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Onderwerp / voorstel:
RV. Consultatie regionale veiligheidsstrategie Midden 
Nederland 2023/2026

Aan de Raad.

Voorstel
Wij stellen u voor om de bijgevoegde reactie te sturen met betrekking tot de regionale 
veiligheidsstrategie MN 2023/2026.

Inleiding
Bijgaand treft u de regionale veiligheidsstrategie Midden Nederland 2023/2026 ter consultatie 
aan. De definitieve vaststelling van de Regionale veiligheidsstrategie vindt plaats op 12 april 
2023 door het Regionaal Veiligheidscollege.

Centrale vraag
Kan de gemeenteraad zich vinden in de Regionale Veiligheidsstrategie MN 2023/2026?

Beoogd resultaat (wat)
Het doel het gezamenlijk vergroten van inzicht en informatie-uitwisseling, opbouwen van 
expertise, vergroten van handelingsperspectief en gezamenlijk optrekken in het versterken van
de samenwerking met andere regio’s en het Rijk.

Kader
Diverse wet- en/of regelgevingen hebben betrekking op de Regionale Veiligheidsstrategie. 

Argumenten
De regionale prioriteiten in de deze veiligheidsstrategie zijn gekozen op basis van de 
trendinventarisatie Midden Nederland, inventarisatie bij de 38 gemeenten, het Openbaar 
Ministerie, de politie Midden Nederland en input uit de landelijke veiligheidsagenda. Dit zijn de 
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thema’s die volgens de partners extra aandacht en energie vragen. Het gaat om de volgende 
regionale prioriteiten:

1. Georganiseerde ondermijnende (drugs) criminaliteit, inclusief mensenhandel
2. Digitale veiligheid en cybercriminaliteit
3. Maatschappelijk onrust

We stellen op regionaal niveau prioriteiten om samen de focus te kunnen aanbrengen op de 
regionale inzet van partners in het veiligheidsdomein.

Duurzaamheid en Inclusie
De regionale veiligheidsstrategie en de daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma leveren 
een bijlage aan een veilig en leefbaar Midden Nederland.

Maatschappelijke participatie
De concept regionale veiligheidsstrategie 2023/2026 is vastgesteld tijdens de 
bestuursconferentie op 14 december 2022 van de Regionale Veiligheidscollege. In het 
Regionale Veiligheidscollege zijn de 38 burgemeesters van de gemeenten, het Openbaar 
Ministerie en de politie van Midden-Nederland vertegenwoordigd.

Beoogd resultaat (hoe)
Afhankelijk van de prioriteiten wordt bepaald op wijze wordt gemeten of de vastgestelde 
ambitie is/wordt behaald.

Financiële consequenties                       
Het voorstel heeft geen financiele consequenties.

Aanpak/uitvoering
Het dagelijks bestuur van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie op de hoogte brengen van het 
besluit van de gemeenteraad.

Conclusie
De genoemde prioriteiten passen binnen het huidig veiligheidsbeeld, trends en ontwikkelingen 
van regio Midden Nederland. 

Communicatie
Niet van toepassing

Bijlage(n)
1. Regionale Veiligheidsstrategie 2023/2026;
2. Conceptbrief.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D.C.G. Ruseler M. Jansen-van Harten
Secretaris burgemeester
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