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Integraal Veiligheid Beleid 2015 - 2018

Korte inhoud :

Eemsmond heeft (nog) vigerend veiligheidsbeleid. De buurgemeenten, vallend onder dezelfde politie-eenheid hebben
afwijkend beleid dat op verschillende momenten afloopt.
Vanuit het driehoeksoverleg is geïnitieerd om voor het DELTA
gebied gelijkluidend beleid te formuleren, afgestemd op de
regio en met eenzelfde looptijd.

Uithuizen,5 maart 2015.

AAN DE RAAD.

Aanleiding
Uw raad heeft in 2012 het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) voor de periode
2013 - 2016 vastgesteld. Ook in de gemeenten binnen het werkgebied Ommelanden-Noord is IVB vastgesteld, maar zowel qua looptijd als qua inhoud is
sprake van asynchroniteit. Bij deze gemeenten liep het beleid tot en met 2014.
De betrokken burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie vormen
gezamenlijk het zogenoemde Driehoeksoverleg. Vanuit dit overleg is gestimuleerd om voor alle vijf de DELTA gemeenten integraal veiligheidsbeleid op te
pakken. Het beleid is zoveel mogelijk op elkaar afgestemd maar laat ook ruimte
voor lokale prioriteiten.
In onze gemeente zou de ingangsdatum van nieuw veiligheidsbeleid zoals aangegeven 2016 zijn. Om de ingangsdatum en looptijd onderling te harmoniseren
wordt voorgesteld om 2015 te nemen als ingangsjaar, met een werkingduur
van vier jaren.
De nota Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) Ommelanden-Noord 2015-2018 betreft een lokale invulling die nauw aansluit op het Regionaal Beleidsplan (RBP)
voor de 58 gemeenten in Noord-Nederland. De gemeenteraad is over dit plan
op 2 oktober 2014 gehoord.
In het voorliggende Integraal Beleidsplan zijn de onderstaande items opgenomen, deze sluiten aan bij de items in het Regionaal Beleidsplan:

Jeugd en veiligheid,

Geweld,

Woninginbraken,

Grootschalige incidenten en evenementen

Georganiseerde criminaliteit
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Daarnaast is het plan aangevuld met drie lokale thema's:

Veel Voorkomende Criminaliteit,

Fysieke veiligheid,

Verkeersveiligheid.
Dit integraal veiligheidsbeleidsplan is richtinggevend voor zowel beleid als uitvoering op het terrein van de openbare orde en veiligheid. Omdat veiligheid
vooral een kwestie is van handelen en van (samen) doen ligt de focus op het
'doen'. Per thema worden de doelen aangegeven en een beschrijving van de
gewenste resultaten.
Het integraal veiligheidsbeleidsplan is basis voor het maken van werkafspraken
tussen de verschillende partners.
Uitvoering
Met het beleid als uitgangspunt wordt jaarlijks, in samenspraak met betrokken
partijen, een uitvoeringsplan (jaarplan) opgesteld. Het uitvoeringsplan wordt
binnenkort met de ketenpartners besproken en aan ons ter vaststelling aangeboden. Het uitvoeringsplan zal na vaststelling aan u, door tussenkomst van de
griffier, bekend worden gemaakt.
Rapporteren
Bij de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsbeleid werd het uitgangspunt geformuleerd om tweejaarlijks te evalueren.
Wij stellen voor om tweejaarlijks te evalueren en in het tussenliggende jaar
beknopt te rapporteren.
Financiële consequenties
Wij verwachten dat de voorgenomen beleidskeuzes binnen de reguliere begroting uitgevoerd kunnen worden.
Voorstel
De raad wordt voorgesteld om:
het beleidsplan IVB 2015 - 2018 vast te stellen en
het college te verzoeken het jaarlijkse uitvoeringsplan en de tweejaarlijkse
evaluatie aan de raad bekend te maken.
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