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Onderwerp : Veiligheidsstrategie 2015-2018 en meerjarenbeleidsplan 2015-2018

Voorgestelde beslissing:

1. Instemmen en voorleggen aan de raad het concept, Bestuurlijke Nota Veiligheidsstrategie 2015-2018 Oost-
Nederland.   

2. Instemmen en voorleggen aan de raad het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2015–2018 Politie Oost-Nederland. 

Aanleiding
De Veiligheidsstrategie is opgesteld door gemeenten, politie en het OM en komt voort uit de wettelijke 
verplichting om eenmaal in de vier jaar een beleidsplan vast te stellen. De concept Bestuurlijke Nota 
Veiligheidsstrategie en het ontwerp meerjarenbeleidsplan van de politie vormen samen het beleidsplan.

Voordat tot vaststelling van de voorliggende concepten kan worden overgegaan, worden de burgemeester 
en de raad gevraagd naar haar zienswijze.

Wat wordt met beslissing bereikt

• Op enkele thema’s de handen in een te slaan om criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)

1.1 In de bestuurlijke nota wordt door alle partners in veiligheid gezamenlijk richting gegeven aan de  
aanpak van sociale veiligheid in Oost-Nederland.
Hiermee wordt de primaire verantwoordelijk van de gemeente en de lokale driehoek voor de 
inwoners en ondernemers in Oost-Nederland ondersteund. De Integraal Veiligheidsplannen van de 
81 gemeenten in Oost-Nederland en de daarin genoemde lokale prioriteiten staan centraal in de 
voorgestelde brede en lokaal verankerde aanpak.

1.2 De voorgestelde strategie geeft invulling aan eenduidige, effectieve en efficiënte lokaal  
veiligheidsplan. 
Lokaal zijn in het integraal veiligheidsplan de lokale veiligheidsthema’s vastgelegd. De 
veiligheidsthema’s die in alle gemeenten voorkomen zijn gebaat bij een regionale aanpak. Deze 
sluiten aan bij de nationale prioriteiten van de politie. Op de genoemde thema’s wordt voorgesteld 
om samen te werken. De politie wil de lokale aanpak steunen en versterken.

De concept Veiligheidsstrategie is een bestuurlijke nota van de 81 gemeenten in Oost-Nederland, het 
openbaar ministerie en de politie voor de komende jaren .De veiligheidsstrategie is gebaseerd op de analyse 
van de veiligheidssituatie in Oost Nederland en de lokale veiligheidsthema’s voortkomend uit de integrale 
veiligheidsplannen van de 81 gemeenten. Uitgangspunt daarbij is dat de gemeente in het integraal 
veiligheidsplan de lokale veiligheidsthema's vastlegt. De lokale driehoek bepaalt de inzet van de politie in de 
gemeente(n). De politie garandeert daarbij flexibiliteit in de aanpak van nieuwe opkomende, actuele lokale 
veiligheidsproblemen. Vraagstukken die de omvang van het politiebasisteam overstijgen, kunnen worden 
opgeschaald naar het niveau van het district of de eenheid. 
Enkele veiligheidsthema’s die in alle gemeenten voorkomen zijn gebaat bij een regionale aanpak. Deze 
sluiten aan bij de nationale prioriteiten van de politie. Daarom zijn dit thema’ s, waar we voorstellen om op 
samen te werken. Op deze manier wordt de Lokale aanpak gesteund en versterkt.

Lokale veiligheidsthema’s voor Oude-IJsselstreek; 

Veilige woon en leefomgeving; Alcohol en drugsoverlast
Woninginbraken
(Brom-) fietsen diefstal



Geweld (incl. huiselijk geweld)

Bedrijvigheid en veiligheid; Winkeldiefstal

Jeugd en veiligheid; Overlastgevende & hinderlijke jeugd (groepen).

Kanttekeningen
Als er inhoudelijke veranderingen gewenst zijn dan volgt een tweede consultatieronde.

Kosten, baten, dekking
N.v.t. 

Uitvoering

Planning
• Er kan tot 10 oktober 2014 een reactie geven worden op de voorliggende stukken en naar aanleiding 

van deze reactie wordt bepaalt of er tot vaststelling kan worden overgegaan.

Personeel
• N.v.t.

Communicatie/participatie
• De burgemeester en de raad worden gevraagd om eventueel een zienswijze in te dienen op 

voorliggende stukken.

Evaluatie/verantwoording
• Er worden door de politie voorbereidingen getroffen voor de uitvoering en monitoring van de drie 

inhoudelijke thema’s uit de veiligheidsstrategie.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga J.P.M. Alberse
secretaris burgemeester
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