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Onderwerp: Veiligheidsrapportages 2021
Aan de gemeenteraad,
Kennis te nemen van
De 'Voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland' en de 'Jaarrapportage Bovenop de
Onderwereld'.
Inleiding
De zes Peelgemeenten - Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren werken samen op het gebied van veiligheid. Deze regionale samenwerking is vastgelegd in
het Veiligheidsplan Peelland 2019-2022. Het thema 'aanpak ondermijning' is één van de
(geprioriteerde) thema's in het Veiligheidsplan Peelland. Aan de hand van bijgevoegde
rapportages wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde acties / geboekte resultaten op
het gebied van veiligheid en ondermijnende criminaliteit.
Kernboodschap
Voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland
De ‘Voortgangsrapportage Veiligheidsplan Peelland’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de
uitgevoerde acties – in Peelverband – op de gezamenlijk geprioriteerde thema’s in het
Veiligheidsplan Peelland 2019-2022:
- Aanpak ondermijning;
- Radicalisering & Extremisme;
- Cybercrime & Cybersecurity.
Daarnaast is er – in Peelverband – samengewerkt op de volgende thema’s:
- Covid-19-pandemie;
- Veilige en leefbare wijken en buurten;
- Jeugd en veiligheid;
- Politiecapaciteit.
Jaarrapportage Bovenop de Onderwereld
De samenwerking – in Peelverband – in de aanpak van ondermijnende criminaliteit is zeer
intensief en veelomvattend. Om deze reden is separaat van de ‘Voortgangsrapportage
Veiligheidsplan Peelland’ een rapportage opgesteld welke ingaat op de aanpak van
ondermijnende criminaliteit; Jaarrapportage Bovenop de Onderwereld.
De ‘Jaarrapportage Bovenop de Onderwereld’ geeft op hoofdlijnen een overzicht van de
uitgevoerde acties / behaalde resultaten – in Peelverband – op het gebied van de aanpak van
ondermijnende criminaliteit.
De aanpak van ondermijnende criminaliteit bestaat op hoofdlijnen uit twee sporen: de
behandeling van casuïstiek en het weerbaar maken van de overheid en burgers. Enkele
resultaten uit de ‘Jaarrapportage Bovenop de Onderwereld’ zijn:
- 2 panden gesloten (op grond van de Wet Damocles) in Gemert-Bakel;
- Pilot ‘weerbaar buitengebied’ gestart in Gemert-Bakel;

-

15 Bibobonderzoeken in Gemert-Bakel;
Social media campagne, 14.866 unieke personen bereikt in Gemert-Bakel;
18 MMA-meldingen (Meld Misdaad Anoniem) in Gemert-Bakel;
46 PIT-acties in Peelland, waarvan 8 in Gemert-Bakel.

Vervolgstappen
Na de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande is de gemeenteraad aan zet om
(opnieuw) de kaders van het beleidsplan - zowel op lokaal- als op regionaal niveau - op het
thema 'Integrale Veiligheid' vast te stellen.
Financiën
Aan beide rapportages zijn geen financiële consequenties verbonden.
Deze raadsinformatienota is besproken in de B&W vergadering op genoemde datum.

