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Onderwerp
prioriteiten politie 2012
Geadviseerde beslissing:
Als lokale politieprioriteiten 2012 aan te wijzen:
1. het terugdringen van de overlast van jongeren op hangplekken;
2. het tot stand brengen dan wel intensiveren van het contact van de burger met de politie.

Wat stond centraal in 2011?
Veiligheidzorg vraagt om een gezamenlijke aanpak. Samenwerken, communicatie en verbinding
leggen zijn sleutelbegrippen hierbij. In Albrandswaard is sprake van toenemende samenwerking
tussen politie, gemeente en andere partners. In de wetgeving rond de nationale politie wordt de
samenwerking geïnstitutionaliseerd. Iedere gemeenteraad moet eens per 4 jaar een Integraal
Veiligheidsplan vaststellen, waarbij aan de politie een zware adviserende functie wordt toegedeeld.
Het huidige integrale veiligheidsbeleid van Albrandswaard bestaat uit een 50-tal projecten die in de
periode 2009-2012 tot uitvoering worden gebracht. In het afgelopen jaar is prioriteit gegeven aan
projecten op het terrein van jeugd&overlast, externe veiligheid en crisisbeheersing. Maar ook zijn
nieuwe projecten opgepakt, zoals de buurt bestuurt.
De vertaling van de doelen uit het Integraal Veiligheidsplan naar politieprioriteiten is terug te vinden in
het wijkwerkplan politie Albrandswaard. Voor 2011 zijn hierbij de volgende prioriteiten gesteld:
- Focus op kerntaken; handhaving openbare orde, aanpak criminaliteit en hulp bieden waar dat
nodig is. Dit moeten leiden tot zichtbaarheid en aanspreekbaarheid in de wijken.
- Intensivering van de samenwerking met de gemeente en haar inwoners.
- Nieuwe vormgeving van de samenwerking met de Boa's en jongerenwerker op het gebied van
overlast en vernielingen middels een convenant.
- Inzetten op burgerparticipatie. Naast het bezoeken van bewonersbijeenkomsten en wijkfora
wordt ingezet op het gebruiken van nieuwe instrumenten als burgernet en SMS- alert.
- Zowel op het terrein van jongerenoverlast, alcohol & drugsgebruik als (huiselijk) geweld is
preventie het uitgangspunt.
- Afstemming binnen de overdracht van taken op het gebied van horecatoezicht naar de
gemeente.
- Grondige analyse voertuigcriminaliteit en vernielingen in combinatie met preventieve acties.
Tijdens de Carrousel van 12 december zal nader worden ingezoomd op de behaalde resultaten.
Onderstaand worden enkele bijzondere gebeurtenissen toegelicht.
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Bijzondere gebeurtenissen in 2011
Uit de aangiftecijfers van de politie blijkt dat in 2011 een flinke toename is te zien in het aantal
aangiften op het terrein van fietsendiefstal, woninginbraken en auto-inbraken. De daders van deze
feiten zijn vooralsnog niet gepakt. Naast de reguliere opsporing wordt middels actieve communicatie
getracht verbetering in deze situatie aan te brengen.
Daarnaast zijn er ook successen behaald. Op het terrein van graffiti zijn met behulp van de BOA's en
politie verschillende graffitivandalen opgepakt. Ook is door oplettendheid van inwoners een overvaller
gepakt.
Ontwikkelingen binnen het veiligheidsbeleid en doorkijk naar 2012
Landelijke ontwikkelingen
Ook landelijk is de veiligheidszorg volop in ontwikkeling. Zo is er momenteel een wetsvoorstel
ingediend tot een herziening van het politiebestel die vorm krijgt in een nieuwe Politiewet. De
wijzigingen betreffen voornamelijk het bestuur en in het bijzonder het beheer van de politie. De
bestaande regeling van het gezag en de taken en bevoegdheden van de politie blijft ongemoeid.
In de nieuwe Politiewet is een samenloopbepaling opgenomen inzake het voorstel van wet houdende
wijzigingen van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten
aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid. Laatstgenoemd wetsvoorstel beoogt de regierol van
gemeenten op het terrein van lokale veiligheid te verstevigen door middel van een tweetal
maatregelen. Enerzijds wordt de gemeenteraad verplicht tot het vaststellen van een integraal
veiligheidsplan. Anderzijds wordt een zorgplicht voor de burgemeester ingevoerd. Beide maatregelen
zullen, juist ook in onderlinge samenhang, een bijdrage moeten leveren aan mogelijkheden op
gemeentelijk niveau om de regierol waar te maken, waardoor er lokaal een integraal veiligheidsbeleid
kan worden gerealiseerd.
Voor wat betreft het aantal eenheden zal dit worden teruggebracht van 25 naar 10. Er zal nog 1 regio
zijn, zijnde Nederland, die zal bestaan uit 10 eenheden. Voor Rijnmond betekent dit een
samenvoeging met Zuid-Holland Zuid (Drechtsteden en Hoeksche Waard).
Het voorstel van de minister is de Nationale Politiewet op 1 januari 2012 in te laten gaan. De 1e Kamer
heeft echter aangegeven dat dit vermoedelijk pas in maart behandeld gaat worden. Tot die tijd worden
