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Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland 2020-2023

Geachte leden van de raad,
Bijgaand ontvangt u het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland (REP) 2020-2023.
In Noord Nederland kennen we een diversiteit aan veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan is primair
belegd in de gemeentelijke integrale veiligheidsplannen en deze vormen dan ook de basis voor het lokaal
veiligheidsbeleid. Dit REP verandert niets aan de lokaal vastgestelde prioriteiten; wél kan het een
aanvullende en faciliterende werking hebben.
Vanuit die gedachte is het REP tot stand gekomen, om zodoende samen te werken aan strategische
ontwikkelthema's die onze aandacht nodig hebben. Welke dit zijn en wat we daarin willen bereiken leest
u in dit plan. De gekozen thema's maken inzichtelijk voor welke opgaven we gezamenlijk staan, waarvoor
nog geen sluitende aanpak is ontwikkeld, waarover we meer te weten moeten komen en waarvan we de
aard en omvang nog niet goed, maar wel steeds beter, in beeld krijgen.
De volgende drie thema's zijn regionaal benoemd:
1. (Georganiseerde) ondermijnende criminaliteit
2. Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg
3. Cyberveiligheid
Op basis van art. 38b lid 2 van de Politiewet dient de gemeenteraad gehoord te worden over het concept
Regionaal Beleidsplan. In dat kader wordt de raad gevraagd om zijn gevoelen kenbaar te maken. Een en
ander kan in de commissie van 12 september 2019 worden besproken en uiteindelijk in de
raadsvergadering van 26 september 2019 afgerond worden. Aansluitend zullen wij de regioburgemeester
over uw gevoelen informeren.
Voor het volledige beeld willen wij tevens van de gelegenheid gebruik maken om het lokale perspectief
ten aanzien van het Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 te schetsen.
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Lokaal werken wij momenteel aan het Uitvoeringprogramma 2020. Evenals vorig jaar hanteren wij de
onderverdeling in de zes veiligheidsvelden, te weten; Veilige woon- en leefomgeving, Zorg en veiligheid,
Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid, Fysieke Veiligheid en Integriteit en Veiligheid.
Afstemming met de verschillende portefeuillehouders zal in september plaatsvinden. Wij denken er aan
om de volgende onderwerpen met prioriteit in 2020 uit te voeren:
1. Georganiseerdej ondermijnende criminaliteit;
2. Veilig uitgaan en veilige (grootschalige) evenementen;
3. Minder overlast (o.a. personen verward gedrag en Wvggz);
4. Terugdringen slachtoffers Cybercrimejdigi-fraude;
5. Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Hoewel wij ons beseffen dat besluitvorming over het Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 niet in de raad
hoeft plaats te vinden, willen wij met u van gedachten wisselen over de prioritaire veiligheidsthema's.
Met het presidium is afgesproken dat wij hierover met elkaar in gesprek gaan tijdens een informele
bijeenkomst over veiligheid op 10 oktober 2019.
Op basis van uw inbreng wordt vervolgens verder gewerkt aan het Uitvoeringsplan Veiligheid 2020.
Het voornemen is om dit Uitvoeringsplan Veiligheid 2020 en het Politie Jaarplan 2020 in december in
de raad te behandelen.
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende informatie te hebben verstrekt.

Hoogachtend,
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