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1. Inleiding 
 
 
Voor ligt integraal veiligheidsbeleid van de gemeente Albrandswaard. Met dit beleid gaat de gemeente 
Albrandswaard regie voeren op het totale veiligheidsbeleid voor haar gemeente. De raad gebruikt 
deze nota voor de kaderstellende bevoegdheid en taak die zij in deze heeft.  
 
Veiligheid is voor de burger één van de belangrijkste aspecten in de waardering van hun 
leefomgeving. Dit blijkt uit onze lokale wijkleefbaarheidsmonitor en wordt bevestigd door recent 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Voor de overheid is de zorg voor de veiligheid 
van burgers een cruciale kerntaak, zowel op nationaal als op lokaal niveau. De gemeente 
Albrandswaard ontplooit dan ook, in samenwerking met haar strategische partners, vele activiteiten 
om de sociale en fysieke veiligheid voor de burgers te waarborgen. De samenhang tussen al deze 
activiteiten was echter tot op heden niet in voldoende mate inzichtelijk en uitlegbaar. Dit bemoeilijkt de 
samenwerking tussen de betrokken onderdelen van de gemeente en van de gemeente met haar 
partners. Bovendien kon de gemeenteraad hierdoor moeilijk een integrale afweging maken over de 
prioriteiten in het veiligheidsbeleid. Om hier verandering in te brengen is, op verzoek van de 
gemeenteraad, door het college van B&W voorliggende kadernota ontwikkeld voor het integrale 
veiligheidsbeleid. Deze nota geeft een nadere uitwerking van het programma ‘Veilige gemeente’ uit de 
programmabegroting 2009-2012.  
 
De kadernota is gebaseerd op de methode Kernbeleid Veiligheid die door de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten is ontwikkeld. Deze methode wordt op veel plaatsen in Nederland gebruikt 
en stelt de gemeente in staat om de centrale regie op het veiligheidsbeleid te voeren en daarbij goed 
samen te werken met alle betrokken samenwerkingspartners. 
 
Procedure 
Zoals al eerder vermeld geldt deze nota als de kaderstellende basis van de gemeenteraad. In deze 
kadernota worden dan ook kaders gegeven. In hoofdstuk 4 worden prioriteiten weergegeven voor de 
looptijd van de kadernota. Deze kaders zijn gestoeld op het collegewerkprogramma in combinatie met 
betrokken beleidsplannen (landelijke, regionale en lokale) en de inzichten van strategische partners 
en deskundigen op het gebied van veiligheid. Duidelijk hierbij moet zijn dat dit het belangrijkste kader 
is voor de raad op het gebied van veiligheidsbeleid. 
 
Na vaststelling door de gemeenteraad wordt de kadernota in overleg met de samenwerkingspartners 
nader uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma. In dit programma worden de prioriteiten en 
het bestaande beleid gekoppeld aan capaciteit en middelen. Er wordt hierbij een nadrukkelijke 
verband gelegd met het projectmatig werken binnen de gemeente Albrandswaard. Met andere 
woorden wordt er projectmatig, integraal aan veiligheid gewerkt binnen de gemeente.  
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2.  Visie op integrale veiligheid 
 
 
2.1  Aanleiding 
De directe aanleiding van deze nota is gelegen in de opdracht van de raad aan het college van 
Albrandswaard. Daarnaast bestaat de uitdrukkelijke behoefte van het college om regie te voeren op 
veiligheidsbeleid. Het college wil dit doen binnen de daarvoor gestelde kaders door de raad middels 
deze beleidsnota. 
 
 
2.2  Strategische doelstellingen 
De gemeente Albrandswaard wil bijdragen aan het gevoel van welbevinden van haar inwoners door te 
investeren in leefbare en veilige woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Hierbij wil de 
gemeente nauw samenwerken met de bewoners en ondernemers. Zij weten immers als geen ander 
wat er speelt en kunnen veel problemen zelf helpen op te lossen of zelfs voorkomen. 
 
Om een veilige leefomgeving te realiseren wil de gemeente voorts haar regierol in het lokale 
veiligheidsbeleid vergroten. De voorliggende kadernota moet de basis vormen voor structurele 
samenwerking van de gemeente met haar strategische partners in veiligheid. 
 
 
2.3  Uitgangspunten 
 
Wat is veiligheid? 
Veiligheid is een breed begrip. Veiligheidsbeleid kan zich bijvoorbeeld richten op jongerenoverlast, 
overlast tussen bewoners, onveiligheidsgevoelens van ouderen maar ook op de brandveiligheid van 
gebouwen, de risico’s van overstromingen en het transport van gevaarlijke stoffen. Ook georganiseer-
de criminaliteit en terrorisme vallen binnen het gemeentelijk veiligheidsbeleid, net als de veiligheid op 
bedrijventerreinen, in winkelcentra en bij evenementen. Ook verloedering van de woonomgeving kan 
onveiligheidsgevoelens oproepen. Veiligheid past daarmee in het bredere perspectief van 
leefbaarheid.  
 
De gemeente Albrandswaard gaat uit van een integrale benadering van veiligheid, die is ontleend aan 
de methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Deze benadering gaat in op zowel fysieke en sociale 
veiligheid, als subjectieve en objectieve veiligheid. De kernbeleidmethode gaat ervan uit dat het ge-
meentelijk veiligheidsbeleid vijf veiligheidsvelden bestrijkt: 
  
1. veilige woon- en leefomgeving 
2. bedrijvigheid en veiligheid 
3. jeugd en veiligheid 
4. fysieke veiligheid 
5. integriteit en veiligheid.  
 
