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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
Samenvatting 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
In carrouselverband is met u afgesproken dat u voortaan een raadsinformatiebrief op 
het terrein van veiligheid ontvangt. Het doel van deze informatiebrief is om u bij te 
praten over ontwikkeling op het terrein van veiligheid. Per kwartaal zult u deze 
informatiebrief ontvangen. 
 
Ontwikkelingen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VR-RR) 
De Veiligheidsregio maakt zowel organisatorisch als beleidsmatig veranderingen door. 
In beleidsmatige zin legt de VR-RR de focus op het intensiveren van de samenwerking 
met gemeenten. Gemeenten worden daarbij steeds eerder betrokken bij de begroting 
en beleidsplannen van de VR-RR.   
Daarnaast vinden veranderingen in de organisatiestructuur plaats. De geografische 
indeling in districten is inmiddels losgelaten. Hierdoor vervalt de functie van 
districtscommandant. Ook de functie postcommandant verdwijnt. 
In de plaats komen clustercommandanten die meerdere blusgroepen aansturen. 
Voor de blusgroepen die alleen uit vrijwilligers bestaan wordt bezien welke extra 
ondersteuning nodig en mogelijk is. 
 
Ontwikkelingen Nationale Politie 
Per 1 januari 2013 is de nationale politie van start gegaan. Concreet betekent dit voor 
Albrandswaard dat zij voortaan samen met de overige BAR-gemeenten in het 
districtelijk veiligheidsoverleg vertegenwoordigd zijn. In dit overleg vindt afstemming 
tussen gemeenten, politie, justitie en de deelgemeenten plaats.  
De BAR-gemeenten krijgen samen met Hoogvliet een basiseenheid. Deze eenheid 
gaat uit ongeveer 200 FTE bestaan. Eind 2e kwartaal 2013 worden de leidinggevenden 
binnen deze basiseenheid benoemd waarna in het 3e kwartaal 2013 de basiseenheid 
zal worden gevormd en operationeel zal zijn.  
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Buurtpreventie 
Vanuit het project ‘de buurt bestuurt’ in Portland heeft een aantal bewoners 
aangegeven een buurtpreventieteam te willen opstarten. Vervolgens heeft het 
buurtpreventieteam Rhoon-Noord uitleg gegeven over hun werkwijze en ervaringen. 
De geïnteresseerden zullen eind januari een bijeenkomst organiseren waarbij samen 
met de gemeente en politie afspraken worden gemaakt over taken, 
verantwoordelijkheden en verwachtingen van alle betrokken partijen. Onze gemeente 
faciliteert en ondersteunt dit initiatief.  
 
Jaarwisseling 
In Albrandswaard is tijdens de afgelopen jaarwisseling voor € 11.000,- aan schade 
aangericht. Hoewel dit een aanzienlijk lager schadebedrag is dan voorgaande jaren is 
dit naar het oordeel van ons bestuur nog altijd te hoog. Het streven is dit bedrag 
volgend jaar verder naar beneden te brengen.  
 
Ontwikkelingen regionaal veiligheidsbudget 
Binnen politieregio Rotterdam-Rijnmond betalen de betrokken gemeenten afzonderlijk 
verschillende bijdragen aan veiligheidspartners om taken op het terrein van integrale 
veiligheid uit te voeren. In politieregio Zuid-Holland Zuid zijn deze bijdragen gebundeld 
tot één budget, uitgedrukt in een bedrag per inwoner. Met de invoering van de 
Nationale Politie, waarbij deze regio’s tot de eenheid Rotterdam worden 
samengevoegd, is het wenselijk dit beleid te harmoniseren. Op dit moment onderzoekt 
de onlangs ingestelde commissie Van Vliet hiervoor de mogelijkheden. Gemeenten 
krijgen hierdoor meer inzicht in de financiële situatie en sturingsmogelijkheden 
(budgetbeheer). 
 
Procedure rondom onttrekkingen 
Naar aanleiding van de recente onttrekking is in het vierhoeksoverleg tussen de 
burgemeester, de algemeen directeur Kijvelanden, de regio officier van justitie en de 
districtschef van de politie nogmaals gesproken over het begeleid verlof en de 
procedure bij een eventuele onttrekking.  
De procedure is naar mijn inzicht zorgvuldig. Tevens wijkt het aantal onttrekkingen van 
cliënten van de Kijvelanden niet af van het gemiddelde bij soortgelijke instellingen.   
Daarnaast is de KLPD verantwoordelijk voor de opsporing van onttrokken cliënten. De 
opsporing gaat daarmee niet ten koste van de lokale politiezorg.  
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Huisverboden 
In de periode 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 zijn in totaal 26 huisverboden opgelegd. 
In 8 gevallen heeft de burgemeester hiertoe niet besloten. In 21 van de 26 gevallen is 
sprake geweest van een verlenging van het verbod met 18 dagen. De uitvoering van 
deze wettelijke taak is arbeidsintensief, gezien de benodigde zorgvuldigheid bij de 
uitvoering.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
De burgemeester van de gemeente Albrandswaard, 

 
 
Ger J. van de Velde – de Wilde 
 
 
 


