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Onderwerp
Lokale politieprioriteiten en samenwerking met gemeente.
Kennis te nemen van
1. Prioriteiten en resultaten van politie in 2012, zoals verwoord in bestuurlijke rapportage
Albrandswaard;
2. Het gemeenteblad 2013 (onderdeel van regionaal beleidsplan politie 2013-2014) waarin
onderlinge taakverdeling tussen politie en gemeente is vastgelegd.
Inleiding
Tijdens de Carrousel van 12 december 2011 is uw raad toegezegd dat de lokale politieprioriteiten
2012 worden geëvalueerd. De lokale prioriteiten voor 2012 waren:
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.
In de Carrousel van 14 januari 2013 geeft de wijkteamchef politie Albrandswaard een toelichting op de
prioriteiten en resultaten 2012. Tevens wordt hierbij een doorkijk naar 2013 gegeven.
Kernboodschap
In 2012 heeft het wijkteam Albrandswaard zich naast de regionale ook op bovenstaande lokale
prioriteiten gericht. De focus van het wijkteam was hierbij gericht op:
a. High impact delicten; woninginbraken, overvallen, straatroof, diefstal uit/vanaf voertuigen,
diefstal van motorvoertuigen en bromfietsen;
b. Overlastvormen; jeugd, mensen met een psychische achtergrond, verkeersoverlast en focus
op personen en groepen.
In de bestuurlijke rapportage Albrandswaard vindt u een overzicht van de activiteiten van het wijkteam
Albrandswaard tot medio dit jaar. Tevens wordt hierbij op de beoogde samenwerking met de
gemeente ingegaan.
In het Meerjarenbeleidsplan 2013-2014 eenheid Rotterdam is een prioritering gemaakt op basis van
een analyse van alle integrale veiligheidsplannen van de 38 gemeenten, de doelstellingen van het
Openbaar Ministerie, het regionaal veiligheidsbeeld en de landelijke doelstellingen politie vanuit het
Ministerie van Veiligheid & Justitie. De regionale prioriteiten voor de periode 2013-2014 zijn:
1. Vertrouwen in veiligheid;
2. Veiligheid in de buurt;
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3. Hoge impact delicten;
4. Jongeren;
5. Ondermijning van maatschappelijke integriteit.
In het gemeenteblad, onderdeel van het Regionaal Beleidsplan politie 2013-2014 van de eenheid
Rotterdam kunt u lezen op welke terreinen de gemeente Albrandswaard en de politie samenwerken.
De in het gemeenteblad benoemde prioriteiten zijn afgestemd op het Integraal veiligheidsbeleid 20132016 en worden nader uitgewerkt in het (jaarlijkse) uitvoeringsprogramma.
Consequenties
Naast de bovengenoemde prioriteiten besteedt het wijkteam aandacht aan een aantal andere thema's.
Deze hebben meer het karakter van “going concern” taken, zoals veilige en leefbare wijken en buurten
(reageren op signalen uit de buurt), veilige winkelgebieden en bedrijfsterreinen (deelname aan
Keurmerk Veilig Ondernemen) en toezicht en handhaving.
Vervolg
Jaarlijks geeft de wijkteamchef in de Carrousel een toelichting op de activiteiten van de wijkteam en de
samenwerking met onze gemeente op het gebied van veiligheid. In december 2013 wordt de
wijkteamchef uitgenodigd om een toelichting te geven in de Carrousel.
In een raadsbrief Veiligheid wordt uw raad vanaf 2013 eens per 4 maanden over
veiligheidsonderwerpen geïnformeerd.
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bestuurlijke rapportage 2012
Regionaal beleidsplan 2013-2014 eenheid rotterdam
Gemeenteblad Albrandswaard

Poortugaal, 18 december 2012
Het college van de gemeente Albrandswaard,
De secretaris,
De burgemeester,

Hans Cats

Ger J. van de Velde-de Wilde
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