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Collegebesluit 

1. Kennis te nemen van de evaluatie Jaaruitvoeringsplan OOV 2021; 
2. De evaluatie Jaaruitvoeringsplan OOV 2021 vast te stellen; 
3. De raad te informeren over de evaluatie van het Jaaruitvoeringsplan OOV 2021, via het 

bijgevoegde format ‘actieve info’. 
 

Toelichting/achtergrond 

De evaluatie van het Jaaruitvoeringsplan 2021 jaarplan is gereed en vastgesteld door het college 
van B&W. Het jaaruitvoeringsplan is gebaseerd op het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP). In 
het IVP zijn de veiligheidsprioriteiten en strategische veiligheidsonderwerpen voor Súdwest-Fryslân 
beschreven. De vastgestelde prioriteiten zijn ‘Overlast, geweld op het snijvlak van Zorg & 
Veiligheid’, ‘Veilig uitgaan en evenementen’, ‘Jeugd en veiligheid’ en ‘Ondermijning’. Deze 
prioriteiten en strategische thema’s worden uitgewerkt in jaaruitvoeringsplannen. Jaarlijks volgt 
een evaluatie van het voorgaande jaar en wordt een jaaruitvoeringsplan voor het volgende jaar 
opgesteld.  
 
Team Juridische Veiligheidszaken, cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV), voert beleidsmatig 
de regie en de interne coördinatie op de gemeentelijke taken wat betreft Openbare Orde en 
Veiligheid. Daarnaast voert zij operationele taken uit op de diverse veiligheidsvelden. Het cluster 
werkt hiervoor intensief samen met andere afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie en 
externe partners. Om uitvoering te kunnen geven aan de gemeentelijke veiligheidsthema’s is een 
goede samenwerking met lokale, regionale en nationale partners essentieel. Tevens informeert en 
adviseert het cluster OOV de portefeuillehouder(s) over relevante ontwikkelingen rond het IVP en 
de bijbehorende jaaruitvoeringsplannen. De voortgang wordt periodiek besproken in de Driehoek. 
De Driehoek is een overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van de politie, het Openbaar Ministerie 
en de lokale overheid. De Driehoek Politiebasisteam Sneek wordt gevormd door de burgemeesters 
van Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren, de gebiedsofficier van justitie en de teamchef van 
politiebasisteam Sneek. In dit overleg worden lokale veiligheidsonderwerpen besproken en 
afgestemd. 
 
De Coronacrisis heeft al sinds 2020 impact op ons dagelijks leven, ook 2021 stond in het teken van 
COVID-19. De effecten van de langdurige pandemie en de bijbehorende maatregelen zijn ook in 
2021 van invloed geweest op de taken en werkzaamheden van het cluster OOV. Op het moment van 
schrijven van deze evaluatie zijn de Coronamaatregelen afgeschaft. Het is afwachten of er in het 
najaar weer een opleving van het virus komt, of die om nieuwe maatregelen vraagt en wat de 
gevolgen daarvan zullen zijn voor de werkzaamheden van cluster OOV.  
  



 

Net als in 2020 heeft het Coronavirus ervoor gezorgd dat het cluster OOV in 2021 prioriteiten heeft 
moeten stellen wat betreft haar werkzaamheden; waar mogelijk is uitvoering gegeven aan het 
jaaruitvoeringsplan, echter de inzet op de gestelde prioriteiten en strategische thema’s zijn soms 
uitgesteld of hebben vertraging opgelopen. We hopen u met dit document een kijkje in de keuken 
van wederom een bewogen ‘OOV-jaar’ te bieden. 

Bijlage(n) 

Evaluatie Jaaruitvoeringsplan OOV 2021 
 


	Informatie raad/mededeling college
	Collegebesluit
	Toelichting/achtergrond
	Bijlage(n)


