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Geacht raadslid, 

Op 13 juni 2013 heeft een presentatieavond plaatsgevonden, waarin de politie, de brandweer 
en de gemeente uiteengezet hebben wat er gebeurt op het gebied van veiligheid. De 
afspraken die er zijn met de partners en op wat voor manier er uitvoering aan wordt gegeven, 
zijn hierbij aan de orde geweest. De hand-outs/presentaties zijn via het RIS/BIS aan u ter 
beschikking gesteld. Ook heeft u op deze wijze kennis kunnen nemen van het uitvoeringsplan 
huiselijk geweld. Hiermee is naar het oordeel van het college deze toezegging ingelost. 

Met deze avond en bijbehorende stukken is tevens tegemoet gekomen aan de toezeggingen 
ten aanzien van het informeren over welke afspraken er zijn met politie en brandweer. Over 
de uitvoeringsplannen bent u op 30 januari jongstleden via een notitie op de hoogte gebracht. 
U hebt de geformuleerde uitvoeringsplannen, met de aantekening dat momenteel nog gewerkt 
wordt aan alcoholgerelateerde problematiek en jeugd. (Over de stand van zaken ten aanzien 
van de uitwerking van de Drank- en Horecawet ontvangt u half juli een brief. Voor wat betreft 
de prioriteit jeugd hebben de decentralisatieplannen in de jeugdzorg voorrang.) 

In de begroting 2014 zal het college de afspraken met politie en brandweer vorm geven. 

Wat nog op de rol staat is prioritering ten aanzien van toezicht en handhaving. Hiervoor zal 
door de burgemeester jaarlijks verslag worden gedaan van de toepassingen van de 
bevoegdheden op basis van de APV. Daarbij komen ook de accenten ten aanzien van 
toezicht en handhaving aan de orde. 
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Met deze brief vertrouwt het college erop dat de motie en toezegging zijn afgedaan. Uiteraard 
is de burgemeester als portefeuillehouder het hele jaar gewoon aanspreekbaar, daar waar het 
gaat om thema's die de openbare orde en veiligheid betreffen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

c L 
A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


