Raadhuisplein 1
7811 AP Emmen
t. 14 0591
f. 0591 585599

<h

Postbus 30001
7800 RA Emmen
e. gemeente@emmen.nl
i. www.emmen.nl

<^\f

afdeling
Beleid en Regie
Aan de gemeenteraad van Emmen

team

Veiligheid, Werk en Welzijn

ons kenmerk

uw kenmerk

12.287444
datum

telefoon

15 februari 2012

685362

bijlage
1

behandeld door
A.J. de Jong

fax
(0591)685599

e-mail
gemeente@emmen.nl

BSN

onderwerp

Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2012

Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u ter informatie het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2012 gemeente Emmen. Wij stellen u
- door tussenkomst van het presidium - voor om met u in de commissievergadering BME van maart hierover
van gedachten te wisselen.
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.
Wij hebben besloten 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 priorietiten voor het komende jaar worden benoemd.
Bijkomend voordeel van deze aanpak is dat snel ingespeeld kan worden op actuele
ontwikkelingen/prioriteiten.
Medio 2011 werd duidelijk dat wij te maken kregen met forse bezuinigingen op de rijksmiddelen Veiligheid.
Dit heeft geleid heeft tot een herprioritering van de middelen veiligheid 2011 alsmede bijstelling van het
Uitvoeringsprogramma 2011.
Door de herprioritering hebben wij voor de komende jaren, naast de stucturele middelen Veiligheid (vanaf
2012 ca. € 141.000,—) tot en met 2014 ca € 192.000,— incidentele middelen Veiligheid toegewezen aan een
groot aantal veiligheidsprojecten.
Het spreekt voor zich dat deze projecten benoemd zijn in bijgaand Uitvoeringsprogramma 2012.
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Bij de ontwikkeling van het Uitvoeringsprogramma 2012 zijn de direct betrokken partners, zoals Politie
Emmen Revisited en welzijnsorganisatie Sedna betrokken geweest.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebbben ingelicht.
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