Wat is het doel van integraal veiligheidsbeleid? 
Lokaal integraal veiligheidsbeleid is het onder regie van het lokale bestuur op een systematische en 
samenhangende manier werken aan de verbetering en het behoud van veiligheid in al haar facetten. 
Het lokale veiligheidsbeleid biedt overzicht, geeft houvast voor alle betrokkenen en maakt het mogelijk 
om de voortgang en integraliteit van al het beleid van de gemeenten en haar partners te bewaken en 
te evalueren. Lokaal integraal veiligheidsbeleid is bij uitstek een dynamisch en interactief proces. 
Veiligheidsbeleid is nooit ‘af’: onder regie van de gemeente geven partijen gezamenlijk invulling aan 
de inhoud en de organisatie van het beleid. Anders gezegd is veiligheidsbeleid het regelmatig bekijken 
van de veiligheidsproblemen die zich voordoen of zouden kunnen gaan voordoen, om vervolgens 
hiervoor een structuur en integrale aanpak te ontwikkelen. Was het tot voor enkele jaren geleden zo 
dat door de politieorganisatie jaarlijks de prioriteiten werden aangereikt in de vorm van een 
bedrijfsplan, thans is ervoor gekozen dat de gemeente zelf met de raad een gedachtewisseling heeft 
over de prioriteiten met betrekking tot veiligheid voor hun eigen gemeente. Afgesproken is dat de 
gemeente een integraal veiligheidsbeleid opstelt en dat de politie hier bij het stellen van haar lokale 
prioriteiten bij aansluit. 
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Welke verantwoordelijkheid heeft de gemeente? 
De gemeente vervult de primaire regierol binnen het lokale veiligheidsbeleid. Gemeenten zijn wettelijk 
verantwoordelijk voor onder meer de openbare orde (Gemeentewet), gezagvoering over de politie in 
samenwerking met het Openbaar Ministerie (Politiewet 1993), de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing (Wet rampen en zware ongevallen, Brandweerwet 1985, Wet geneeskundige 
hulpverlening bij ongevallen en rampen), het verstrekken van bouw- en milieuvergunningen 
(Bouwbesluit, Wet milieubeheer etc.), alsmede toezicht en handhaving van de naleving van wetgeving 
en lokale verordeningen. Maar ook andere taken van de gemeente hebben belangrijke raakvlakken 
met de veiligheid, zoals het jeugd- en jongerenbeleid, het gezondheidsbeleid, het welzijnsbeleid, het 
evenementenbeleid en het gemeentelijke integriteitsbeleid. 
 
Wat is regie voeren op veiligheid?  
Regie voeren betekent niet dat de gemeente alle actie onderneemt en projecten voorgeeft op het 
gebied van veiligheid. Het betekent wel dat de gemeente haar wettelijke verantwoordelijkheid pakt en 
samen met haar partners veiligheid vormgeeft en bevordert binnen haar gemeente. Regie voeren 
betekent dat de gemeente coördineert, lijnen uitzet en taken omschrijft. Kortweg betekent het dat 
onder regie van de gemeente bepaald wordt wat gedaan wordt aan veiligheid, dit doen we door het 
vaststellen van de kaders. Vervolgens wordt samen met alle partners bepaald hoe we dat gaan doen 
en wie daarin welke verantwoordelijkheden pakt, dit ook onder regie van de gemeente. Dit resulteert 
in een concreet uitvoeringsprogramma. Het laatste deel van regie is de coördinatie van de uitvoering 
van dit programma, dit laatste wordt nog concreter verwoord in het laatste hoofdstuk van deze nota 
onder het kopje “planning & control”. 
 
Wat zijn de ontwikkelingen? 
Momenteel is bij de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Veiligheidsregio’s in behandeling. Deze wet zal 
de Wet rampen en zware ongevallen, Brandweerwet 1985 en Wet geneeskundige hulpverlening bij 
ongevallen en rampen vervangen. De streefdatum voor de invoering van de wet is 1 juli 2009. Het 
wetsvoorstel zal leiden tot aangepaste planvorming voor en verdere professionalisering van de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Bovendien zullen in een bijbehorend Besluit Veiligheidsregio’s 
wettelijke eisen aan de regionale en lokale rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vastgelegd. 
Dit zal ook gevolgen hebben voor de inzet van de gemeente. 
 
Zoals in de Troonrede van 2008 uitgesproken zet de Regering zich in voor een vergroting van de 
zelfredzaamheid van burgers en bedrijven bij rampen en crises. Dit zal een actievere communicatie 
vergen van de gemeente naar de burgers over de fysieke veiligheidsrisico’s die in de gemeente en in 
de regio aanwezig zijn en de handelingsperspectieven die men heeft bij rampen. 
 
Op 1 november 2008 wordt het nieuwe Gebruiksbesluit van kracht. Gevolg van het nieuwe 
gebruiksbesluit is onder andere dat er meer verantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn van de 
burger, eigenaar en gebruiker wordt gevraagd. Dit brengt een veranderende rol van de gemeente met 
zich mee. Voorts is voorzien dat per 1 januari 2010 de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van 
kracht wordt. Hiermee wordt één geïntegreerd omgevingsvergunning gerealiseerd voor bouwen, 
wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Ook dit zal veranderingen binnen de gemeente vergen. 
 
 
2.4  Strategische partners 
 
Voor (bijna) alle veiligheidstaken is het noodzakelijk dat de gemeente nauw samenwerkt met andere 
overheden, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en/of de burger. Zonder die 
samenwerking kan de gemeente haar verantwoordelijkheden nooit waarmaken. De gemeente vervult 
daarom bovenal een regierol: zij is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming en centrale regie. 
De daadwerkelijke uitvoering van (onderdelen van) het veiligheidsbeleid is in diverse gevallen 
opgedragen aan andere instanties, zoals de politie, de gemeenschappelijke gezondheidsdienst 
(GGD), Bureau Jeugdzorg, het Openbaar Ministerie en vele andere organisaties.  
 
Een cruciaal punt is aldus dat het veiligheidsbeleid in gezamenlijkheid wordt ontwikkeld (en 
uitgevoerd) met de vele partners van de gemeente. Door een gezamenlijke aanpak wordt het 
resulterende beleid breed gedragen en goed onderling op elkaar afgestemd, waarmee een goede 
basis wordt gelegd voor een duurzame betrokkenheid bij de gezamenlijke beleidsvoering. Het is de 
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bedoeling dat door de structurele samenwerking met de strategische partners van de gemeente een 
heldere structuur en overzicht van het totale veiligheidsveld ontstaat. Hierdoor wordt de samenwerking 
in de toekomst eenvoudiger. 
 
De gemeente Albrandswaard werkt vanzelfsprekend reeds met vele partners samen. In de bijlage is 
een dynamisch overzicht hiervan opgenomen. Deze partners zullen nauw worden betrokken bij het 
vormgeven van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De kern van het veiligheidsbeleid is gelegen in 
samenwerking en regievoering door de gemeente, prioriteit moet dan ook zijn om verdere uitbouw te 
geven aan regievoering en samenwerkingsafspraken. Eén van de voorgestelde prioriteiten voor 2009 
is dan ook integrale invoering van de genoemde methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG. 
 
