NIEUW VEILIGHEIDS- EN
HANDHAVINGSBELEID
2019-2022

NIEUW VEILIGHEIDS- EN HANDHAVINGSBELEID
(IVP/VTH) 2019-2022
Terugblik/Aanleiding:
Politieke avond d.d. 13 september 2018.
Regionale en lokale prioriteiten gepresenteerd.

Beoogd resultaat:
We willen een veilige, leefbare en gezonde samenleving!
Hoe:
Via integraal en samenhangend (handhavings)beleid en uitvoering en d.m.v. een
andere manier van werken (gericht op preventie, Boa’s inzetten op alle aspecten).
Wat:
1. Geactualiseerd Veiligheidsbeleid. Verschil IVP en Uitvoeringsplan!
2. Geactualiseerd Handhavingsbeleid.

REGIONALE PRIORITEITEN 2019-2022 EN AMBITIES
Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 (politie/OM/Gemeenten MN)
Regionale prioriteiten:
1.

Georganiseerde criminaliteit/ondermijning

2. Zorg en veiligheid
3.

Cyberveiligheid

Driehoeksoverleg De Copen
• Overeenstemming over de meeste lokale
prioriteiten. Gezamenlijk optrekken bij de
uitvoering.

VOORGESTELDE PRIORITEITEN INTEGRAAL
VEILIGHEIDSPLAN
Lokale prioriteiten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aanpak ondermijning
Integrale aanpak jongerenoverlast
Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak
Aanpak High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit
Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers
Betere verbinding tussen (beleids)thema’s zorg / buurt en
veiligheid / handhaving (BOA’s).

POLITIEKE AVOND / BEGROTINGSDEBAT
Toezeggingen/wijzigingen:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

‘Iedereen moet zich mede verantwoordelijk voelen voor het verminderen
van criminaliteit en overlast’ is toegevoegd aan de strategische doelstelling;
Het veiligheidsplan is in een participatieproces vormgegeven;
Autobranden zijn opgenomen bij de High Impact Crimes;
Bedrijventerreinen zijn meegenomen in het vervolgproces;
Ondermijningsbeeld is op 17-1-2029 in beslotenheid gedeeld met de raad;
In het Uitvoeringsplan in opgenomen waarom een aantal prioriteiten uit het
oude plan niet terugkomt in het nieuwe plan.
Randvoorwaarden privacy is en Iedereen doet mee! zijn opgenomen
Aanpak onveiligheidsgevoelens
RIB Veiligheidsmonitor is inmiddels naar de raad gestuurd (18R.00414)
Idem RIB met duiding criminaliteitcijfers 2018 (18R.00846)
Totaal overzicht Financiën is toegevoegd.

VERVOLG
Wanneer:
Vaststelling IVP/Uitvoeringsplan in raad d.d. 7-3-2019.
Het nieuwe handhavingsbeleid 2019-2022 en uitvoeringsplan 2019 komen
per RIB naar de raad.
Monitoren:
De 6 hoofdprioriteiten uit het IVP blijven we monitoren
d.m.v. de twee jaarlijkse uitvoeringsplannen.
Hartelijk dank voor uw aandacht!

