INTEGRAAL JAARPLAN VEILIGHEID 2019
Gemeente Midden-Groningen

Inleiding
Voor u ligt het integrale jaarplan veiligheid 2019 van de gemeente Midden-Groningen. In dit jaarplan worden de
activiteiten en maatregelen beschreven die de gemeente Midden-Groningen in 2019 samen met haar
ketenpartners wil uitvoeren binnen een aantal geprioriteerde veiligheidsthema’s.
Het jaarplan betreft een uitvoeringsplan voor de gemeente Midden-Groningen, waarvan de basis is gelegen in het
Integraal Veiligheidsbeleid (IV beleid).
Afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van een herindeling van de drie voormalige gemeenten HoogezandSappemeer, Slochteren en Menterwolde tot de gemeente Midden-Groningen. Op dit moment wordt nog gewerkt
aan een Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 voor de gemeente Midden-Groningen. Deze beleidsnota vloeit voort
uit het IV beleid van de drie oude gemeenten. Ook worden een aantal actuele aandachtsgebieden en verwachte
uitdagingen binnen het veiligheidsdomein in de periode 2019-2022 opgenomen.
In de tussenliggende periode voorziet het onderhavige jaarplan in een uitvoeringsplan voor 2019. Deels is de
werkwijze van vorig jaar voortgezet, maar in dit jaarplan is ook aandacht besteed aan een aantal actuele
veiligheidsthema’s. Met deze aanpak is aangesloten bij het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland
2019, waarin wordt vooruitgelopen op een nog verder te ontwikkelen Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord1
Nederland 2019-2022 (politie-eenheid Noord-Nederland) .
De prioriteringen en de daarbij behorende ambities en inzet in dit jaarplan, zijn verder gebaseerd op actuele lokale
en landelijke prioriteiten en de input van onze ketenpartners tijdens de verschillende integrale overlegstructuren.
De prioritering is daarnaast deels gebaseerd op criminaliteitscijfers. Deze cijfers vindt u terug in de Jaarrapportage
2018 politie Midden-Groningen die als bijlage bij dit document is gevoegd.
Veiligheidsknelpunten behoeven bij uitstek een integrale aanpak. Het jaarplan komt tot stand in nauwe
samenwerking met onze ketenpartners. Daar waar mogelijk is de bijdrage van de ketenpartners per geprioriteerd
veiligheidsthema benoemd.
Met name de samenwerking met de politie is van groot belang om de ambities behorende bij onze prioritering te
kunnen behalen. De politie levert hiervoor, rekening houdend met beperkte capaciteit, de benodigde inzet. De
bijdrage van de politie is om die reden met nadruk genoemd in dit jaarplan bij de uitwerking van de verschillende
prioriteiten.
1. Verbinding veiligheid en zorg
Het team Openbare Orde en Veiligheid van de afdeling Omgevingskwaliteit ondersteunt de burgemeester bij de
bestuurlijke aanpak van (potentieel) onveilige situaties en aantastingen van de openbare orde. Daarbij wordt nauw
samengewerkt met de politie.
