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1.
2.

kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 (RBP) en
de volgende zienswijze vast te stellen:
a. de gemeente Langedijk onderschrijft de integrale aanpak voor veiligheidsproblematiek en zijn
grensoverschrijdende karakter;
b. de uitvoering van de gestelde gemiddelde norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners is eind
2015 gerealiseerd;
c. de benadering van jeugd in dit plan is een negatieve en problematiseert de jeugd als totale
groep. Dit onderschrijven wij niet en zien graag ook verwijzing naar jeugd waar het wel goed
gaat;
d. wij onderschrijven tevens de noodzaak van lokaal maatwerk. In de gebiedsdriehoek dient ten
aanzien van capaciteit en prioriteit een goede afweging te worden gemaakt.

Aanleiding/vraagstelling:
Minimaal eens per vier jaar worden door de Minister de regionale en landelijke beleidsdoelstellingen
van de politie vastgesteld. In de Politiewet is bepaald dat daartoe de burgemeesters in de gemeenten
van de regio zijn gehoord over de doelen die gemeenten nastreven op het terrein van Veiligheid. In
onze regio (Noord-Holland) heeft deze inbreng plaatsgevonden op grond van de lokale
veiligheidsplannen (ofwel de IVP’s: Integraal Veiligheidsplannen) en een aantal consultatierondes. Als
resultaat hiervan en conform artikel 39, lid 1 van de Politiewet 2012 wordt u het Integraal
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018, ‘Samen aan zet voor een veiliger Noord Holland’ ter
consultatie aangeboden.
Bij de vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie op 3 december 2014 kan de
burgemeester de zienswijze van de gemeente Langedijk meenemen.

