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Doel:
U wordt gevraagd om uw opinie te geven op de concept oplegnota jaarschijf 2023 bij het 
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost Nederland. 



2

Inleiding: 
De nieuwe beleidsperiode van het Meerjarenbeleidsplan van de politie (hierna: MJBP) wordt 2024-
2027. Voor het jaar 2023 is in het bestuurscollege politie Oost-Nederland (burgemeesters en 
hoofdofficier (art. 39 Politiewet)) afgesproken dat er een beleidsplan zou worden opgesteld in de vorm 
van een extra jaarschijf bij het huidige MJBP 2019-2022. Feitelijk gaat het dus om een verlenging van 
vigerend beleid. De concept oplegnota Jaarschijf 2023 bij Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 is 
ontvangen. Voorafgaand aan definitieve vaststelling van een MJBP in het bestuurscollege, dienen 
gemeenteraden door de burgemeesters te worden gehoord (art 38b Politiewet), zo ook voor deze 
extra jaarschijf. Het is voorstelbaar dat voor tussenjaar 2023 een uitgebreide raadpleging niet nodig 
wordt geacht omdat het inhoudelijk gaat om een verlenging van het MBBP 2019-2022 waarover u al 
gehoord bent. Indien gewenst kunt u uw opinie delen. Naar de mening van het college staan de taken 
zwaar onder druk als gevolg van beperkte capaciteit bij de politie.  Behandeling van deze extra 
jaarschijf kan niet wachten op behandeling van het integraal veiligheidsplan (IVP). 

Activiteiten voor 2023 voor de belangrijkste prioriteiten uit het MJBP 2019-2022. 
1. Veiligheidsstrategie: lokale prioriteiten

 Kwetsbare personen
o Aanpak personen met verward gedrag

 Vanaf 2023 implementeren politie en gemeenten een landelijk 
uniforme werkwijze voor het melden van (niet acute) zorg over 
inwoners met zorgwekkend verward gedrag en waarvan niet duidelijk 
is of deze inwoners (effectieve) zorg ontvangen. Meldingen gaan 
vanuit het politieregistratiessysteem naar het meldpunt van de 
gemeente, waar de betreffende burger ingeschreven staat. Bij het 
meldpunt wordt gekeken welke passende (bemoei) zorg ingezet kan 
worden. 

 Onderzoeken hoe in acute situaties van verward gedrag de 
samenwerking van de politie met (zorg) instanties versneld en 
verbeterd kan worden door gezamenlijk te kijken naar (terugkerende) 
knelpunten.

o Jongen die doorgroeien naar crimineel gedrag
 Intensiveren van:

 De effectieve ketensamenwerking om te komen tot een 
sluitende aanpak jeugdcriminaliteit;

 Snelle betekenisvolle en maatwerk afdoening jeugdzaken
 Proefondervindelijk op basis van data politie-informatie 

inzetten om minderjarigen sneller en beter in beeld te krijgen;
 Opstellen van een werkwijze voor een Persoonsgerichte aanpak 

(PGA) van jongeren die doorgroeien naar crimineel gedrag. 
Aansluiting met Veiligheidshuizen en gemeenten, een solide basis 
voor de gegevensuitwisseling tussen partners en de borging van de 
PGA van probleem+ en zorgjongeren, staat daarbij centraal.

 Ondermijning
o Politie bestrijdt criminele netwerken die door criminele activiteiten omvangrijke 

vermogens opbouwen, ook door gebruik van geweld.
o Aanpak gebeurt met behulp van de methode ‘dynamisch sturen’. 
o Afpakken van crimineel vermogen.
o Meer en vroegtijdiger het lokaal bestuur en andere overheidsinstanties 

informeren en adviseren over concrete mogelijkheden bestuurlijk te 
interveniëren bij ondermijnende criminaliteit. 

 Aanpak cybercrime /- fraude
o Naast het vervolgen van daders van cybercrime, inzetten op het verstoren 

van het criminele proces en het voorkomen van cybercriminaliteit. 
o Optimaal gebruik maken van data. Investeren in digi-vaardigheid van alle 

medewerkers en halen gespecialiseerde kennis in huis.
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o Investeren in een betere samenwerking met ketenpartners en binnen de 
eigen politieorganisatie om zo seriematige en grensoverschrijdende 
cybercrime effectiever aan te pakken. 

 Informatievoorziening 
o De in- en externe informatievoorziening is op orde. 
o Op nieuwe ontwikkelingen wordt geanticipeerd. In de loop van 2023 komen 

veiligheidsbeelden eenheidsbreed beschikbaar, waardoor de mogelijkheden 
van duiding en toepassing van de beschikbare informatie in de (lokale) 
omgeving toeneemt.)

2. Landelijke prioriteiten 
 Ondermijning/georganiseerde criminaliteit
 Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit (waaronder online seksueel 

kindermisbruik)
 Verbinding met de samenleving/ maatschappelijke onrust
 Mensenhandel. 
Ook is afgesproken in de nieuwe Veiligheidsagenda aan de aanpak van milieucriminaliteit 
en zeden/seksueel misbruik expliciet kort aandacht te besteden, zonder daar 
doelstellingen aan te verbinden. De invulling van deze thema’s wordt de komende periode 
landelijk nader uitgewerkt en vastgesteld. 

3. Politiesterkte
 Evaluatie/werklastmeting zal begin 2023 plaatsvinden.
 Ontwikkelingen binnen het politiewerk en de samenleving maken dat werkzaamheden 

binnen de diensten soms aangepast moeten worden en dat de inrichting daardoor niet 
meer helemaal voldoet. 

Duurzaamheid
 N.v.t. 

Communicatie:
N.v.t. 

Vervolg:
Uw reactie op deze jaarschijf 2023 zal gedeeld worden met het bestuurscollege. De uitkomsten van 
deze consultatieronde kunnen vervolgens verwerkt worden om te komen tot een definitieve jaarschijf 
die vastgesteld kan worden in het Bestuurscollege van 29 maart 2023. 

Bijlagen:
1. Concept Oplegnota Jaarschijf 2023 bij Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost 

Nederland.
2. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 Politie Oost Nederland 

de burgemeester,
drs. E. van Lente


