Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018
Ontwikkeling

Prioriteiten

Ontwikkeling veiligheid in Midden-Nederland 2010 t/m 2014 is gunstig:

Criminaliteit

Woninginbraak

-15%

Geweld

-21%

Criminele jeugdgroepen

-19%

2.

-60%

1.
En beter dan landelijk.

Veilige buurten
Aansluiten bij de wensen en
initiatieven van de buurt.

Georganiseerde
ondermijnende criminaliteit
Eén overheid tegen
georganiseerde criminelen.

Misdrijven met grote impact
Aanpakken (huiselijk) geweld en
woninginbraken.

Persoonsgerichte aanpak
Minder aanwas, recidive omlaag en
goede combinatie van straf en zorg.

Toch zijn er nog diverse veiligheidsproblemen.
19% van de bewoners van Midden-Nederland voelt zich wel eens

Ambities

onveilig in de eigen buurt.

3.

Woninginbraak, overlast en geweld staan nog steeds hoog op de
prioriteitenlijst van de bewoners in Midden-Nederland.

Meer veiligheid in 2018 ten opzichte van 2011
De totale criminaliteit is met 20% gedaald, terwijl de aangiftebereidheid is

Uitwerking

gestegen.
Het gevoel van veiligheid in de eigen buurt is gestegen.

5.

Het Regionaal Veiligheidscollege maakt jaarlijks duidelijke keuzes op

Door bewoners ervaren jongerenoverlast is met 10% gedaald, 20% minder

welke dossiers we binnen de brede prioriteiten gezamenlijk grote stappen

(geslaagde) woninginbraken, ruim 40% minder overvallen en straatroven.

voorwaarts gaan maken. We leggen dit vast in een jaarplan van gemeenten,

In 2015 worden minstens 28.000 verdachten afgehandeld (jaarlijks

OM, politie en maatschappelijke organisaties. Daarbij wordt ruimte

actualisatie van deze ambitie). In totaal is minstens 55 miljoen opgelegd aan

behouden om in te spelen op de actualiteit. Sturing hierop vindt plaats door
het Regionaal Veiligheidscollege.

waardebeslag bij criminelen.

Veiligheid

De economische machtspositie van georganiseerde criminelen wordt
weggenomen.

Aanpak
Strategische keuzes
Lokaal maatwerk in de aanpak staat voorop.

4.

Betrokkenheid
en
Vertrouwen

Meer betrokkenheid en vertrouwen
Bewoners en ondernemers zijn meer betrokken bij het veiliger maken van
hun buurt. Hun initiatieven worden ondersteund. Iedereen draagt op zijn

Op de gezamenlijke prioriteiten bundelen de 41 gemeenten,

manier een steentje bij aan de veiligheidspuzzel.

Openbaar Ministerie en politie hun krachten: geen wiel wordt opnieuw

Het vertrouwen van burgers in en de tevredenheid van burgers over het

uitgevonden en we richten ons op het oplossen van problemen.

functioneren van gemeente, OM en politie in de aanpak van onveiligheid is

De snelheid en zichtbare slagvaardigheid van de aanpak moet

toegenomen.

omhoog: we reageren adequaat op incidenten en onrust.

Slachtoffers worden beter ondersteund.

We vertrouwen op de kracht van bewoners en ondernemers,
ondersteunen die en zijn betrouwbaar en transparant.
We smeden een brede veiligheidscoalitie.
We versterken de onderlinge (lokale) informatiepositie.

Meer weten?
bezoek de website
www.RVSMiddenNederland.nl

Samen slagvaardig
voor een veilig
Midden-Nederland

