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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
117891 

Raadsvoorstel: 
118578 

Portefeuillehouder: 
Harald Bergmann 

     
     
     
 
Onderwerp 
Veiligheidsanalyse gemeente Albrandswaard, de opmaat naar het integraal veiligheidsbeleid 2013-
2016 
 
Geadviseerde beslissing: 

 

- Uw raad wordt verzocht een beeld te vormen over de veiligheidsanalyse en de volgende 

voorgestelde prioriteiten voor het nog op te stellen integraal veiligheidsbeleid 2013-2016; 

o Inzet op het tegengaan van vermogenscriminaliteit 

o Het verminderen van overmatig alcohol- en drugsgebruik 

o Jeugdigen en omgeving in toenemende mate bij probleemoplossing betrekken 

o Sterke focus op een preventieve aanpak op het terrein van jeugd & veiligheid 

- Uw raad wordt verzocht een oordeel te vormen over de voorgestelde prioriteiten en eventueel 

wijzigingen aan te brengen, waarmee het kader wordt gecreëerd voor het nog op te stellen 

integraal veiligheidsbeleid 2013-2016.  
 
 
Samenvatting: 

De Kadernota 2009-2012 loopt af. Dit vraagt om het actualiseren van het huidige beleid en te komen 

tot een nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2013-2016. Voorafgaand aan de ontwikkeling 

van het nieuwe beleid is een veiligheidsanalyse gemaakt. Deze analyse bestaat uit gegevens over de 

huidige veiligheidssituatie, een evaluatie van het huidige integraal veiligheidsbeleid en een voorstel 

t.a.v. prioriteiten voor het nog op te stellen integraal veiligheidsbeleid 2013-2016.  
 

Veiligheidssituatie 

De veiligheidssituatie is in kaart gebracht middels gegevens vanuit onder andere de 

Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond, Politie, Brandweer, de Leefbaarheidsmonitor en het 

gemeentelijk meldpunt.  

Ten opzichte van het laatste meetmoment in 2009 is de veiligheidssituatie in 2011 op veel terreinen 

verbeterd. De cijfers op het gebied van criminaliteit, het aantal gevoelens van onveiligheid en overlast 

van groepen jongeren laten allen een positieve trend zien. Ook is de sociale en fysieke kwaliteit van 

de wijken uit het oogpunt van veiligheid de afgelopen jaren verbeterd.  

Aandachtspunt is het aantal diefstallen van motorvoertuigen. Op dit terrein is een aanzienlijke stijging 

te zien, ook ten opzichte van omringende gemeenten.  

 

Evaluatie 

De prioriteiten uit het integraal veiligheidsbeleid 2009-2012 zijn met betrokken partijen als politie, 

brandweer, jongerenwerkers, RET, woningbouwverenigingen, BOA's, etc. geëvalueerd. Betrokkenen 

hebben aangegeven waar vanuit hun vakgebied eventuele verbeteringen kunnen worden aangebracht 

en waar beleidsversterkingen dienen plaats te vinden.   
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Voorstel t.a.v. nieuwe prioriteiten 

Vanuit de gegevens over de veiligheidssituatie en de evaluatie kan een advies worden gegeven ten 

aanzien van prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016. Uw raad wordt gevraagd een 

oordeel te vormen ten aanzien van dit advies en eventueel wijzigingen in prioriteiten aan te brengen. 

Dit oordeel zal het kader vormen voor het op te stellen nieuwe integraal veiligheidsbeleid. Het nieuwe 

beleidsplan zal in december 2012 aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.  
 
 
Proces: 

- De veiligheidsanalyse en voorgestelde prioriteiten bespreken in een oordeelsvormende en 

beeldvormende carrousel van 28 augustus. Tijdens deze vergadering heeft uw raad de 

gelegenheid een oordeel te vormen over de voorgestelde prioriteiten en daarmee het kader te 

scheppen voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid.  

- De benoemde prioriteiten worden in de daaropvolgende maanden verwerkt tot een nieuw 

integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2013-2016.  

- Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 kan naar verwachting in december 2012 ter 

besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd.  

- Na vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 wordt een uitvoeringsprogramma 

voor het jaar 2013 opgesteld.  

 
 
Doel: 
Het doel van de veiligheidsanalyse is het verkrijgen van een helder beeld van de huidige aanpak en 

situatie op het terrein van veiligheid. Hierdoor ontstaat inzicht in de hoofdlijnen van de benodigde 

aanpak in het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016.  

Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 heeft tot doel een veilige omgeving voor burgers, bedrijven 

en instellingen te creëren.   

 
 

Betrokken belangen: 
Met de invoering van de 'wijziging van de gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol 

van gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid' worden gemeenten verplicht iedere vier 

jaar een gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid vast te stellen. Albrandswaard beschikt vooruitlopend 

op de wettelijke verplichting net als vele andere gemeenten al over een integraal veiligheidsbeleid. Het 

aflopen van het huidige beleid en de nieuwe wetgeving vragen om het opstellen van een nieuw 

beleidsplan. 

 

Belangenafweging: 
Niet van toepassing.  

 

Scenario's 
1. Instemmen met de voorgestelde prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016. 

2. Instemmen met een gedeelte van de voorgestelde prioriteiten voor het integraal 

veiligheidsbeleid 2013-2016 en deze aan te vullen en/of te wijzigen. 

3. Alternatieve prioriteiten voorstellen tijdens de carrouselvergadering van 28 augustus 2012. 

 

Scenariokeuze en resultaat 
De gemeenteraad wordt verzocht een oordeel te vormen over de scenario's. 
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Kosten: 
Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 is in de Voorjaarsnota 2013 een 

bedrag van 75.000 euro per jaar opgenomen. Dit bedrag zal worden aangewend om de prioriteiten en 

lopende veiligheidswerkzaamheden uit te voeren.  

 

Evaluatie en controle: 

De door u vastgestelde kaders in de carrouselvergadering van 28 augustus 2012 worden verwerkt in 

het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016. Dit beleidsplan zal in december 2012 ter besluitvorming aan 

u worden voorgelegd. Jaarlijks zal tijdens de carrouselvergadering in december het beleid tussentijds 

worden geëvalueerd. 

 
Bijlagen: 

  117894: Veiligheidsrapportage Rotterdam Rijnmond 2012  
  117897: Veiligheidsanalyse gemeente Albrandswaard 2012  
  118487: Printversie raadsvoorstel inzake veiliheidsanalyse  
 

 
Poortugaal,  
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,  De loco burgemeester, 

 

 

Hans Cats  Raymond van Praag  
 


