RAADSVOORSTEL
Datum:
Nummer:
Onderwerp:

7 oktober 2014
Veiligheidsstrategie 2015-2018 en ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Voorgesteld raadsbesluit:
Wij stellen u voor te besluiten om:
1.geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de concept veiligheidstrategie 2015-2018
met daarin de volgende drie prioriteiten:
- Ernstige overlast door personen in de woonomgeving
- High Impact Crime (vooral woninginbraken)
- Ondermijning: Aanpak van hennepteelt en georganiseerde criminaliteit.
2. geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien het ontwerp
meerjarenbeleidsplan politie met daarin de volgende onderwerpen:
- lokale en landelijke prioriteiten
- afspraken met het openbaar ministerie
- dienstverlening
- organisatie en capaciteit
3. extra aandacht te vragen voor lokaal maatwerk. Er moeten voldoende mogelijkheden blijven om het
politiewerk uit te voeren conform lokale prioriteiten.
Samenvatting van het voorstel
De veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de gemeenten, politie en het openbaar ministerie
in Oost Nederland. In deze bestuurlijke nota geven partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de
aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.
In samenhang met de veiligheidsstrategie is door de politie een meerjarenbeleidsplan gemaakt. Het
gaat dan om ondersteunen van de lokale veiligheidsaanpak, maar ook om het bijdragen aan de
landelijke prioriteiten en afspraken met het openbaar ministerie.
Daarbij opmerkende dat er extra aandacht moet zijn voor de lokale prioriteiten en initiatieven. Dat daar
ook nog capaciteit voor beschikbaar blijft.
Aanleiding voor dit voorstel
Namens alle burgemeester in het gebied van eenheid Oost Nederland (81 gemeenten) hebben de vijf
voorzitters van de districtelijke veiligheidsoverleggen (burgemeesters van Enschede, Nijmegen,
Arnhem, Zwolle en Apeldoorn), de hoofdofficier van justitie en de eenheidsleiding van de politie
opdracht gegeven tot het opstellen van deze veiligheidsstrategie.
De veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de gemeenten, politie en het openbaar ministerie
in Oost Nederland. In deze bestuurlijke nota geven partners in veiligheid gezamenlijk richting aan de
aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland. Er zijn drie thema’s aangewezen op basis van de
vastgestelde integraal veiligheidsplannen van de 81 gemeenten, het geactualiseerde veiligheidsbeeld
en analyse. Het zijn thema’s die in vele gemeenten bijdragen aan onveiligheid en hebben een grote
impact op slachtoffers en of de leefomgeving.
In samenhang met de veiligheidsstrategie is door de politie een meerjarenbeleidsplan gemaakt. De
politie kent een bredere opgave dan in de veiligheidsstrategie is gesteld. Het gaat dan om
ondersteunen van de lokale veiligheidsaanpak, maar ook om het bijdragen aan de landelijke
prioriteiten en afspraken met het openbaar ministerie.
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Argumentatie
De onderwerpen sluiten aan op de prioriteiten in het lokale Veiligheidsprogramma 2013-2016
Het lokale veiligheidsprogramma 2013-2016 kent de prioriteiten: jeugdoverlast, verkeersveiligheid,
alcohol en drugs, inbraken, woonoverlast en georganiseerde criminaliteit. De laatste drie komen
overeen met de voorgestelde prioriteiten in Oost-Nederland. Zie ook onderstaande tabel.
De onderwerpen vragen om een bovenlokale aanpak om verplaatsing van veiligheidsproblemen te
voorkomen.
Lokaal gestelde prioriteiten komen overeen met prioriteiten zoals omschreven in het
meerjarenbeleidsplan Politie oost Nederland
Onderstaand overzicht laat de prioritieten op de verschillende niveaus zien
Lokale prioriteiten
2013-2016
Woonoverlast (incl.
huiselijke geweld)

Inbraken

Twente prioriteiten
2013-2014
Woonoverlast
psychische kwetsbaren
(huiselijk) Geweld
Diefstal:
woninginbraken en
fietsendiefstal

Oost Ned. Prioriteiten
2015-2018
Overlast door
personen in de
woonomgeving

Landelijke prioriteiten
2015-2018

High impact crimes
met focus
woninginbraken

High impact crimes
project
Afpakken
High impact crimes
(incl jeugdcriminaliteit)

Maatsch. ondermijning

Ondermijnende
activiteiten
Fraude

Jeugdoverlast
Alcohol en drugs
Georganiseerde
criminaliteit

Georganiseerde
criminaliteit

Verkeersveiligheid
Cyber crime
Kinderporno
Wapenverloven

Er moeten wel voldoende mogelijkheden blijven om het politiewerk te laten uitvoeren conform lokale
prioriteiten.
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Voorstel
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DINKELLAND,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. A.B.A.M. Damer

mr. R.S. Cazemier

Vergadering presidium op
Besluit presidium:

o
o
o
o

om advies naar Commissie
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming
naar raad ter kennisname
anders, namelijk:

Vergadering Commissie op
Advies aan de raad

o advies hamerstuk
o advies bespreekstuk
o anders, namelijk:

Opmerkingen:
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RAADSBESLUIT
Datum: 7 oktober 2014
Nummer:
De raad van de gemeente Dinkelland,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 augustus 2014
gelet op het advies van de commissie van 23 september 2014 ;

B E S L U I T:
1.geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien van de concept veiligheidstrategie 2015-2018
met daarin de volgende drie prioriteiten:
- Ernstige overlast door personen in de woonomgeving
- High Impact Crime (vooral woninginbraken)
- Ondermijning: Aanpak van hennepteelt en georganiseerde criminaliteit.
2. geen wensen of bedenkingen te hebben ten aanzien het ontwerp
meerjarenbeleidsplan politie met daarin de volgende onderwerpen:
- lokale en landelijke prioriteiten
- afspraken met het openbaar ministerie
- dienstverlening
- organisatie en capaciteit
3. extra aandacht te vragen voor lokaal maatwerk. Er moeten voldoende mogelijkheden blijven om het
politiewerk uit te voeren conform lokale prioriteiten.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 7 oktober 2014
de griffier,

mr. O.J.R.J. Huitema

de voorzitter,

mr. R.S. Cazemier