 
2.5  Flankerende beleidsprocessen 
Het gevoerde beleid door de partners is van belang voor het veiligheidsbeleid. In een gezonde situatie 
beïnvloedt het beleid van de partners het veiligheidsbeleid van de gemeente en visa versa. De 
betreffende aanpalende beleidsvelden worden ook wel aangeduid als flankerende beleid. Een aantal 
belangrijke flankerende beleidsprocessen worden hieronder benoemd. Van belang is om deze in het 
oog te houden bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid. 
 
a. Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
b. buurt en kerngericht werken 
c. jeugdbeleid 
d. horecabeleid (in ontwikkeling) 
e. actieprogramma alcohol- en drugsgebruik 
f. handhavingsbeleid 
g. beleidsplannen van politie en OM 
h. beleid van de veiligheidsregio en DCMR 
i. beleid van de ministeries van BZK en Justitie. 
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3.  Veiligheidsanalyse 
 
 
3.1  Algemeen beeld 
Albrandswaard is een relatief rustige gemeente. De veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond 2007 
laat zien dat Albrandswaard op veel aspecten van de sociale veiligheid (leefbaarheid en criminaliteit) 
hoort bij de ‘betere’ gemeenten in de regio. Diefstal van en uit voertuigen, vernielingen, drugsoverlast, 
alcoholgebruik en overlast van hangjongeren zijn hier een uitzondering op. Voor deze aspecten 
behoort Albrandswaard tot de ‘middengroep’ van de regio. Het zijn met name deze vormen van 
overlast die voor de inwoners het meest zichtbaar zijn. De gemeente en politie zetten dan ook met 
name hierop in. 
 
De fysieke veiligheidsrisico’s (d.w.z. rampen en zware ongevallen) in Albrandswaard worden in 
belangrijke mate bepaald door bedrijven in de omliggende gemeenten. De effecten van een ramp 
kunnen zich immers ook over de gemeentegrenzen manifesteren en Rotterdam-Rijnmond is nu 
eenmaal de regio met de meeste risicovolle activiteiten van Nederland. Dergelijke ‘als-dan’ risico’s zijn 
echter voor de inwoners minder tastbaar dan de subjectieve veiligheidsbeleving door dagelijkse 
overlastsituaties in de woonomgeving. Fysieke veiligheid staat dan ook minder hoog op de publieke 
agenda.  
 
De gemeente voert op alle aspecten van veiligheid wel activiteiten uit. Het ontbreekt echter aan 
duidelijke samenhang hiertussen. Dit maakt het voor de gemeente moeilijk om integrale afwegingen te 
maken en regie te voeren op het netwerk van samenwerkingspartners. 
 
 
3.2  Veilige woon- en leefomgeving 
 
Veiligheidssituatie (situatie 2007 in vergelijking tot 2005) 
- Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de eigen buurt is stabiel rond de 92%. 
- Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt is licht gestegen van 3 naar 3,5%. 
- Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is stabiel rond de 20%. 
- Het aantal aangiften van geweldsmisdrijven is stabiel. Binnen Rotterdam-Rijnmond behoort 

Albrandswaard tot de gemeenten met het relatief minste aantal aangiften in verhouding tot het 
aantal inwoners. 

- In verhouding tot de andere gemeenten in Rotterdam-Rijnmond kent Albrandswaard een laag 
percentage van burgers dat meent dat bedreiging vaak voorkomt in hun buurt. 

- Het aantal aangiften van woninginbraken is met meer dan eenderde gedaald. Het aantal pogingen 
tot woninginbraak is zelfs gehalveerd. Binnen Rotterdam-Rijnmond behoort Albrandswaard 
daarmee tot de gemeenten met het relatief minste aantal inbraken en pogingen tot inbraak in 
verhouding tot het aantal inwoners. 

- Het aantal aangiften van diefstal van en uit motorvoertuigen is ongeveer verdubbeld. 
Albrandswaard behoort daarmee binnen Rotterdam-Rijnmond tot de middengroep. 

- Het slachtofferschap van fietsendiefstal is gehalveerd. 
- Het aantal aangiften van vernielingen is stabiel. Albrandswaard behoort binnen Rotterdam-

Rijnmond tot de middengroep. 
- Het percentage bewoners dat inschat dat er vaak muren of gebouwen beklad worden is meer dan 

verdubbeld. 
- Het aantal meldingen van drugsoverlast is meer dan verdubbeld. Albrandswaard behoort daarmee 

binnen Rotterdam-Rijnmond tot de middengroep. 
 
Huidig beleid 
- Reguliere opsporing en vervolging van strafbare feiten door politie en OM 
- Preventieweek: voorlichting over woninginbraak, graveren fietsen etc. 
- Fietsendiefstal project 
- Verlofbeleid TBS-kliniek 
- Alcohol- en drugsbeleid 
- Buurtpreventieteams 
- Inbraakpreventieproject / Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 
- Huiselijk geweld (uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod) 
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Omissies 
- Alleen Rhoon Noord beschikt over een buurtpreventieteam. 
- De gemeente beschikt nog niet over een Integraal handhavingsprogramma. 
- De gemeente beschikt nog niet over een beleidsplan en uitvoeringsplan voor huiselijk geweld.  
- De aanname en afhandeling van meldingen van overlast in de openbare ruimte is onvoldoende 

binnen de gemeentelijke organisatie geborgd. 
 
 
3.3  Bedrijvigheid en veiligheid 
 
Veiligheidssituatie (situatie 2007 in vergelijking tot 2005) 
- Het aantal aangiften van bedrijfsinbraken is meer dan gehalveerd. Binnen Rotterdam-Rijnmond 

behoort Albrandswaard daarmee tot de gemeenten met het relatief minste aantal bedrijfsinbraken 
in verhouding tot het aantal inwoners. 

- Het aantal aangiften van winkeldiefstal is verdubbeld, maar in vergelijking tot de rest van de regio 
is dit aantal nog steeds relatief laag. 

- De verenigingen in Albrandswaard gaan volgens waarneming van de politie wat betreft het 
schenken van alcohol niet altijd even zorgvuldig om met hun klanten. Het gevolg is dat het 
alcoholgebruik onder bezoekers van verenigingen erg hoog is. 

 
Huidig beleid 
- Reguliere opsporing en vervolging van strafbare feiten door politie en OM 
- Afgifte, controle en handhaving horecavergunningen 
- Afgifte, controle en handhaving bouw- en gebruiksvergunningen. 
- Horecabeleid 
- Evenementenbeleid 
 
Omissies 
- De gemeente werkt niet structureel samen met ondernemers omtrent het thema veiligheid. 
 
