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Aan:

Alle burgemeesters, politie en openbaar ministerie in Oost-Nederland

Enschede, 8 februari 20L8

Betreft: het Veiligheidsnetwerk en de nieuwe Veiligheidsstrategie

Beste collega,

Met deze brief informeer ik je over de stand van zaken van het Veiligheidsnetwerk OostNederland: wat is er de afgelopen periode gedaan, wat gaan we nog doen en hoe ziet het
proces eruit om te komen tot de nieuwe Veiligheidsstrategie?
Wat hebben we de afgelopen periode gedaan?
ln de afgelopen maanden is er door velen hard gewerkt. Zo is er een
risicoclassificatieinstrument voor Outlauw Motorcycle Gangs (OMG) ontwikkeld, is er een
toolkit ondermijning beschikbaar gekomen op de website, wordt er nu periodiek een digitale
nieuwsbrief verspreid en is gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe
Veiligheidsstrategíe.
Het expertteam Jeugd heeft onderzoek laten doen naar de aanpak van problematische
jeugdgroepen. De Bestuurlijke Begeleidingsgroep (BBG) biedt dit rapport met enkele
aanbevelingen op korte termijn aan aan de vijf districtelijke Veiligheidsoverleggen (DVO)

Meer gedetailleerde informatie vind je terug in de voortgangsrapportage in de bijlagen
Wat gaan we de komende periode nog doen?
ln de komende maanden worden nog diverse zaken ontwikkeld en aangeboden. Zo vindt
begin maart een regionale bijeenkomst plaats waarin enkele pilot projecten rondom de
sluitende aanpak van mensen met verward gedrag zich presenteren en waar kennis en
ervaringen gedeeld worden.

Vanuit het expertteam OMG wordt ook een regionale bijeenkomst gepland om uit te leggen
hoe het nieuwe risicoclassificatie instrument gebruikt kan worden en hoe met nieuwe
casuistiek omgegaan kan worden.
Het expertteam lnformatievoorziening gaat ervoor zorgen dat de ervaringen met de pilot
projecten lntelligence, die in Enschede en Nijmengen lopen, breed in Oost-Nederland
gedeeld gaan worden.
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Daarnaast wordt momenteel onderzocht of de VNG-criminaliteitscijfers maandelijks via de
website beschikbaar gesteld kunnen worden aan gemeenten. Het voordeel van dit systeem
is dat degenen met een toegang allerlei vergelijkingen en staatjes kunnen samenstellen.
Het expertteam Jeugd wacht de landelijke evaluatie van de groepsscan af (medio dit jaar) en
zal daarna haar eindrapportage met aanbevelingen opstellen en via de Bestuurlijke
Begeleidingsgroep aanbieden aan de DVO's. Dan heeft dit expertteam aan zijn opdracht
voldaan en zal het worden opgeheven.
Hetzelfde geldt voor het expertteam Woninginbraken. Gezien de algemene daling van het
aantal woninginbraken en de beschikbaarheid van preventieve maatregelen, is de taak van
dit expertteam volbracht. Ook hier zal een eindrapportage met aanbevelingen opgesteld en
aangeboden gaan worden aan de DVO's.

Meer informatie is terug te zien in het bijgevoegde plaatje met de mijlpalen van het
ligheidsnetwerk Oost-Nederland voor de komende periode.

Vei

Hoe ziet het proces eruit om

te komen tot de nieuwe Veiligheidsstrategie 2OL9-2O22

De komende maanden wordt stevig gewerkt aan het

tot stand brengen van de nieuwe
Veiligheidsstategie, volgens een strakke planning. Het nieuwe Meerjarenbeleidsplan van de
politie loopt gelijk op met deze planning.
De input voor deze nieuwe Veiligheidsstrategie wordt gehaald uit onder meer de integrale
veiligheidsplannen (lVP) van alle 78 gemeenten, het beleidsplan OM en de fenomenen van
het RIEC. ln een groot deel van de gemeenten loopt het IVP dit jaar af en is men bezig met
de voorbereidingen van een nieuw plan. ln die gevallen is gevraagd naar te verwachten
wijzigingen, tendensen en ontwikkelingen. Het ophalen van deze input uit de gemeenten
gebeurt ambtelijk.

Op basis van de verkregen input, kiest de BBG maximaal zeven concept prioriteiten die
vervolgens aan alle vijf DVO's ter bespreking worden voorgelegd, in de maanden juni-juli. De
criteria die de BBG zal hierbij zal hanteren, zijn de volgende:

lokale aanpak?;

Op basis van de uitkomsten van de besprekingen in de DVO's, zal de BBG de prioriteitein
eventueel aanpassen en aanscherpen. Deze prioriteiten zullen in de tweede helft van het
jaar worden uitgeschreven naar strategische doelstellingen en worden voorgelegd aan het
Regionaa I Vei ligheidsoverleg en het Bestuu rscol lege.
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Deze informatie is schematisch terug te vinden in de bijlage.

Mocht je in de gelegenheid zijn, dan stel ik het op prijs als je de lokale prioriteiten voor de
nieuwe Veiligheidsstrategie bespreekt in de lokale driehoek.
M

et vriendelijke groet,

r. G.O. van Veldhuizen
Burgemeester van Enschede
Voorzitter van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep

Bijlagen
Voortgangsropportage Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland, d.d. februa rí 2OL8;
Mijlpalen Veiligheidsnetwerk d.d. januari 2OLB;
Plaatje van het proces om te komen tot de nieuwe veiligheidsstrategie.
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