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Onderwerp:
Nota integrale veiligheid 2019-2022

Voorstel/alternatieven
Vaststellen van de nota integraal veiligheidsbeleid Noord-Beveland 2019-2022 inclusief de
voorgestelde prioriteiten en aandachtsvelden.

Inhoud aanvraag/aanleiding ambtshalve besluit
Bijgevoegd treft u de concept nota integraal veiligheidsbeleid 2019-2022 gemeente NoordBeveland aan. Het is een vervolg op het veiligheidsbeleid zoals dat de afgelopen jaren is
ingezet. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart jl. is gestart met het opstellen van het
nieuwe veiligheidsplan, zodat de looptijd van het integraal veiligheidsbeleid parallel loopt aan
de vigerende raadsperiode. Vanwege het vertrek van burgemeester Delhez is er enige
vertraging opgelopen in de planning.

Wettelijke grondslag
--

Inhoud extern advies
--

Resultaat horen
--

Belangenafweging
--

Motivering
Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend
van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en georganiseerde criminaliteit. Voor de aanpak van al deze thema’s hebben gemeente en partners een
reeks van instrumenten tot hun beschikking en kan aan allerlei maatregelen gedacht worden.
De gemeente heeft hierin de regierol. Behulpzaam daarbij is het integraal veiligheidsbeleid.
Hiermee kunnen de partners achter een gezamenlijke visie worden geschaard, de
belangrijkste items worden geselecteerd en van een aanpak worden voorzien die zich
kenmerkt door samenwerking. Diverse interne en externe samenwerkingspartners (o.a.
politie, Openbaar Ministerie, veiligheidsregio, maatschappelijk werk, Veiligheidshuis, RIEC &
taskforce BZ) zijn bij het opstellen van de veiligheidsanalyse betrokken. Ambtelijke
afstemming heeft plaatsgevonden met de gemeenten uit politieteam Oosterscheldebekken.
De gemeenteraad stelt de kaders van het integraal veiligheidsbeleid vast door het stellen van
prioriteiten, het scheppen van randvoorwaarden en het eventueel beschikbaar stellen van
financiën. In het proces om te komen tot het nieuwe veiligheidsbeleid is gewerkt volgens de
landelijke methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. De eerste stap in deze methode is het
opstellen van een veiligheidsanalyse. Deze veiligheidsanalyse brengt in beeld welke
knelpunten er zijn op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, welke acties al worden
ondernomen en waar in de toekomst inzet wordt gevraagd. Op basis van de
veiligheidsanalyse is een prioritering aangebracht. De analyse en de lokale prioriteiten zijn in
september jl. aan uw raad gepresenteerd.
Bij het benoemen van de lokale prioriteiten is onder meer gekeken naar de mate waarin het
(veiligheids-) probleem/verschijnsel voorkomt, de (wettelijke) verantwoordelijkheid van de
gemeente en de maatschappelijke impact van het probleem/verschijnsel. De
veiligheidsthema’s die niet geprioriteerd worden, raken overigens niet uit beeld. Deze
overige thema’s kennen een lager profiel en betreffen meer ‘going concern’. Indien de
actualiteit daartoe noopt en de niet als prioriteit benoemde thema’s toch meer aandacht
vergen, kan besloten worden om de inspanningen en prioriteiten tijdelijk te verschuiven.
Het lokale veiligheidsbeleid staat in verbinding met het Regionaal Beleidsplan 2019-2022
(RBP) van de politie, dat in september tegelijk met de analyse en prioriteitenstelling aan de
raad is voorgelegd. Het RBP is vastgesteld door het Veiligheidscollege1 en bevat de
beleidsmatige hoofdlijnen en regionale veiligheidsthema’s en prioriteiten van de politieeenheid ZWB. De prioriteiten uit het RBP zijn niet perse dezelfde als de prioriteiten van het
lokale integrale veiligheidsbeleid van de diverse gemeenten, alhoewel het RBP idealiter is
opgebouwd uit de lokale prioriteiten van de 39 gemeenten. In ons geval sluiten de
voorgestelde lokale prioriteiten voor het grootste deel aan op het RBP.
1

In het Veiligheidscollege hebben alle 39 burgemeesters van de eenheid zitting. Zij zijn tezamen met
de hoofdofficier van justitie en de politiechef van de eenheid verantwoordelijk voor het benoemen van
gezamenlijke veiligheidsthema’s en prioriteiten.

De prioriteiten zoals die eerder aan uw raad zijn voorgelegd betreffen:
- Zorg & veiligheid (gemeentelijke aanpak overlastgevende & verwarde
personen/zorgmijders)
-

Ondermijning (‘waterbedeffect”)
Woninginbraken

Naast bovengenoemde prioriteiten zijn er nog enkele thema’s die als aandachtsveld worden
benoemd. Dit zijn thema’s die over een langere periode verhoogde aandacht behoeven:
- Diefstallen (recreatie)bedrijven/jachthavens
- Verkeersveiligheid en parkeeroverlast

Financiële gevolgen
Het IVB kent geen zelfstandig budget; de kracht is gelegen in het samenbrengen van partijen
rond het thema “veiligheid”, waarbij afstemming plaatsvindt van de in te zetten maatregelen
en de daaraan verbonden budgetten. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de inzet van de
eigen maatregelen en financiële middelen.

Mogelijke risico’s
--

Behandeld in informatieve raadsvergadering
d.d.
Bijlagen:
- concept-nota integraal veiligheidsbeleid 2019-2022
- Integrale veiligheidsmonitor 2017 (reeds eerder aan uw raad aangeboden)

