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Voorgesteld raadsbesluit

1. De doelen van het lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 vast te stellen
en
2. De doelen input te laten zijn voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018
van de Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland
Samenvatting

In 2012 is de nieuwe Politiewet van kracht geworden. Hieruit vloeit o.a. voort dat er doelstellingen
aangegeven dienen te worden voor het opstellen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid
2015-2018 van de Nationale Politie, Eenheid Noord-Holland. De doelen die zijn aangegeven
worden benoemd in de Kadernota lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017.
Aanleiding

- 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 (zie bijlage), 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).
Kader

Politiewet 2012
Kadernota lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017
Programma

Programma 10, Openbare orde en Veiligheid
Beoogd doel en effect van het besluit

De veiligheid en leefbaarheid te waarborgen voor de inwoners, het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties en bezoekers van de gemeente Velsen
Directe maatschappelijke consequenties

Het beoogde maatschappelijke effect is een sociale en fysieke leefomgeving waarin burgers veilig
kunnen wonen, recreëren en werken.
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Argumenten

In het kader van de Politiewet 2012 wordt een Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 20152018 opgesteld. De 38 gemeenten in Noord-Holland zijn uitgenodigd om een bijdrage te leveren
voor het plan. Om tot een goed resultaat te komen is de Veiligheidsanalyse Velsen 2013 opgesteld.
Hieruit zijn prioriteiten naar voren gekomen. De onderwerpen zijn pro-forma in juni 2014 ingebracht
bij de regio-burgemeester en zijn gehonoreerd en opgenomen in het concept Integraal
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018. Tot 15 november a.s. kunnen er wijzigingen
aangegeven worden. Op basis van de bijgevoegde Veiligheidsanalyse worden de onderstaande
lokale doelstellingen voorgesteld. Deze doelen sluiten aan bij de landelijke prioriteiten die vanuit
het Ministerie van Veiligheid en Justitie worden voorgesteld.
De invloed van de gemeenteraad op het lokale veiligheidsbeleid is met de komst van de Nationale
Politie niet gewijzigd. In de lokale driehoek worden, op basis van het door de gemeenteraad
vastgestelde integraal veiligheidsplan van de gemeente en de OM-doelstellingen, afspraken
gemaakt over de inzet van de politie alsook over het lokale beleid ten aanzien van de
taakuitvoering door de politie.
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 preventie-aanpak
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
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Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid
Thema 4.1 Verkeersveiligheid en verkeersoverlast
•
Verminderen verkeersonveiligheid en verkeersoverlast
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

Inspraak, participatie etc.

Voor input ten behoeve van de Veiligheidsanalyse is nauw samengewerkt met onze
veiligheidspartners, te weten: politie, openbaar ministerie, GGD, Milieudienst IJmond,
woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, Veiligheidsregio Kennemerland, Steunpunt Huiselijk
Geweld en met de interne afdelingen die betrokken zijn bij veiligheid is overleg gevoerd.
Alternatieven

Op basis van het veiligheidsbeeld en –analyse is gekomen tot deze onderwerpen. Hier zijn in
overleg met de politie IJmond lokale doelstellingen aan gekoppeld. Landelijke en regionale
doelstellingen die reeds in het Regionaal Beleidsplan van de Politie zijn benoemd, krijgen in de
gehele regio Noord-Holland de aandacht.
Indien er op basis van de voorgestelde doelstellingen uit de Veiligheidsanalyse en de uitkomst van
de sessie tot andere prioriteiten wordt besloten dan kunnen deze nog worden verwerkt.
Risico’s

Geen
Financiële consequenties

Geen
Uitvoering van besluit

De doelen uit het lokaal Integraal Veiligheidsbeleid worden vastgesteld en zijn input voor het
Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 en worden aangemeld bij de regioburgemeester Noord-Holland.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

1. Veiligheidsanalyse 2013
2. Overzicht 38 gemeenten eenheid Noord-Holland
3. Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

Geen
Burgemeester en wethouders van Velsen
De locosecretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.M. Weerwind
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