft in de ontwikkelingsfase van het Regionaal 

Veiligheidsplan haar prioriteiten aangeleverd. Deze prioriteiten zijn meegenomen in 

het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan. De grootste gemene deler van de 

gemeentelijke prioriteiten is gecombineerd met de prioriteiten van het Openbaar 

Ministerie en de politie. Dit alles leidt tot vier prioriteiten die we de komende vier jaren 

in Oost-Brabant voorop stellen. Bij elk van de prioriteiten is benoemd welke ambities 

worden nagestreefd en welke afspraken nodig zijn om ze te realiseren.  

 

Het gaat hierbij om: 

1. Zorg en Veiligheid (waarin ook opgenomen huiselijk geweld en 

kindermishandeling, personen met onbegrepen gedrag en jeugd). 

2. Digitale veiligheid (voorheen: cybercrime en cybersecurity). 

3. Maatschappelijke onrust (inclusief polarisatie en radicalisering). 

4. Ondermijnende criminaliteit. 

5. Mensenhandel. 

 

Het is niet nodig om een zienswijze in te dienen omdat alle thema’s die we in 
Veldhoven belangrijk vinden, een plek hebben gekregen in het plan. Zo heeft uw raad 

eerder nadrukkelijk extra aandacht gevraagd voor digitale veiligheid en dat is een van 

de prioriteiten geworden. 
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Kanttekeningen en risico’s 

 

2.1 Niet alle thema’s zijn benoemd in het regionale veiligheidsplan  
 

Enkele belangrijke basisteam brede veiligheidsthema's zoals crisisbeheersing, High 

impact crime, brandveiligheid, jeugd, alcohol en drugs - zijn niet specifiek benoemd in 

dit voorliggende Regionaal Veiligheidsplan. Echter, deze thema's worden separaat 

benoemd in het nog vast te stellen Integraal Veiligheidsplan de Kempen. Dit Integraal 

Veiligheidsplan de Kempen wordt naar verwachting in maart 2023 aan de 

gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.  

  

Financiën 

 

Er zijn geen extra kosten gemoeid met dit voorstel.   

 

Communicatie en samenspraak 

 

Na een (eventuele) herziening van het Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan als gevolg 

van de ingekomen zienswijzen van de gemeenteraden, volgt opnieuw een periode van  

besluitvorming. Het vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2023-2026 zal worden 

aangeboden aan de Minister van Justitie en Veiligheid.  

  

Uitvoering / planning 

 

De regioburgemeester wordt geïnformeerd over de besluitvorming van de 

gemeenteraad.   

 

Bijlagen 

 

• Brief burgemeester van 's Hertogenbosch d.d. 19-07 2022 betreffende het Ontwerp 

Regionaal Veiligheidsplan. 

• Ontwerp Regionaal Veiligheidsplan Oost-Brabant 2023-2026. 

 

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

Weth. JR geeft aan dat de financiële consequenties van de plan in de 2e Burap zijn 

opgenomen.  

Het vervolg van dit plan is het Integraal Veiligheidsplan. Dit wordt in Q1 van 2023 aan 

de raad voorgelegd ter vaststelling. 

 

De behandeling in de oordeelsvormende raadsvergadering geeft geen aanleiding de 

raadsstukken te wijzigen 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 

secretaris                                   burgemeester 
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