
Technische vragen commissie BB & RG 16-03-23 
Agendapunt/onderwerp:  
 Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 -2026  

Fractie:    
   

Antwoord:      

1   Bij het onderdeel Wat hebben wij hiervoor nodig?

In hoeverre kunnen de benodigde capaciteit en 
financiële middelen worden gewaarborgd?

OAA In het raadsvoorstel staat aangegeven, dat het plan binnen de ambtelijke capaciteit en de 
financiële middelen past. Mogelijk dat in de toekomst nieuw budget nodig is om (nieuwe) 
ambities of verplichtingen te verwezenlijken.  

2  Wat is het vervolg? OAA Hiervoor zal dan een voorstel worden gedaan dan wel wordt dit meegenomen in de P@C 
cyclus

3 Beide documenten worden na bespreking c.q. 
vaststelling in het college toegezonden aan de 
gemeenteraad.

Welke invloed heeft de gemeenteraad op deze 
documenten?

OAA De gemeenteraad is het bestuursorgaan dat op grond van de Politiewet het Lokaal 
Meerjarenbeleidsplan vast stelt. Het is dus uw bevoegdheid om dit vast te stellen.

Alvorens dit plan op te stellen is op 17 november 2022 de raadscommissie Burger en 
Bestuur gevraagd om inbreng te geven op dit plan.

4 Het veiligheidsplan

Waarom is er in het veiligheidsplan niets 
meegenomen omtrent opvang vluchtelingen?

OAA De opvang van vluchtelingen is belegd bij het gemeentelijk programmateam Vluchtelingen.

5 In hoeverre kan de onlangs in beeld gebrachte 
problematiek van lachgas worden opgenomen in 
het veiligheidsplan?

OAA De handhaving van lachgas is een bevoegdheid van de politie. Handhaving maakt geen 
onder-deel uit van het Veiligheidsplan.

6 Pagina 13 De intensieve samenwerking t.a.v. 
openbare ruimte!
In hoeverre wordt er gewerkt aan 
samenwerkingsconvenanten met omliggende 
gemeenten en partijen?

OAA Het team Gebiedsontwikkeling heeft een allonge in voorbereiding waarin afspraken inzake 
de samenwerking in de openbare ruimte voor wat betreft handhaving en beheer worden 
vastgelegd. 

Het team OOV is in gesprek met handhaving Amsterdam en de politie met betrekking tot 
een convenant handhaving in de openbare ruimte.

7 Blz 8. Hoe verklaart u de toename van criminaliteit 
in 2022 (tov voorgaande jaren)?

D66 Op blad 9 is te zien dat de cijfers vanaf 2012 dalen. De cijfers fluctueren maar blijven 
redelijk stabiel. Op blad 9 en 10 wordt hierop verder ingegaan.


