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1. Kennis te nemen van het Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen.
2. Het college te verzoeken om de raad over de voortgang van de projecten te rapporteren.
3. Het college te verzoeken ervoor zorg te dragen dat het beleidskader sociale veiligheid uiterlijk eind
2007 aan de raad wordt aangeboden.
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Om de lokale problematiek zichtbaar te maken is het noodzakelijk, dat er op gemeentelijk niveau een
veiligheidsanalyse wordt gemaakt.
Afgesproken is dat het college dit rapport in december 2006 met de raad wenst te bespreken. Er is
voor gekozen om eerder dan vorig jaar zicht te hebben op de ontwikkeling ten aanzien van veiligheid
en de daarbij behorende maatregelen. In de zomer van 2006 zijn de cijfers van de politie over de
jaren 2003, 2004 en 2005 geanalyseerd en zijn trends en ontwikkelingen op het niveau van de wijken
en dorpen inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten hebben geleid tot een concrete aanpak van een aantal
projecten (zie hoofdstuk 4.4). Bijkomend voordeel is, dat de portefeuillehouder voor de
begrotingsbehandeling zicht had op de voorgestelde aanpak van veiligheid in 2007.
Het Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen maakt een verbinding tussen enerzijds de doelen
geformuleerd in de programmabegroting, onderdeel 3 veiligheid en het Meerjaren Ontwikkelings
Programma en anderzijds de integrale themagerichte uitvoering door de diverse partners in veiligheid
(zie hoofdstuk 5).
Aan de hand van de vooraf afgesproken doelen en inspanningen kan de Gemeente Emmen meer
inhoud geven aan de regierol. In het Veiligheidsplan 2007 treft u vooral afspraken aan tussen de
partners in veiligheid welke direct betrekking hebben op de uitvoering.

Bijlagen: veiligheidsplan 2007 gemeente Emmen.

Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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Voor u ligt het veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen. Afgesproken is, dat het college dit rapport in
december 2006 met de raad wenst te bespreken. Er is voor gekozen om eerder dan vorig jaar zicht te
hebben op de ontwikkelingen ten aanzien van veiligheid en de daarbij behorende maatregelen. In de
zomer van 2006 zijn de cijfers van de politie over de jaren 2003, 2004 en 2005 geanalyseerd en zijn
trends en ontwikkelingen op het niveau van de wijken en dorpen inzichtelijk gemaakt. Deze inzichten
hebben geleid tot een concrete aanpak van een aantal projecten (zie hoofdstuk 4.4). Bijkomend
voordeel is dat de portefeuillehouder vóór de begrotingsbehandeling zicht had op de voorgestelde
aanpak van veiligheid in 2007. Gezien de korte voorbereidingstijd na het zomerreces is het helaas niet
mogelijk gebleken om de uitkomsten vooraf met alle partners te bespreken. Dit zal alsnog in de
komende weken worden georganiseerd. Indien er vanuit de partners belangrijke aanvullingen worden
verstrekt, zullen deze alsnog worden verwerkt voor de raadsvergadering van december 2006.
OK
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Het Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen maakt een verbinding tussen enerzijds de doelen
geformuleerd in de programmabegroting, onderdeel 3 veiligheid en het Meerjaren Ontwikkelings
Programma (MOP GSB III) en anderzijds de integrale themagerichte uitvoering door de diverse
partners in veiligheid.
Aan de hand van de vooraf afgesproken doelen en inspanningen kan de Gemeente Emmen meer
inhoud geven aan de regierol. Wel dient rekening te worden gehouden met het feit dat de politie in het
kader van de convenantafspraken met het Rijk bepaalde doelen (lees een hoeveelheid uren) in 2007
dient te realiseren. Met behulp van dit plan kunnen, waar mogelijk, gemeentelijke aandachtspunten
worden gekoppeld aan landelijk afgesproken normen. Daarnaast zal er van o.a. de politie worden
gevraagd om hun inzet te richten op de voor de Gemeente Emmen belangrijke prioriteiten.
Het periodiek analyseren van de veiligheid in dorpen en wijken vormt uiteindelijk de input voor
jaarlijkse afspraken met de directe partners (politie en OM) in het Veiligheidsplan. Het geheel dient
uiteindelijk zo ingepland te worden, dat het voortaan onderdeel uitmaakt van de beleidscyclus
(programmabegroting en de begrotingen van de diensten).
PK
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In het Veiligheidsplan 2007 treft u vooral afspraken aan tussen de partners in veiligheid welke direct
betrekking hebben op de uitvoering.
Ten aanzien van het kaderstellend beleid dient vermeld te worden dat de portefeuillehouder de
opdracht heeft uitgezet om in 2006 te komen tot een uitwerking van kaders voor de uitvoering van
sociale veiligheid. Bij de ontwikkeling van het beleidskader sociale veiligheid wordt gebruik gemaakt
van het advies van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) aan het Kabinet (advies 31
getiteld; Sociale veiligheid organiseren “naar herkenbaarheid in de publieke ruimte”). Genoemd advies
heeft een integraal karakter. De inhoud van het advies maakt duidelijk, dat de gemeente Emmen in de
uitvoering op een aantal gebieden goede keuzes heeft gemaakt met een positieve invloed op
herkenbaarheid in de wijken/dorpen en daarbij de sociale veiligheid. Op een aantal vlakken zijn nog
verbeteringen mogelijk.
De afstemming van alle activiteiten en daarbij de prioritering op het gebied van sociale veiligheid gaat
dwars door de gehele gemeentelijke organisatie. Diverse actuele ontwikkelingen, zoals Shared space,
de WMO en andere vormen van klantgerichtheid (“koning burger”) hebben invloed op de uitwerking
van (sociale) veiligheid. Om uiteindelijk tot een gedragen beleidskaders sociale veiligheid te komen is
het wenselijk om zowel binnen de gemeente Emmen als met de betrokken partners te komen tot een
goede afstemming en juiste prioritering van aandachtpunten. Dit leidt ertoe dat er niet in 2006 maar in
2007 kan worden gekomen tot een definitieve uitwerking van het beleidskader sociale veiligheid.
QK
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Zoals al is aangegeven, is dit Veiligheidsplan een uitwerking van de programmabegroting en het
Meerjaren Ontwikkelings Programma GSB III.
=
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Het vorenstaande plan is besproken met vertegenwoordigers van de politie en indirect met
vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie. De basis van het Veiligheidsplan is: Drenthe,
Jaarplan 2007, Gezamenlijke inspanningen van partners in veiligheid op regionale prioriteiten
(conceptversie 4.3) van het Regionaal College.
6. cáå~åÅáØäÉ=ÅçåëÉèìÉåíáÉëLîççêÖÉëíÉäÇÉ=ÇÉââáåÖ= =
De dekking van de kosten voor de uitvoering van de verschillende projecten zal in eerste instantie
vanuit de reguliere budgetten dienen te geschieden (bijvoorbeeld het budget Veiligheid). Afhankelijk
van het onderwerp en de bijdrage aan GSB doelstellingen bestaat de mogelijkheid om ook vanuit het
GSB-budget gelden beschikbaar te stellen. Zodra er meer duidelijkheid bestaat over de uitvoering van
de projecten en de bijbehorende kosten en dekking van de uitgaven zal dit aan het college ter
besluitvorming worden aangeboden. Daartoe wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt voor concrete
activiteiten inclusief de wijze van financiering.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 14 november 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 november’06, nummer: 06/866;
gelet op het bepaalde in ;

besluit:
1. Kennis te nemen van het Veiligheidsplan 2007 Gemeente Emmen;
2. Het college te verzoeken om de raad over de voortgang van de projecten te rapporteren;
3. Het college te verzoeken er voor zorg te dragen dat het beleidskader sociale veiligheid
uiterlijk eind 2007 aan de raad wordt aangeboden.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

