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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
Programma A Veiligheid en 
openbare orde 

BBVnummer: 
121320 

Raadsvoorstel: 
121602 

Portefeuillehouder: 
Ger van de Velde-de Wilde 

     
     
     
 
Onderwerp 
Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 van de gemeente Albrandswaard  
 
Geadviseerde beslissing: 

- Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 vast stellen waarbij de volgende prioriteiten centraal 
staan: 

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 

 
 
 
Samenvatting: 
Aanleiding  
De aanleiding voor de ontwikkeling van een nieuwe beleidsplan is tweeledig. Enerzijds loopt het 
huidige integraal veiligheidsbeleid af. Anderzijds worden gemeenten 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', in tegenstelling tot het verleden, verplicht om iedere vier jaar een 
gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid vast te stellen.  
 
Het proces naar een nieuw plan 
Voorafgaand aan de opstelling van dit nieuwe beleidsplan is in samenwerking met de werkgroepen 
sociale en fysieke veiligheid een veiligheidsanalyse opgesteld. Hierbij is de veiligheidssituatie in kaart 
gebracht via gegevens vanuit onder andere de Veiligheidsrapportage Rotterdam-Rijnmond (zie 
bijlage), Politie, Brandweer, de Leefbaarheidsmonitor en het gemeentelijk meldpunt. Deze analyse is 
op 28 augustus jl. in carrouselverband met uw gemeenteraad besproken. Uw raad heeft daarbij 
ingestemd met de uitwerking van de voorgestelde prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid 
2013-2016.  
 
Nieuwe prioriteiten 
Het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 richt zich op de volgende prioriteiten: 

- Inzet op het tegengaan van vermogenscriminaliteit 
- Het verminderen van overmatig alcohol- en drugsgebruik 
- Jeugdigen en omgeving in toenemende mate bij probleemoplossing betrekken 
- Sterke focus op een preventieve aanpak op het terrein van jeugd & veiligheid 

 
Overige (strategische) thema's 
Naast de beschreven prioriteiten bestaat het beleid uit een aantal overige (strategische) thema's. 
Deze thema's hebben meer het karakter van 'going concern'. Hierbij worden doelen gesteld onder 
andere op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld, toezicht en handhaving, veilige 
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winkelgebieden en bedrijventerreinen en de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.  
 
Vervolg: opstellen uitvoeringsplan 
Na vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 wordt per jaar een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van dat jaar en het 
uitvoeringsprogramma van het komende jaar ter bespreking aan uw raad voorgelegd.  
 
Proces: 
Na vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 wordt per jaar een 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Aan het eind van het jaar worden de resultaten van dat jaar en het 
uitvoeringsprogramma van het komende jaar ter bespreking aan uw raad voorgelegd.  
 
Doel: 
De gemeente Albrandswaard wil een veilige woon- en leefomgeving creëren voor haar burgers, 
bedrijven en instellingen, zowel in subjectieve als objectieve zin. Deze partijen vervullen daarin zelf 
een belangrijke rol. Zij worden daarom in toenemende mate betrokken bij het verbeteren van de 
veiligheidssituatie. Veiligheid is daarbij voor een belangrijk deel afhankelijk van de sociale samenhang 
binnen Rhoon en Poortugaal.  
 
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 het voorgestelde integraal veiligheidsbeleid 2013-2016. 
2. Niet instemmen met het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016.   

 
Scenariokeuze en resultaat: 
Uw gemeenteraad wordt verzocht in te stemmen met het voorgestelde beleidsplan. 
 
Communicatie: 
Niet van toepassing.  
 
Kosten: 
Voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 is in de Voorjaarsnota 2013 en in de 
programmabegroting 2013-2016 een bedrag van 75.000 euro per jaar opgenomen. Dit bedrag zal 
worden aangewend om de prioriteiten en lopende veiligheidswerkzaamheden uit te voeren. In het nog 
op te stellen uitvoeringsprogramma wordt per prioriteit een specificatie van de te maken kosten 
weergegeven.  
 
Evaluatie en controle: 
Jaarlijks zal tijdens een carrouselvergadering in december het beleid tussentijds worden geëvalueerd.   
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Bijlagen: 

  121323: Integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 Gemeente Albrandswaard  
  117897: Veiligheidsanalyse gemeente Albrandswaard 2012  
  117894: Veiligheidsrapportage Rotterdam Rijnmond 2012  
 

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

 

 

         
Hans Cats        Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


