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Uitnodiging Veiligheidsavond
9 september 2015

Geachte raads- en duo-burgerleden,
Bij deze nodig ik u graag uit voor de jaarlijkse presentatieavond over veiligheid op woensdag 9 september 2015 om
19:00u in het politiekantoor (Jacob Obrechtlaan 9) in Bergen op Zoom.
De avond zal bestaan uit drie 'blokken', waarin per blok een aantal onderwerpen centraal staat:
Blok 1: Beleid (19:00u-19.45u)
1. Regionaal Beleidsplan 2015 - 2018 van de politie (op hoofdlijnen wordt het Regionaal Beleidsplan toegelicht,
evenals een toelichting op wat er met uw zienswijzen is gedaan).
2. Evaluatie kadernota 2014 (net zoals de afgelopen jaren worden aan u de opbrengsten gepresenteerd van het
veiligheidsbeleid, dit keer over het jaar 2014, conform de afspraak gemaakt in de huidige kadernota).
3. Input ophalen voor de nieuwe kadernota Veiligheid 2016 - 2019 (wij staan aan de vooravond van het opstellen
van een nieuwe kademota Veiligheid. Graag gebruiken we een deel van deze avond om input bij u op te halen
voor de nieuwe kadernota).
4. Motie Couragegelden (conform eerdere toezegging zal er een toelichting worden gegeven op de inzet van de
Couragegelden).
Blok 2: Uitvoering Veiliqheidsdossiers (19:45u - 20:45u)
1. Veiligheidsfunctionaris (er wordt op deze avond een toelichting gegeven op het plan van aanpak, zodat u een
helder beeld krijgt van de rol en inzet van de Veiligheidsfunctionaris. De Veiligheidsfunctionaris (dhr. Jan
Bogers) is zelf op deze avond verhinderd, maar zijn plan van aanpak zal worden toegelicht).
2. Jaarwisseling (er wordt een toelichting gegeven op de aanpak van de komende jaarwisseling).
3. Damocles beleid (sinds het voorjaar van dit jaar is er een aangepast Damocles beleid. Tijdens de
presentatieavond zal er een toelichting worden gegeven op dit aangepaste beleid).
4. Verslaafde dak- en thuislozen (er wordt een toelichting gegeven op de integrale aanpak van de verslaafde dak
en thuislozen).
5. In gesprek met de Driehoek ( u krijgt de gelegenheid om vragen te stellen aan de leden van de Driehoek:
teamchef van de politie, de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie en de burgemeester).
Pauze (20:45u-21:00u)
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Blok 3: Stand van zaken aanpak ondermijnende criminaliteit (21:00u - 21:30u) BESLOTEN
In navolging op de presentatie van 8 december 2014 in het politiekantoor zal met u op 9 september de stand van zaken
worden gedeeld over de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in onze gemeente. Onder andere de districtschef van
de politie (dhr. Wim Jochems) en de gebiedsofficier van het Openbaar Ministerie (mevr. Kim Tax) zullen de stand van
zaken met u delen. Ook zal u tijdens dit blok kennismaken met dhr. Jeroen Hamers. Hij start per 1 september als
districtelijk voorman ondermijning in De Markiezaten.
U kunt uw aanmelding voor deze avond per mail doorgeven aan de griffie. Graag voor 5 september 2015. Wellicht heeft
u vragen of onderwerpen die u graag op die avond wilt stellen aan de Driehoek, u kunt dit desgewenst vooraf aangeven.
Ik verzoek u de vragen cq. onderwerpen bij aanmelding in dezelfde mail te vermelden.
Ik kijk uit naar uw komst en vertrouw op een constructieve avond om u verder te informeren over de stand van zaken op
het gebied van Veiligheid. Let erop dat u een legitimatiebewijs bij u heeft, aangezien de bijeenkomst plaatsvindt in het
politiekantoor.

Hoogachtend,
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