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Onderwerp
Lokale veiligheidsprioriteiten 2021
Besluit
Voor 2021 de volgende lokale veiligheidsprioriteiten vast te stellen:






winkeldiefstal en overlast binnen de bebouwde kom van Ter Apel;
inbraken in persoonlijk domein en het veiligheidsgevoel dat hiertoe beïnvloed wordt;
middelengebruik (drank-/drugsgebruik van met name jongeren);
geweld, waartoe eveneens huiselijk geweld behoort;
cybercrime.

Samenvatting
De regie op lokale veiligheid ligt bij het lokaal bestuur. De kaders worden gesteld door de gemeenteraad.
Gemeenten hebben, in het verlengde daarvan, de mogelijkheid om aan te geven waarop inzet van de politie
gewenst is. Een terugkerend aandachtspunt hierbij is dat de rest van de gemeente niet mag achterblijven
ten opzichte van Ter Apel waar vanwege overlastgevende asielzoekers het zwaartepunt van de politie-inzet
voor de gemeente Westerwolde ligt.
Om mensen en middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten, kunnen, naast de landelijke en
regionale prioriteiten, lokale prioriteiten worden aangewezen waaraan extra aandacht wordt besteed. Dit
neemt niet weg dat ook niet-geprioriteerde kwesties aandacht en tijd krijgen en dat er in geval van ad-hoc
situaties noodzakelijke inzet beschikbaar is.
Normaliter wordt één keer per jaar een raadsbijeenkomst gehouden waarin wordt gesproken over de huidige
en vast te stellen veiligheidsprioriteiten. Door de coronacrisis was dit niet mogelijk. Daarnaast heeft de
coronacrisis ervoor gezorgd dat er een andere prioritering noodzakelijk is in de uitvoering van de huidige
veiligheidsprioriteiten. De crisis vraagt veel tijd en capaciteit.
Op basis van politiecijfers, overleggen met de politie en het schriftelijk voorstel vanuit de politie wordt het
voorstel gedaan om de huidige veiligheidsprioriteiten te continueren voor 2021 te weten:
Winkeldiefstal en overlast binnen de bebouwde kom van Ter Apel:
Ondanks alle maatregelen en aandacht blijft het aantal winkeldiefstallen en de overlast binnen de bebouwde
kom van Ter Apel te hoog. Veelal gaat het om bewoners van het opvangcentrum in Ter Apel die worden
gerekend tot de categorie veilige landers. Blijvende aandacht is nodig, mede gezien het plan van aanpak
van de ketenmariniers, en onderbouwt de keuze voor prioritering;
Inbraken in persoonlijk domein en het veiligheidsgevoel dat hiertoe beïnvloed wordt:
Voor een prettige leefomgeving is een gevoel van veiligheid cruciaal. Omdat inbraken een grote impact
hebben op het veiligheidsgevoel is het tegengaan van inbraken van groot belang.
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Middelengebruik (drank-/drugsgebruik van met name jongeren):
De jongeren zijn de bouwstenen van de toekomst. Door aan de voorkant te investeren in de jongeren kan
achteraf schade worden voorkomen.
Geweld, waartoe eveneens huiselijk geweld behoort:
Geweld valt niet te accepteren. Niet in de openbare ruimte maar ook zeker niet achter de voordeur. Extra
aandacht, goede samenwerking en vroegtijdig ingrijpen ter voorkoming van geweldszaken is dan ook zeker
gewenst.
Cybercrime:
Het is van belang om inwoners, scholieren en ondernemers bewust te laten worden van de impact van de
digitale wereld op de fysieke wereld. Thema’s die in samenwerking met scholen en in relatie tot deze
prioriteit aandacht verdienen zijn sexting, cyberpesten en cybercrime.
Uitgangspunt is dat de prioriteiten lokaal worden opgepakt en waar het regionaal beter kan, regionaal wordt
samengewerkt.
Relatie met Programmabegroting/beleid
Jaarlijks worden de lokale veiligheidsprioriteiten vastgesteld.
Motivering / alternatieven
Invloed uitoefenen op de inzet van de politie.
Financiën
n.v.t.
Aanpak / uitvoering
Normaliter wordt één keer per jaar een raadsbijeenkomst gehouden waar de politie een terugkoppeling en
vooruitblik geeft op het openbare orde en veiligheidsbeeld van de politie inzake de gemeente. Door de
coronacrisis was dit niet mogelijk. Na akkoord met het voorgestelde besluit worden de veiligheidsprioriteiten
geagendeerd voor de driehoek waar afspraken worden gemaakt over inzet van de politie.
Wedde, 20 oktober 2020
Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

H. Scheper,
gemeentesecretaris

J.W. Velema,
burgemeester
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No.

.

De raad van de gemeente Westerwolde;
op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 20 oktober 2020, no.Z/20/114483/DV.20-268 , afdeling
Dienstverlening;
gelezen hebbende het raadsvoorstel inzake de lokale veiligheidsprioriteiten 2021;
besluit:
In te stemmen met het voorstel om voor 2021 de volgende lokale veiligheidsprioriteiten vast te stellen:






winkeldiefstal en overlast binnen de bebouwde kom van Ter Apel;
inbraken in persoonlijk domein en het veiligheidsgevoel dat hiertoe beïnvloed wordt;
middelengebruik (drank-/drugsgebruik van met name jongeren);
geweld, waartoe eveneens huiselijk geweld behoort;
cybercrime.

Aldus besloten in de openbare
vergadering van 9 december 2020.
De raad voornoemd,

raadsgriffier

voorzitter
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