ADVIES
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

Datum B&W-vergadering
Onderwerp

:
:

30-11-2010
Jaarplan 2011 Unit Zaanstreek-Noord

Openbaar

Portefeuillehouder(s) : P. C. Tange
Paraaf
:

Afdelingshoofd/hoofd BMO: N. Brink
Paraaf:

Afdeling
Taakveld
Redacteur

: Gebied en wijkzaken
: Brandweer
: A. P. Entius

Datum
Reg. nr.

Betrokken afd./OR

:

: 23-11-2010
:

Inspraak
: Nee
Bezwaar/beroep mogelijk : Nee
Conceptbesluit:
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Aanleiding en probleemstelling (Analyse)
Van de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland is ontvangen het Jaarplan 2011 voor de Unit
Zaanstreek-Noord, tezamen met die van de unit Zaanstreek-Zuid.
Bestaand beleid
Op grond van een wettelijke verplichting treedt de Politie in contact met de gemeenteraad om te
inventariseren welke onderwerpen lokaal, naast de reguliere taak van de Politie aandacht behoeven
op lokaal niveau. Dit geschiedt eens in de vier jaar bij de opmaak van het beleidsplan Politie. Dat plan
is weer de basis voor de jaarlijkse plannen, zoals er nu een voorligt voor het jaar 2011.
In dit plan is dan ook aandacht voor Jeugdoverlast, Verkeersoverlast, Vaarsurveillance,
Woninginbraak, Auto-inbraak en Fietsdiefstal.
In het Jaarplan 2011 van de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland voor de Units Zaanstreek-Noord
en Zaanstreek-Zuid vallen de volgende zaken op:
• Er komt meer focus op Blauw en er wordt een dienst Informatie opgezet.
• Ook de Politie ontkomt niet aan bezuinigingen.
• Er is steeds meer sprake van de Regierol bij de gemeenten.
• De regionale criminaliteitsbeleidsanalyse wordt een steeds meer belangrijke bouwsteen, waarbij
aansluiting gezocht wordt bij het integrale beleidsplan van de gemeenten.
• Op verzoek van de gemeenten worden gegevens op wijkniveau geleverd, die dienen als input
voor een gemeentelijke wijkscan in het kader van de integrale veiligheid. Deze scan wordt in 2011
in de Zaanstreek uitgevoerd.
• De positionering van de wijkagenten worden verder verstevigd, inzake herkenbaarheid en
toegankelijkheid.
• Basis van het werk blijft noodhulp, uitvoeren van informatie-, handhavings- en
opsporingsopdrachten.
De vertegenwoordiger van de politie kan tijdens de presentatie warme uitleg geven over deze punten.
Hetgeen voor Wormerland opvalt is dat het aantal woninginbraken stijgt. Dit is een landelijke tendens.
De Politie Zaanstreek-Waterland heeft hier meteen maatregelen op gezet, zoals het publiek op
onveilige situaties attenderen, door middel van de voetjes acties. Dit is een regionale activiteit waarbij
o.a. de surveillanten in de wijk kijken of achterdeuren openstaan, of ladders tegen de gevel zijn
geplaatst met open ramen, enz. Daarbij wordt een brief achtergelaten voor de bewoners. Het huis
wordt door hen niet betreden.
Het aantal meldingen jeugd overlast is t.o.v. 2009 weer terug op het niveau van 2008. Dit kan het
gevolg zijn van de inzet van Politie, BOA, Beveiligers en het Alcoholverbod voor het centrum van
Wormer.
Het aantal uitgeschreven processen verbaal is duidelijk verminderd. Dit kan zijn vanwege een andere
registratiewijze.
Nieuwe bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden
n.v.t.
Oplossingsrichtingen/beoogd resultaat
De voornemens genoemd in het jaarplan kunnen aan de orde komen in de gemeenteraad in het bijzijn
van een vertegenwoordiger van de Regionale Politie Zaanstreek-Waterland. Via het Politie Overleg
wordt hiertoe een afspraak gemaakt.
Conceptbesluit
a. Kennis nemen van het Politie Jaarplan 2011 Zaanstreek-Noord
b. Aanbieden aan gemeenteraad ter bespreking in bijzijn van vertegenwoordigen Politie.
Bevoegdheid
College.

Communicatie
Mondeling in de raad.
Beslag op middelen
n.v.t.
Tijdpad/procedure
n.v.t.
Evaluatie
n.v.t.

