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Nr. RI14.0102 (2014) 
 
Betreft: Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018, 95% versie 
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
 
Bijgaand treft u het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 - 2018, ‘Samen aan zet voor een 
veiliger Noord Holland’. Voorafgaand aan de vaststelling van het beleidsplan, bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, hoort de burgemeester van een gemeente in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak 
uitvoert, de gemeenteraad van die gemeente over het ontwerpbeleidsplan. Daarom deze brief. 
 
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 beleidsplan dat voor u ligt, is een belangrijk instrument om deze samenwerking verder te 
consolideren. 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 Noord-Holland 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. De genoemde ambities zullen jaarlijks worden 
omgezet in concrete acties middels het opstellen van een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Hierbij ligt de 
focus op de geprioriteerde veiligheidsthema’s jeugd, geweld, ondermijning, high impact crimes en OGGZ.  
 
Uiteraard blijft er altijd ruimte voor de aanpak van problematiek op lokaal niveau. De driehoek van het 
basisteam blijft hier direct op sturen en vanzelfsprekend komt de voortgang op dit beleidsplan structureel 
terug in mijn overleggen met de politieleiding. Ik ga ervan uit u hiermee voldoende en naar genoegen te 
hebben geïnformeerd. Uw op- en aanmerkingen zal ik meenemen naar de bijeenkomst met alle 
burgemeesters, leiding van het OM en politie en regioburgemeester. 
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