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Samenvatting
Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad van Ouder-Amstel op basis van artikel 38b 
Politiewet 2012, een Lokaal Meerjarenplanbeleidsplan Veiligheid vast. In dit 
meerjarenbeleidsplan worden de prioriteiten en ambities op veiligheidsgebied voor de 
komende vier jaar bepaalt. Voorliggend plan bouwt voort op het voorgaande plan (2019-
2022). Een veilige samenleving vraagt om een integrale samenwerking tussen de (lokale) 
overheid, inwoners, ondernemers en de ketenpartners, zoals de politie, het Openbaar 
Ministerie en maatschappelijke zorg- en hulpverleningsinstellingen. In gezamenlijkheid 
wordt gewerkt aan het oplossen van onveilige situaties. Een integrale aanpak is 
noodzakelijk om die samenwerking te borgen en samen de lokale veiligheid te behouden 
en versterken.  

De regie op integrale veiligheid ligt bij de gemeente. Concreet betekent dit dat de 
gemeente het veiligheidsbeleid initieert, partners stimuleert, maar ook inwoners en 
ondernemers actief betrekt.

Wat is de juridische grondslag?
Artikel 38b Politiewet 2012.

Wat is de voorgeschiedenis?
Het voorgaande Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2022 kwam tot stand 
in nauwe samenwerking met de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen 
en Uithoorn, de politie-eenheid Amsterdam en het Openbaar Ministerie. De gezamenlijke 
prioriteiten waren vastgelegd in het Regioanaal Veiligheidsplan 2019 – 2022 (RVP). 
Hierin werden negen speerpunten benoemd, namelijk:

1. Zorg voor sterke en veilige buurten.
2. Aanpak jeugdoverlast en -criminaliteit.
3. Toenemende drukte en groei. 
4. Tegengaan van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.
5. Voorkomen en bestrijden van (dreigend) terrorisme en radicalisering
6. Bestrijding discriminatie en tegengaan van intolerantie.
7. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.
8. Blijven voorkomen en opsporen van High Impact Crimes.
9. Zorg voor slachtoffers en kwetsbare groepen.

Het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid 2019 – 2022 was sterk gebaseerd op de 
regionale doelstellingen uit het Regionaal Veiligheidsplan 2019 – 2022 (RVP). De thema’s 
en doelstellingen uit het RVP zijn geformuleerd en vastgesteld in een tijdsperiode waarin 
grootschalige crises (nog) geen grote rol speelden. Crises hebben echter een 
allesbepalende rol gespeeld in ons handelen, de beschikbare capaciteit en middelen. 

Het voorgaande meerjarenbeleidsplan kende een looptijd tot en met 2022. Dat betekent 
dat in 2023 een nieuwe beleidsperiode van vier jaar start. 
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Waarom dit raadsvoorstel?
De looptijd van het voorgaande meerjarenbeleidsplan eindigde in 2022. Derhalve start in 
2023 een nieuwe beleidsperiode van vier jaar met een nieuw, herijkt Lokaal 
Meerjarenbeleidsplan Veiligheid voor de periode 2023 - 2026.

Wat gaan we doen?
Dit Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 – 2026 beweegt mee met de huidige 
trends en ontwikkelingen. Er is blijvende aandacht voor de meer traditionele vormen van 
criminaliteit, maar ook de inzet voor kwetsbare groepen en overlast. Tegelijkertijd is er 
meer dan voorheen aandacht voor de minder zichtbare vormen van criminaliteit. De 
regionale thema’s versterken de lokale aanpak. 

Ouder-Amstel kiest ervoor om, op basis van de inbreng van de raadscommissie burger 
en bestuur (d.d. 17 november 2022) én de inwoners en ondernemers (d.d. 1 november 
2022), naast de eerste zes gezamenlijke thema’s, ook aandacht te schenken aan twee 
lokale thema’s. Het gaat hierbij om (1) het realiseren van sterke en veilige buurten en 
(2) de toenemende drukte en gebiedsontwikkelingen. De geschetste trends en 
ontwikkelingen en overkoepelende uitgangspunten van het RVP zijn ook op deze twee 
thema’s van toepassing. 

