
RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
1 februari 2021

Zaaknummer:
217479

Onderwerp:
Integraal Veiligheidsbeleid 2021-
2024

De raad van de gemeente Albrandswaard;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 8 december 2020;

BESLUIT:
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vast te stellen met daarin de volgende thema's:
- Zorg- en Veiligheid
- Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ-klinieken Poortugaal
- Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en fietsendiefstal
- Jeugd
- Ondermijning

Aldus besloten in de vergadering van de gemeenteraad Albrandswaard van 1 februari 2021.



Voorstel

Onderwerp: 
Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024

College van burgemeester 
en wethouders 
8 december 2020

Zaaknummer
217479
 

Portefeuillehouder
Jolanda de Witte

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
l.scholte@bar-organisatie.nl
 

Geadviseerd besluit
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vast te stellen met daarin de volgende thema's:
- Zorg- en Veiligheid
- Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ-klinieken Poortugaal
- Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en fietsendiefstal
- Jeugd
- Ondermijning



Raadsvoorstel
Inleiding
In het Integraal Veiligheidsbeleid bepalen we de prioriteiten in onze aanpak op het gebied van 
veiligheid. De onderwerpen zijn vaak niet nieuw en sluiten aan bij eerder ingezet beleid. Een groot 
aantal thema’s zal daarom bekend voorkomen. We zien echter wel verschuivingen in de prioritering 
van de thematiek door bijv. landelijke of regionale ontwikkelingen of verschuivingen in de lokale cijfers.

Voor de ontwikkeling van dit nieuwe beleid zijn we in gesprek gegaan met onze zorg- en 
veiligheidspartners (bijeenkomsten), inwoners (enquête) en u als raad (beeldvormende 
commissievergadering van 23 november jl). Hierbij hebben we onder andere getoetst of we de juiste 
prioriteiten voor ogen hebben, de bestuurlijke uitgangspunten correct geformuleerd zijn, welke 
ontwikkelingen op ons afkomen en hoe we deze het beste kunnen aanpakken. 

Dit heeft geleid tot de volgende prioriteiten voor de komende jaren: 
1. Zorg- en Veiligheid 
2. Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ-klinieken Poortugaal
3. Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en fietsendiefstal
4. Jeugd
5. Ondermijning 

Beoogd effect
Met onze aanpak willen we Albrandswaard (nog) veiliger maken en ervoor zorgen dat onze inwoners 
en ondernemers met plezier in Albrandswaard wonen en werken. 

Argumenten
1.1 Het huidige Integraal Veiligheidsbeleid loopt per 1 januari 2021 af.

In de Politiewet 2012 (Artikel 38B, lid 1) staat beschreven dat de gemeenteraad minstens één maal 
per vier jaar de veiligheidsdoelen vaststelt die de gemeente nastreeft. Het huidige Integraal 
Veiligheidsbeleid 2017-2020 verloopt per 1 januari 2021. Om aan de wetgeving te voldoen is 
vaststelling van een nieuw beleidsstuk noodzakelijk.

1.2 De prioriteiten kennen een breed draagvlak.

Ter voorbereiding op de herziening van het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 hebben we een 
bijeenkomst gehad met onze zorg- en veiligheidspartners waarin onze prioriteiten zijn besproken. 
Daarnaast hebben we onze inwoners geconsulteerd middels een enquête en in B&A Welzijn van 23 
november is het Integraal Veiligheidsbeleid beeldvormend besproken met de gemeenteraad. Zo ligt er 
nu een integraal afgestemd stuk waarmee we de komende vier jaar onze aanpak en samenwerking 
kunnen continueren. 

1.3 Gekozen prioriteiten hebben het grootste effect op het veiligheidsgevoel van onze inwoners.

Door landelijke en regionale ontwikkelingen, subjectieve en objectieve veiligheidscijfers van de 
afgelopen jaren, prioriteiten uit het vorige IVB, binnenkomende meldingen en de gehouden 
bijeenkomst is gekozen voor de benoemde prioriteiten.

Overleg gevoerd met
Veiligheidspartners, inwoners, interne afdelingen en gemeenteraad.

Kanttekeningen
Niet van toepassing



Uitvoering/vervolgstappen
Jaarlijks wordt een Actieplan Veiligheid opgesteld waarin de specifieke doelen en acties worden 
uitgewerkt en gespecificeerd. De burgemeester stuurt het Actieplan Veiligheid jaarlijks naar de 
gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief. 

Financiën
Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. Mocht er voor een 
thema extra geld nodig zijn wordt dit middels een apart raadsvoorstel voorgesteld aan de 
gemeenteraad. 

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid wordt aan de partners en inwoners toegezonden die 
betrokken waren bij de opstelling van het document. 

Daarnaast wordt het beleidsstuk bekend gemaakt via gemeenteblad.nl. 

Bijlagen
1. Eindversie IVB 2021-2024
2. 217479 Raadsbesluit Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2021 - 2024