 
3.4  Jeugd en veiligheid 
 
Veiligheidssituatie 
- Jongerenoverlast is voor de inwoners een van de belangrijkste bronnen van ergernis en 

onveiligheidsgevoelens.  
- Het percentage bewoners dat inschat dat overlast van groepen jongeren vaak voorkomt in hun 

buurt is in 2007 met ongeveer een kwart gestegen ten opzichte van 2005. Albrandswaard scoort 
daarmee gemiddeld binnen de regio. 

- Landelijk en lokaal onderzoek heeft aangetoond dat Albrandswaard een bovengemiddeld alcohol 
en drugsgebruik heeft in alle leeftijdscategorieën. 

 
Huidig beleid 
- Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (GOSA) 
- Leerplichtambtenaar 
- Alcohol- en drugsbeleid 
- Reguliere opsporing en vervolging van strafbare feiten door politie en OM 
 
Omissies 
- Een multidisciplinaire werkgroep voor de structurele aanpak van jeugdoverlast ontbreekt. 
 
 
3.5  Fysieke veiligheid 
 
Veiligheidssituatie 
- De DCMR heeft geconcludeerd dat er binnen de gemeente Albrandswaard geen bedrijven liggen 

die op grond van milieuregelgeving gelden als een gevaarlijke inrichting. Wel is er in 
Albrandswaard het DPO-station, het brandstofdoorpompstation van het Ministerie van Defensie. 
Het DPO-stadion krijgt haar vergunning van het Ministerie van VROM. Daarnaast zijn er bedrijven 
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die vallen onder de BRZO en CPR. Het gaat voornamelijk om bedrijven die staan in het Distripark. 
De zorg in het kader van rampenbestrijding valt conform afspraak tussen Albrandswaard en 
Rotterdam onder de laatste gemeente. Voorts is er het bedrijventerrein bij de Ambachtstraat waar 
een aantal bedrijven zitten die brandbare stoffen/ontvlambare stoffen en toxische stoffen in 
opslag/gebruik hebben. Op de Groene Kruisweg en de Rijksweg A15 zitten LPG-stations. Als 
laatste heeft Albrandswaard een jachthaven bij de Rhoonse Grienden. Hier liggen boten met 
brandstof en dat is ontvlambaar/brandbaar. 

- De omliggende gemeenten herbergen veel risicovolle bedrijven. Afhankelijk van de windrichting 
kan de gemeente Albrandswaard in het effectgebied liggen van ongevallen die zich in andere 
gemeenten voordoen.  

- Albrandswaard heeft te maken met de Oude Maas die ten zuiden van haar gebied loopt. Op de 
Oude Maas is veel scheepsverkeer waaronder tankers met LPG, benzine of andere chemicaliën. 

- De risico’s van grote verkeersongevallen betreffen de Groene Kruisweg die door Albrandswaard 
loopt en de A15 (Europoort-Vaanplein) die te noorden de gemeente passeert. Op beide wegen 
kunnen zich grote verkeersongevallen voordoen, inclusief ongevallen met gevaarlijke stoffen. De 
Groene Kruisweg loopt bovendien langs woonwijken. Verder is er de metrolijn die door de 
gemeente loopt. 

- Voor de risico´s van branden in grote gebouwen springen, naast de gebruikelijke scholen, 
gebouwen met een publieksfunctie en kantoren, een paar gebouwen in het oog: Albrandswaard 
heeft een TBS-kliniek (de Kijvelanden), een psychiatrisch ziekenhuis (Deltaziekenhuis) met een 
stuk of 30 gebouwen (minder dan 100 mensen) en een tweetal bejaardentehuizen, de Hogewerf en 
de Klepperwei.  

- Albrandswaard kent nu en in het verleden een aantal evenementen: Oud en Nieuwfeest in Sporthal 
Rhoon, (± 500 mensen), het festival aan de Oude Maas TWISTED (1000 mensen) en het Boksgala 
sporthal (400 man), Kermis en Griendpop. 

- Albrandswaard bevindt zich in een gebied met een overstromingsrisico. De primaire waterkeringen 
in de gemeente Albrandswaard scoren vrijwel op alle aspecten goed tot voldoende. 

- Er is in Albrandswaard een aantal natuurgebieden die brandgevaar zouden kunnen lopen. In de 
Rhoonse Grienden is er riet dat in brand kan gaan. Dit kan zich alleen langs de Oude Maasoever 
verspreiden. Verder is er het bos Valckesteijn. Dit ligt tegen een woonwijk en diverse wegen aan. 
Ook loopt er een weg doorheen. Indien het bos in de brand vliegt dan zijn er risico’s voor de 
woonwijk en de wegen. 

- Verkeersveiligheid is en blijft een aandachtspunt, dit is verankerd in regulier beleid.  
 
Huidig beleid 
- Albrandswaard beschikt over een actueel rampenplan conform de vigerende wetgeving. 
- Albrandswaard beschikt over een inventarisatie en analyse van de fysieke veiligheidsrisico’s. 
- De gemeente beschikt over deelplannen voor de gemeentelijke processen binnen de rampen-

bestrijding. 
- De brandweer is in Rotterdam-Rijnmond geregionaliseerd. Albrandswaard heeft hierover een 

dienstverleningsovereenkomst gesloten met de veiligheidsregio.  
- De brandweer beschikt over bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen voor specifieke risicovolle 

en kwetsbare objecten. 
- De brandweer heeft een convenant met de bedrijfsbrandweer van Delta, die tevens rijdt op 

ongevallen in TBS-kliniek De Kijvelanden. 
- De brandweer heeft samenwerkingsafspraken met de Dienst Justitiële Inrichtingen over het 

optreden bij calamiteiten in de TBS-kliniek De Kijvelanden. 
- Afgifte, controle en handhaving bouw- en gebruiksvergunningen. 
- Verkeersveiligheidsbeleid. 
 
Omissies 
- De deelplannen voor de gemeentelijke processen in de rampenbestrijding zijn niet uitgewerkt in 

een organisatieplan, een opleidingsplan en concrete draaiboeken en werkinstructies. 
- Er is geen vaste cyclus voor actualisatie van het rampenplan en de deelplannen.  
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3.6  Integriteit en veiligheid 
 
Veiligheidssituatie 
- Albrandswaard heeft niet of nauwelijks problemen met organisatiecriminaliteit (zoals fraude). 
- Albrandswaard heeft niet of nauwelijks problemen met georganiseerde criminaliteit (zoals 

harddrugshandel). 
- Bij de gemeente zijn geen problemen bekend omtrent de integriteit van ambtenaren of bestuurders. 
 
