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Betreft
X

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Beleidskader Veiligheid 2021-2024
Beleidskader Veiligheid 2021-2024
Bijlage beleidskader veiligheid 2021-2024

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Q. Genee – 050 367 7115

Korte samenvatting:
Voor u ligt het meerjarig beleidsplan voor de openbare orde en veiligheid in Groningen. Op 2
september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen raad en college over welke onderwerpen
prioriteit zouden moeten hebben in het veiligheidsbeleid. Vier veiligheidsontwikkelingen vragen om
een versterkte aanpak: ondermijning, digitale veiligheid, maatschappelijke onrust en polarisatie; de
verbinding tussen veiligheid & zorg met als speerpunten jeugd en personen met verward gedrag. De
opbrengsten van de bespreking, de veiligheidsmonitor, veiligheidsanalyses en overleg met partners
zoals politie, OM, economische zaken en het sociaal domein zijn verwerkt in dit nieuwe beleidskader.
Nadat u het beleidskader heeft vastgesteld volgt het Uitvoeringsprogramma dat u ter informatie
wordt aangeboden.
Een deel van de voorgestelde maatregelen vraagt nadere uitwerking:
-

-

Top X aanpak, een aanpak gericht op jongeren die delicten plegen met grote impact op
slachtoffers. Deze uitwerking betrekt het college bij de voorbereiding van de begroting van
2022 of 2023;
Het college bespreekt met u een scenario van een alternatieve jaarwisseling. Als u daarvoor
kiest zoekt het college naar middelen voor aankomend Oud&Nieuw. Mocht u structureel
kiezen voor een scenario met een georganiseerde centrale show en tegelijkertijd een
vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling, dan wordt dit betrokken bij de voorbereiding van
de begroting 2022;

-

Voor de uitbreiding van (flexibel) cameratoezicht om beter zicht te hebben op demonstraties
komt het college met een uitwerkingen dit wordt eveneens betrokken bij de voorbereiding
van de begroting 2022.

Vermeld op LTA?
X

Ja
Item nr:

2019 -13 kadernota / 2020 – 107 / 2020 – 204 / 2019 – 73 / 2018 - 160

Deadline?
X

nee

Doel van de activiteit
X

Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
X

Discussie

Voorgeschiedenis
…

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van meningen van de
verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op het maken van een
definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. Tijdens de
meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het college en
geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde lijn. De
voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeven van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Bespreking in één ronde, in geval van spreektijden 8 minuten per fractie, college ongeveer 35
minuten.

Nadere informatie
…

