
Meerjarenbeleidsplan Integrale 
Veiligheid 2019-2022



Inleiding

• Elke vier jaar een Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid

• Prioriteiten en ambities op veiligheidsvlak vastleggen

• Vandaag: kaders en prioriteiten voor dit plan bespreken

• Veiligheid vraagt om een integrale aanpak

• Te betrekken partners: Interne partners, brandweer, politie, burgers 

en ondernemers. 



Recente ontwikkelingen

• Sluitingen drugspanden

• Gekraakte panden

• Casussen verwarde personen

• Contact burgers: Bijeenkomst beheerders whatsapp groepen

• Acties Molenkade

• Bestrijding ondermijnende criminaliteit: Out of the box, Bibob beleid

• Afstemming met ketenpartners in de regio (brandweer, politie, etc.)



Achtergrond: Objectieve veiligheid

Op basis van de veiligheidsindex, gaat om objectieve 
veiligheid. Cijfer is tot stand gekomen naar aanleiding 
van cijfers uit politiesystemen. 



Achtergrond: Subjectieve 
veiligheid

Op basis van de onveiligheidsbelevingindex, gaat op 
subjectieve veiligheidsgevoelens. Cijfer is tot stand 
gekomen naar aanleiding van zaken als: vermijding, 
onveilig voelen, risicoperceptie, etc. 



Strategisch kader

Landelijk kader

Veiligheidsagenda 2019-2022, thema’s zijn:

• Ondermijning

• Mensenhandel

• Cybercrime en online kindermisbruik

• Executie van opgelegde straffen

Regionaal kader

Regionaal Veiligheidsplan (RPV) Amsterdam-Amstelland 
2019-2022. 

Aan de hand van deze thema’s lokale kaders en prioriteiten 
bespreken.



Thema’s Regionaal 
Veiligheidsplan (RVP)

• Zorg voor sterke en veilige buurten

• Aanpak jeugdoverlast en –criminaliteit

• Toenemende drukte en groei

• Tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

• Voorkomen en bestrijden van (dreigend) terrorisme en radicalisering

• Bestrijding discriminatie en tegengaan van intolerantie

• Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

• Blijven voorkomen en opsporen High Impact Crimes

• Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen

• Fysieke veiligheid



Vraag

Alle thema’s worden benoemd in het Meerjarenbeleidsplan Integrale 
Veiligheidsplan. Mist u nog thema’s?

Welke thema’s zijn voor u aandachtspunten?

Toelichting
• Alle raadsleden ontvangen 3 post-its.
• Met deze post-its geven zij 3 thema’s aan die zij als aandachtspunt zien door ze achter 
het betreffende thema op het bord te plakken. 
• Nadat iedereen zijn/haar post-its heeft opgehangen worden de zaken die opvallen 
besproken. 



Stelling

‘’Voor een kleine gemeente als Ouder-Amstel zijn 
niet alle thema’s uit het RVP even belangrijk. Dus is 
prioritering noodzakelijk.’’

Bent u het eens of oneens met deze stelling?



Stelling

De formatie van het openbare orde en 
veiligheidsdomein is de afgelopen 10 jaar niet 
toegenomen. 

‘’Het veiligheidsdomein is de laatste jaren veel 
complexer geworden, dit vraagt om meer capaciteit, 
wij zijn bereid om daarvoor extra middelen in te 
zetten.’’

Bent u het eens of oneens met deze stelling?


