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Samenvatting
Het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 is afgesloten. Wettelijk is 
vastgesteld dat de gemeenteraad eenmaal per vier jaar een lokaal veiligheidsplan 
vaststelt. Het Meerjarenplan is opgesteld aan de hand van de thema’s van het 
regionaal veiligheidsplan. Binnen deze thema’s zijn door o.a. de gemeenteraad de 
prioriteiten gesteld voor de periode 2019-2022. Deze zijn sterke en veilige 
buurten, High Impact Crimes, kwetsbare groepen en fysieke veiligheid.

Wat is de juridische grondslag?
De gemeente is verplicht een Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid op te 
stellen. De raad geeft hiermee de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid voor de 
komende jaren aan. 

Wat is de voorgeschiedenis?
In de Politiewet, artikel 38b, is vastgesteld dat de gemeenteraad eenmaal per 
vier aan een lokaal integraal veiligheidsplan vaststelt. De raad stelt de kaders 
van dit veiligheidsbeleid vast en heeft een controlerende taak. Doel van dit 
beleidsplan is het verhogen van de subjectieve en objectieve veiligheid in de 
gemeente Ouder-Amstel. Integraal werken is daarbij het uitgangspunt. We 
werken o.a. samen met de politie, de brandweer, woningcooperaties, inwoners, 
ondernemers en buurtgemeenten. 

Het college van burgemeester en wethouders zorgt voor de uitvoering van het 
beleidsplan door middel van uitwerking in jaarprogramma’s. Het programma 
wordt jaarlijks geëvalueerd en aan de gemeenteraad voorgelegd. Op basis van 
deze evaluaties worden, indien noodzakelijk, doelen en activiteiten bijgesteld of 
aangepast. 

Waarom dit raadsvoorstel?
Het huidige Meerjarenbeleidsplan is verlopen.

Wat gaan we doen?
Op basis van de veiligheidsanalyse (hoofdstuk 3) worden de thema's 
voorgesteld. Deze worden in hoofdstuk 4 uitgewerkt. Net als in het voorgaande 
plan is naar het brede veiligheidsdomein gekeken. Dit betekent dat onderwerpen 
als brandveiligheid, crisisbeheersing, aanpak ondermijning en openbare orde zijn 
meegenomen. 
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Tijdens de raadscommissie en een veiligheidsavond zijn door raadsleden, 
inwoners, ondernemers, de brandweer en de politie prioriteiten gesteld. Deze zijn 
sterke en veilige buurten, High Impact Crimes, kwetsbare groepen en fysieke 
veiligheid. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Verdere verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
De gemeente Ouder-Amstel blijft structureel investeren in de veiligheid van haar 
inwoners. Het is daarom noodzakelijk dat de raad prioriteiten en ambities op dit 
gebied vaststelt. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
De uitvoering van dit beleidsplan vergt inzet van personeel en financiële 
middelen. Daarvoor is budget in de meerjarenbegroting opgenomen. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Er heeft eerst ambtelijke afstemming plaatsgevonden vervolgens is afgestemd 
met de politie en de brandweer. Ook bewoners is nogmaals de gelegenheid 
gegeven om te reageren. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Na vaststelling wordt dit Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid online 
gepubliceerd. 

Wat is het vervolg?
Online publicatie en verzending naar interne en externe partners. In het najaar 
zal het college u het jaarplan 2019/2020 toezenden. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Jaarlijks zullen de jaarprogramma’s worden geëvalueerd en gemonitord naar 
aanleiding van opgenomen indicatoren. In het volgende Meerjarenbeleidsplan zal 
teruggekeken worden op dit plan. 

Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,

de secretaris, de burgemeester, 

L.J. Heijlman J. Langenacker




