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Een oordeel vormen over de doelen van het lokaal Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2017 en deze input te laten zijn voor het
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 van de Nationale Politie,
eenheid Noord-Holland.

Portefeuillehouder
Doel sessie

Locatie

Tijdsduur

In 2012 is de nieuwe Politiewet van kracht geworden. Hieruit vloeit onder
andere voort dat er vanuit Velsen ten minste eenmaal in de vier jaar doelen
worden vastgesteld op het terrein van veiligheid. Deze doelen vormen de
input voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 van de
Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland. De doelen (of wel
veiligheidsvelden genoemd) die zijn aangegeven worden uitgewerkt in de
Kadernota lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 (deze wordt
waarschijnlijk geagendeerd voor een sessie eind 2014). De
onderwerpenlijst die uit de Veiligheidsanalyse 2013 naar voren zijn
gekomen, staat vermeld in het raadsvoorstel (onder het kopje
“argumenten”) en vindt u tevens onderstaand:

Toelichting

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving
Thema 1.1 sociale kwaliteit
Saamhorigheid in wijken bevorderen
Vergroten inzet burgers in wijken (burgerparticipatie)
Meldingsbereidheid en aangiftebereidheid van burgers vergroten
Informatiepositie gemeente over woonoverlast verbeteren
Verminderen woonoverlast (met name geluidsoverlast, drugsoverlast en
overlast overspannen/gestoorde personen)
Thema 1.2 fysieke kwaliteit
Verminderen hondenpoepoverlast: meer gerichte aanpak op hotspots
Verminderen overlast rommel op straat: meer gerichte aanpak op hotspots
Toename vernieling openbare ruimte tegengaan
Thema 1.3 objectieve veiligheid
Verminderen diefstal uit/van auto’s
Verminderen woninginbraak
Samenwerking tussen verschillende partijen over woninginbraken
intensiveren
Thema 1.4 Subjectieve veiligheid
Verminderen onveiligheidsgevoelens in de eigen woon- en leefomgeving

•

•

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid
Thema 2.1 Veilig winkelgebied en veilig bedrijventerrein
Bijdragen aan veiliger ondernemersklimaat, door middel van preventieaanpak
Thema 2.2 Veilig uitgaan
Verlagen horecaoverlast op hotspots
Thema 2.3 Veilige evenementen
Actualisering Evenementenbeleid 2015
Thema 2.4 Veilig toerisme

Verdiepende analyse maken over veilig toerisme

•

Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid
Thema 3.1 Problematische jeugdgroepen
Overlast problematische jeugdgroepen niet laten toenemen
Thema 3.3 Jeugd alcohol en drugs
Verminderen overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren
Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid
Thema 4.1 Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
Verminderen verkeersonveiligheid en verkeersoverlast

•
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Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid
Thema 5.1 Polarisatie en radicalisering
Toegankelijkheid vergroten bureau Discriminatie Kennemerland
Inzet op bewustwording radicalisering
Thema 5.2 Mensenhandel
Inzet op bewustwording mensenhandel

►Fracties discussiëren over de lokale doelstellingen per veiligheidsveld
(inclusief de thema’s)
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen.
►Fracties geven hun doelen aan de portefeuillehouder mee.
►Voorzitter vat afspraken samen en concludeert of het voorstel
besluitrijp c.q. debatrijp is.
►Portefeuillehouder
►Beleidsambtenaar
Ja
Max. 3 minuten per inspreker
►terug in de raadsvergadering van 20 november 2014