Veiligheidskwesties worden echter niet opgelost met alleen bestuurlijk ingrijpen door de burgemeester en
strafrechtelijk optreden door de politie. In veel gevallen blijkt juist de inzet van zorg nodig om onveilige situaties te
voorkomen en/of te beëindigen. Daarom is sprake van een nauwe samenwerking met de afdeling Sociaal Beleid, de
Sociale Teams van de gemeente Midden-Groningen en externe zorgpartijen, waar een deel van de uitvoering van
dit plan is gelegen.
Het zwaartepunt van de preventie van onveilige situaties ligt binnen het sociaal domein, door het weerbaar maken
en het verbeteren van de leefsituatie van bewoners van de gemeente Midden-Groningen die knelpunten ervaren
binnen één of meerdere leefgebieden.
Indien er sprake is van (dreigende) escalerende omstandigheden met gevaar voor de betrokkene(n) en/of
omwonenden, wordt opgeschaald naar het team Openbare Orde en Veiligheid. De burgemeester heeft dan de
regie. Bij situaties van maatschappelijke onveiligheid blijft er uiteraard sprake van een gezamenlijke aanpak met
een sterke wisselwerking tussen de beleidsmedewerkers, casusregisseurs en/of procesregisseurs van het sociale
domein en de beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid.
Om de samenwerking in goede banen te leiden is samen met de afdeling sociaal beleid en de sociale teams het AVE
(Aanpak Voorkomen Escalatie) -model ontwikkeld, waarmee de opschaling naar het team Openbare Orde en
Veiligheid wordt geregeld. De ambitie is om in 2019 in samenwerking met onze ketenpartners een definitief
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In het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-Nederland wordt ten minste eenmaal in de vier jaar in samenwerking met het Openbaar
Ministerie en de politie Noord-Nederland de aanpak afgestemd van grensoverschrijdende veiligheidsthema’s en/of de veiligheidsthema’s die
door gemeenten en veiligheidspartners breed worden ervaren. Voor de beschreven werkwijze is gekozen vanwege diverse gemeentelijke
herindelingen in de regio Noord-Nederland tot en met 1 januari 2019.
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werkproces volgens dit model in te bedden. We gaan nog nadrukkelijker de verbinding leggen tussen zorg en
veiligheid, zodat escalerende en onveilige situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.
2. Veiligheid in de wijk
We gaan met bewoners in gesprek over veiligheid, waarbij bewoners de mogelijkheid krijgen om veiligheidsthema’s
en onveilige situaties te agenderen bij de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. Op deze manier
willen we bewoners nadrukkelijk blijven betrekken bij het behouden of creëren van een veilige leefomgeving. In de
samenwerking politie- gemeente komt er meer nadruk te liggen op wijkgericht werken en een persoonsgerichte
aanpak.
3.

