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Uitvoeringsplan Veiligheid 2021
Geachte leden van de raad,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de veiligheidsthema's in 2021. U ontvangt daarvoor het
'Uitvoeringsplan Veiligheid 2021' . Momenteel wordt bij de politie gewerkt aan het Jaarplan 2021. Zodra
dit plan gereed ontvangt u deze per mail. Wij gaan er vanuit dat u voor 14 januari 2021 de beschikking
heeft over beide plannen en u daarmee in de gelegenheid bent om uw zienswijze te bepalen.
Komendjaar willen we, evenals vorigjaar, extra aandacht schenken aan onderstaande onderwerpen die
veel impact hebben en die een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid in onze gemeente.
De prioriteiten zijn met de politie en het Openbaar Ministerie kortgesloten.
Naast de inzet op alle veiligheidsvelden worden de volgende onderwerpen in 2021 met prioriteit
uitgevoerd. Het gaat daarbij om:
Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit o.a. terugdringen cybercrime;
Veilig uitgaan en veilige evenementen;
3. Minder overlast;
4. Verkeersveiligheid/terugdringen aantal verkeersslachtoffers;
5. Veilig opgroeien (w.o. terugdringen huiselijk geweld en kindermishandeling).
1.

2.

Wij zien het thema georganiseerde/ondermijnende criminaliteit als één van de prioritaire thema's.
Binnen dit thema spelen een aantal belangrijke ontwikkelingen waarover we met u van gedachten willen
wisselen.
Daarbij kunt u denken aan de extra intensiveringsgelden, wetswijzigingen, aanpassing van de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV)maar ook veranderende handelingskaders.
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Hiervoor willen wij in 2021, voor de zomervakantie, met u een avond beleggen waarin we in een
vertrouwelijke setting in het politiebureau Westeind u nader informeren en het geheel met u bespreken.
Graag vernemen wij uw zienswijze in de commissie Bestuur, Middelen en Economie van
14 januari 2021.
Hoogachtend,
burgemeester e w houders van Emmen,
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de burgemeester,