wel de nodige zaken in gang gezet om de overgang rondom personeelsinzet soepel te laten verlopen.
Uit opmerkingen vanuit uw raad, maar ook vanuit andere raden, is gebleken dat hetgeen wat
voorgelegd wordt vaak te abstract en te cijfermatig is. De Raad van Korpschefs (de voorzitters van de
25 regio's) wil hiermee tegemoet komen door te werken vanuit een gebiedscan door cijfers en kennis
van de buurt- en wijkagent samen te brengen. De gebiedsscan is een standaardmethode om
regiobreed veiligheidsproblemen in de wijk op systematische wijze in kaart te brengen. De scan wordt
als input gebruikt voor het veiligheidsbeleid van het lokale bestuur en draagt bij aan het in kaart
brengen van de ambitie op het terrein van veiligheid. De scans zijn zo SMART mogelijk geformuleerd.
Vanaf 2012 zal de opstelling eerder in het jaar plaatsvinden ter voorbereiding op 2013.
Regionale ontwikkelingen
Met het invoeren van de wet op de Nationale politie gaat er nodige veranderen. Veel behoeft een
nadere uitwerking, hieronder enige relevante informatie:
·
Indeling in districten (indicatie omvang: 500-900 fte) en basisteams (indicatie omvang: 60-200
fte)
·
BAR- gemeenten en deelgemeente Hoogvliet vormen een district
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Doorkijk naar 2012 op lokaal niveau: de gebiedsscan
Zoals eerder aangegeven is de gebiedsscan het nieuwe instrument om gemeenteraden inzicht te
geven in de lokale veiligheidssituatie. Hierdoor verschijnt er geen wijkwerkplan 2012 van de politie
Albrandswaard. De uitkomsten van de gebiedsscan specifiek voor Albrandswaard treft u in de bijlage
aan. De wijkteamchef zal hierop tijdens de Carrousel van 12 december 2011 een toelichting geven.
Voor Albrandswaard zijn - in overleg met de burgemeester - de volgende prioriteiten hierbij benoemd:
1. het terugdringen van de overlast van jongeren op hangplekken;
2. het tot stand brengen dan wel intensiveren van het contact van de burger met de politie.
Integraal veiligheidsbeleid
In het eerste kwartaal van 2012 wordt aan uw raad een evaluatie gepresenteerd van de lopende
projecten op het terrein van veiligheid. Naast de eerder genoemde prioriteiten, wordt ingezet op het
institutionaliseren van het veiligheidshuis.
In de tweede helft van 2012 zal het Integrale Veiligheidsplan 2013-2016 aan uw raad worden
aangeboden.
Proces:
- Behandeling in carrousel van 12 december 2011
- Terugkoppeling op de (deel)resultaten van het integraal veiligheid 2009-2012 in het 1e kwartaal
2012.
- Totale evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2009-2012 in 2e kwartaal 2012.
- Opstellen integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 in carrousel en raad in 4e kwartaal 2012.
Doel:
Het doel is een beeld te geven van de behaalde resultaten over het afgelopen jaar. Daarnaast wordt u
verzocht een oordeel te vormen over de voorgestelde lokale politieprioriteiten 2012.
Betrokken belangen:
- Albrandswaardse burgers
- Uw raad
- Het college van burgemeester en wethouders
- Politie Albrandswaard (wijkteam)
Belangenafweging:
In de gebiedsscan (zie bijlage) is door de politie een inventarisatie gemaakt van de lokale
veiligheidssituatie. Hieruit blijkt dat in toenemende mate aandacht wordt gevraagd voor de aanpak van
overlastgevende jeugd en het contact met de burgers. Voor Albrandswaard zijn - in overleg met de
burgemeester - deze onderwerpen voor 2012 als prioriteiten benoemd:
1. het terugdringen van de overlast van jongeren op hangplekken;
2. het tot stand brengen dan wel intensiveren van het contact van de burger met de politie.
Scenario's:
1. Instemmen met de voorgestelde politieprioriteiten 2012.
2. Alternatieve prioteiten voorstellen tijdens de carrouselvergadering van 12 december 2011.
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Communicatie:
Tijdens de Carrouselvergadering van 12 december 2011 zal de Wijkteamchef van de Politie
Albrandswaard aanwezig zijn om een terugkoppeling te geven op de ondernomen activiteiten in 2011
en te spreken over de prioriteiten in 2012.
Kosten:
De uitvoering van het veiligheidsbeleid en de afstemming met de politie wordt binnen de bestaande
ambtelijke capaciteit en beschikbare budget gevonden. Hiervoor wordt het budget Openbare Orde en
Veiligheid (FCL 6.140.00140 ECL diversen) aangesproken.
Evaluatie en controle:
De door u vastgestelde politieprioriteiten 2012 worden in een carrouselvergadering in december 2012
geevalueerd.
Bijlagen:

107648:

107652:

gebiedsscan Albrandswaard 2012
Jaarplan 2012 (concept) district Zuid

Poortugaal, 29 november 2011
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Mr. Harald M. Bergmann
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