Financiën

De in dit jaarplan opgenomen acties zullen worden uitgevoerd binnen de financiële kaders van de
Programmabegroting.
4. Overlegstructuur
Om uitvoering te kunnen geven aan dit jaarplan wordt gewerkt met een integrale overlegstructuur onder regie van
de gemeente Midden-Groningen. Deze overlegstructuur ziet er als volgt uit:
Strategisch
In het Driehoeksoverleg (burgemeester, officier van justitie en BT chef politie) wordt bepaald welke problematiek
cq. casuïstiek een integrale aanpak vraagt. Hier vindt ook de prioritering plaats van lokale veiligheidsthema’s, met
inachtneming van de regionaal en landelijk vastgestelde prioriteiten. De driehoek of het Politie Overleg (PO) geeft
vervolgens opdracht aan het Tactisch Veiligheidsoverleg (TVO) om de integrale aanpak uit te werken.
Tactisch Veiligheidsoverleg (TVO)
In het TVO vindt onder gemeentelijke regie analyse en planvorming plaats. Een veiligheidsprobleem wordt vaak
ontdekt in het operationeel veld en aangedragen door één van de partners van het TVO. Binnen het TVO worden
afspraken gemaakt over een integrale aanpak.
Het door het TVO opgestelde integrale plan van aanpak wordt operationeel uitgevoerd door de bij de casus
betrokken organisaties. De deelnemers aan het TVO zijn: gemeente, politie, sociale teams, Veiligheidshuis en
eventueel andere bij de besproken thema’s betrokken partijen. Alle deelnemende partners zijn gemandateerd om
beslissingen te nemen in hun eigen organisatie.
Indien nodig wordt het probleem, voor opdracht en prioritering, door de OOV ambtenaar ingebracht in het
hiervoor genoemde Driehoeksoverleg of het Politie Overleg. Het Politie Overleg betreft een overleg tussen de
burgemeester, de basisteamchef van de politie Midden-Groningen, de operationeel specialist en/of operationeel
expert wijkagenten politie Noord-Nederland en de ambtenaren OOV.
Operationeel Veiligheidsoverleg (OVO)
Deelnemers aan dit overleg zijn de operationeel expert wijkagenten politie Noord-Nederland, de operationeel
specialist politie Noord-Nederland en de ambtenaar OOV. Het doel van het overleg is een uitwisseling van de
actuele veiligheidsproblemen in de gemeente, signaleren van trends en ontwikkelingen en bespreken van
casuïstiek. En zo nodig worden acties opgestart om de veiligheidsproblemen op te lossen. Bij dit overleg wordt
besloten of opschaling naar het TVO plaatsvindt.
5. Prioriteiten 2019
De gemeente Midden-Groningen kent een aantal veiligheidsproblemen, waarvan regelmatig sprake is, bijvoorbeeld
huiselijk geweld en kindermishandeling, drugscriminaliteit en overlastsituaties die inbreuk maken op de openbare
orde en veiligheid. Daarnaast zijn er veiligheidproblemen waarvan landelijk, regionaal of lokaal is afgesproken dat
deze gevaar opleveren en zo mogelijk pro-actief moeten worden aangepakt.
Het is van belang om keuzes te maken, zodat de politie en andere ketenpartners in staat zijn de benodigde
capaciteit te leveren voor de vastgestelde prioriteiten. Een aantal thema’s uit 2018 zijn minder relevant geworden,
omdat er sprake is van een afname in de veiligheidscijfers of er een goedlopend regulier proces voor is opgezet.
Voor deze thema’s zijn een aantal actuele veiligheidsprioriteiten in de plaats gekomen.
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In overleg met de diverse ketenpartners is de veiligheidsproblematiek vertaald naar de volgende lokale prioriteiten
voor 2019.
Geweld
-