In onze regio (Noord-Holland ) is gekozen voor het ontwikkelen van een meerjarenbeleidsplan (RBP),
dat gevoed is door zowel de gemeenten in de regio als door het Openbaar Ministerie en de politie.
Voor de ontwikkeling van het regionale meerjarenbeleidsplan (RBP) heeft een aantal consultatierondes plaatsgevonden onder de 38 burgemeesters in de eenheid en onder de verschillende
samenwerkingsverbanden die binnen de regio Noord-Holland bestaan. Daarbij hebben de lokale
veiligheidsplannen eveneens als input gediend. Door deze aanpak is de verbinding gemaakt tussen
zowel lokale en eenheidsbrede als landelijke prioriteiten en is sprake van een brede betrokkenheid en
draagvlak bij de inhoud.
Bij de totstandkoming van dit document is gewerkt met conceptversies waarbij aan de hand van % is
aangegeven in hoeverre deze af is. De versie die aan u wordt aangeboden is de zogenaamde 95%
versie. Bij de vergadering van 3 december 2014 wordt de 100% vastgesteld. Deze versie is volledig
genoeg om aan u ter consultering voor te leggen.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Veiligheid is een opdracht voor ons allemaal. Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, met
voor iedereen een eigen rol en taak. Personen die in dit gebied wonen, werken en recreëren kunnen
zelf veel doen om hun buurt en omgeving veiliger te maken, maar daarbij moet een ieder wel kunnen
rekenen op een betrouwbare overheid. Een overheid bestaande uit gemeenten, Openbaar Ministerie
en politie die waar nodig hulp bieden bij het oplossen van veiligheidsproblemen.
Omdat veiligheid niet begint of stopt bij gemeentegrenzen, valt veel winst te behalen met een
evenwichtige gezamenlijke aanpak voor de hele eenheid. Samenwerking is bovendien een
voorwaarde om de beschikbare capaciteit, financiële en andere middelen goed en slim te benutten.
Voor de periode 2015-2018 geldt daarom de uitdaging om eerder, intensiever en beter met elkaar
samen te werken aan veiligheid. In tijdelijke of langdurige constructieve verbanden met de
gemeenten, het Openbaar Ministerie, de politie en tal van andere organisaties. Én met de mensen die
in dit gebied wonen, werken en recreëren. Belangrijke voorwaarde hiervoor is dat alle partijen elkaar –
als partners in veiligheid – goed kunnen bereiken, verstaan en vertrouwen. Of dat lukt, zal uiteindelijk
afhangen van de wil en bereidheid van een ieder om zich daarvoor in te zetten en steeds weer
samenwerking en afstemming te zoeken.
Het RBP dat voor u ligt, is een belangrijk instrument als resultaat van, en als basis voor, deze en
verdere samenwerking. De Politiewet 2012 bepaalt dat de burgemeesters en de hoofdofficier van
justitie minimaal eens in de vier jaar een beleidsplan vaststellen voor de politie-eenheid die in hun
gebied haar taak uitvoert. Met dit Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid van de eenheid NoordHolland geven de 38 gemeenten, het Openbaar Ministerie én de politie in de eenheid hier samen
uitvoering aan. Dit document is opgebouwd aan de hand van alle integrale veiligheidsplannen van
gemeenten in de politie eenheid Noord Holland. Inhoudelijk zijn de thema’s aangevuld met input
vanuit openbaar ministerie, politie partners en onze adviseurs openbare orde en veiligheid.
Het RBP is een beleidsplan dat er het besef is dat gezamenlijke inspanning leidt tot een effectievere
aanpak van problematiek in de eenheid Noord Holland. Het gedeelde belang voor een veilig Noord
Holland van gemeenten, politie en OM wordt hiermee versterkt met behulp van een leidraad voor
gemeentegrens overschrijdende problematiek.
Het proces om te komen tot vijf probleemgebieden toont de wijze van integraliteit aan en heeft geleid
tot een selectie van een vijftal probleemgebieden die extra aandacht verdienen.
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Dit betreffen de volgende thema’s:
High Impact Crimes
woninginbraken, overvallen en straatroven
Geweld
geweld in de horeca en het uitgaansleven, relationeel geweld en
geweld tegen mensen met een publieke taak
OGGZ problematiek
overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met
psychosociale problemen.
Jeugd
jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en alcohol- en drugsgebruik onder
jongeren
Ondermijning
Georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke
structuur ernstig misbruikt en verzwakt. Met in aanvang specifieke
inzet op de aanpak van: drugscriminaliteit (specifiek grootschalige
hennepteelt), fraude en witwassen van crimineel geld, mensenhandel,
Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s)
Ten behoeve van de integraliteit van de aanpak van deze thema’s worden uitvoeringsplannen
gemaakt die concrete actiepunten bevatten. Deze bestrijken een periode van 4 jaar, gelijk aan de
periode van de lokale integrale veiligheidsplannen. Ter uitvoering van deze plannen worden de
volgende strategische uitgangspunten gehanteerd:
1. de focus ligt op geprioriteerde veiligheidsthema’s, die probleemgericht worden aangepakt;
2. aanpak vindt plaats door de keten, via een combinatie van diverse maatregelen;
3. mensen worden gestimuleerd actief deel te nemen in de zorg voor veiligheid;
4. ruimte voor maatwerk op lokaal niveau.
Relatie met Langedijkse planvorming
De ontwikkeling van het meerjarenveiligheidsbeleid van de gemeente Langedijk vindt in hetzelfde jaar
plaats met zowel dit RBP, maar ook met het nieuwe collegeprogramma. Hiermee beogen we een
betere afstemming op enerzijds de eenheidsbrede ontwikkelingen en anderzijds de lokale “kleur” uit
het collegeprogramma. De eenheidsbrede doelen worden in dit RBP bepaald en geven hiermee
kaders voor een gemeentelijke invulling. Het LIVP 2015-2018 van Langedijk kan hierdoor binnen deze
kaders goed worden uitgediscussieerd. Zo kan al gesteld worden dat de strategische uitgangspunten
passen bij de trend en werkwijze die de gemeente Langedijk bij het veiligheidsbeleid voor staat en aan
u wordt gepresenteerd in het LIVP 2015-2018. In het bijzonder geldt hierbij punt 4: ruimte voor
maatwerk op lokaal niveau. Begin januari 2015 wordt er een politiek bestuurlijke avond aan de
gemeenteraad voorgesteld, waarbij prioritering en lokaal maatwerk voor het LIVP 2015-2018 centraal
staat. Deze situatie in de gemeente Langedijk komt tot uiting in het overzicht dat als bijlage 1 is
toegevoegd.
Wijkagenten
In bijlage 3 staat een overzicht van de sterkte- en wijkagentenverdeling van de politie per basisteam.
Hier wordt tevens de gemiddelde norm van 1 op 5.000 inwoners per regionale eenheid aangehaald.
De vertaling naar de gemeente Langedijk is een punt van aandacht en zal besproken worden door
burgemeester en de chef van het basisteam.

