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Emmeloord, 19 december 2017.
Onderwerp
Integraal veiligheidsplan 2018-2021
Advies raadscommissie
[…]
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
1. Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vaststellen
Doelstelling
Een veilige gemeente te blijven, waarin bewoners van alle generaties zich veilig voelen.
Inleiding
Het betreft de uitwerking van de veiligheidsprioriteiten van het integrale
veiligheidsbeleid. En de vijf veiligheidsvelden zijn uitgewerkt: 1. Veilige woon-en
leefomgeving, 2. Bedrijvigheid en veiligheid, 3. Jeugd en veiligheid, 4, Fysieke veiligheid,
5. Integriteit en veiligheid.
Begin 2017 bent u hierover geïnformeerd en heeft u schriftelijk reactie gegeven. Dat ging
over prioriteiten stellen.
Argumenten
1.1
Wij als gemeente verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en leefbaarheid.
Als gemeente hebben we de regierol met betrekking tot veiligheidsvraagstukken.
Daarnaast zorgen wij voor integrale samenwerking tussen verschillende
veiligheidspartners, zoals politie, Openbaar Ministerie, welzijnsorganisaties,
Veiligheidsregio e.d.
1.2
Het plan geeft een duidelijk kader voor ons en onze samenwerkingspartners
Het is voor de samenwerking wenselijk om van elkaar te weten welke gezamenlijke
doelen we willen bereiken en hoe we dat gaan doen.
1.3
Dit plan bevat bevoegdheden van de raad
Het regelen van de veiligheid heeft financiële consequenties, zoals het goedkeuren van
de begroting van de Veiligheidsregio. En het gaat over het nemen van besluiten zoals de
voorgenomen fusie met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
Kanttekeningen
1.1
In de uitvoering ligt een uitdaging
De gemeente is regisseur van het integraal veiligheidsbeleid. De uitvoering kan alleen
vorm krijgen in samenwerking met diverse partners. Dit betekent dat een nauwe
samenwerking en inspanning aan veiligheidsvraagstukken noodzakelijk is.
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1.2
Samenwerkingspartners hebben een eigen missie en visie voor hun bedrijf.
Het maatschappelijk belang is soms conflicterend met bedrijfsbelangen van
samenwerkingspartners. Dit kan tot gevolg hebben dat het behalen van gezamenlijke
resultaten langer duurt.
1.3 Het geeft geen garantie voor lage criminaliteitscijfers
Door periodieke monitoring van cijfers worden de ontwikkelingen en trends zo goed
mogelijk in de gaten gehouden. Hierdoor is uitleg mogelijk bij daling van de cijfers, maar
ook bij stijging van de cijfers.
Planning/uitvoering
Als u dit plan heeft vastgesteld, wordt ieder twee jaar een uitvoeringsagenda opgesteld.
Deze ontvangt u ter informatie.
Bijlagen
Integraal veiligheidsplan 2018-2021.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder :
Steller
: mevrouw A.I. Hageman-Bluemink; 06 13 34 40 07;
e.hageman@noordoostpolder.nl
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 19 december 2017,
no. 532686;
gelet op artikel 172 Gemeentewet
B E S L U I T:
het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van 5 februari 2018.
De griffier,
de voorzitter,

