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Gemeentelijk Veiligheidsbeleid
• Veiligheid is taak van het openbaar bestuur

• Gemeente voert regie ten aanzien van lokale veiligheid

• Gemeenteraad stelt elke vier jaar beleid vast
– doelen die zij wil bereiken
– hoe dat samen met haar partners - met ieder hun eigen taken verantwoordelijkheden 

en budget - te bewerkstelligen

• Burgemeester heeft specifieke bevoegdheden
– sluiting van panden 
– afgeven In Bewaring Stelling (GGZ)



Dit onderzoek
• RKC heeft onderzoek gedaan naar aspecten Plan-Do-Check-Act cyclus in 

het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

• Onderzoeksproces: 
– startbijeenkomsten ambtelijk en bestuurlijk

– documentanalyse

– gespreksronde ambtelijk en 6 externe partners (politie, OM, woningcorporatie, SWA, 
RIEC en Antes), 

– nota van bevindingen

– feitelijk wederhoor

– bestuurlijke nota

– bestuurlijk wederhoor



Veiligheid Albrandswaard
• Aanleiding onderzoek: Albrandswaard scoort niet goed in benchmark

– Kan veroorzaakt worden door ligging en verbindingen met Rotterdam
– GGZ en TBS- instellingen in de gemeente
– Geen (openbare) cijfers met uitsplitsing tussen misdrijven binnen en buiten de 

instellingen

• Totaal aantal misdrijven is tussen 2016 en 2017 met 7% gedaald, in de 
gehele eenheid Rotterdam met 10%. 

• Woninginbraak is verder afgenomen: -8% Albrandswaard, -12% eenheid 
Rotterdam

• 87% inwoners voelt zich doorgaans veilig in hun buurt.

• Verbetering veiligheid afgelopen jaren groter in gemeenten met 
vergelijkbare bevolkingsomvang en Nederland als geheel. 



Belangrijkste conclusies
Plan – Do – Check - Act

Er gaat veel goed als het gaat om ‘Do’: 
- Partners zijn tevreden over de samenwerking 
- de korte lijnen
- de praktische insteek
- de voortgangsbewaking op de uitvoering van concrete acties. 
- Er is door gemeente en politie uitvoering gegeven aan het Actieplan 

2017. Eind augustus 2018 zijn de resultaten in termen van aantallen 
misdrijven aan de raad toegestuurd. 

Ruimte voor verbetering als het gaat om ‘Plan’ en ‘Check’:
- De totstandkoming van het veiligheidsbeleid
- De formulering van de doelstellingen
- Aansluiting van doelen en verantwoording/evaluatie



Totstandkoming beleid
• De gemeente is verantwoordelijk voor de regie, maar partners zijn in  

onvoldoende mate betrokken aan de voorkant van het beleidsproces. Van 
de in het IVB 2017-2020 genoemde partners van de gemeente is alleen de 
politie nauw betrokken bij de totstandkoming van het Integraal 
Veiligheidsbeleid

• Uit het IVB 2017-2020 is niet duidelijk en herleidbaar op welke wijze er 
gekomen is tot een prioriteitstelling en waarom juist dit de prioritaire 
thema’s zijn. Dit kan deels verklaard worden door de afwezigheid van 
cijfers en aantallen in het IVB 2017-2020

• Er was een veiligheidsanalyse, maar deze is niet gedeeld met de 
gemeenteraad voorafgaand aan behandeling IVB 2017-2020. 



Formulering van de 
doelstellingen

Doelstellingen IVB 2017-2020 zijn niet SMART geformuleerd, 
waardoor er:
- Vooraf geen inzicht is in de omvang van de ambitie.
- Achteraf niet zonder meer is vast te stellen of een doelstelling 

behaald is. Hierdoor is het lastiger voor de raad om zijn 
controlerende rol in te vullen. 



Aansluiting van doelen en 
verantwoording/evaluatie

• Drie van de vijf prioritaire thema’s uit het IVB 2017-2020 hebben een plek 
gekregen in de jaarlijkse actieplannen Veiligheid. Het is niet duidelijk of en 
hoe de andere twee thema’s zijn belegd.

• Onduidelijk hoe de doelen uit het IVB 2017-2020 zich verhouden tot de 
doelstellingen ten aanzien van Openbare Orde en Veiligheid in de 
meerjarenbegroting. 

• Er zijn geen schriftelijke tussenevaluaties voorhanden die inzicht geven in 
de voortgang van en reflecteren op de inzet ten aanzien van de 
beleidsdoelen in het IVB 2017-2020.

• De evaluaties die plaatsvinden zijn gericht op concrete activiteiten binnen 
de Actieplannen en vinden vooral plaats in gesprekken; er wordt weinig 
vastgelegd in documenten. Er is geen schriftelijke evaluatie beschikbaar 
van het Actieplan waarin lessen zijn getrokken die geleid hebben tot 
aanpassing van het Actieplan. 



- Inhoudelijk is uit het onderzoek naar voren gekomen dat een 
versterkte inzet op ondermijning en de gemeentelijke regierol 
nodig is om op dat vlak effectief op te treden. 

- Als het gaat om de aanpak van personen met verward gedrag 
en de afstemming met het Sociaal Domein wordt door 
partners het opgeheven Lokaal Zorgnetwerk gemist.

Overige conclusies



1. Vraag het College om een jaarlijkse voortgangsrapportage IVB 2017-2020 
2. Laat het college de ontwikkelingen onderbouwen met cijfermateriaal en 

de duiding daarvan c.q. het verhaal daarbij. 
3. Leg uw oor te luisteren bij partners en inwoners om informatie te 

verzamelen: worden de goede zaken worden opgepakt, leidt dit tot de 
beoogde effecten en waar is bijsturing nodig. 

4. Stel eisen aan het volgende IVB 2021-2024, ten aanzien van analyse, 
SMART-formulering van doelen en samenhang met jaarlijkse 
actieplannen.

5. Agendeer het onderwerp Ondermijning om de urgentie daarvan en de 
wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar regierol ter zake te 
kunnen volgen en beoordelen.

Aanbevelingen voor de raad



1. Faciliteer de raad door te zorgen voor een goede en volledige 
informatievoorziening. 

2. Verbreed de betrokkenheid van partners, zoals Antes, Stichting Welzijn 
Albrandswaard en de woningcorporaties bij de totstandkoming van de 
actieplannen. 

3. Onderzoek voor een effectieve aanpak van overlast van personen met 
verward gedrag of een integrale, wijkgerichte aanpak passend zou zijn 
om organisaties met betrekking tot veiligheid, fysiek en sociaal domein 
beter met elkaar te verbinden.

4. Zorg voor een goede ambtelijke dossiervorming, met het oog op 
bijstelling van het beleid en het beoordelen van de beleidseffectiviteit.

Aanbevelingen voor het college