Financiële aspecten:
Niet van toepassing
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Overleg/inspraak/zienswijzen:
De burgemeester hoort de gemeenteraad over het RBP 2015-2018 volgens artikel 39, lid 1 van de
Politiewet. Hiertoe wordt de volgende zienswijze voorgesteld:
kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 (RBP) en de volgende
zienswijze vast te stellen:
a. de gemeente Langedijk onderschrijft de integrale aanpak voor veiligheidsproblematiek en zijn
grensoverschrijdende karakter.
b. de uitvoering van de gestelde gemiddelde norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners is eind 2015
gerealiseerd.
c. de benadering van jeugd in dit plan is een negatieve en problematiseert de jeugd als totale groep.
Dit onderschrijven wij niet en zien graag ook verwijzing naar jeugd waar het wel goed gaat.
d. wij onderschrijven tevens de noodzaak van lokaal maatwerk. In de gebiedsdriehoek dient en
aanzien van capaciteit en prioriteit een goede afweging te worden gemaakt.

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Een ambtelijke integrale werkgroep monitort de voortgang op de uitvoering en rapporteert naar de
lokale driehoeken, voorzittersoverleg, regionaal bestuurlijk overleg en de regionale driehoek. De
deelnemers van het voorzittersoverleg coördineren op bestuurlijk en strategisch niveau en koppelen
dit terug naar de lokale driehoeken en alle burgemeester in het regionaal bestuurlijk overleg politie
(RBOP).

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Niet van toepassing

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015-2018 “Samen aan zet voor een veiliger NoordHolland”.

Zuid-Scharwoude, 7 oktober 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. (Erik) Annaert
gemeentesecretaris/directeur

drs. J.F.N. (Hans) Cornelisse
burgemeester
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Gemeente Langedijk

De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2014, nummer 80;
gelet op artikel 39, lid 1 van de Politiewet;

besluit:

1. kennis te nemen van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 (RBP);
2. de volgende zienswijze vast te stellen:
a. de gemeente Langedijk onderschrijft de integrale aanpak voor veiligheidsproblematiek en zijn
grensoverschrijdende karakter;
b. de uitvoering van de gestelde gemiddelde norm van 1 wijkagent op 5.000 inwoners is eind
2015 gerealiseerd;
c. de benadering van jeugd in dit plan is een negatieve en problematiseert de jeugd als totale
groep. Dit onderschrijven wij niet en zien graag ook verwijzing naar jeugd waar het wel goed
gaat;
d. wij onderschrijven tevens de noodzaak van lokaal maatwerk. In de gebiedsdriehoek dient ten
aanzien van capaciteit en prioriteit een goede afweging te worden gemaakt.

Aldus vastgesteld door de raad van de
gemeente Langedijk in zijn openbare
vergadering van 18 november 2014.
De voorzitter,

drs. J.F.N. Cornelisse
De griffier,

J. van den Bogaerde

