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2. Besluit
Het Regionaal College besluit:
1. Het Aanvullend Beleidsplan 2011 van de Politie Hollands Midden vast te stellen.

3. Toelichting op het besluit
Op 2 mei 2011 heeft de minister van Veiligheid en Justitie de nieuwe landelijke prioriteiten politie
2011-2014 aan de Tweede Kamer aangeboden (brief bijgevoegd). De landelijke prioriteiten zijn
gebaseerd op de afspraken uit het regeerakkoord. Met de vaststelling van de nieuwe prioriteiten
komen de landelijke prioriteiten 2008-2011, en bijbehorende prestatiebekostiging, vanaf het jaar 2011
te vervallen.
In de transitieafspraken tussen de minister, het korpsbeheerdersberaad en het College van
procureurs-generaal is vastgelegd dat de korpsbeheerders voor 1 juni 2011 regionale beleidsplannen
opstellen. Het gaat hier om een beleidsplan dat, aanvullend op het Korpsjaarplan 2011, ingaat op
realisatie van de nieuwe landelijke prioriteiten in 2011 en een doorkijk geeft op welke wijze de
landelijke prioriteiten kunnen worden verwezenlijkt voor de periode 2012-2014. Het aanvullend
regionaal beleidsplan dient door het Regionaal College vastgesteld te worden.
Landelijke prioriteiten 2011-2014
De minister heeft 10 landelijke prioriteiten geformuleerd en hier prestatie-indicatoren aan gekoppeld.
De prioriteiten zijn:
1. Aanpak van tenminste de helft van de criminele jeugdgroepen.
2. Aanpak delicten met een hoge impact op het slachtoffer.
3. Veiligheid op straat: de politie draagt –onder regie van de gemeenten waar de
verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het opstellen van een integraal veiligheidsplan ligtbij aan de lokale aanpak van onveiligheid.
4. Aanpak dierenmishandeling.
5. Versterking integrale aanpak cybercrime / kinderporno.
6. Intensievere opsporing en hardere aanpak van CSV’s (criminele samenwerkingsverbanden).
7. Verbetering intake & afhandeling aangifte in kwantitatieve als kwalitatieve zin.
8. Aanvalsplan bureaucratie politie: daling van bureaucratische lasten met 25%.
9. Verbeteren heterdaadkracht.
10. Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de
strafrechtketen.
In het bijgevoegde Aanvullend beleidsplan 2011 is aangegeven wat de politie Hollands Midden op dit
moment onderneemt op deze thema’s, en hoe in 2011 en verder nadere invulling gegeven zal worden
aan de prioriteiten. Voor een groot deel van de prioriteiten geldt overigens dat alleen opgenomen hoeft
te worden dat implementatie van landelijke plannen zal plaatsvinden. Een aantal andere prioriteiten
was al opgenomen in het Korpsjaarplan 2011. Waar nodig zijn deze aanscherpt.
Jaarlijks bespreekt het Openbaar Ministerie op basis van haar ‘planningsbrief’ in de regionale driehoek
meer gedetailleerde indicatoren voor wat betreft het aantal en soort van door de politie aan het OM
aan te leveren dossiers. Deze afspraken worden vervolgens in het korpsjaarplan door het regionaal
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college vastgesteld. De afspraken voor 2011 zullen in lijn gebracht worden met de nieuwe landelijke
prioriteiten en in verband met het tijdsverloop worden vastgesteld in de regionale driehoek.
Beleidscyclus
De Politie Hollands Midden beschikt over een Korpsbeleidsplan 2008-2011, dat jaarlijks in
Korpsjaarplannen is uitgewerkt. Omdat 2011 het laatste jaar van het Korpsbeleidsplan is, werden eind
vorig jaar plannen gemaakt om een Korpsbeleidsplan 2012-2015 op te stellen. Het Symposium
Integrale Veiligheid op 23 maart 2011 was oorspronkelijk bedoeld om hiervoor informatie te leveren.
De beoogde invoering van de nationale politie en samenvoeging van de 25 politieregio’s tot 10
regionale eenheden hebben echter geleid tot aanpassing van de plannen. Het jaar 2011 is een
overgangsjaar in de beleidscyclus geworden. Er zal geen nieuw Korpsbeleidsplan Hollands Midden
opgesteld worden, maar een start worden gemaakt met het gezamenlijke regionale beleidsplan 20122014 van Hollands Midden en Haaglanden. De uitkomsten van het Symposium vormen hiervoor input.
Volgens het wetsvoorstel voor een nieuwe Politiewet (concept ter consultatie dd. 14 december 2010)
dienen de burgemeesters in de regionale eenheid en de hoofdofficier van justitie ten minste eenmaal
in de vier jaar een beleidsplan voor de regionale eenheid vast te stellen. In de transitieafspraken is
vastgelegd dat de regioburgemeester in overeenstemming met de regiohoofdofficier in de tweede helft
van 2011 voorbereidingen zal treffen voor het regionale beleidsplan 2012-2014. Dit beleidsplan zal op
basis van de lokale veiligheidsplannen, het beleidsplan van het OM, de landelijke beleidsprioriteiten
en de aanvullend beleidsplannen 2011, worden vorm gegeven. Bij brief van 29 april 2011 heeft de
minister de regioburgemeesters en regiohoofdofficieren aangewezen. Voor de eenheid HaaglandenHollands Midden is de heer Van Aartsen regioburgemeester en de heer Korvinus regiohoofdofficier.

4. Kader
In de op 18 februari 2011 vastgestelde transitieafspraken tussen de minister, het korpsbeheerdersberaad en het College van procureurs-generaal is het volgende opgenomen:
“Voor 1 juni 2011 zullen de korpsbeheerders conform art. 31 j.o. art 43b van de Politiewet 1993 een
beleidsplan opstellen, omdat de beleidsplancyclus in 2011 ophoudt. Dit beleidsplan zal van beperkte
omvang zijn en specifiek ingaan op de verwezenlijking van de doelstellingen in 2011 en een doorkijk
geven op welke wijze de landelijke doelstellingen kunnen worden verwezenlijkt voor de jaren 20122014. Het regionale college stelt dit beleidsplan vast.”

5. Consequenties
-

6. Aandachtspunten / risico’s
-

7. Implementatie en communicatie
-

8. Bijlagen
1. Aanvullend Beleidsplan 2011 Politie Hollands Midden;
2. Brief minister Veiligheid en Justitie aan Tweede Kamer betreffende landelijke prioriteiten politie,
dd. 2 mei 2011;
3. Bijlage bij brief minister: landelijke prioriteiten met bijbehorende indicatoren.

9. Historie besluitvorming
Regionaal College 11 november 2010: Vaststelling Korpsjaarplan 2011.
DB Regionaal College 26 mei 2010: Ingestemd met het aanvullend beleidsplan 2011.
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