Huidig beleid 
- Reguliere opsporing en vervolging van strafbare feiten door politie en OM. 
- Aanbesteding 
- Integriteitsbeleid 
 
Omissies 
- De gemeente beschikt niet over een vastgesteld beleid voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen 

door het Openbaar Bestuur (BIBOB). 
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4.  Prioriteiten in het veiligheidsbeleid:  
wat willen we bereiken? 

 
De raad stelt kaders. In dit hoofdstuk worden de prioriteiten weergegeven voor de looptijd van de 
kadernota. Daarmee zijn dit de belangrijke kaders voor het veiligheidsbeleid van de komende tijd. 
Eerder in deze nota is aangegeven hoe deze tot stand zijn gekomen.  
Nogmaals wordt benadrukt dat dit de basis is van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Door de, 
door de raad vastgestelde, prioriteiten te koppelen aan middelen (begroting) en capaciteit (ambtelijke 
organisatie) wordt door het college een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin wordt opgenomen 
hoe deze prioriteiten worden behaald.  
 
1. Het verbeteren van het integrale veiligheidsbeleid 

Hoge bestuurlijke prioriteit heeft het integraal werken aan veiligheid. De gemeente zal vanuit haar 
verantwoordelijkheden meer de regierol moeten pakken binnen het netwerk van 
samenwerkingspartners.  
Doelstelling: de methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG verder invoeren in Albrandswaard.  

 
2. Het terugdringen van overlast door (hang)jongeren en doelgroepjongeren 

Aanpak van jongerenoverlast staat bovenaan de wensenlijst van de inwoners van Albrandswaard. 
Doelstelling: het aantal klachten dat bij politie en gemeente binnenkomt over overlast door 
jongeren dient eind 2010 met 10% te zijn gedaald t.o.v. 2006. 

 
3. Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs 

Landelijk en lokaal onderzoek heeft aangetoond dat Albrandswaard een bovengemiddeld 
alcohol en drugsgebruik heeft in alle leeftijdscategorieën. Speciale aandacht gaat naar de 
jeugd en de rol van de ouders hierbij. Onderkend wordt dat alcohol en drugsbeleid, naast de 
belangrijke gezondheidsdoelstelling, in belangrijke mate van invloed is op overlast door jongeren 
en horecabezoekers. 
Doelstelling: De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Alcohol en Drugs leiden ten opzichte 
van 2007 tot een 10% afname van het gebruik van alcohol en drugs meetbaar in de 
gezondheidsenquête van de GGD Rotterdam-Rijnmond in 2010. 

 
4. Het terugdringen van het aantal vernielingen 

Met het aantal vernielingen behoort Albrandswaard tot de middengroep van de regio. Door 
vernielingen wordt voor inwoners de leefbaarheid van de directe woonomgeving aangetast.  
Doelstelling: het aantal geregistreerde aangiften in 2009 wordt gehandhaafd op het niveau van 
2008, d.w.z. 10 % minder dan het aangiftecijfer van 2007.  

 
5. Buurtpreventie in de gehele gemeente Albrandswaard 

In Rhoon Noord is gebleken dat een buurtpreventieteam een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
de aanpak van overlast en criminaliteit door de signaalfunctie richting de politie. 
Doelstelling: eind 2009 is in alle wijken gepeild of er een behoefte is aan een buurtpreventieteam 
en bereidheid van de bewoners om daaraan bij te dragen. In 2010 wordt een buurtpreventieteam 
geformeerd in de wijk waar het meeste kans van slagen is.  

 
6. Adequaat voorbereid zijn op rampen en crises 

Naast de wettelijke plicht om rampenplan en deelplannen in de gemeente te hebben, is het van 
belang goed voorbereid te zijn op eventuele calamiteiten. De rampenbestrijding en 
crisisbeheersing is landelijk volop in beweging, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. 
Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakt een snelle ontwikkeling door. Om te kunnen 
blijven voldoen aan de nieuwe eisen en verwachtingen zal Albrandswaard de voorbereiding op 
rampen verder moeten professionaliseren. 
Doelstelling: eind 2009 beschikt Albrandswaard over een organisatieplan crisisbeheersing en een 
opleidings- & oefenbeleidsplan voor de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. Het 
rampenplan (crisisplan) en bijbehorende deelplannen en draaiboeken worden jaarlijks geüpdate. 
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7. Veilig ondernemen 
Veilig ondernemen is primair de verantwoordelijkheid van ondernemers zelf. De gemeente en 
politie vervullen echter vanuit hun eigen verantwoordelijkheden wel een belangrijke rol. Er wordt 
bestuurlijke prioriteit gegeven aan het constructief samenwerken met ondernemers om de 
veiligheid te bevorderen.  
Doelstelling: eind 2009 is er een pilot gestart waarin met een groep ondernemers wordt gewerkt 
aan veilig ondernemen volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Eind 2010 heeft deze 
pilotgroep het KVO behaald.  

 
8. Toezicht en handhaving 

Sinds juni 2008 zijn er toezichthouders in onze gemeente actief. Uit reacties van de inwoners blijkt 
dat hun activiteiten bijdragen aan de gevoelens van veiligheid. Bovendien ontlasten toezicht-
houders in zekere mate de overbelaste politie. De bevoegdheden van de toezichthouders zijn in 
2008 uitgebreid. 
Doelstellingen: 
- Door de inzet van de toezichthouders dient in 2010 het veiligheidsgevoel met 10% toe te 

nemen ten opzichte van 2006, meetbaar in de monitor leefbaarheid en veiligheid. 
- Eén keer per jaar een integraal handhavingprogramma met speerpunten vaststellen. 

 
9. Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld  

Huiselijk geweld is een probleem waar moeilijk zicht op is te krijgen. Op het onderwerp rust een 
groot taboe dat de effectieve aanpak van dit maatschappelijk probleem in de weg staat. 
Albrandswaard beschikt tot op heden nog niet over een integraal beleid hieromtrent. 
Doelstelling: beleidskader, uitvoeringsinstructie en protocol over aanpak huiselijk geweld 
vaststellen.  
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5.  Aanpak: wat gaan we daarvoor doen? 
 
Dit hoofdstuk geeft op hoofdlijnen weer welke activiteiten zullen worden ondernomen om de gekozen 
prioriteiten te realiseren. In het uitvoeringsprogramma wordt dit, voor de looptijd van de nota, nader 
uitgewerkt in projectomschrijvingen, benodigde capaciteit en middelen en concrete werkafspraken met 
de samenwerkingspartners. 
 
