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Geacht college, 
 
Enige weken geleden bereikten ons stukken met beleidsplannen van de nationale politie en de 
regionale politie, Eenheid den Haag. Deze stukken werden destijds ter consultatie aangeboden 
aan de gemeenteraden in de regionale eenheid Den Haag. 
Het presidium is destijds, door de burgemeester, gevraagd de raadsleden in te lichten. Nadat 
mijn fractievoorzitter mij de stukken had doorgestuurd heb ik deze, samen met een van de 
burgerraadsleden, doorgelezen en, in afwachting van verdere commissiebehandeling, 
opgeslagen. 
 
Nadat ik merkte dat de raad van Leiden deze stukken behandelde heb ik navraag gedaan 
wanneer dit bij ons op het programma zou komen te staan. Tot mijn niet geringe verbazing werd 
mij verteld dat iedereen op eigen titel moest reageren naar de burgemeester. Ik ken deze 
procedure niet maar heb de burgemeester mijn aantekeningen gestuurd. Vervolgens heeft de 
raad hierover niets meer vernomen. 
 
Omdat dit veiligheid door mijn fractie bijzonder belangrijk wordt gevonden zijn wij zeer 
geïnteresseerd in de verdere voortgang van dit onderwerp. Ook vinden wij het heel belangrijk om 
ook kennis te hebben van de standpunten van andere fracties. Daarnaast is het voor het 
functioneren van het bestuur een basisvoorwaarde dat ook geïnteresseerde burgers, waaronder 
de media, in de gelegenheid zijn kennis te nemen van de ontwikkelingen in Leiderdorp op dit 
gebied. 
 
Dit leidt bij de D66 fractie tot de volgende vragen: 
 

1. Zijn er, behalve door leden van de D66 fractie, meer reacties van politieke partijen 
binnengekomen? 
Nee 

2. Als de reactie op vraag 1 positief is kunt u de raad dan deze reacties doen toekomen 
zodat er een algemeen beeld over de meningsvorming van de raad in deze kan 
ontstaan? 
- 



 

 

3. Is er, behalve met de raad op de eerder omschreven wijze, ook binnen het college van 
B&W over dit onderwerp gesproken? 
Burgemeester houdt de rest van het college op hoofdlijnen op de hoogte van de 
ontwikkelingen. 

4. Als het antwoord op vraag 3 positief is kunt u de raad dan op de hoogte brengen van de 
resultaten van deze discussie? 
Er is op zichzelf weinig discussie. Het Regionale Beleidsplan en de regionale 
gezamenlijke prioriteiten zijn in de lijn van het Leiderdorpse veiligheidsbeleid.  

5. In de brief van het college aan het presidium wordt gewag gemaakt van een, namens de 
raad, te schrijven reactie naar de regionale korpsdirectie. Is er, vanwege de 
burgemeester, het college of anderszins, inmiddels een reactie geschreven? 
Zoals gezegd is de reactie van D66 de enige reactie op het concept regionaal beleidsplan 
geweest. Het onderdeel van de reactie dat het regionale beleidsplan betrof was neutraal 
tot positief te duiden, kritische noten in de reactie betroffen ons inziens vooral de lokale 
invulling van het veiligheidsbeleid. In die zin zeker interessant en bruikbaar voor ons 
lokaal veiligheidsbeleid. 
Vanuit de burgemeester is richting de korpsdirectie laten weten in te kunnen stemmen 
met het beleidsplan.  

6. Als het antwoord op deze brief positief is kunt u de raad dan een exemplaar sturen van 
deze brief? 
Dit is per email kenbaar gemaakt aan de korpsdirectie. 

7. Is inmiddels bekend wat het definitieve regionale beleidsplan zal zijn? 
Ja, het plan is vastgesteld op 9 januari 2013, in het Regionaal Bestuurlijk Overleg. 

8. Geeft de inhoud van dit plan aanleiding tot bijstelling van het beleidsplan van de 
basiseenheid of gemeentelijke plannen? 
Nee. 

9. Wanneer kan de raad een terugkoppeling van de hierboven genoemde beleidsplannen 
tegemoet zien? 
Zoals in een eerdere brief is voorgelegd, kan de politie een presentatie verzorgen omtrent 
de stand van zaken, de politiecijfers en de behaalde resultaten. Tijdens een dergelijke 
avond is er uiteraard ook de mogelijkheid tot het stellen van vragen, waarbij u ook ten 
aanzien van het beleidsplan vragen aan de politie kunt formuleren. Een exacte datum is 
nog niet bekend, gedacht wordt aan een datum rond 10 juni. 

 


