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VERZONDEN 3 0 JAN. 2013 

Geachte raadsleden, 

Begin november 2012 is er door uw raad aangegeven, bij motie, dat het college in de eerste 
helft van 2013 zorg dient te dragen voor beleidsafspraken met SMART-doelen voor politie en 
brandweer. Een tweede punt dat betrekking heeft op openbare orde en veiligheid, in dezelfde 
motie verwoord, was dat het college in het kader van Integrale Veiligheid concrete 
uitvoeringsplannen zou verstrekken, in het eerste kwartaal 2013. 

Eerder deze maand lazen wij in de afsprakenlijst met toezeggingen, vanuit de griffie 
opgesteld, dat het college eind januari met een notitie zou komen over de stand van zaken op 
het gebied van veiligheid, uitvoeringsplannen en met een doorkijkje naar de toekomst. 

Bijgaand, ter kennisname, ontvangt u bedoelde notitie met de uitvoeringsplannen zoals deze 
op dit moment beschikbaar zijn. 

Verder willen wij u, in deze turbulente tijden ten aanzien van de veiligheid en ontwikkelingen 
die worden doorgemaakt in de verschillende organisaties van onze veiligheidspartners, in de 
gelegenheid stellen meer te weten te komen over de huidige situatie. De regionalisering van 
onze brandweer ligt al weer even achter ons, hoe is de situatie nu? De nationale politie, er is 
indertijd door burgemeester Lenferink een doorkijkje geboden, maar waar staan we nu en 
waar gaan we heen? Het openbaar ministerie vormt samen met de burgemeester het gezag 
van de politie en in de driehoek wordt er samengewerkt, wat doet het openbaar ministerie nu 
voor ons en met ons? 
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Momenteel wordt er bekeken of er op niet al te lange termijn een avondbijeenkomst kan 
worden georganiseerd waarbij bovengenoemde organisaties vertegenwoordigd zullen zijn, 
zodat u ook aan hen al uw vragen kunt stellen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 

A.H. Schouten 
secretaris 
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