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Waterland

Middenbeemster, 17 april 2008

Aan de raad

> voorstel

In te stemmen met de voorgestane prioritering van de inzet van de politie in Beemster, 
ten behoeve van het op te stellen meerjarenbeleidsplan 2008-2011 en het 
activiteitenplan 2008:

 verkeersveiligheid, met name snelheid
 jongerenoverlast
 woninginbraken
 bestrijding hennepkwekerijen in de dichtbebouwde omgeving, met name de 

actieve opsporing

> toelichting
In het coalitieakkoord van de huidige regering zijn ambities geformuleerd met betrekking 
tot de bestrijding van criminaliteit en geweld. Om die ambities te kunnen realiseren, wil 
de regering ten aanzien van de politie landelijke prioriteiten vastleggen voor de periode 
van 2008 – 2011 op het gebied van jeugdcriminaliteit, geweld, veilige wijken en 
versterking van de opsporing. Deze landelijke prioriteiten nemen een belangrijke plaats 
in bij de opstelling van het meerjarenbeleidsplan van Politie Zaanstreek-Waterland. Er 
bestaat sinds 1 januari 2008 echter ook een zogenaamde haalplicht op grond van een 
wijziging van de Politiewet 1993: voorafgaand aan het opstellen van het meerjaren-
beleidsplan moeten gemeenteraden gehoord worden over de lokale prioriteiten. Ook bij 
de invulling van de unitplannen speelt de gemeenteraad een rol.

In onze regio is het al langer gewoonte vanuit de politie te rapporteren over de inzet van 
het afgelopen jaar en de voorgenomen inzet voor het komend jaar. Dit gebeurde tot nu 
toe in het najaar door de wijkteamchef, tezamen met het unithoofd van politie, in de 
commissie Samenleving. 
Inmiddels maakt veiligheid onderdeel uit van de commissie Algemene Zaken en 
Financiën. Gezien de jaarcyclus van de politie zal dit overleg voortaan in maart 
plaatsvinden, een tijdstip waarop de rapportage nog recent is en de inbreng van de 
gemeenteraadsleden nog invloed kan hebben op het unitplan van het lopende jaar.

Voor het eerst dit jaar vindt bespreking plaats in het voorjaar en is dan tevens input voor 
het meerjarenbeleidsplan.
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Gezien de gepresenteerde cijfers (zie bijlage) ligt het voor de hand de bestaande 
prioritering te handhaven (jongerenoverlast, verkeersveiligheid en woninginbraken) en 
daarbij een prioriteit toe te voegen: actieve opsporing en bestrijding van 
hennepkwekerijen, met name in de dichtbebouwde omgeving.

Als gemeente zetten wij daar waar dat mogelijk is, ook in op dezelfde prioriteiten. 
Inmiddels zijn de bebouwde kommen van Beemster duurzaam veilig ingericht en het 
Hoogheemraadschap Hollands NoorderKwartier heeft gezorgd voor een duurzame 
inrichting van de buitenwegen. Ter bestrijding van jongerenoverlast worden 
toezichthouders ingehuurd, die ook Buitengewoon Opsporings Ambtenaar zijn. Het 
jeugdoverlast-overleg zorgt voor afstemming en regie op dit terrein.

> juridische consequenties
geen

> financiële consequenties
geen

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


