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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
U heeft op 6 maart 2017 het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 vastgesteld (bijlage). Met dit beleid 
heeft u de kaders en prioriteiten bepaald, waarbinnen het veiligheidsbeleid vanaf 2017 is uitgevoerd. Voor 
de periode vanaf 2021 moet een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld worden. We nemen bij de 
opstelling van het nieuwe beleid de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie mee. De 
Rekenkamercommissie heeft het huidige beleid bekeken, het eindrapport met bevindingen is op 26 
november 2018 aan u gepresenteerd (bijlage). Ik informeer u met deze brief over hoe we het nieuwe 
beleid gaan opstellen en aan het eind van dit jaar ter vaststelling aan u voorleggen. 
 
KERNBOODSCHAP 
We stellen het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 van Albrandswaard (IVB) op in 
samenspraak met onze partners, inwoners en u. Bij de totstandkoming van het IVB houden we rekening 
met de maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus. We passen het proces aan op 
deze situatie door de benodigde integrale afstemming meer digitaal vorm te geven. 
 
TOELICHTING 
Het IVB geeft inzicht en kaders in de manier waarop de komende vier jaren wordt gewerkt om de 
veiligheid in de gemeente te bevorderen, de leefbaarheid te verhogen en de veiligheidsbeleving bij 
inwoners te vergroten. Het wordt door de gemeenteraad vastgesteld en door het college jaarlijks 
geconcretiseerd in uitvoeringsprogramma's (actieplannen Veilig). De gemeenteraad heeft daarmee een 
middel om te sturen op het lokale veiligheidsbeleid en de prioriteiten in de aanpak van de 
veiligheidsvraagstukken. 
 
De totstandkoming van het IVB vindt het komende jaar als volgt plaats: 
 
 
 



  
 
 
 
  
  

 
Inventarisatie 
Bij de start van het proces is het belangrijk om te kijken naar de mate van veiligheid in Albrandswaard. 
Het IVB 2017-2020 wordt geëvalueerd en we analyseren de feitelijke situatie van de veiligheid en de 
veiligheidsgevoelens in de gemeente. Dit overzicht brengen we in verband met de huidige trends en 
ontwikkelingen op het gebied van veiligheid, zodat we zien wat er de komende jaren op ons afkomt en 
wat dit gaat betekenen. Dit veiligheidsbeeld is het uitgangspunt voor de verdere input voor het IVB.  
 
Consultatie 
Het betreft de integrale veiligheid in de gemeente, zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Het 
betrekken van al onze partners bij het opstellen van het IVB is daarom van belang. Niet alleen de visie 
van de gemeente en de interne organisatie moeten goed afgestemd worden. Ook de behoeften van de 
externe partners en de inwoners moeten worden meegenomen. Dit betreft zowel onze directe partners 
(politie, Openbaar Ministerie, brandweer, Regionaal Informatie en Expertisecentrum georganiseerde 
criminaliteit (RIEC), het Veiligheidshuis, de Veiligheidsregio) als indirecte partners (GGZ, scholen, jeugd 
en welzijnsorganisaties, woningcorporaties). Ook onze lokale partners horen hier bij, zoals de horeca, 
ondernemers en onze inwoners. Vanzelfsprekend nemen we u als raad hier ook in mee. 
 
Dit gaan we doen door digitale veiligheidssessies met onze partners te organiseren. Tijdens de sessies 
worden veiligheidsthema’s besproken die uit het veiligheidsbeeld van Albrandswaard naar voren komen. 
Hierbij kunt u denken aan georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid (sociale 
problematiek), maar ook onze ketensamenwerking en strategische communicatie. Met onze partners 
bespreken we hoe we de komende jaren gaan inspelen op de uitdagingen op veiligheidsgebied. 
We sluiten aan bij de overleggen en initiatieven, al dan niet digitaal, om input op te halen bij onze lokale 
partners, zoals ondernemers, verenigingen en inwoners. Hiervoor maken we ook gebruik van enquêtes.  
Hiernaast worden wettelijke verplichtingen, regionale en districts (samenwerkings-) afspraken 
meegenomen.  
 
Beleidsopstelling 
Op basis van alle opbrengsten wordt het beleid voor de komende vier jaar bepaald. Hiervoor geven we in 
het derde kwartaal inzicht in de eerste resultaten. Door het proces op deze manier te volgen, komen we 
tot één afgestemde prioriteitstelling en gezamenlijke visie en zijn we met alle partners binnen dezelfde 
kaders de komende vier jaar aan het werk. 
 
CONSEQUENTIES 
 
Participatie minder integraal 
We beseffen ons heel goed dat de vorm van participatie aangepast moet worden om verdere 
verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook de inzet dat het vraagt van onze partners, inwoners, 
medewerkers en u, maakt dat we het proces moeten aanpassen. Hierdoor is de benodigde onderlinge 
afstemming minder integraal dan gebruikelijk.   
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VERVOLG 
 
Planning  
De volgende planning wordt gevolgd om eind 2020 het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 
Albrandswaard ter vaststelling aan u voor te leggen. 
 

2020  Wat  Voor wie  

 Q2 Consultatie proces IVB 2021-
2024 - RIB 

 

Raad  

Q2/Q3 Digitale integrale 
veiligheidssessies aan de 
hand van veiligheidsthema’s 

Interne en externe partners, 
zoals politie, veiligheidsregio, 
GGZ, scholen en de raad  

Q2/Q3  (Digitale) overleggen en 
enquêtes  

Lokale partners, zoals 
ondernemers, verenigingen en 
inwoners 

Q3 Consultatie eerste resultaten – 
RIB 
 

Raad 

Eind Q4 Vaststelling IVB 2021-2024 - 
Raadsvoorstel 

Raad  

 
 
BIJLAGEN 

1. Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 Albrandswaard 
2. Eindrapport Rekenkamercommissie Albrandswaard 

 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Jolanda de Witte 
 
  


