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Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en Jaarplan politie 2019

Geachte leden van de raad,
Bijgaand informeren wij u over de uitvoering van de veiligheidsthema's in 2019.
Hiervoor ontvangt u het 'Uitvoeringsplan Veiligheid 2019' en het 'Jaarplan Politie 2019.'
In het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 wordt verantwoord welke activiteiten in 2018 zijn uitgevoerd en
wat dit betekent voor de uitvoering in 2019.
In dit kader willen we benoemen dat er ten aanzien van de onderstaande moties de eerste stappen in de
uitvoering zijn gezet. Het gaat hierbij om de volgende moties:
Evenementencoach;
Safe Streets;
Meer mogelijk met handhaving.
Het Uitvoeringsplan Veiligheid 2019 en het Jaarplan politie 2019 vormen de basis voor een integrale en
afgestemde uitvoering. Gemeld dient te worden dat het Jaarplan politie 2019 betrekking heeft op de inzet
van de politie in geheel Zuidoost Drenthe.
Bespreking in de commissie Bestuur, Middelen en Economie van 17januari 2019 biedt uw raad de
mogelijkheid om afstemming te hebben over de voorgestelde prioritering en de wijze waarop de
uitvoering ter hand wordt genomen. Graag vernemen wij in dit kader uw zienswijze.
Naast deze reguliere vergaderagenda nodigen wij u uit om op maandag 25 februari 2019 om
uur in het Politiebureau Westeind nader afte stemmen over de genoemde plannen.
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Tevens willen wij dan van de gelegenheid gebruik maken om een aantal actuele en belangrijke
veiligheidsthema's, zoals alcoholgebruik onder jongeren, zorgfraude en ondermijning met u uit te diepen.
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In verband met de organisatie verzoeken wij u zich voor deze bijeenkomst apart aan te melden bij de heer
A.J. de Jong, email A.dejong@emmen.nl.
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