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Emmeloord, 14 augustus 2012. 

 

Onderwerp 

Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder, evaluatie 2009-2012 en selectie 

beleidsspeerpunten 2013-2016. 

 

Voorgenomen besluit 

De nota Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (evaluatie 2009-2012 en selectie 

beleidsspeerpunten 2013-2016) vaststellen.  

 

Advies raadscommissie 

De commissie adviseert positief. 

 

Aan de raad. 

Status: ter besluitvorming 

 

Inleiding 

De Nota Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder bevat een evaluatie over de periode 

2009-2012 en geeft een selectie van de nieuwe beleidsspeerpunten voor de periode 

2013-2016. Aan de hand van veiligheidsthema's wordt een beeld geschetst van de 

veiligheidssituatie in de gemeente waarbij (zo mogelijk) wordt aangegeven welke 

resultaten er de afgelopen periode zijn geboekt. Aan de hand van politiecijfers en de 

uitkomsten van de veiligheidsmonitor worden de belangrijkste thema's voor 

Noordoostpolder geselecteerd, verder uitgediept en qua doelstellingen bijgesteld, indien 

dat nodig is. Deze geselecteerde thema's vormen de nieuwe beleidsspeerpunten voor de 

periode 2013-2016, vast te stellen door de Raad, eventueel aangevuld met andere 

thema's die de raad belangrijk vindt.  

De nota vormt ook de basis voor het nog op te stellen activiteitenplan voor 2013.   

De prioriteiten in het politiejaarwerkplan 2013 (waarvoor de politie input vraagt aan de 

Raad) worden gebaseerd op deze nota. Het integraal veiligheidsbeleid vormt daarnaast  

de basis voor afspraken met verschillende veiligheidspartners en versterkt de regierol 

van de gemeente daarin.  

 

Doelstelling 

1. Het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in Noordoostpolder, gemeten 

door middel van de uitkomsten van de lokale veiligheidsmonitor en de politiecijfers. 

2. Het verbeteren van de samenwerking tussen veiligheidspartners en het versterken 

van de gemeentelijke regierol in het veiligheidsbeleid 

 

Voorgesteld besluit 

De nota Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (evaluatie 2009-2012 en selectie 

beleidsspeerpunten 2013-2016) vaststellen  

 

Argumenten 

Op het gebied veiligheid zijn er veel ontwikkelingen: schaalvergroting en regionalisering, 

nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe instrumenten voor de burgemeester om bijv. 

overlast tegen te gaan. Hierin moet de gemeente haar standpunt bepalen en keuzes 

maken vanuit een eenduidige visie en heldere doelstellingen. De gemeente heeft in de 

afgelopen periode ook al flink geïnvesteerd in het veiligheidsbeleid en het is belangrijk 

om na te gaan welke resultaten dit heeft opgeleverd. Ook is het belangrijk om te 

onderzoeken in hoeverre de inspanningen van de gemeente een bijdrage hebben 

geleverd aan deze resultaten. Het gemeentebestuur bepaalt zo de richting en maakt 

nieuwe keuzes vanuit een totaal overzicht van geëvalueerde veiligheidsthema's. 

Evalueren en kaderstellen kan niet los gezien worden van elkaar. Terugkijken en 

vooruitkijken. Vanuit de evaluatie worden de nieuwe keuzes gemaakt.  
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Kanttekeningen 

Het is niet altijd mogelijk om een causaal verband aan te tonen tussen geleverde 

inspanningen en behaalde resultaten.  

 

Planning/uitvoering 

Deze nota vormt de basis voor het nog op te stellen activiteitenplan voor 2013. In dit 

plan wordt gedetailleerd beschreven welke activiteiten er worden ondernomen op de 

geselecteerde speerpunten en moet bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. 

In 2013 wordt er weer een veiligheidsmonitor uitgevoerd. Daarna volgt er weer een 

logisch moment van bijstelling.   

 

Bijlagen 

[…]  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris,                     de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portefeuillehouder : A. van der Werff 

Steller : mw. H. Wagemans; 32 39; h.wagemans@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 augustus 2012, 

no.12648-1; 

 

B E S L U I T: 

 

De nota Integrale veiligheidszorg Noordoostpolder (evaluatie 2009-2012 en selectie 

beleidsspeerpunten 2013-2016) vast te stellen.  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 20 september 2012. 

De griffier,             de voorzitter, 

 

 


