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Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvangt u, ter informatie, het Jaarwerkplan Politie Basisteam Zuidoost Drenthe

2017.

In bijgaandjaarwerkplan komen de landelijke-, de regionale- en de lokale prioriteiten van de drie
gemeenten bij elkaar. De raad heeft in het Bestuursprogramma Veiligheid 2016-2018 de ambities op het
brede veiligheidsterrein vastgesteld. Onderstaande prioriteiten voor 2017 zijn in de begroting 2017,
programma 3 Veiligheid, benoemd en kortgesloten met de politie. Het gaat hierbij om de volgende
aandachtspunten:
- schoon, heel en veilig;
- aanpak problematiek achter de voordeur;
- terugdringen woninginbraken en geweld;
- bestrijden van de georganiseerde criminaliteit;
- meer veiligheid in het verkeer en
- het terugdringen van handel in en gebruik van drugs en het gebruik van alcohol.
In ditjaarwerkplan 2017 maakt de politie duidelijk welke bijdrage zij levert aan de genoemde
gemeentelijke doelen Ookale doelen) en de geformuleerde regionale - en landelijke prioriteiten.
In het driehoeksoverleg wordt ingespeeld op actuele (nieuwe) veiligheidsvraagstukken.
De politie heeft binnen de beschikbare capaciteitsruimte formatie beschikbaar of kan dit vrijspelen om
goed in te kunnen spelen op actuele (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen die zich voor kunnen
doen in 2017.
Ervaring leert ons dat het structureel verbeteren van veiligheidsvraagstukken gerealiseerd wordt door
een integrale aanpak van verschillende partners (zoals bijv. politie, welzijn/zorg en gemeenten).
Onze inwoners spelen daarbij een zeer belangrijke rol. Niet voor niets hebben wij in de uitwerking van
het Bestuursprogramma Veiligheid 2016-2018 de bewoners 'centraal gezet'.
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Wij maken als het gaat om het oplossen van veiligheidsvraagstukken gebruik van de kennis en kunde van
onze inwoners over de veiligheidsvraagstukken. Vanuit die gezamenlijke analyse gaan we op zoek naar
passende oplossingen. Zo maken we samen de gemeente Emmen veiliger.
Door verlate besluitvorming is de aanbieding van hetjaarwerkplan vertraagd. Hetjaarwerkplan 2017 is
maart 2017 vastgesteld door de leden van het Bestuurlijk Overleg Basisteam Zuidoost Drenthe.
In dit overleg hebben zitting: de burgemeesters van Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen, de officier
van Justitie en de chef van de Politie, Basisteam Zuidoost Drenthe. Normaliter wordt hetjaarplan eerder
in het jaar - bij voorkeur in de maand januari - vastgesteld.
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Voor de volledigheid willen wij aangeven dat de normering van de doelen/ambitie voor enige verwarring
kan zorgen. In hetjaarwerkplan worden per onderwerp doelstellingen voor 2017 geformuleerd (aantallen
of percentages) die qua normering hoger uitvallen dan de feitelijke situatie.
Hierdoor kan het beeld ontstaan dat er in 2017 meer criminaliteit mag ontstaan. Dat is zeker niet het
geval. Veelal betreft het regionale doelen (vastgesteld in 2014) waar het Basisteam Zuidoost Drenthe
onder blijft.
Afgesproken is dat daar waar de doelen al zijn behaald (dus lager dan de norm) de politie alles in het
werk zal stellen om het resultaat 2016 als doel voor 2017 te hanteren.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

