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Vaststelling Kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Emmen
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Dienst: BEDR
Afdeling: Directie/staf
A.J. de Jong, telefoon (68 52 62)
Aan de gemeenteraad
Voorgesteld besluit
De kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Emmen vast te stellen.

Samenvatting
Met de vaststelling door de raad van de Kaders Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2011-2014 wordt
geanticipeerd op de wijziging van de gemeentewet.
Het college maakt ter uitvoering van het Kaderplan Integraal Veiligheidsbeleid jaarlijks een
uitvoeringsplan.

Bijlagen:
Stukken ter inzage:
Collegebesluit d.d. 15 februari 2011 en de daarbij behorende stukken
- Uitvoeringsplan veiligheid 2011
- Veiligheidsplan Drenthe 2011-2014 (als regionaal kader)
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Aanleiding voor het voorstel

Het veiligheidsvraagstuk mag rekenen op de inzet van veel partijen. Over de gehele linie is
het belangrijk om inzet af te stemmen, te evalueren en inzet in samenhang te brengen met
andere maatschappelijke thema’s zoals werk, wonen, bereikbaarheid, onderwijs en jeugd.
Het Kaderplan IVB is voortgekomen uit een besef van de noodzaak van gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en de bereidheid om samen problemen aan te pakken.
Het beleidskader IVB is voor een deel gebaseerd op enerzijds landelijke en anderzijds
regionale afspraken tussen de partners in veiligheid, zoals met het Openbaar Ministerie, de
Politie en de gezamenlijke afspraken tussen de 12 Drentse gemeenten.
Er zijn regionale afspraken gemaakt ten behoeve van de uitvoering van het Veiligheidsbeleid
in het Veiligheidsplan Drenthe 2011 -2014.
De gemeente Emmen heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het
Drentse plan en tevens besloten het eigen Integraal Veiligheidsbeleid qua ambities en
planperiode daarop aan te laten sluiten.
Met de vaststelling door uw raad van het Kaderplan IVB 2011-2014 wordt geanticipeerd op
een wijziging van de Gemeentewet die aanstaande is. Medio augustus 2010 is een
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De wetswijziging geeft de gemeente meer
mogelijkheden om de regierol op het veiligheidsbeleid te versterken. In de Gemeentewet zal
een nieuw artikel 148a worden toegevoegd. Op grond van dit artikel wordt de gemeenteraad
verplicht (minimaal) eens per vier jaar een integraal veiligheidsplan vast te stellen.
Daarnaast wordt de gezagspositie van de burgemeester voor het lokale veiligheidsbeleid
versterkt door het toevoegen van een zorgplicht, op grond waarvan de burgemeester partijen
kan bewegen alsnog medewerking te verlenen aan de uitvoering van het veiligheidsplan.
Bij de presentatie van de conceptversie Kaders IVB is uw raad begin november 2010 in de
gelegenheid gesteld om opmerkingen c.q. aandachtspunten aan te geven. Voorts zijn de
directe partners in veiligheid, zoals de Politie en de welzijngroep Sedna in de gelegenheid
gesteld hun inbreng in het Kaderplan het Uitvoeringsprogramma 2011 te leveren. De
ontvangen reacties zijn in beide genoemde documenten verwerkt.
2.

Argumentatie/beoogd effect

Het Kaderplan IVB is voortgekomen uit een besef van de noodzaak van gemeenschappelijke
verantwoordelijkheid en de bereidheid om samen problemen aan te pakken.
De jaarlijkse actualisering van het veiligheidsbeleid in de Uitvoeringsprogramma’s tot en met
2014 maakt het mogelijk op actuele ontwikkelingen en eventueel op belangrijke koerswijzigingen in te spelen.
3.

Relatie met bestaand beleid/eerder genomen besluiten

Bij de totstandkoming van de kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 is verbinding
gezocht met al vastgesteld beleid dat een relatie heeft met veiligheid. Zo zijn de prestatieafspraken op het terrein van fysieke/externe veiligheid, de verkeersveiligheid en de ambities
verwoord in het jeugdbeleid opgenomen in het IVB 2011-2014.
Het is belangrijk de ambities en inzet op het gebied van de veiligheid af te stemmen in
samenhang met andere maatschappelijke thema’s zoals werk, wonen, bereikbaarheid en
jeugd. Door deze verbinding wordt een basis gelegd voor een meer integrale uitvoering.
4.

Afstemming met externe partijen/communicatie

Gekozen is voor een uitwerking door de gemeente Emmen. Vanaf de eerste schetsen van de
concept Kaders Integrale veiligheid en het Uitvoeringsprogramma 2011 zijn partijen die
betrokken zijn bij de (deel)uitvoering van veiligheidvraagstukken op de hoogte gebracht en is

-3gevraagd naar hun zienswijze. In de afgelopen maanden hebben de partners de eerste schetsen
van de Kaders Integrale Veiligheid ontvangen en van commentaar voorzien.
Met de direct betrokken partners (Politie, Sedna, Emmen Revisited en Corporaties) is het
uitvoeringsprogramma nader geconcretiseerd en afgestemd zodat activiteiten in de eigen
plannen kunnen worden opgenomen. De eerste schetsen hebben tevens de basis gevormd voor
het Drentse veiligheidsplan waardoor ook een goede verbinding is ontstaan tussen Regionale
afspraken en lokale prioriteiten.
5.

Financiële consequenties/voorgestelde dekking

De financiële consequenties worden zichtbaar in de uitvoering van veiligheid. Delen van de
van de kosten voor de uitvoering zijn opgenomen in de programma’s van de gemeentebegroting. Ook de mogelijke rijksbijdrage in het kader van Leefbaarheid en veiligheid zal ter
financiering van de uitvoering worden ingezet.
Mochten de benodigde middelen voor de realisatie van het uitvoeringsprogramma (van enig
jaar) ontoereikend zijn zal herprioritering binnen de bestaande middelen plaats dienen te
vinden.

Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 15 februari 2011.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 februari 2011, nummer: 11/237;

besluit:

De kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 gemeente Emmen vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 31 maart 2011.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

C. Bijl