1. Het verbeteren van integraal veiligheidsbeleid 
Met de voorliggende kadernota is een eerste stap gezet ter verbetering van de integraliteit van het 
veiligheidsbeleid. Om de gemeentelijke regierol waar te kunnen maken, is echter ook een meer 
gestructureerde samenwerking met de partners in veiligheid nodig. De methode Kernbeleid Veiligheid 
van de VNG biedt daarvoor een uitstekende basis. Onder andere op basis van de derde editie van de 
leefbaarheidsmonitor zal samen met de partners in 2012 een nieuwe veiligheidsanalyse worden 
opgesteld ter vervanging van de huidige. Op basis hiervan zal een gedragen voorstel worden 
opgesteld voor de prioriteiten in de jaren na 2012 en zal het beleid van alle betrokken partijen 
maximaal op elkaar worden afgestemd. 
 
2. Het terugdringen van overlast door (hang)jongeren en doelgroepjongeren 
Bij de signalering van overlast hebben de wijkpreventieteams een belangrijke rol. Binnen de 
gemeentelijke organisatie zal de juiste aanname en afhandeling van meldingen van overlast worden 
geborgd (meldpunt). Om de overlast van jongeren terug te dringen zal, samen met de jongeren en 
omwonenden, gezocht worden naar oplossingen. Ontmoetingsplaatsen zoals skatebanen en jongeren 
ontmoetingsplekken kunnen hierbij een rol spelen. Repressie moet hand in hand gaan met 
jeugdvoorzieningen. Om hier vorm aan te geven wordt een multidisciplinaire werkgroep in het leven 
geroepen die integraal overlast gaat bestrijden. Het in 2008 opgestelde jeugd en jongerenbeleid 
schept hiervoor een duidelijk kader.  
 
De gemeente, politie en woningbouwcoöperatie zullen een convenant sluiten om informatie-
uitwisseling en (integrale) dossieropbouw over overlastsituaties mogelijk te maken. 
 
Om te voorkomen dat jongeren in de criminaliteit terechtkomen zullen in het project ‘Pak je kans’ 
jongeren in een vroeg stadium worden aangepakt. 
 
3. Het terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs 
Albrandswaard beschikt over een uitvoeringsprogramma Alcohol en Drugs met daaraan gekoppeld 
Quick Wins die er toe moeten leiden dat er een adequate aanpak is en er vroegsignalering ontstaat 
door de samenwerkende professionals die met jeugd te maken hebben. In dit kader zullen onder 
andere in combinatie met het Buurt Onderwijs Sportproject (BOS) voorlichtingsprogramma’s worden 
gegeven op o.a. scholen. Ook zal met de politie en het voortgezet onderwijs een bijeenkomst worden 
georganiseerd waarin een brede, samenhangende aanpak van drugs- en alcoholoverlast op en rond 
school zal worden samengesteld. In deze bijeenkomst zullen organisaties zoals bureau Halt, de GGD, 
Delta-Bouman en andere van belang zijnde partijen participeren. De politie zal deze bijeenkomst 
initiëren en in 2008 – voor wat betreft haar gedeelte – uitvoeren. Daarbij moet worden gedacht aan het 
ondersteunen van kluiscontrole, wapencontrole, het houden van zgn. “indrinkacties” bij 
georganiseerde schoolfeesten en voorlichting over drugs en alcohol op school.  
 
Voorts zal onderzocht worden of de beleidslijn en werkafspraken van gemeente, politie en HALT ten 
aanzien van alcoholmisbruik door jongeren kan worden geborgd in de APV. 
 
Daarnaast is Albrandswaard in 2008 overgegaan tot de bestuurlijke aanpak hennepkwekerijen. Hierbij 
wordt er tussen diverse betrokken organisaties zoals politie, gemeente en ENECO nauw 
samengewerkt om hennepkwekerijen te sluiten en de kosten door te berekenen naar de 
eigenaren/huurders van de panden waar de kwekerijen zich bevonden. Met de politie is 
overeengekomen dat ten minste drie hennepkwekerijen zullen worden ontmanteld en – indien daar 
sprake van is – zal de criminele organisatie die achter deze kwekerijen zit in beeld worden gebracht 
waarna tegen hen proces-verbaal zal worden opgemaakt. Voorts zal de politie iedere melding van 
drugsoverlast in de gemeente Albrandswaard onderzoeken, waaronder – indien van toepassing – het 
houden van een buurtonderzoek. 
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4. Het terugdringen van het aantal vernielingen 
Bij vernielingen zal op elke aangifte met daderindicatie politiecapaciteit worden ingezet met als doel 
de dader te achterhalen, tegen hem / haar proces-verbaal op te maken alsmede te bevorderen dat de 
dader de schade zal vergoeden. 
 
Er zal in het algemeen nadruk worden gelegd op graffiti binnen de gemeente Albrandswaard, waarbij 
1 diepgaand onderzoek zal worden ingesteld waarbij de dader(groep) in beeld zal worden gebracht en 
tegen de dader(s) van deze vorm van vernieling wordt proces-verbaal opgemaakt. Bij dit onderzoek 
zal worden gebruik gemaakt van de regionale databank van “tags”. Dit zijn de “handtekeningen” van 
plegers van graffiti. 
 
5. Buurtpreventie in de gehele gemeente Albrandswaard 
Om de buurtpreventie te verbreden naar de wijken waar dat wenselijk en haalbaar is, zal in 2009 een 
inventarisatieronde langs alle wijken in Albrandswaard worden gehouden. In 2010 zal een startnotitie 
en een organisatieplan worden opgesteld voor de wijk waar invoering van een buurtpreventieteam het 
meest kansrijk is. Wervingsbijeenkomsten zullen worden georganiseerd en convenanten gesloten. 
 
De politie is reeds gestart met een pilot buurtpreventie waardoor overlastsituaties sneller gesignaleerd 
kunnen worden. Politie-inzet kan dan doelmatiger en efficiënter. 
 
Voorts zal samen met de politie een preventieweek worden georganiseerd waarin een aantal 
algemene thema’s centraal zal staan. Doelstelling van deze week is bewustwording van sommige 
aspecten van strafbare feiten, het aangaan van verbinding met de inwoners van Albrandswaard 
alsmede het bevorderen van de aangiftebereidheid van het publiek. De behandelde onderwerpen van 
de preventieweek zullen zijn: 

- voorlichting over verkeersveiligheid 
- de samenwerking met bureau Halt 
- preventie tegen (woning)inbraken 
- voorlichting over en aanpak van huiselijk geweld. 