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilige woon- en leefomgeving
-

Sociale (woon)overlast/ burenruzies
Verwarde personen

Jeugd en veiligheid
-

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
-

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit algemeen
Aanpak drugscriminaliteit

Windmolenpark N33
-

Aanpak problematiek die de komst van het windmolenpark N33 met zich meebrengt

Cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit
-

In beeld brengen aard en omvang, inventariseren rol ketenpartners en opstellen plan van aanpak

In afwijking van het jaarplan 2018 en het IV beleid 2013-2018, zijn woninginbraken niet langer als prioriteit
benoemd in het onderhavige jaarplan 2019. De reden hiervoor is een daling van het aantal woninginbraken, zoals
zichtbaar gemaakt in de Jaarrapportage 2018 politie Midden-Groningen. Daarbij heeft de inzet van afgelopen jaren
geleid tot goede samenwerkingsafspraken en een goedlopend regulier proces. We blijven aansluiten bij de
landelijke acties op het gebied van woninginbraken.
Ook zijn evenementen niet langer als prioriteit benoemd, omdat afgelopen jaren is gebleken dat de evenementen
in de gemeente Midden-Groningen over het algemeen veilig verlopen. Ook hiervoor geldt dat er voldoende
aandacht blijft voor het voorkomen en aanpakken van onveilige situaties bij evenementen. De huidige
veiligheidsmaatregelen worden voortgezet. Echter zal er geen extra inzet naar dit thema uitgaan.
Verder is het thema Veilige Publieke Taak niet langer als prioriteit benoemd in het jaarplan. De inzet op dit thema
heeft geleid tot goede afspraken. De uitvoerende werkzaamheden op dit gebied zijn binnen de organisatie ingebed
bij de afdeling HR advies en ondersteuning.
Als nieuwe prioriteit is benoemd het thema Windmolens. Door de provincie is vanaf het jaar 2000 in het provinciaal
omgevingsplan (POP) een gebied langs N33 in de gemeenten Veendam en Menterwolde aangewezen als
zoeklocatie voor windenergie. Dit leidde tot een initiatief van een aantal in de corporatie Blaaswind
samenwerkende landbouwers om een windpark in dit gebied te realiseren. Het protest en bezwaar tegen de
plannen werd georganiseerd in Tegenwind en Storm Meeden. Tegenwind voor de formele protesten tegen het
park. Storm Meeden meer als actiegroep. De voormalige gemeente Menterwolde, ook tegenstander van het
windpark, ondersteunde deze groeperingen en heeft alles in het werk gesteld om de plannen tegen te houden.
Uiteindelijk is het rijksinpassingsplan vastgesteld en in procedure gebracht. Dit heeft dit geleid tot de gang naar de
Raad van State, waarvan de uitspraak eind april wordt verwacht.
Naar verwachting zal medio 2019 gestart worden met de bouw van het Windpark N33 in de nabijheid van Meeden.
Dit vraagt om extra aandacht voor de problematiek die de komst van het windpark met zich meebrengt.
Tegenstanders vormen met acties en bedreigingen een (potentieel) gevaar voor de omgeving en voor de
rechtsorde. Er zijn signalen dat de onveiligheid toeneemt en op basis hiervan stellen we, samen met de
ketenpartners, alles in het werk om escalaties te voorkomen en vindt er interprovinciaal overleg op bestuurlijk
niveau plaats over onze informatiepositie en de aanpak.
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Tevens is als prioriteit het thema Cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit in het jaarplan opgenomen, vanwege
een toename van het aantal gevallen van digitale vormen van criminaliteit. Cybercrime is criminaliteit met ICT als
middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans op online criminaliteit
toe. Daarnaast komt er ook steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor waarbij klassieke delicten online
gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing, enzovoort. Een combinatie van beide
verschijningsvormen is ook mogelijk, bijvoorbeeld het inloggen op een account met inloggegevens die via phishing
zijn bemachtigd.
Deze prioritering sluit aan bij de prioritering van het Openbaar Ministerie en politie van het thema cybercrime/
gedigitaliseerde criminaliteit. Het Openbaar Ministerie heeft hierover prestatieafspraken gemaakt met de politie.
Deze houden in dat ieder basisteam jaarlijks in ieder geval 4 zaken instuurt naar het Openbaar Ministerie. Het
parket Noord Nederland heeft als ambitie uitgesproken om koploper te worden in de aanpak van cybercrime/
gedigitaliseerde criminaliteit. Dit gaat zowel om het afdoen van zaken als om de opbouw van expertise.
Voor een effectieve aanpak van cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit is samenwerking tussen verschillende
partners noodzakelijk.
De gemeente Midden-Groningen zou bijvoorbeeld een rol kunnen spelen bij preventie van cybercrime door
bewustwording te creëren. In 2019 wil de gemeente samen met politie en het Openbaar Ministerie de aard en
omvang van cybercrime in onze gemeente beter in beeld brengen. En inventariseren welke rol de betrokken
ketenpartners hierbij lokaal kunnen spelen. Op basis daarvan wordt een gezamenlijke aanpak van cybercrime/
gedigitaliseerde criminaliteit ontwikkelend.

GEWELD
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
Gezamenlijke
ambitie

Bevorderen van een veilige thuissituatie en bieden van veiligheid voor slachtoffers van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Duurzaam beëindigen van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Resultaat

-

Minder huiselijk geweld.
Minder kindermishandeling.
Goede signalering van huiselijk geweld.
Minder recidive.

Indicator

-

Aantal meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling Veilig Thuis.
Aantal recidive meldingen.
Aantal huisverboden algemeen en aantal huisverboden bij kindermishandeling.

