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Voorstel
De raad wordt voorgesteld om het Integraal Veiligheidsplan Terschelling 20192022 vast te stellen

Samenvatting

Gemeenten hebben met veel veiligheidsvraagstukken te maken, van woonoverlast
en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en ondermijnende
criminaliteit. Effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes - keuzes over
prioriteiten, instrumenten en samenwerking met veiligheidspartners. Deze keuzes
worden bij voorkeur verankerd in een gedegen integraal veiligheidsplan. Hiermee
geeft de gemeente invulling aan zijn regierol op het veiligheidsterrein. Dit plan is
van belang voor de inzet die de gemeente op het gebied van openbare orde en
veiligheid doet. Ook voor de politie is het een richtlijn bij de prioritering van
werkzaamheden op het eiland.

Toelichting
Het plan is in samenwerking met de andere Waddeneilanden opgesteld. Het doel
was één integraal plan voor de vier Friese Waddeneilanden. Gaandeweg dit
proces bleek dat elk eiland toch andere prioriteiten heeft. Vandaar dat elk eiland
nu zijn eigen plan aan de raden presenteert.
Inspraak:
Het conceptplan heeft zes weken voor een ieder ter inzage gelegen en een ieder
mocht daar een zienswijze op geven. Er is één zienswijze ingediend door de
teamchef Noordwest van de politie.
De teamchef Noordwest wijst er op dat voor het onderdeel ‘Veilige woon- en
leefomgeving’ de dagmutaties van de politie uit privacy overweging niet als
effectinformatie mag worden gebruikt. Voorgesteld wordt om daar de wijkscan of
politierapportages voor te gebruiken.
Voor het onderwerp ’Integriteit en Veiligheid’ stelt zij voor toe te voegen: “In 2019
wordt een ondermijningsbeeldanalyse uitgevoerd. Dit kan eventueel leiden tot het
bijstellen van beleid.”
Voorgesteld wordt om deze zienswijzen over te nemen
Gewezen moet nog worden op de vorm van het stuk. Het is geënt op de vijf
veiligheidsvelden die de landelijk wordt aanbevolen en ook door de nationale
politie wordt gehanteerd. Daarmee is de vertaalslag naar bijvoorbeeld het
jaarwerkplan van de politie gemakkelijker te maken.
Het gaat dan om de veiligheidsvelden ‘Veilige woon- en leefomgeving’,
’Bedrijvigheid en veiligheid’, ‘Jeugd en veiligheid’, ‘Fysieke veiligheid’ en ‘Integriteit
en veiligheid’.
Voor elk veld is aansluiting gezocht met de situatie hier op het eiland. Per
onderwerp wordt ook aangegeven of een onderwerp prioriteit heeft of niet. Zo zal
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het onderwerp polarisatie en radicalisering hier minder prioriteit hebben dan de
zomeroverlast.
Geprobeerd is om het plan klein en daardoor voor de organisatie behapbaar te
houden.
Het Integrale Veiligheidsplan laat zien waar de gemeentelijke prioriteiten de
komende vier jaar liggen. Naast de bestrijding van de zomeroverlast is de
verkeersveiligheid op Terschelling een belangrijk onderwerp. Maar ook minder
aansprekende onderwerpen, zoals ondermijning van de overheid en cybercrime
staan in het stuk. : Met het vaststellen van het Integrale veiligheidsplan laat de
raad zien dat het openbare orde en veiligheid serieus neemt

Historie
Uw raad heeft op 24 mei 2005 de Kadernota Integrale Veiligheid vastgesteld. Dit
beleidsstuk is vanaf dat jaar de leidraad geweest voor de wijze waarop de
gemeente Terschelling invulling heeft gegeven aan openbare orde en integrale
veiligheidszorg. Concreet maakte u het daardoor mogelijk om een fulltime
adviseur Veiligheid aan te stellen. Deze keuze heeft ertoe geleid dat openbare
orde en veiligheid en integrale veiligheidszorg in de gemeentelijke organisatie en
daarbuiten is kwalitatief hoogstaand is geborgd. Ook in Waddenverband hebben
wij daardoor een voortrekkersrol kunnen oppakken.
De Kadernota Integrale Veiligheid uit 2005 is beschrijvend en het voorliggende
Integraal Veiligheidsplan is een vierjarige vertaling van de wensen en eisen die
onze gemeenschap mag stellen op het brede gebied van openbare orde en
integrale veiligheid.

Juridische gevolgen/fatale termijnen/handhaving
Er zijn geen juridische gevolgen. Er zijn geen fatale termijnen.

Belang voor toerisme/samenleving/economie
Een beheersbare openbare orde en goede integrale veiligheidszorg zijn een
basisvoorwaarde voor het toerisme, samenleving en de economie.

Financiële/personele/organisatorische gevolgen
Er zijn geen financiële, personele of organisatorische gevolgen. Met de huidige
bezetting en inzet kan aan de insteek van het plan worden voldaan.

Communicatie/interactiviteit
Communicatie vindt plaats door agendering van het voorstel op de agenda van de
gemeenteraad

Advies van de raadscommissie
Ter inzage liggende stukken
Concept Integraal veiligheidsplan Terschelling 2019-2022
Zienswijze teamchef Noord West
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