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Aan : De raadscommissie  

Van : De griffier 

Datum : 20 april 2018 

Onderwerp : Veiligheidsoverleg in de commissievergadering 

(agendapunt 5, raadscommissie 8 mei 2018) 

Bijlagen : - 

 

 

Overleg met politie en brandweer 

De commissie heeft in principe jaarlijks overleg met de portefeuillehouder in aanwezigheid 

van vertegenwoordigers van de politie en brandweer over de veiligheidszaken die binnen 

deze disciplines vallen, waaronder de handhaving van de verkeersveiligheid. 

 

Bij het overleg zullen aanwezig zijn in ieder geval de heer J.W.C. van Vegten, teamchef 

basiseenheid Purmerend politie en de heer A. Siebeling, groepscommandant brandweer 

van de veiligheidsregio, aanwezig. 

Vanuit beide disciplines zullen korte uiteenzettingen worden geven van de stand van zaken 

van de lokale situatie waarna er gelegenheid is voor eventuele vragen en discussie.  

 

Van de politie zijn factsheets bij de stukken gepubliceerd, zoals die in 2017 ook beschikbaar 

zijn gesteld. 

 

Ondermijning 

In het kader van bestuurlijke integriteit in zijn algemeenheid en de gemeenteraadverkiezing 

van 21 maart in het bijzonder, is voor dit onderwerp aandacht gevraagd bij de politieke 

partijen, bestuurders en volksvertegenwoordigers. Bij de komende jaarlijkse 

themabijeenkomst over bestuurlijke integriteit zal dit opnieuw de aandacht krijgen.  

In de raadscommissie is eerder gevraagd om hierover op een bepaald moment ook te 

spreken in een openbare vergadering. Dit is nu ingebracht in dit jaarlijks veiligheidsoverleg. 

 

Informatieveiligheid 

Over de aanpak bij dit onderwerp zal een korte presentatie worden gegeven door de 

ambtelijke organisatie.  Daarbij is gelegenheid tot het stellen van vragen. 

De presentatie richt zich vooral op het project ENSIA.  

ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit) heeft tot doel het 

verantwoordingsproces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren 

door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-

cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de 

informatieveiligheid en kan het hier ook beter op sturen. 

 

 

De griffier 

 

 


