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09. Openbare orde en veiligheid
09.1 Veiligheidsbeleid
Jaarverslag 2008, jaarrekening 2008 en meerjarenbeleidsplan 20102011 Politieregio Kennemerland
15-06-2009
2009023166
2009022239, 2009022241 en 2009022243

BESLUIT genomen door B&W d.d. 23 juni 2009. Agendapunt: 006.
Jaarverslag 2008, jaarrekening 2008 en meerjarenbeleidsplan 2010-2011 Politieregio Kennemerland
Het college besluit het jaarverslag, de jaarrekening 2008 en het meerjarenbeleidsplan 2010-2011 van de politie regio
Kennemerland voor kennisgeving aan te nemen en de raad hierover te informeren.
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Het Regionaal College heeft op 23 maart 2009 het jaarverslag 2008, de jaar-rekening 2008
en het meerjarenbeleidsplan 2010-2011 van de politieregio Kennemerland vastgesteld. Deze
stukken zijn op 1 april 2009 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK). Conform artikel 31 lid 2 van de Politiewet wordt u hierbij deze
stukken ter kennisneming aangeboden.
In het meerjarenbeleidsplan 2010-2011 is voor de eerste keer invulling gegeven aan de
haalplicht. In 2008 is het korps gestart met de voorbereiding van de haalplicht. Hierbij
hebben de burgemeesters samen met de gemeenteraden vastgesteld welke meerjarige
beleidsprioriteiten in het kader van veiligheid en leefbaarheid wenselijk zijn. Daarvoor is
gesproken met zowel de korpsleiding, leden van het Regionaal College en het regionaal
managementteam als met de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid van de gemeenten
in de regio Kennemerland. de aan de korpschef gerapporteerde prioriteiten zijn
geïnventariseerd en verwerkt in het meerjarenbeleidsplan en vervolgens besproken in de
regionale beheersdriehoek. In gezamenlijkheid is de aanpak vastgesteld.
2.

De probleemstelling
Ondanks een toename van de bezetting was erin 2008 nog steeds sprake van een
behoorlijke onderbezetting in de basisteams en bij de regionale recherche.

3.

De doelstelling
Uit het jaarverslag blijkt dat over 2008 een groot aantal doelstellingen is gerea-liseerd.
In bijlage 1 van het meerjarenbeleidsplan wordt een overzicht gegeven van alle ingebrachte
prioriteiten vanuit de gemeenten in de regio Kennemerland.
In bijlage 2 van het meerjarenbeleidsplan wordt een overzicht gegeven van de landelijke
veiligheidsthema’s uit het regeerakkoord, de landelijke prioriteiten van het Openbaar
Ministerie en de regionale korpsprioriteiten.

4.

In 2006 is in het Regionaal College het beleidsdocument ‘De maatschappelijke functie van
de politie Kennemerland’ vastgesteld. Tegelijk is het korps Kennemer-land gestart met de
uitvoering van het programma Horizon 2009. met Horizon 2009 kan het korps zich
voorbereiden op de toekomst. De notitie ‘De maatschappelijke functie van de politie
Kennemerland’ biedt de visie en het kader waarbinnen Horizon werd vormgegeven. In een
paar zinnen samengevat gaf de politie Kennemerland met deze notitie aan dat zij in eerste
instantie die zaken wil uitvoeren die maken dat het veiliger wordt in de regio. Dit betreft
zaken waarbij zinvolle resultaten te halen zijn, die bijdragen aan het vertrouwen van burgers
en partners en die zij uit de aard van haar opdracht of de specifieke werkomstandigheden
van het werkgebied moet uitvoeren.
De oplossingen
n.v.t.

5.

De effecten
n.v.t.

6.

Milieu-aspecten
n.v.t.
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7.

Communicatie-aspecten
Stukken naar raad (via griffie) :
ja
Indien ja
:
- de volgende stukken: bijgaand voorstel, het jaarverslag
(2009022239), de jaarrekening (2009022243) en het meerjarenbeleidsplan (2009022241)
- op de volgende wijze: op de gebruikelijke wijze.

8.

Financiële aspecten/risico’s
De primaire verantwoordelijkheid voor het financiële beheer ligt bij het regionaal college en
de korpsbeheerder.
Het bedrijfsresultaat over 2008 voor het regiokorps Kennemerland is positief uitgevallen.
Waar € 0,2 miljoen negatief was begroot in de suppletoire begroting, is in het jaar 2008
afgesloten met € 5,1 miljoen positief. Een deel van dit positief resultaat is opgenomen in de
bestemmingsreserve.

9.

Voorstel
Het college besluit het jaarverslag, de jaarrekening 2008 en het meerjarenbeleids-plan 20102011 van de politie regio Kennemerland voor kennisgeving aan te nemen en de raad
hierover te informeren.

10. Uitvoering
Het Regionaal College heeft aangegeven het wenselijk te vinden het meerjaren-beleidsplan
te synchroniseren met de bestuursperiode van de gemeenteraden. De volgende
bestuursperiode vangt medio 2010 aan (m.u.v. de gemeente Bloemendaal, i.v.m. de
verkiezingen in 2008, waarbij de bestuursperiode doorloopt tot 2014). Derhalve zal in januari
2011 weer gesproken worden met de gemeente-raden en wordt het meerjarenbeleidsplan
geactualiseerd. Dit zal vervolgens na aanvang van iedere bestuursperiode worden herhaald
(iedere 4 jaar).
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