Samenhangend
beleid

Sociaal beleid: Jeugd, WMO/OGGz, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-2018,

Bijdrage gemeente

-

Bijdrage politie

-

Uitvoering conform lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2017-2018 op
basis van de afspraken “10 van Noord” (intentieverklaring Groninger gemeenten).
Inzet en deskundigheidsbevordering van het sociaal team
Toezicht op uitvoering wettelijke taken Veilig Thuis Groningen
Samenwerking sociale teams en Veilig Thuis Groningen
Hulpverlening aan gezinnen met aparte aandacht voor kinderen die getuige zijn van
huiselijk geweld.
Uitvoeren wet tijdelijk huisverbod. (opleggen huisverbod is door de burgemeester
gemandateerd aan de HOvJ van politie.)
Opsporen
Signaleren/doorverwijzen
Toepassen protocol huiselijk geweld
Uitvoeren en handhaven wet tijdelijk huisverbod

Indien noodzakelijk wordt projectmatig integraal opgetreden
Bijdrage O.M.

-

Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn; Het
Veiligheidshuis, Veilig Thuis en de Reclassering.
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VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
Sociale (woon)overlast
Gezamenlijke
ambitie

De sociale (woon)overlast in wijken en dorpen en buurten verminderen

Resultaat

-

Verminderen sociale overlast, verloedering, burenruzie, geluidsoverlast;
Vergroten burgerparticipatie.

Indicator

-

Aantal overlastmeldingen

Samenhang beleid

Sociaal beleid: WMO/OGGz, Sociale teams, gebiedsregisseurs, beleid wonen

Bijdrage gemeente

-

Uitvoeren Wet Woonoverlast (bestuurlijke maatregelen);
Werken aan schone, hele en veilige leefomgeving : straatverlichting, grijs- en groenbeheer
Optreden tegen vernielingen en illegale vuilstort
Bouw- en woningtoezicht, uitvoeren en handhaven
Waar nodig buurtbemiddeling inzetten
Bestrijding klein leed, grote ergernissen
Opruimen fietswrakken en weesfietsen
Integrale aanpak verpauperd particulier bezit

Bijdrage politie

-

De politie reageert op meldingen van overlast (sociale overlast en verwarde personen)
De politie begeleidt personen met ernstig verward gedrag naar een zorgkader.
De politie neemt deel aan integrale casusbesprekingen

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn;
sociale teams (o.a. buurtbemiddeling), gebiedsregisseurs, BOA’s, VNN, woningbouwcorporaties,
jongerenwerk.

Personen met verward gedrag
Gezamenlijke ambitie

Een sluitende persoonsgerichte aanpak van personen met verward gedrag. In samenhang met
de ontwikkelingen binnen het sociale domein ter voorbereiding op de nieuwe Wet Verplichte
GGZ (Wvggz; treedt in werking op 01-01-2020), het proces van het nemen van
crisismaatregelen aanpassen.

Resultaat

-

Voorkomen van persoonlijk leed en maatschappelijke onrust

Indicator

-

Aantal meldingen

Bijdrage gemeente

-

Uitvoeren sluitende aanpak volgens “9 bouwstenen” methodiek
Uitvoeren wet BPOZ
Preventie en vroegtijdige signalering
Integrale persoonsgerichte aanpak
Passende ondersteuning zorg en straf
Samenwerking met Crisisbeoordelingslocatie (CBL) Lentis

Bijdrage politie

Vroegtijdige signalering
Reageren op meldingen
Waar nodig begeleidt de politie personen met ernstig verward gedrag naar een zorgkader of
CBL.

Bijdrage O.M.

Desgevraagd indienen van een verzoek bij de rechter tot het verlenen van een voorlopige
machtiging om iemand in een psychiatrisch ziekenhuis te doen opnemen (BOPZ). Dit
verzoek kan ook door de betreffende persoon zelf worden ingediend.

