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1. Een oordeel vormen over de doelen van het lokaal Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2017
2. Mening geven over het Ontwerpbeleidsplan.
In het kader van de Politiewet uit 2012 stelt Velsen ten minste eenmaal
in de vier jaar doelen vast 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
aangegeven doelen worden uitgewerkt in de Kadernota lokaal Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2017.
De sessie is verdeeld in twee onderdelen:
1. Het vaststellen van de lokale doelstellingen vanuit de Kadernota
Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 en deze doelstellingen
vormen de input van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
2015-2018 van de Nationale Politie van de Eenheid Noord-Holland.
2. De raad horen over het ontwerpbeleidsplan:
- Artikel 38b, 1e lid van de Politiewet 2012 geeft aan dat de
gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vaststelt
op het terrein van veiligheid. In de Kadernota Integraal
Veiligheidsbeleid (IVB) worden de doelen dan ook vermeld en zijn
input voor het beleidsplan voor de eenheid Noord-Holland.
-Artikel 39 van de Politiewet 2012 bepaalt dat burgemeesters en
hoofdofficier van justitie minimaal eens in de vier jaar een
beleidsplan vaststellen voor de regionale eenheid van politie die in
hun gebied haar taak uitvoert. Met dit meerjarenbeleidsplan
veiligheid voor de eenheid Noord-Holland geven de 38 gemeenten,
het Openbaar Ministerie en de politie in de eenheid hier samen
uitvoering aan. Een effectieve gezamenlijke inzet in de uitvoering
van de veiligheidstaken is namelijk gebaat bij een
gemeenschappelijke, onderliggende ambitie en plan voor een
veilige(r) eenheid. Voorafgaand aan de vaststelling van het
Meerjarenbeleidsplan dient de burgemeester van de gemeente in
het gebied waar de regionale eenheid de politietaak uitvoert, de raad
te horen over het ontwerpbeleidsplan (artikel 38b, lid 2).
►Korte toelichting door portefeuillehouder.
►Fracties discussiëren over de lokale doelstellingen voor integraal
veiligheidsbeleid 2015-2017.
►Fracties geven hun doelstellingen aan de portefeuillehouder mee.
►Portefeuillehouder geeft informatie over het ontwerpbeleidsplan.
►Fracties stellen vragen
►Portefeuillehouder beantwoordt eventuele vragen.
►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

Portefeuillehouder
Doel sessie
Toelichting

Behandeladvies

Wie wordt
uitgenodigd?
Spreekrecht publiek
Resultaat sessie

Locatie

Tijdsduur

