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Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014

Geachte leden van de raad,

Hierbij ontvangt u ter informatie het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2013-2014 gemeente Emmen.
In de gemeentewet, artikel 148a, wordt de gemeenteraad verplicht om minimaal eens in de vier jaar een
integraal Veiligheidsplan vast te stellen. In dit plan dienen de doelen, de inspanningen die de gemeente zelf
levert en wat zij van andere organisaties verwacht opgenomen te zijn. Op 31 maart 2011 heeft uw raad de
Kaders Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 vastgesteld.
Met u is afgesproken om naast het meerjaren beleidsplan een jaarlijks Uitvoeringsprogramma op te stellen
waarin enerzijds een korte verantwoording van de activiteiten van het afgelopen jaar wordt verstrekt en
anderzijds de prioriteiten voor het komende jaar worden benoemd.
In aansluiting op het onlangs vastgestelde Regionaal beleidplan Veiligheid Noord Nederland 2013-2014 is er
voor gekozen om voor het voorliggende Uitvoeringsprogramma dezelfde uitvoeringstermijn van twee jaar te
hanteren. In bijgaand Uitvoeringsprogramma 2013 -2014 zijn voor de komende jaren de regionale prioriteiten
benoemd en aangescherpt met de lokale Emmense prioriteiten.
Door de herprioritering hebben wij voor de komende jaren, naast de structurele middelen Veiligheid (vanaf
2012 ca. C 141.000,--) tot en met 2014 ca C 192.000,— per jaar incidentele middelen Veiligheid toegewezen
aan een groot aantal veiligheidsprojecten.
Het spreekt voor zich dat deze projecten in bijgaand Uitvoeringsprogramma zijn benoemd.
Mochten zich actuele ontwikkelingen voordoen die tot bijstelling van het Uitvoerings-programma nopen dan
zullen wij u daarover nader informeren.
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Bij de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma 2013-2014 zijn de direct betrokken partners, zoals Politie
Emmen Revisited en welzijnsorganisatie Sedna, betrokken geweest.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
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