 
6. Adequaat voorbereid zijn op rampen en crises 
De gemeente zal haar crisisbeheersingsorganisatie uitwerken in een organisatieplan. Om de 
gemeenteambtenaren die een rol hebben bij de rampenbestrijding voor te bereiden op hun taak, zal 
een opleidings- en oefenbeleidplan worden opgesteld en uitgevoerd. In samenwerking met de 
veiligheidsregio worden het rampenplan (crisisplan) en de deelplannen geactualiseerd. 
 
Voorts zal voor een betere bereikbaarheid in 2009 gebruik gemaakt gaan worden van een 
alarmeringscomputer van de veiligheidsregio. 
 
7. Veilig ondernemen 
In 2009 zal met ondernemers verkend worden of een proces in gang kan worden gezet om het 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te introduceren. Gezamenlijk zal een pilot worden gestart. 
 
8. Toezicht en handhaving 
De bevoegdheden van de toezichthouders willen wij voor de langere termijn regelen waarbij 
de toezichthouders BOA-bevoegdheden zullen krijgen. In 2009 willen wij de handhavings- en 
toezichttaken van de gemeente in een integraal verband met elkaar brengen. Een integraal 
handhavings- en toezichtbeleid draagt ertoe bij dat de beperkt beschikbare menskracht 
hiervoor toch zo efficiënt mogelijk wordt ingezet. 
 
9. Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld  
Met regionale hulpverleningsinstanties zijn reeds afspraken gemaakt om effectiever op te treden in het 
geval van huiselijk geweld, kindermishandeling et cetera. In 2009 zal primaire aandacht uitgaan naar 
een convenant op basis van de Wet op de politiegegevens. Dit moet mogelijk maken dat informatie 
omtrent huiselijk geweld gedeeld wordt tussen de verschillende partners. In regionaal verband worden 
een uitvoeringsinstructie en protocol over aanpak huiselijk geweld opgesteld en voorlichtings-
bijeenkomsten georganiseerd. Ook de toepassing van het huisverbod wordt daarin opgenomen. In lijn 
met het vastgestelde beleid en protocol worden initiatieven ontwikkeld om huiselijk geweld makkelijker 
bespreekbaar te krijgen. 
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6.  Organisatorische borging 
 
 
6.1  Veiligheid in de gemeentelijke organisatie 
De coördinatie van het integrale veiligheidsbeleid is in Albrandswaard opgedragen aan de 
beleidsmedewerker openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. Deze is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de kadernota en het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid en voor de coördinatie 
en monitoring van de uitvoering daarvan. Afstemming hierover vindt periodiek plaats in een regiegroep 
veiligheid, waarin alle betrokken afdelingen en de relevante externe partners zitting hebben.  
 
De regiegroep zorgt voor de afstemming van de uitvoering van activiteiten op organisatieniveau (het 
oplossen van samenwerkingsproblemen binnen de organisatie, het coördineren van beleidsinitiatieven 
met een sectoroverstijgend karakter). De uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt gedaan door een 
tweetal werkgroepen: één gericht op fysiek en één op sociale veiligheid. Schematisch ziet dit er als 
volgt uit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het uitvoeringsprogramma wordt per activiteit afgesproken welke afdeling of persoon waarvoor 
verantwoordelijk is. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen procesregie, uitvoering en advies. 
Procesregie houdt in dat de desbetreffende afdeling of persoon de eindverantwoordelijkheid draagt en 
de activiteiten van de andere afdelingen en externe partners op elkaar afstemt. Voor de externe 
partners wordt daarmee ook een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente gerealiseerd. 
Uitvoering betekent dat een afdeling concrete uitvoeringsactiviteiten ontplooit ter realisatie van de 
beleidsvoornemens. Advies, tot slot, houdt in dat een afdeling door de procesregisseur wordt 
betrokken om over bepaalde veiligheidsaspecten een advies uit te brengen. Door de procesregie in 
bepaalde gevallen neer te leggen bij de inhoudelijke vakafdelingen wordt voorkomen dat het integrale 
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veiligheidsbeleid alleen wordt opgevat als een taak van de coördinator integrale veiligheid en los komt 
te staan van de reguliere organisatie. 
Ieder kwartaal zal de coördinator integrale veiligheid de stand van zaken over de voortgang 
rapporteren aan het college. De coördinator integrale veiligheid maakt een jaarlijkse evaluatie van de 
totstandkoming en uitvoering van het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het college. Het college 
rapporteert hierover aan de gemeenteraad. 
 
 
6.2  Externe afstemming 
In het kader van de invoering van de methode Kernbeleid Veiligheid zal met de samenwerkings-
partners in veiligheid een veiligheidsplatform worden samengesteld. De aanzet hiervoor is 
weergegeven in de bijlage. Dit exacte samenstelling kan op basis van voortschrijdend inzicht nog 
wijzigen. In dit model worden de vijf eerder benoemde veiligheidsvelden onderscheiden, die op hun 
beurt weer uiteenvallen in drie groepen of “schillen”. Allereerst zijn binnen de gemeentelijke 
organisatie zelf diverse afdelingen betrokken. Dit is de binnenste schil. Daaromheen bevinden zich de 
primaire strategische (externe) partners. Samen met de eerste schil vormen deze het 
Veiligheidsplatform. Tot slot zijn er nog diverse strategische partners en overlegstructuren die niet 
direct in het platform zijn vertegenwoordigd. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan het 
veiligheidsplatform zorgdragen voor de doorwerking van de informatiestroom en regievoering van en 
naar deze andere veiligheidspartners. Bij de uitwerking van bepaalde specifieke speerpunten 
(producten) kunnen deze partners alsnog direct bij het platform betrokken worden. 
 
 
6.3  Politiek-bestuurlijke inbedding 
 
Burgemeester 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is 
daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. De burgemeester heeft het 
opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op het terrein van 
de openbare orde, veiligheid en hulpverlening. 
 
Op basis van de Politiewet kan de burgemeester voor de uitoefening van het gezag de nodige 
aanwijzingen geven aan de politie. De burgemeester vervult in relatie tot deze wettelijke taken een 
coördinerende rol binnen het integrale veiligheidsbeleid. Als lid van het districtscollege 
(driehoeksoverleg: gemeente, politie en OM) heeft de burgemeester zicht op de uitvoering en de 
voortgang van het integrale veiligheidsbeleid. Deze positie maakt het mogelijk om in te grijpen 
wanneer het draagvlak vermindert, afspraken niet worden nagekomen of een koerswijziging nodig is. 
 