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn;
Het sociaal domein, sociale teams, gebiedsregisseurs, woningbouwcorporaties, VNN,
landelijk- en regionaal- schakelteam verwarde personen.
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JEUGD EN VEILIGHEID
Problematische jeugd en jeugdgroepen
Gezamenlijke
ambitie

Voorkomen van en aanpakken van problematische jeugd(groepen) .
Verminderen overlast door jongeren.
Verminderen digitale vormen van criminaliteit door jongeren (bijv. sexting)

Resultaat

-

Vroegtijdig signaleren en rapporteren problematische jeugd(groepen);
Voorkomen dat risicojongeren afglijden naar overlast gevend cq crimineel gedrag
Voorkomen dat hinderlijke groep escaleert naar overlast gevend of crimineel;
Geen criminele jeugdgroepen
Geen digitale vormen van criminaliteit

Indicator

-

Aantal overlastmeldingen over jeugd(groepen);
Aantal jeugdgroepen + duur van de groep;
Aantal risicojongeren
Aantal meldingen digitale criminaliteit

Samenhang beleid

Sociaal beleid: Jeugd, OGGz

Bijdrage gemeente

-

Voorkomen en signaleren van overlast door rondhangende jongeren
Uitvoeren integrale aanpak problematische jeugd(groepen)
Procesregie integrale aanpak problematische jeugd(groepen)

Bijdrage politie

-

De politie heeft in het kader van de aanpak van problematische jeugdgroepen een taak bij
het signaleren en registreren (scholen, buurten en wijken) van de problematische
jeugdgroepen. Zo nodig wordt door de politie op verzoek van de gemeente een groepsscan
uitgevoerd.
Politie en OM voldoen aan de vastgestelde normen in de jeugdstrafrechtketen voor
minderjarige verdachten en HALT verwijzingen.

Bijdrage O.M.

-

Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek.
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak.
informatiedeling ten behoeve van de aanpak problematische jeugdgroepen

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn; Het
Veiligheidshuis, de sociale teams, jongerenwerker, de leerplichtambtenaar, onderwijs, BOA’s,
bureau HALT en VNN.
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ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
Bestuurlijke aanpak ondermijnende en georganiseerde criminaliteit
Gezamenlijke
ambitie

In beeld brengen ondermijnende criminaliteit in gemeente Midden-Groningen door het opstellen
van een ‘ondermijningsbeeld’.
Voorkomen van ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.
Voorkomen van misbruik van de overheids- en gemeentelijke dienstverlening.
Verbeteren van de informatiepositie gemeente.

Resultaat

Afname ondermijnde en georganiseerde criminaliteit.
Georganiseerde criminaliteit maakt geen gebruik van gemeentelijke dienstverlening.

Indicator

Politierapportage en ondermijningsbeeld Midden-Groningen 2019

Samenhang beleid

Drugs- en coffeeshopbeleid, Prostitutie- en Horecabeleid, Bibob-beleid

Bijdrage gemeente

-

Bijdrage politie

-

Neemt maatregelen in de bestuurlijke aanpak van ondermijnende en georganiseerde
criminaliteit.
Toepassen BIBOB-intake/advies op alle vergunningaanvragen voor horeca, coffeeshops en
seksbedrijven. Daar waar mogelijk bredere inzet Bibob-beleid.
Versterken samenwerking en informatie-uitwisseling.
Versterken integrale aanpak en informatiepositie in de samenwerking.

-

Actieve rol bij de integrale samenwerking om tot een aanpak te komen van de
ondermijnende en georganiseerde criminaliteit.
Een signalerende, doorverwijzende en registrerende rol.

Bijdrage O.M.

-

Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek.
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn; RIECNoord, bureau BIBOB, de belastingdienst, de ODG.

Aanpak drugs- en cannabis keten
Gezamenlijke
ambitie

Tegengaan van illegale hennepteelt en drugshandel en de daarmee gepaard gaande overlast,
criminaliteit en ondermijning.

Resultaat

-

Indicator

Aantal aangetroffen hennepkwekerijen, aantal gesloten panden/woningen;
Aantal aangehouden daders.

Samenhang beleid

Gemeentelijk drugs-/Damoclesbeleid,
Aanpak georganiseerde misdaad politie

Bijdrage gemeente

-

Bestendig toepassen gemeentelijk drugs/Damocles-beleid bij aantreffen illegale
hennepkwekerijen en de handel in hard- en softdrugs.

