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1) Doel van de bespreking
De commissie wordt gevraagd de raad te adviseren over het voorstel
“vaststellen prioriteiten veiligheidsplan 2019-2022”.
2) Voorgeschiedenis / relevante stukken
In afgelopen jaren is door de commissie op verschillende momenten
stilgestaan bij het beleidsterrein openbare orde en veiligheid.
Hieronder wordt ingegaan op verschillende behandelmomenten waarbij het
(algemene) veiligheidsbeleid aan de orde is geweest.
In maart 2015 is dit raadsvoorstel met het beleidskader veiligheid 20152018 en bijbehorende begrotingswijziging door de raad vastgesteld.
Op pag. 48-60 van de handelingen is het gevoerde raadsdebat terug te
vinden.
Een daarbij de burgemeester beloofd Plan van aanpak High Impact crimes
werd later dat jaar ontvangen. Op pag. 3-4 (agendapunt 9) van dit
commissieverslag van november 2015 is een weergave van de bespreking
aan te treffen.
In 2017 is deze update over de stand van zaken van het beleidskader
in de commissie besproken. Op pag. 7-11 (agendapunt 10) van dit
commissieverslag is een weergave van de bespreking te vinden.
In april 2018 - bij de start van deze bestuursperiode - is voor de nieuwe raad
een themabijeenkomst Veiligheid verzorgd met toelichtingen op te
onderscheiden rollen bij en werking van het veiligheidsbeleid.
De drie presentaties van de thema-avond zijn hier te vinden.
In de commissie van 4 oktober 2018 is deze collegebrief “bespreken
veiligheidsprioriteiten en zienswijze concept-Regionaal Beleidsplan 20192022” behandeld.
Daarbij is tevens deze presentatie “Prioritering Beleidskader Veiligheid
2019-2022/Veiligheidsanalyse 2018” verzorgd.
Op pag. 11-14 (agendapunt 8) van dit commissieverslag is een weergave
van de bespreking te vinden.

Tijdens die vergadering is beloofd dat de prioriteiten nader zouden worden
uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan 2019-2022; dat aangekondigde plan
ligt nu ter behandeling voor.
Landelijke vergelijkingen
In lijn met een geuite behoefte vanuit het raadstevredenheidsonderzoek van
2016 wordt in deze annotatie tevens aandacht geschonken aan landelijke
vergelijkingsmogelijkheden.
Vergelijksmogelijkheden op het gebied van veiligheid zijn te vinden op deze
VNG-site:
https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Openbare-orde-enveiligheid/
Ten aanzien van de actualiteitswaarde dient opgemerkt te worden dat van
diverse indicatoren op dit moment enkel landelijke cijfers tot en met 2016
danwel 2017 voorhanden zijn.
3) Vervolgprocedure
Na commissiebehandeling van het voorstel is een raadsbehandeling op 28
maart 2019 voorzien.

NB: De annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter
ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de genoemde punten naar
eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de
bedoeling dan naar de griffie te verwijzen. De notitie bevat mogelijke
aandachtspunten voor de behandeling. Deze zijn met name gericht op de
leesbaarheid, consistentie, volledigheid en context.
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