Wethouders 
Werkzaamheden van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integrale veiligheidsbeleid, 
waardoor veiligheid kan worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele 
college. Veiligheid werkt door op vele gemeentelijke taken en heeft daardoor raakvlakken met bijna 
alle gemeentelijke beleidsterreinen. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is 
op veiligheidsaspecten van het gemeentelijke beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van 
integraal veiligheidsbeleid. 
 
Gemeenteraad 
Het uiteindelijke politieke primaat voor de besluitvorming over het integrale veiligheidsbeleid ligt bij de 
gemeenteraad. De gemeenteraad zet veiligheid op de politieke agenda, stelt veiligheidsprioriteiten 
(kaders) vast en is (mede) betrokken bij het formuleren van de randvoorwaarden en het verstrekken 
van middelen die nodig zijn voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. Het college werkt dit uit in 
een uitvoeringsprogramma. Het college rapport minimaal eens per jaar aan de gemeenteraad over de 
voortgang van de gekozen beleidsprioriteiten. 
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6.4  Communicatie  
 
Communicatie is van invloed op de veiligheidsbeleving en de kwaliteit van het veiligheidsbeleid. Voor 
het realiseren van de doelstellingen van het veiligheidsbeleid is een heldere communicatie dan ook 
van essentieel belang. We communiceren op een open manier over plannen en resultaten en sturen 
in communicatie aan om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor veiligheid. 
Voor de uitvoering van communicatie en de wijze waarop wordt gecommuniceerd wordt aansluiting 
gezocht bij het bestaande communicatiebeleid. Daarnaast zal per activiteit of project (zoals 
beschreven in het uitvoeringsprogramma) bekeken worden in samenwerking met de afdeling 
communicatie hoe de communicatie m.b.t. de activiteit of het project het beste ingevuld en uitgevoerd 
dient te worden. Aandachtspunten hierbij zijn: wat is de doelstelling, wie is de doelgroep, wat is de 
boodschap, welke middelen kunnen het beste gebruikt worden en wie zijn de uitvoerders. 
 
 
6.5  Planning & Control  
 
Er is binnen de gemeente een coördinator IVB, deze rol wordt ingevuld door de beleidsmedewerker 
openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing. De raad stelt de kadernota vast en het college neemt 
samen met de gemeenteraad de beleidsontwikkeling, binnen het kader van de kadernotitie, ter hand. 
Dit resulteert in een uitvoeringsprogramma voor de looptijd van de kadernota. De coördinator IVB stelt 
dit uitvoeringsprogramma op en laat het door het college vaststellen. Het uitvoeringsprogramma wordt 
ter informatie aangeboden aan de raad. 
 
Het college geeft het ambtelijke apparaat opdracht om, onder coördinatie van de coördinator IVB, het 
uitvoeringsprogramma uit te voeren. Het managementteam zorgt voor de afstemming van de 
uitvoering van activiteiten op organisatieniveau (het oplossen van samenwerkingsproblemen binnen 
de organisatie, het coördineren van beleidsinitiatieven met een sectoroverstijgend karakter). 
 
Ieder kwartaal zal de coördinator IVB de stand van zaken over de voortgang rapporteren aan het 
college. De coördinator IVB maakt een jaarlijkse evaluatie van de totstandkoming en uitvoering van 
het uitvoeringsprogramma ten behoeve van het college. Het college rapporteert hierover aan de 
gemeenteraad. 
 
Binnen de gemeente wordt geadviseerd over en gewerkt aan IVB, ook wordt IVB geborgd in de 
organisatie. De borging in de organisatie is een taak van de coördinator IVB. Deze coördinator vormt 
de centrale borging van het beleid en eveneens de belangrijkste adviserende partij over IVB. 
De coördinator IV voert beleidsmatig overleg met de strategische veiligheidspartners. Concreet vindt 
deze borging binnen de gemeente Albrandswaard plaats in het stafoverleg van de burgemeester. 
 
De coördinator maakt onderdeel uit van tal van overleggen op zowel lokaal als regionaal niveau. In 
deze gremia stelt de coördinator het IVB aan de orde en daarin waakt hij voor de uitvoering van het 
programma. Het college kan daarnaast één of meerdere werkgroepen instellen die concrete 
veiligheidsproblematiek aanpakken. 
 
De systematische bewaking van het veiligheidsbeleid vindt plaats door de coördinator IVB met behulp 
van het uitvoeringsprogramma. In dit programma wordt een overzicht gegeven van de partners, de 
activiteiten en de bijbehorende tijdsplanning. Door middel van deze gegevens kan er een 
systematische bewaking plaatsvinden van het veiligheidsbeleid, er kan controle worden uitgeoefend 
op de betrokken partners en de gemaakte afspraken. Ieder kwartaal vindt een voortgangsrapportage 
plaats aan het college en ieder jaar wordt het uitvoeringsprogramma geëvalueerd en wordt deze 
evaluatie (verantwoording) aangeboden aan het college en ter kennis name aan de raad. Deze cyclus 
past binnen de reguliere P&C cyclus van de gemeente Albrandswaard en in bijzonder van het team 
bestuur.  
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Bijlage: Overzicht samenwerkingspartners Albrandswaard 
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Veiligheid 
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RZ 

EZ 

Politie 

OM 
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Politie 

Politie 

Politie 

Politie 
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Scholen 
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C. Jeugd en veiligheid 
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E. Integriteit en veiligheid 
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en veiligheid 
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bedrijven 

OM 

Ondernemers 
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veiligheid 

Veiligheids- 
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Brandweer 
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RZ 

 
 

Fietsenzaken 

GGZ 

Bewoners 

Bewoners 
 

OOV 
 

Veiligheids- 
regio 

 

GGD 

 

Evenementen-
organisatoren 

 

Jeugd 

 
OOV 

 

 

Leerplicht 

 

OM 
 

Opvoedbureau 
 

Kinderbescherming 
 

Buitenschoolse 
Opvang 

 
Kraamzorg 

 

OOV 

Ondernemers 

RWS 

Waterschap 

Bewoners 

Burgerzaken 

FD 
OW 
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Bijlage: Lijst met afkortingen 
 
Afkorting Betekenis
DCMR Mileudienst Rijnmond
EZ Economische Zaken
FD Financiëlel Dienst
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGZ Geestelijke Gezondheidzorg
JPT Jeugd Preventieteam
OM Openbaar Ministerie
OOV Openbare Orde en Veiligheid
OW Onderwijs
RWS Rijkswaterstaat
RZ Ruimtelijke Zaken  


