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Geachte raadsleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Met deze brief informeer ik u over het voorgenomen, unanieme besluit van het bestuurscollege

1
,  

d.d. 31 oktober 2018 over de sterkteverdeling politie 2019-2022. Dit voorgenomen besluit is tot stand 
gekomen op voordracht van het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) Oost-Nederland en in 
afstemming met het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO) Twente. 
 
Korte toelichting 
Sterkteverdeling onderdeel van meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 
De sterkteverdeling van de politie, waaronder de verdeling van het aantal beschikbare agenten, is 
onderdeel van het meerjarenbeleidsplan

2
 Politie Oost-Nederland 2019-2022. Voor dit nieuwe 

meerjarenbeleidsplan is een nieuwe sterkteverdeling noodzakelijk.  
 
Voor het RVO is dit in december 2017 reden geweest, om aan de hand van het bestaande landelijke 
HBVS systeem (Herziene Budget Verdeel Systeem), te laten onderzoeken of er ontwikkelingen zijn 
die bijstelling van de methodiek van sterkte verdelen noodzakelijk maken. Deze noodzaak bleek 
aanwezig en wordt hierna toegelicht.  
 
Bij het vaststellen van het meerjarenbeleidsplan in april / mei 2019, wordt de nieuwe sterkteverdeling 
formeel bekrachtigd. De Politiewet schrijft voor dat de burgemeester de gemeenteraad hoort over het 
ontwerp meerjarenbeleidsplan. Het ontwerp leg ik begin 2019 aan uw raad voor.  
 
Voorlopend hierop hecht ik er waarde aan, u in dit stadium al te informeren over het voorgenomen 
besluit sterkteverdeling politie Oost-Nederland. Dit vanwege het feit dat het RVO heeft besloten om er 
op 15 november a.s. mee naar buiten te treden en mede omdat de nieuwe sterkteverdeling, 
vooruitlopend op de formele bekrachtiging, ingaat per 1-1-2019. 
 
Nadere toelichting 
Noodzaak om te komen tot een nieuwe sterkteverdeling  
Bij de nieuwe sterkteverdeling is rekening gehouden met een aantal zaken: 
 
1. In het regeerakkoord van Rutte III zijn extra gelden beschikbaar gesteld voor meer politiesterkte. 

Landelijk (Landelijk Overleg Veiligheid en Politie) is afgesproken dat deze sterkte-uitbreiding wordt 

                                                      
1
 Bestuurscollege bestaat uit de burgemeesters van alle gemeenten binnen de politie-eenheid Oost-Nederland, de hoofdofficier 

van justitie en de politiechef. 
2 Artikel 39 van de politiewet 2012 schrijft voor dat in het regionaal meerjarenbeleidsplan de verdeling van de beschikbare 

politiesterkte, waaronder de wijkagenten, over de onderdelen van de regionale eenheid is opgenomen. Als kader geldt dat bij 
deze verdeling rekening wordt gehouden met het belang van een goede vervulling van de politietaak in alle betrokken 
gemeenten en de gestelde doelen.  
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gerealiseerd door in de formatie van de eenheden een deel van de aspiranten te vervangen door 
volledig opgeleiden. Hierdoor komt er meer operationele capaciteit beschikbaar. Voor de eenheid 
Oost-Nederland gaat het om het omzetten van 225,6 fte aspiranten.  
 

2. Naast de gelden uit het regeerakkoord, krijgt de politie Oost-Nederland er de komende vier jaar 72 
aspiranten extra bij, vanwege voorziene uitstroom (pensioen). 
 

3. Maatschappelijke ontwikkelingen, op het gebied van bevolkingsgroei, horecavestigingen en 
regionaal klantenpotentieel, maar ook ontwikkelingen in meldingendruk en misdrijven, versterkten 
de behoefte bij zowel politie als burgemeesters en het OM, dat de huidige sterkteverdeling moest 
worden herzien. Hiervoor is het eerder genoemde HBVS+ model toegepast. 

 
Het onderzoek naar de nieuwe sterkteverdeling is uitgevoerd door de politie in samenwerking met het 
bureau AEF. Op advies van AEF en de politie heeft het Bestuurscollege besloten het landelijke HBVS 
model als verdeelsysteem te hanteren, met toevoeging van de component werklast: het HBVS+ 
model.  
 
Dit HBVS+ model houdt naast omgevingskenmerken (80%), zoals aantallen inwoners en 
horecagelegenheden, grens met het buitenland, oppervlakte water etc., ook rekening met de werklast 
van de politie (20%), zoals het aantal meldingen, aangiften en misdrijven.  
 
Hiermee is het HBVS+ model toekomstbestendig en conform de landelijke toedeling van politiesterkte. 
 
Nieuwe sterkteverdeling in Twente 
Het berekenen van de sterkteverdeling is in twee fases uitgevoerd. Allereerst is de verdeling tussen 
de vijf districten (waaronder Twente) in Oost Nederland bepaald, vervolgens is de verdeling binnen 
het district (tussen de basisteams) berekend.  
 
Voor het politiedistrict Twente betekent dit voorgenomen besluit een totale uitbreiding van de 
operationele capaciteit met 58,3 fte. De uitbreiding en de verdeling van de nieuwe politiesterkte over 
de basisteams en het district Twente ziet er dan als volgt uit: 
 

District Twente / Basisteam Nieuwe operationele 
capaciteit 

Huidige operationele 
capaciteit 

Enschede 242,4 199,3 

Noordoost Twente 93,1 93,1 

Twente Midden 171,1 162,8 

Twente Noord 121,7 119,1 

Twente West 80,0 78,1 

Districtsrecherche Twente 95,5 93,1 

Flexteam Twente 15,0 15,0 

Leiding  2,0 2,0 

Totaal 820,8 762,5 

 
 
Realisatie sterkteverdeling in de periode 2019-2022 
De sterkteverdeling wordt in de komende vier jaar gerealiseerd, in lijn met de jaarlijkse toekenning van 
de extra gelden uit het regeerakkoord. Dit betekent voor Twente dat de basisteams en het district de 
komende vier jaar naar de nieuwe sterkte toegroeien.  
 
Tenslotte  
De basisteams binnen het district Twente blijven samenwerken en elkaar ondersteunen in de 
dagelijkse politiezorg. In (spoedeisende) situaties binnen gemeenten, die daar om vragen, krijgt het 
lokale basisteam ondersteuning van het flexteam, andere (recherche)teams uit het district en/of de 
eenheid, van regionale diensten en/of van politie-eenheden uit het land.  
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Zijn er bijlagen bij deze brief?  
Nee. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 180, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat ik de raad alle inlichtingen verschaf die de 
raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Ik meen er daarom goed aan te doen u hiervan op 
de hoogte te stellen. Ik stel u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan mij kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 
 
 
Hoogachtend, 
 
de burgemeester 
 

 
 
drs. ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
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