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Voorstel 
 

Geen zienswijze inbrengen ten aanzien van de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
In de Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) 2023-2026 stellen de 38 gemeenten, het Openbaar 
Ministerie en de politie van Midden-Nederland op regionaal niveau prioriteiten om samen focus 
te kunnen aanbrengen op de regionale inzet van politie en partners in het veiligheidsdomein. Aan 
de gemeenteraad wordt deze RVS voor een zienswijze voorgelegd. 

 
Argumentatie 
In het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 is door Huizen, in samenwerking met de overige 
gemeenten in het district Gooi en Vechtstreek, prioriteit gegeven aan de thema's Ondermijning 
(Georganiseerde Criminaliteit) en Digitale Veiligheid. Voor Huizen specifiek zijn daarbij de 
thema's Veerkrachtige Wijken, Zorg en Veiligheid en Verkeersveiligheid lokaal geprioriteerd.  
 
De regionale prioriteiten in deze Veiligheidsstrategie zijn: ‘Georganiseerde Ondermijnende 
Criminaliteit, inclusief mensenhandel’; ‘Digitale Veiligheid en Cybercrime’ en ‘Maatschappelijke 
Onrust’. Deze drie prioriteiten zijn voor de komende vier jaar niet in steen gebeiteld. Daarbinnen 
bewegen we mee met de ontwikkelingen in de samenleving, en zo nodig passen we onderweg 
aan. 
 
De veiligheidsstrategie komt niet in de plaats van lokale afspraken en de Integraal 
Veiligheidsplannen, maar is juist aanvullend en ondersteunend hieraan. De prioriteiten in de RVS 
zijn in lijn met de lokaal gestelde prioriteiten en ondersteunen die. Daar waar lokale prioriteiten 
anders zijn dan die in de RVS genoemd, wordt de uitvoering van die thema’s niet beperkt door 

 



de RVS. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van 
veiligheid. 
 
In de praktijk betekent dit dat de gemeente autonoom blijft in de aanpak van bijvoorbeeld 
Verkeersveiligheid of Zorg en Veiligheid. In het kader van de aanpak van thema’s zoals 
Ondermijning, geeft de RVS handvatten om op districtelijk en/of eenheidsniveau de krachten te 
bundelen in de gezamenlijke aanpak van deze thema’s. Dit versterkt de slagkracht van de 
gemeente in de thema’s die districtelijk en regionaal gedeeld worden als prioriteiten.  
 
Voor het thema van Ondermijning, dat zowel lokaal, districtelijk als regionaal wordt geprioriteerd, 
valt bijvoorbeeld te denken aan het Bestuurlijk Interventie Team. Dat is in 2022 samengesteld uit 
toezichthouders uit het hele district Gooi en Vechtstreek. Dit Team voert in het gehele district 
bestuurlijke controles uit in de context van de ondermijningsaanpak. Maar ook de doorlopende 
ondersteuning door het RIEC, zowel in de praktijk als met specifieke expertise gericht op de 
aanpak van dit thema, is een voorbeeld van deze bovengemeentelijke samenwerking die de 
potentiële slagkracht lokaal aanzienlijk vergroot.  
 
Geheimhouding 
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Niet van toepassing. 
 
Beslistermijn 
Uiterlijk raadsvergadering 9 maart 2023, opdat de definitieve Veiligheidsstrategie uiterlijk 12 april 
2023 vastgesteld kan worden. 
 
Financiële paragraaf 
Niet van toepassing. 

 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid 
Art. 38b lid 2 Politiewet 2012, waar staat dat het beleidsplan genoemd in artikel 39 lid 1 
Politiewet 2012, vóór vaststelling, wordt voorgelegd aan de gemeenteraden van de Regionale 
Eenheid. 
 
Art. 39 lid 1 Politiewet 2012, waar staat dat de burgmeesters, Hoofdofficier van Justitie en de 
politiechef van de Regionale Eenheid van politie eenmaal per 4 jaar een beleidsplan opstellen 
waarin prioriteiten gesteld worden in de uitvoering van de politietaak in het betreffende gebied.  
 
Collegeprogramma 
Collegeprogramma Huizen 2022-2026, waar staat onder paragraaf 5.1.8 dat voor de periode 
2022-2026 een Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. 
 
Begroting 
Niet van toepassing. 
 



Eerdere besluiten 
Commissie ABM 8 september 2022: bespreking prioriteiten IVP 2023-2026. 
 
Voorgeschreven procedure 
Na goedkeuring door de Raad, wordt de definitieve Veiligheidsstrategie op 12 april vastgesteld 
door het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland. 
 
Kader- en beleidsnota’s 
Niet van toepassing. 
 
Evaluatie 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
- Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026 
 

 
 

Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
 
De secretaris De burgemeester 

 
 
 
Advies raadscommissie 
 
Dit voorstel is behandeld in de vergadering van commissie Algemeen Bestuur en Middelen van  
23 februari jl..  
De commissievertegenwoordigingen van de fracties van VVD, Leefbaar Huizen, CDA, D66, 
GroenLinks, PvdA en Transparant Huizen adviseren de raad in zijn vergadering van 9 maart a.s. in 
te stemmen met dit voorstel. 
De commissievertegenwoordiging van de fractie van SGP behield een standpunt voor en nam het 
voorstel mee terug voor nader overleg met de fractie. 
De fracties Dorpsbelangen Huizen en ChristenUnie waren niet aanwezig bij de 
commissievergadering en hebben dus geen advies uitgebracht.  
 
 