Bijdrage politie

-

Integrale samenwerking met netwerkpartners in de aanpak van de drugs en cannabisketen
Controle coffeeshops samen met de gemeente
Inzet districtelijke hennepteam bij de ontmanteling hennepkwekerijen
Z.s.m. aanleveren bestuurlijke rapportage op basis waarvan de gemeente bestuurlijke
maatregelen kan nemen (Damoclesbeleid)
Contact met ouders van jeugdigen -18 met alcohol en of drugs alsmede Haltverwijzing/
Strafzaak

-

Afname aantal illegale hennepkwekerijen;
Toename aantal aangehouden verdachten;
Informatie uitwisseling tussen en integrale samenwerking met de verschillende betrokken
partijen gericht op der aanpak van (mogelijk) opererende criminele organisaties.

Bijdrage O.M.

-

Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak

Bijdrage overige
ketenpartners

Afhankelijk van de casuïstiek leveren, naast de gemeente en de politie, verschillende
ketenpartners een bijdrage in het behalen van de ambitie. Belangrijke ketenpartners zijn; RIECNoord, de BWRI, de sociale teams.
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Windmolenpark N33
Doel

Aanpak bestuurlijke en strafrechtelijke overtredingen bij acties tegen het windmolenpark.
Hiermee worden de acties bedoeld die de veiligheid van de bewoners van de gemeente
Midden-Groningen in gevaar brengen en inbreuk maken op de rechtsorde.
Versterken informatiepositie
Preventieve maatregelen
Interprovinciale en integrale aanpak

Resultaat

Geen bestuurlijke en strafrechtelijke overtredingen

Indicator

Aantal bestuurlijke en strafrechtelijke overtredingen

Samenhang beleid

Informatie uitwisseling tussen en integrale samenwerking met de verschillende betrokken
partijen gericht op de aanpak van de wettelijke overtredingen door actievoerende personen en
organisaties.

Bijdrage gemeente

Relatie bestuur en lokale actievoerders versterken, inzet gebiedsregisseurs en ODG(-regisseurs),
bestuurlijke aanpak overtredingen

Bijdrage politie

Een signalerende, doorverwijzende en registrerende rol
In beeld brengen actievoerders en strafrechtelijke aanpak. Actieve rol bij de integrale
samenwerking om tot een aanpak te komen van het veiligheidsknelpunt.

Bijdrage O.M.

Strafrechtelijke vervolging
Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak

Bijdrage overige
ketenpartners

Interprovinciaal bestuurlijk overleg, burgemeesters, CdK’s, OM en politie

Cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit
Doel

In beeld brengen aard en omvang cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit (internetoplichting,
email-afpersing, phishing etc). Inventariseren rol lokale partijen. Gezamenlijke aanpak van
cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit ontwikkelen.

Resultaat

-afname cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit
-toename aantal aangehouden verdachten
-bewustwording van bewoners van gemeente Midden-Groningen

Indicator

Aantal meldingen van cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit
Aantal aangehouden daders

Samenhang beleid

Nog nader te onderzoeken

Bijdrage gemeente

Nog nader te onderzoeken. De officier van justitie met deskundigheid op het gebied van
cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit wordt uitgenodigd voor het driehoeksoverleg om
gezamenlijk doelen te formuleren

Bijdrage politie

Strafrechtelijke aanpak daders cybercrime/ gedigitaliseerde criminaliteit. Actieve rol bij de
integrale samenwerking om tot een aanpak te komen van cybercrime/ gedigitaliseerde
criminaliteit. Een signalerende, doorverwijzende en registrerende rol

Bijdrage O.M.

Geeft leiding aan het opsporingsonderzoek
Zorgt voor een passende afdoening van een eventuele strafzaak
Werkt actief samen met gemeente en politie ten behoeve van kennisversterking

Bijdrage overige
ketenpartners

Nog nader te onderzoeken
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