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Vraag Antwoord

Wij zien de geschetste personele toename in de politie-formatie (pag. 
19).

Wordt de versterkte politie-formatie ondersteund door analoge 
versterking in de justitiële keten (Rechtelijke macht; gevangeniswezen)?

Er gaan geen extra gelden naar het Openbaar Ministerie voor de versterking van de 
justitiële keten.

Is deze Regionale Veiligheidsstrategie vooral ingestoken vanuit 
beleidsmatig perspectief?

De regionale veiligheidsstrategie is een kaderstellend document. Nadat de regionale 
veiligheidsstrategie definitief is, volgt een uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan wordt 
geschreven Bureau Regionale Veiligheidsstrategie.

Hoe ziet de vertaling eruit van beleid naar uitvoering? ( op enkele items 
wordt er iets over benoemd). Maar wat is de vervolgstap die na dit 
beleidsplan komt)

Als de Regionale Veiligheidsstrategie definitief is, wordt er een uitvoeringsplan 
geschreven. Hierin wordt per prioriteit de acties voor het komende jaar verder 
uitgewerkt.

Dit beleidsstuk praat niet over meldingsbereidheid, binnen welk 
beleid(s)(stuk) valt de wens van de overheid dat burgers meer 
meldingsbereidheid zouden moeten zijn?

Het verhogen van de meldingsbereidheid wordt als lokale prioriteit opgenomen in de 
gezamenlijke Integraal Veiligheidsplan basisteam Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg.
Dit plan wordt in juni 2023 ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Wat is het beleid ten aanzien van voorlichting mbt cybersecurity en 
onderwijs?

Als gemeente zien wij voor onszelf een rol weggelegd als het gaat om bewustwording en 
preventie m.b.t. digitale veiligheid. Bijvoorbeeld door het organiseren van een training 
voor Woudenbergse ondernemers. Hierbij sluiten wij aan bij initiatieven van bijvoorbeeld 
Platform Veilig Ondernemen (PVO) en het Centrum voor criminaliteitspreventie en 
veiligheid (CCV). De praktijk leert echter dat het animo voor dergelijke bijeenkomsten tot 
nu toe niet groot is. Wij blijven inzetten op een goede communicatie en bezien of andere 
manieren van ‘werving’ opportuun zijn.   

Binnen welk beleidsplan wordt beleid gemaakt als het gaat om 
cybersecurity bij en vanuit de overheid?

We hebben een strategisch informatieveiligheidsbeleidsplan 2021-2023. Dit is vooral 
gericht op interne maatregelen waar we zelf aan moeten en willen voldoen. Beleid 
gericht op acties vanuit overheid naar burgers en bedrijven komt vooral vanuit landelijke 
hoek via het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC).