De veiligheidsthema’s in dit Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 – 2026 zijn:
1. Georganiseerde, ondermijnende (drugs)criminaliteit
2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit
3. Radicalisering, extremisme en geweld
4. Kwetsbare groepen
5. Discriminatie
6. Jeugdoverlast en -criminaliteit
7. Sterke en veilige buurten
8. Drukte en gebiedsontwikkelingen

Wat is het maatschappelijke effect?
De doelstellingen uit het Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023-2026 beogen de 
subjectieve en objectieve veiligheid in Ouder-Amstel verder te versterken. 

De werkwijze richt zich ongeacht het thema sterk op het vergroten van bewustwording 
onder inwoners en ondernemers, maar ook op het realiseren van een actieve 
betrokkenheid bij de uitvoering van het Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 – 
206. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
Het vaststellen van een Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid is op basis van artikel 38b 
Politiewet 2012 een wettelijke verplichting. Er is daardoor geen keuzemogelijkheid of er 
meerjarenbeleid vastgesteld dient te worden. Wel zijn er keuzemogelijkheden met 
betrekking tot de gekozen thema’s, prioriteiten en doelstellingen. 

Argument voor de voorgestelde prioriteiten komt voort uit de toegepaste afstemming. De 
gemeenteraad heeft op 27 oktober 2022, na bespreking in de raadscommissie burger en 
bestuur (d.d. 13 oktober 2022), de zes veiligheidsthema’s uit het RVP 2023 – 2026 
onderschreven. De twee lokale thema’s zijn toegevoegd op basis van de inbreng van de 
raadscommissie burger en bestuur (d.d. 17 november 2022) én de inwoners en 
ondernemers (d.d. 1 november 2022). De ketenpartners, waaronder politie en 
brandweer, staan achter de inhoud van dit Lokaal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 – 
2026. Er is derhalve breed draagvlak voor het voorliggend meerjarenbeleidsplan. 
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Wat hebben we hiervoor nodig?
De uitvoering van voorliggend meerjarenbeleidsplan vergt enerzijds capaciteit van 
gemeentelijke medewerkers, maar vraagt anderzijds ook om passende financiële 
middelen om uitvoering aan de geformuleerde ambities te kunnen geven. Hiervoor is, 
passend bij de huidige ambities, budget in de meerjarenbegroting opgenomen. Echter, 
het veiligheidsdomein is inherent onvoorspelbaar. De mogelijkheid bestaat dat op basis 
van toekomstige trends en ontwikkelingen, veiligheidsvraagstukken of eventuele 
toekomstige nieuwe wettelijke taken er een nieuwe budgettaire behoefte bestaat. Dit zal 
indien van toepassing kenbaar gemaakt in de reguliere P&C-cyclus of via een separaat 
voorstel. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Ketenpartners zoals onder meer politie, Openbaar Ministerie, RIEC, corporaties, 
Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zijn en worden nadrukkelijk betrokken bij het 
kunnen realiseren van de geformuleerde ambities.

De wijze waarop communicatieve middelen worden ingezet is sterk afhankelijk én wisselt 
per thema. 

Wat is het vervolg?
Na vaststelling in de gemeenteraad gaat het team Openbare Orde & Veiligheid over tot 
stapsgewijze uitvoering van de doelstellingen. Hierin zit een vaste structuur, bestaande 
uit twee stappen die in medio januari plaatsvinden:

- Elk jaar wordt een jaarplan opgesteld voor het desbetreffend jaar, waarin 
werkzaamheden, acties en maatregelen worden beschreven om de doelstellingen 
uit het Lokale Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2023 – 2026 te realiseren. 

- Elk jaar wordt een evaluatie opgesteld ten aanzien van het voorgaand jaar.

Beide documenten worden na bespreking c.q. vaststelling in het college toegezonden aan 
de gemeenteraad. 
 
Hoe monitoren en evalueren we?
Elk jaar wordt medio januari een evaluatie opgesteld ten aanzien van het voorgaand jaar. 
De evaluatie gaat onder andere in op de samenwerking met ketenpartners,  de 
objectieve veiligheidsontwikkelingen (cijfermatig) en de (beleidsmatige) inspanningen om 
de geformuleerde doelstellingen te realiseren. 
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