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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vaststellen 

2. Het Uitvoeringsprogramma 2021 voor kennisgeving aannemen 

Argumenten 

Met dit Integrale Veiligheidsbeleid voor 2021 -2024 (hierna te noemen IVB) geven we een 

vervolg op het veiligheidsbeleid dat reeds in de afgelopen jaren in onze gemeente is ont- 

wikkeld. Dit IVB vormt samen met andere veiligheidsplannen waaronder de veiligheids- 

strategie 2019-2022 van de politie eenheid Oost, Veiligheidsagenda Platform IVZ Twente 

2020-2022 en het beleidsplan 2021-2024 van de Veiligheidsregio Twente de basis voor de 

jaarlijkse uitvoeringsprogramma's . Hierin worden de ambities uit deze IVB in concrete 

doelstellingen en acties uitgewerkt en worden de inspanningen van het voorgaande jaar 

verantwoord. 

De volgende doelen hebben we gesteld voor 2021: 

1. Minder criminaliteit en ondermijning 

2. veilig buitengebied 

3. minder overlast 

4. veiligere woonomgeving 

De volgende notities worden opgesteld: 

e Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Buitengebied 

e Plan van Aanpak en een geactualiseerd Bibob-beleid 

e Plan van Aanpak bestuurlijke weerbaarheid (op basis van de weerbaarheidsscan van het 

RIEC) 

1. Minder criminaliteit en ondermijning bereiken we onder andere door ons Bibob-beleid te 

actualiseren en in de gehele organisatie toe te passen, op jaarbasis 10/15 

hennepkwekerijen op te rollen in samenwerking met de politie, de weerbaarheid van 

onze gemeentelijke collega's te vergroten en onze integrale Gustos-controles weer 

regelmatig uit te voeren. 

2. Een veiliger buitengebied creëren we door aandacht te hebben voor de problematiek op 

het platteland en deze aan te pakken zodat criminelen geen kansen krijgen activiteiten te 

ontplooien. De werkgroep Keurmerk Veilig Buitengebied draagt bij aan het verbeteren 

van de weerbaarheid van het buitengebied. Ook besteden we aandacht aan revitalisering 

van vakantieparken hiermee voorkomen we maatschappelijke problematiek. 

3. Minder overlast bereiken we door op diverse terreinen vroegsignalering goed te 

organiseren 0.a. voor personen met verward gedrag en jeugd van 0-18 jaar. Hierdoor 

proberen we in een vroegtijdig stadium de juiste zorg te bieden om zwaardere 

problematiek te voorkomen. Ook het gebruik van drugs en alcohol heeft hierbij onze 

aandacht. 
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4. Een veiligere woonomgeving bereiken we door meer aandacht voor inbraakpreventie, 

voorlichting en het toepassen van de bevoegdheden van de burgemeester. Een 

voorbeeld hiervan is het uitvoeren van het Damoclesbeleid en de Wet Woonoverlast. 

Risico’s 

Wanneer we niet integraal aan de slag gaan met onze doelen bestaat de mogelijkheid dat 

we vaker geconfronteerd worden met ondermijnende criminaliteit, complexere problematiek 

bij kwetsbare inwoners en openbare orde problematiek. 

Vervolg 

We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2021 en vertalen de acties naar een 

kwartaalplanning. Eind 2021 ontvangt u een financiële en inhoudelijke rapportage. Hierin 

besteden we ook expliciet aandacht aan de invloed van de versoepelingen inzake Corona en 

de invloed daarvan op het veiligheidsbeleid. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, de busgemeester, 
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