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Bijlagen:     
-   Raadsbesluit (bijgevoegd)   
-   concept regionaal beleidsplan Noord Nederland 2013- 2014  
 
 
Onderwerp 
Concept regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland 
 
Gevraagd besluit 
1. De gemeenteraad informeren over het nieuwe politiebestel: en de  gemeenteraad horen inzake het  concept 
    regionaal beleidsplan 2013-2014 Noord- Nederland.  

2.  De  beoogd regioburgemeester informeren over de reactie van de gemeenteraad. 

 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
De kaderstellende rol van de gemeenteraad met betrekking tor het integraal veiligheidsplan van de gemeente 
en de hieruit voortvloeiende lokale prioriteiten dienen als basis voor het regionaal beleidsplan Noord Nederland. 
Van alle 62 gemeenten is een analyse gemaakt van de veiligheidsprioriteiten en waar deze elkaar overlappen. 
Deze zijn naast de prioriteiten van het openbaar ministerie en politie gelegd en hebben geleid tot vier 
gezamenlijke prioriteiten op het gebeid van veiligheid. 

• Jeugd en Veiligheid; 

• Geweld (incl. straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers 
met een publieke taak); 

• Woninginbraken; 

• georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit 
 
De gekozen prioriteiten komen nadrukkelijk niet in de plaats van andere lokale prioriteiten. Het zijn thema’s 
die extra aandacht vragen en waarop forse winst geboekt wordt door samen te werken. 

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Met de komst van nieuwe wetgeving en de nationale politie dient de gemeenteraad gehoord te worden door de 
burgemeester over het ontwerpbeleidsplan van de regionale eenheid. Waarin onder andere de verdeling van de 
beschikbare sterkte over de onderdelen van de regionale eenheid is opgenomen (inclusief de districten en 
basisteams). Dit beleidsplan wordt tenminste eenmaal per vier jaar opgesteld. (cf. art. 38 lid 2 en art. 39 lid 1) 
 
In verband met de definitieve vaststelling van het concept regionaal beleidsplan op 12 november 2012, dient de 
gemeenteraad gehoord te zijn 31 oktober 2012 en eventuele opmerkingen kenbaar te maken richting de 
beoogd regio burgemeester. 
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Wat ging er aan vooraf 
n.v.t. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
n.v.t. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
n.v.t. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
n.v.t.. 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
F.A. van Zuilen, burgemeester 

 
 
 
 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 
 
 
 

                           
  


