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Samenvatting:
Eens in de vier jaar dient de gemeenteraad op grond van de politiewet de doelen vast te
stellen die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. Onderliggend plan geeft vier
strategische aandachtsgebieden waar in de planperiode extra aandacht aan zal worden
gegeven. Dit is tevens een lokale uitwerking van het beleidsplan van de politie-eenheid van

onze regio.
De reguliere inzet op veiligheid, zoals woninginbraken, gaat onverminderd door. Dit wordt
mede duidelijk in het separaat aangeboden jaaruitvoeringsprogramma Beemster 2019.

De gemeenteraad van Beemster wordt geadviseerd dit plan vast te stellen.

Ondenrerp:
Lokaal lntegraal veiligheidsplan 201 9-2022



Registratienummer: 1 452903
Ondenruerp: Lokaal lntegraal veiligheidsplan 201 9-2022

Middenbeemster, 16 april 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

I nleiding en probleemstelling:

Op grond van artikel 38b van de Politiewet stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de
vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft.
De gekozen doelen komen onder andere voort uit het beleidsplan van de politie-eenheid en

landelijke aandachtspunten. ln de planperiode zal, naast de reguliere en bekende
veiligheidsmaatregelen, ingezet worden op ondezoek naar mogelijke gevolgen voor de
gemeente Beemster, aansluiting gezocht worden bij regionale projecten voor een integrale
aanpak en zal, waar mogelijk, uitvoering gegeven worden aan acties om de veiligheid op

deze doelen te borgen.

lnhoud

Het onderliggende lokale integrale veiligheidsplan (lVP) toont de extra inzet van de gemeente

op het gebied van veiligheid. De thema's waar in de planperiode op wordt ingezet zijn,

onverminderd de reguliere inzet op veiligheid:
. OGGZ problematiek
. Afglijdende jeugd
. Ondermijning
. Cybercrime

Fi nanciële consequenties/risico's :

lndien er uitvoering wordt gegeven aan taken die bij deze doelen horen, zal dit gedaan

worden binnen de reguliere begroting. lndien blijkt dat bij deze doelen nodig is om tevens

extra capaciteit of middelen in te zetten, zal dit in een apart voorstel voorgelegd worden.

Communicatie:

Over het plan en dan in het bijzonder over de vier strategische aandachtsgebieden zal op de
gebruikelijke wijze en actief worden gecommuniceerd.

Voorstel:

Het Lokaal integraal veiligheidsplan 201 9-2022 vaststellen

bu eester en weth van Beemster,

UÜAbU-
A. M. van Beek
burgemeester

H.C.P. van Duivenvoorde
secretaris

Bijlagen:
- raadsbesluit, lokaal integraal integraal veiligheidsplan en infograpf

blz. 2 van 2



Reg istratienum mer: 1 452903
Onderwerp: Lokaal lntegraal vei I ig heids plan 201 9-2022

De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019,

BESLUIT:

Het lokale integ rale veil ig heidsplan 20 1 9-2022 vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 7 mei 2019

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier




