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Voorstel 

In te stemmen met de visie “Veiligheid in uitvoering  2010-2014”. 

 

Inleiding  

De meerjaren visie op veiligheid zoals die vastligt in de nota “ambities voor een veilige stad” gold tot en 
met 2009. Bijgaand treft u voor de komende 4 jaren het kader aan waar binnen wij het veiligheidsbeleid 
verder vorm en inhoud willen geven. De uitgangspunten van het te voeren beleid  alsmede de concrete 
prioriteiten en  de daarbij behorende doelstellingen zijn in zeer hoge mate bepalend voor onze partners en 
hun bijdrage daarin. Zo is deze visie input voor de beleidcyclus van de politie, zowel op regionaal niveau 
als voor de plannen van de politieteams die in Deventer werkzaam zijn. De titel “veiligheid in uitvoering”  
geeft aan dat we de focus vooral daarop willen leggen. 
Wij realiseren ons dat volgend jaar verkiezingen zijn en dat de voorstellen die thans voorliggen ook van 
invloed zijn op die periode. Gelet hierop en het feit dat op korte termijn de veiligheidsmonitor verschijnt, 
behoort het altijd tot de mogelijkheden om via de jaarlijkse voortgangsrapportage tot  bijsturing te komen. 
  

Beoogd resultaat  

Het vaststellen en uitvoeren van een gemeentelijk veiligheidsbeleid dat breed gedragen en gewaardeerd 
wordt  alsmede het vaststellen van de prioriteiten en realisering van de concrete doelstellingen.   

 

Kader 

 

Om de regierol die de gemeente vervult binnen het veiligheidsbeleid optimaal uit te voeren is het 
noodzakelijk dat de kaders waarbinnen het veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd helder zijn geformuleerd . 
 

Argumenten  

Partners stellen er veel belang aan te weten waar zij de gemeente op kunnen aanspreken, zowel qua rol 
als ook inhoudelijk. Door het vaststellen van de visie, de speerpunten van regierol, ketenaanpak en de 
gemeentelijke prioriteiten wordt een basis gecreëerd waarbinnen de gemeente het beleid  uitvoert. Voor 
partners is deze basis vaak een belangrijke input voor hun eigen beleidscyclus(bv teamplannen van de 
politie). En zeker ook naar burgers is het belangrijk waar de gemeente haar focus legt daar waar het 
veiligheid betreft. 

 

Draagvlak 

 

De lokale driehoek heeft met deze visie ingestemd. 
 

Financiële consequenties  

Voor de uitwerking van het veiligheidsbeleid is jaarlijks een vrij te besteden bedrag van € 90.000 
beschikbaar. Deze gelden worden aangewend ten behoeve van de diverse activiteiten in het kader van de 
geprioriteerde onderwerpen. Als de uitwerking van een specifiek thema extra kosten met zich meebrengt, 
worden u afzonderlijke voorstellen gedaan.  
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Aanpak/uitvoering  

Binnen het veiligheidsbeleid hebben we de focus weten te leggen op minder beleid en meer uitvoering. Die 
lijn zullen we de komende jaar vasthouden en daar waar mogelijk verder versterken. En uitvoering 
betekent veelal niet zelf maar door anderen of samen met anderen. Na vaststelling van de visie en de 
prioriteiten zullen wij dan ook doorgaan met de ingezette lijn van de afgelopen jaren en de concrete 
activiteiten verder uitvoeren conform de uitgangspunten zoals verwoord in “veiligheid in uitvoering”.   
 
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
 
 
 
 
 
 

drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema 
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De raad van de gemeente Deventer, 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2009, nummer 249009, eenheid 
Ruimte en Samenleving. 
 
 

BESLUIT 
 
 
In te stemmen met de visie “Veiligheid in uitvoering 2010-2014”. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2009 

De raad voornoemd, 
de griffier, de voorzitter, 
 

drs. A.G.M. Dashorst ir. A.P. Heidema 
 
 


