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Voorstel 

Onderwerp: 
Beeldvormend raadsvoorstel Integraal 
Veiligheidsbeleid 2021-2024

College van burgemeester 
en wethouders 
3 november 2020

Zaaknummer
217479
 

Portefeuillehouder
 

Openbaar

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

 

Geadviseerd besluit
1. Met bijgevoegd raadsvoorstel het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 beeldvormend voor te 
leggen aan de gemeenteraad.

Voorstel 
Inleiding
In de RIB van 14 april 2020 bent u geïnformeerd over het proces voor het opstellen van het nieuwe 
Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 Albrandswaard (bijlage). Het huidige beleid loopt dit jaar af en 
voor de komende vier jaar moet u de kaders en prioriteiten bepalen, waarbinnen het veiligheidsbeleid 
vanaf 2021 wordt uitgevoerd. In het griffienieuws van september bent u geïnformeerd dat voordat de 
vaststelling aan u wordt aangeboden, we graag op 23 november 2020 hierover middels een 
beeldvormend raadsvoorstel met u van gedachte willen wisselen. De vaststelling van het nieuwe 
beleidsstuk staat geagendeerd voor de commissie van 11 januari 2021.

De opbrengsten zijn vertaald in dit voorstel waarmee het college de raad vraagt om kennis te nemen 
van de veiligheidsthema’s en de kaders en prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 
Albrandswaard.  

Beoogd effect
Bespreken of de raad zich kan vinden in de aanbevolen kaders en waardering (prioriteit of thema) van 
de veiligheidsthema’s voor het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 Albrandswaard.

Argumenten
1.1    De gemeenteraad stelt eens in de vier jaar de kaders vast voor het integraal veiligheidsbeleid.

Het integraal veiligheidsbeleid is een strategisch beleidsplan dat wordt vastgesteld door de 
gemeenteraad voor de komende vier jaar. In lokaal veiligheidsbeleid staan de kaders en prioriteiten 
die de gemeente op het gebied van veiligheid nastreeft. Voor de gemeenteraad is het integraal 
veiligheidsbeleid een instrument om te sturen op lokaal veiligheidsbeleid en de aanpak van 
veiligheidsvraagstukken.

1.2    Het IVB is in samenspraak met partners en inwoners opgesteld en de aanbevelingen van het 
Rekenkamerrapport zijn verwerkt.
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De input van onze partners hebben we opgehaald in twee fysieke bijeenkomsten en het concept is 
voorgelegd ter afstemming. Voor de input van de inwoners hebben we gebruik gemaakt van een 
schriftelijke enquête. Uit de reacties vanuit de inwoners is voor deze optie gekozen. De 
verbeterpunten uit het rekenkameronderzoek (2018) zijn meegenomen, zoals het gebruiken van de 
gezamenlijke input van partners, inwoners en de gemeente als basis, de doelen SMART formuleren 
ten behoeve van de verantwoording en een logische samenhang creëren tussen het meerjarige 
veiligheidsbeleid en de jaarlijkse Actieplannen

1.3 De prioriteiten sluiten aan op het veiligheidsbeeld van Albrandswaard.

De gekozen thema's in het IVB zijn vaak niet nieuw en sluiten aan bij eerder ingezet beleid. Een groot 
aantal thema’s/prioriteiten zal daarom ook bekend voorkomen. We zien echter wel verschuivingen in 
de prioritering van de thematiek, door ontwikkelingen in de wereld om ons heen. In samenspraak met 
onze partners en inwoners zijn we tot de volgende prioriteiten gekomen voor de komende vier jaar: 

- Zorg- en Veiligheid 
- Veiligheid en Veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal
- Ondermijning
- Jeugd 
- Woninginbraken, autocriminaliteit en (brom)fietsendiefstal

Deze prioriteiten zijn benoemd omdat het voortborduurt op bestaand beleid (Ondermijning, Jeugd en 
Woninginbraken, autocriminaliteit en (brom)fietsendiefstal), (landelijke) ontwikkelingen daarom vragen 
(Zorg- en Veiligheid, Veiligheid en Veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal, 
Ondermijning) of de cijfers/resultaten op dit gebied verbeterd (moeten) worden (Jeugd en 
Woninginbraken, autocriminaliteit en (brom)fietsendiefstal).

Door een veiligheidsthema te kwalificeren als prioriteit betekent dit dat wij daar samen met de partners 
de komende vier jaar op gaan inzetten. Wanneer een veiligheidsthema wordt gekwalificeerd als overig 
thema betekent dit dat wij de huidige aanpak voor dit thema continueren, maar geen extra impuls 
zullen geven. In de jaarlijkse actieplannen sturen we bij waar nodig.

Overleg gevoerd met
Veiligheidspartners, onze inwoners en de BAR-organisatie.

Kanttekeningen
Door onvoorziene ontwikkelingen kan het zijn dat een van de voorgestelde prioriteiten minder actueel 
is/wordt gedurende de looptijd van het integraal veiligheidsbeleid. Echter wordt dit ondervangen door 
het jaarlijks evalueren van het veiligheidsjaarplan. Aanpassing van de prioriteiten behoort tot de 
mogelijkheid en zal indien voorgesteld worden.

Uitvoering/vervolgstappen
Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt waar gewenst aangepast  en in de Raad van februari 2021 aan u 
voorgelegd ter besluitvorming.

Financiële informatie
De capaciteit en het budget voor de uitvoering wordt concreet gemaakt in de veiligheidsjaarplannen. 
De beschikbare capaciteit heeft consequenties voor de keuzes die in de veiligheidsjaarplannen 
gemaakt moeten worden over de verdeling binnen de verschillende veiligheidsthema's. Uitgangspunt 
is dat de uitwerking van het integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 zo veel als mogelijk binnen de 
bestaande capaciteit en budgetten plaatsvindt.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing
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Bijlagen
1. Raadsinformatiebrief 161954 inzake proces Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024  
2. IVB 2021-2024_versie commissie   
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Zaaknummer:
217479

Onderwerp:
Beeldvormend raadsvoorstel 
Integraal Veiligheidsbeleid 2021-
2024

De raad van de gemeente Albrandswaard,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 3 november 2020,

gelet op 

Volgens artikel 38B, lid 1, Politiewet 2012 stelt de gemeenteraad ten minste een keer in de vier jaar de 
veiligheidsdoelen vast die de gemeente nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de 
hulpverlening door de politie. 

BESLUIT:

1. Met bijgevoegd raadsvoorstel het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 beeldvormend voor te 
leggen aan de gemeenteraad.


