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Geachte regioburgemeester, 

Via deze brief geven wij onze voorlopige reactie op het opgestelde meerjarenbeleidsplan: ‘Strategische 
Agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, vertrouwen en verbinding’ van de politie eenheid 
Rotterdam. In verband met de agenda van de raad zal de definitieve reactie later volgen. 
 
In het ontwerp Strategische Agenda 2023 t/m 2026 lezen wij een beschouwing van de trends en 
ontwikkelingen in de samenleving op veiligheidsgebied. De politie krijgt de opdracht zich samen met 
partners te ontwikkelen op de volgende strategisch opgaven voor de eenheid: 
1. Politie voor iedereen  
2. Ontwikkeling van de opsporing en aanpak van ondermijning en drugscriminaliteit  
3. Digitale transformatie 
4. Duurzame inzetbaarheid  
 
Naast deze strategische ontwikkelopgaven wordt er voor de periode 2023 - 2026 aandacht gehouden 
voor de geprioriteerde veiligheidsthema’s:  
1. Zorg & Veiligheid  
2. Maatschappelijk ongenoegen  
 
Vanuit het huidige Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019 – 2022 van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam zijn de volgende veiligheidsthema's geprioriteerd;  

• Seniorenveiligheid  

• Cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit 

• Veilige woon- en leefomgeving 

• Aanpak van ondermijning.  

 
Daarnaast geven wij ook de nodige aandacht voor de diverse andere veiligheidsthema's. 
Momenteel zijn wij bezig met het ontwikkelen en opstellen van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 
voor de jaren 2023 – 2026.  De verwachting is dat de genoemde prioriteiten uit het huidige Integraal 
Veiligheidsplan ook belangrijke veiligheidsthema's zullen blijven voor ons nieuwe Integraal 
Veiligheidsplan. 
 
Kijkend naar de veiligheidsthema's en prioriteiten die wij in Hardinxveld-Giessendam belangrijk vinden 
zien wij deze ook terugkomen in de Strategische Agenda 2023 - 2026 van de politie eenheid Rotterdam.  
 
Zo vinden wij het belangrijk dat wij in onze gemeente een politie hebben die er voor iedereen is en in 
staat is om in een goede verbinding te staan met alle lagen van onze samenleving. Wij kennen een 
nauwe samenwerking met de politie van het basisteam Lek & Merwede. Dit wordt mede versterkt door 
de aanwezigheid van de wijkagenten en de wijkagent operationeel-expert in ons gemeentehuis. Wij 
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informeren elkaar op een pro-actieve wijze en trekken integraal op in de diverse thema's vanuit het 
Integraal Veiligheidsplan en de dagelijkse casuïstiek die zich voordoet. 
 
Wat betreft de aanpak van ondermijning hebben wij in onze gemeente het afgelopen jaar actief ingezet 
op het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Ook het aankomende jaar willen wij deze stijgende 
lijn voortzetten. Op onderstaande punten zal onder meer worden ingezet:  

• Het bevorderen van de weerbaarheid van de gemeentelijke organisatie.  

• Het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid door voorlichtingen te geven aan 
diverse specifieke groepen en organisaties in de samenleving bewust te maken van 
verschillende manieren van ondermijnende criminaliteit.  

• Het actief vergaren van een informatiepositie om zicht te hebben op dat wat er gebeurt in 
deze gemeente op het thema ondermijning.  

• Het bevorderen van de integrale samenwerking met de (veiligheids)partners.  

• Het versterken van de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit.  
 
In de Strategische Agenda 2023 – 2026 zien wij terug dat de politie zich, samen met de partners, ook 
volop blijft inzetten in de opsporing en aanpak van ondermijning. 
 
Daarnaast zet onze gemeente zich in op de aanpak van cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan preventie via diverse (social) media kanalen. Wij combineren seniorenveiligheid 
met de opkomende gevaren van gedigitaliseerde criminaliteit.  
Ook werken wij aan de bewustwording van jongeren in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar op 
gebied van digitale criminaliteit door middel van het promoten en initiëren van een online spel: 
Hackshield. In dit spel krijgen kinderen spelenderwijs de gevaren van digitale criminaliteit mee. 
In de Strategische Agenda 2023 – 2026 zien wij dat de politie de aankomende jaren zich ook volop 
inzet om, samen met partners, uitvoering te geven aan de aanpak van veelvoorkomende digitale 
criminaliteit.  
Het belang van de digitale transformatie, om bijvoorbeeld de politieprocessen op dit vlak te verbeteren 
maar ook het digitaal bekwaam maken van de politiemedewerkers, onderschrijven wij. 
 
Sterkteverdeling 
Momenteel staat er één vacature open voor wijkagent in Hardinxveld-Giessendam. Wij hopen dat deze 
zo snel mogelijk wordt ingevuld. 
 
Vaststelling 
Wij kunnen ons, kijkend vanuit de eigen lokale veiligheidsthema's en prioriteiten, vinden in de 
strategische thema's en prioriteiten die genoemd zijn in de Strategische Agenda 2023 – 2026 van de 
politie eenheid Rotterdam.  
Wij zien ook de toegevoegde waarde van deze Strategische Agenda voor de ontwikkeling van ons 
nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2023 – 2026. 
 
 
Hartelijke groet, 
 
 
 
 
 
Dirk Heijkoop  
Voorzitter gemeenteraad 
 
 
 
 


