Datum vergadering gemeenteraad

Voorstelnummer

16 april 2019

D.025588
Z.010322

Voorstel ingebracht door
Portefeuillehouder
Begrotingsprogramma en
taakveld

Mariet Grootenboer
J.A. de Boer MSc

Onderwerp

Zienswijze concept Veiligheidsstrategie
2019-2022 en ontwerp
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022

Taakveld 12 Openbare Orde en Veiligheid

Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van de concept Veiligheidsstrategie 2019-2022 en het ontwerp
Meerjarenbeleidsplan 2019-2022.
2. Akkoord te gaan met het indienen van bijgevoegde zienswijze.

Samenvatting van het voorstel
Eens per vier jaar wordt op het niveau van Oost-Nederland de Veiligheidsstrategie en het
Meerjarenbeleidsplan vastgesteld. De vorige plannen zijn in 2018 afgelopen en om die reden liggen
de nieuwe plannen nu ter consultatie voor, conform artikel 38b, lid 2 Politiewet.

HOOFDLIJNEN
1. Wat is de aanleiding van dit voorstel en wat is het (wettelijk) beleidskader?
Vanuit de politie-eenheid Oost-Nederland ontving de gemeente Buren het ontwerp
Meerjarenbeleidsplan politie 2019-2022 Oost-Nederland en de concept Veiligheidsstrategie 20192022 Oost-Nederland met het verzoek de gemeenteraad hierop voor 17 april 2019 te consulteren.
Het huidige Meerjarenbeleidsplan politie Oost-Nederland is vastgesteld voor de periode 20152018. Dit geldt ook voor de huidige Veiligheidsstrategie Oost-Nederland. Om deze plannen te
actualiseren is in 2018 gestart met het ophalen van de lokale beleidsprioriteiten bij de 76
gemeenten (in 2018 nog 78 gemeenten) binnen Oost-Nederland. Deze beleidsprioriteiten zijn
geanalyseerd en geclusterd tot vier thema’s die zijn opgenomen in de concept Veiligheidsstrategie
voor de periode 2019-2022.
De thema’s zijn:
 Kwetsbare personen;
 Ondermijning;
 Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit;
 Informatie gestuurd werken.
Deze thema’s komen terug in het Meerjarenbeleidsplan politie voor de periode 2019-2022.
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2. Wat is het beoogde effect; wat willen we bereiken? En waarom op deze manier?
Met de uiteindelijke vaststelling van deze plannen wordt de veiligheid in de 76 gemeenten van
Oost-Nederland, en in breder verband Nederland, versterkt. De inhoud van de plannen draagt
voor een belangrijk deel bij aan het lokale doel om de veiligheid op een gelijk en/of verbeterd
niveau krijgen zodat alle inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen binnen de
gemeente Buren.
Met het indienen van de zienswijze benadrukt u de aandacht voor lokale prioritering en capaciteit.
3. Wat zijn de nadelen en/of mogelijke risico’s als de raad het voorstel overneemt?
N.v.t.
4. Wat betekent het als de raad dit voorstel niet overneemt?
Dan ontneemt u zichzelf de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze.
5. Is het een begrotingswijziging?
Nee.
TOELICHTING EN UITVOERING
6. Beleidskader
De Veiligheidsstrategie 2019-2022 en Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 vallen binnen het
beleidskader Openbare Orde en Veiligheid
7. Effectmeting, planning en evaluatie
Er wordt gevraagd uiterlijk 17 april 2019 de zienswijze in te dienen. Na 17 april worden de reacties
verzameld en op basis van de reacties wordt gekeken of aanpassingen van de genoemde
beleidsstukken nodig is.
Het voornemen is in het bestuurscollege van 24 april 2019 het Meerjarenbeleidsplan politie en de
veiligheidsstrategie vast te stellen.
8. Financiën
Het gevraagde besluit heeft geen financiële consequenties
9. Communicatie
Communicatie over de inhoud van de plannen valt onder de verantwoordelijkheid van de politieeenheid Oost-Nederland. Hierover zijn op voorhand geen afspraken gemaakt.
10. Burgerparticipatie
Dit onderwerp leent zich niet voor burgerparticipatie omdat de verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij
de politie-eenheid Oost-Nederland.
11. Deregulering
Met dit voorstel worden er geen nieuwe regels gemaakt of afgeschaft.
12. Achtergrondinformatie
Geen.
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