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RAADSVOORSTEL 
19R.00038 

Indiener: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 29 januari 2019 

Portefeuillehouder(s): Burgemeester 

Portefeuille(s): Openbare orde en veiligheid 

Contactpersoon: H.W.G. de Gooijer 

Tel.nr.: 8824 E-mailadres: gooijer.h@woerden.nl 

Onderwerp: Zienswijze regionale veiligheidsstrategie 

De raad besluit: 

» Als zienswijze op het concept regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 te 
geven: 
1. De raad herkent dat cijfers niet altijd de doorslag geven bij het kiezen van de thema's die 

het meeste aandacht verdienen. 
2. Hoewel de raad zich niet noodzakelijkerwijs herkent in de prioriteiten kan zij zich wel 

verenigen met deze grootste gemene deler in Midden-Nederland. 
3. De raad onderschrijft de meerwaarde van het stellen van deze prioriteiten zonder star te 

worden 
4. De raad benadrukt dat het concept rijker kiezen en verantwoorden nog nadere uitwerking 

behoeft. 

Inleiding: 

Veiligheidscoalitie Midden-Nederland ondersteunt de 39 aangesloten gemeenten, de politie en het 
OM in Midden-Nederland in het gemeenschappelijke doel: deze regio zo veilig mogelijk te houden. 
Dit doen ze door te verbinden, mee te denken en aan te jagen. 

In de regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022, waarin op hoofdlijnen de 
prioriteiten en werkwijzen van de voorliggende periode beschreven worden. De prioriteiten worden 
gevormd door de grootste gemene delers. Nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van de 
prioriteiten zoals genoemd in het lokale IVP, maar juist als aanvullend en verdiepend. De prioriteiten 
zijn: 

Ondermijning 
Cybercriminaliteit 
Verbinding veiligheid en zorg 
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De b e v o e g d h e i d van de raad komt voort uit de v o l g e n d e wet- en /o f 
r e g e l g e v i n g : 

Artikel 38b Politiewet 2012 

Beoogd effect: 

Het sorteren van een groter effect door de drie grootste veiligheidsuitdagingen in samenwerking met 
de politie en het OM over de gemeentegrenzen heen aan te vliegen. 

Argumenten: 

Oudewater profiteert mee van een verbeterde samenwerking tussen de gemeenten, politie en 
het OM, en de aanjagersrol en verbindende functie van de Veiligheidscoalitie 
Door focus aan te brengen in de prioriteiten kan betere kwaliteit worden geleverd 
Er is gekozen voor een flexibele opstelling voor het geval andere veiligheidsthema's de voorkeur 
verdienen in de loop van komende vier jaar 
De prioriteiten werken aanvullend en verdiepend op het lokale IVP 

Kanttekeningen: 

Vooralsnog is enkel ondermijning een gedeelde prioriteit met het IVP van Oudewater. 
De zienswijze zal na de deadline van 1 maart 2019 worden vastgesteld. 

Financiën: 

N.v.t. 

Uitvoering: 

N.v.t. 

Communicatie: 

N.v.t. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

N.v.t 

Bijlagen: 

Concept regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 geregistreerd onder 
corsanummer: 19.000934 

De indiener: 

Het college van burgemeester en wethouders, 

ľ De SÍ 

í De secretaris 

ir. W . J . Tempel mr. drs. P. Verhoeve 

Pagina 2 van 3 


