MEMO AAN DE GEMEENTERAAD
Aan
T.a.v.
Datum
Betreft
Van
Ons kenmerk
Bijlagen
CC

De gemeenteraad
30 januari 2014
Uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2014
De burgemeester
139126
1
-

Paraaf

Datum

Controller
Directie

Samenvatting

Geachte dames en heren,

Hofhoek 5
3176 PD Poortugaal
Postbus 1000
3160 GA Rhoon

Eind 2012 is het integrale veiligheidsbeleid 2013-2016 door uw raad vastgesteld. In dit
beleidsplan staan de volgende prioriteiten centraal:
o Inzet op het tegengaan van vermogenscriminaliteit
o Het verminderen van overmatig alcohol- en drugsgebruik
o Jeugdigen en hun omgeving in toenemende mate bij
probleemoplossing betrekken
o Sterke focus op een preventieve aanpak op het terrein van jeugd &
veiligheid
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Fax 010 501 81 80
www.albrandswaard.nl

Om de bovenstaande prioriteiten te realiseren wordt jaarlijks een
uitvoeringsprogramma opgesteld. In dit uitvoeringsprogramma staan de concrete
acties beschreven die rondom de verschillende prioriteiten worden ondernomen. In de
bijlage treft u het uitvoeringsprogramma voor 2014 aan.
Mocht u nog vragen hebben of hierover in carrouselverband van gedachten willen
wisselen verzoek ik u dit onderwerp te agenderen via de agendacommissie.
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner

Veiligheidsanalyse integraal veiligheidsbeleid
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Gemeente Albrandswaard

1. Inleiding
Op 17 december 2012 heeft de gemeenteraad het integraal veiligheidsbeleid 2013-2016 vastgesteld. Dit plan schetst de veiligheidsprioriteiten voor de
komende vier jaar. Daarbij zijn de volgende prioriteiten aangegeven:
1.
2.
3.
4.

De aanpak van vermogenscriminaliteit
De aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik
Jeugdigen en de omgeving meer bij probleemoplossing betrekken
Een sterke focus op een preventieve aanpak van jeugd en veiligheid

Om uitvoering te geven aan bovenstaande prioriteiten is in samenwerking met de betrokken veiligheidspartners het uitvoeringsprogramma voor 2014
opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma schetst de concrete acties die worden ondernomen om invulling te geven aan de gestelde prioriteiten.

Veiligheidsprioriteit 1: De aanpak van vermogenscriminaliteit1
Projectonderdeel
1.1 Roadshow Veilig Wonen

Doel
Het creëren van bewustwording, het
informeren over veilig wonen en het
promoten van veiligheidsinitiatieven.

1.2 Inzet op hotspots

Een veilige wijk en het creëren van
bewustwording en betrokkenheid bij de inzet
op inbraken, diefstallen en overvallen.
Het informeren over preventietips tegen
inbraken, het doorgeven van signalen en het
creëren van bewustwording.

1.3 Communicatie via columns,
de Schakel, sociale media,
website en andere
middelen
1.4 Donkere dagen offensief

1.5 Inzet buurtpreventieteams

Het creëren van bewustwording en
verantwoordelijkheid bij inwoners en
bedrijven.
Door het buurtpreventieteam actief te
betrekken bij de aanpak van
vermogenscriminaliteit kan het
veiligheidsgevoel worden verhoogd, zijn er
extra oren en ogen in de wijk en ontstaat er
betrokkenheid bij de aanpak.

Wie
Gemeente
Albrandswaard/Barendrecht,
politie, buurtpreventie,
woningbouwverenigingen
Gemeente/OOV, politie

Gemeente/OOV/communicatie,
politie,
woningbouwverenigingen,
buurtpreventieteams
Gemeente/OOV/communicatie,
politie
Buurtpreventieteams RhoonNoord en Portland

Planning
7 april 2014

Afhankelijk van
het ontstaan
van hotspots
Geheel 2014

Benodigde financiën
€ 3.750

€ 5.000

€ 2.000

3e en 4e
kwartaal 2014

-

Geheel 2014

-

Veiligheidsprioriteit 2: De aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik
Projectonderdeel
2.1 Opstellen actieprogramma

1

Doel
In cocreatie met verenigingen, sociëteiten en
ondernemers komen tot een actieplan.

Wie
Gemeente, verenigingen,
sociëteiten, ondernemers

Onder vermogenscriminaliteit worden woninginbraken, auto-inbraken/diefstallen en roofovervallen verstaan.

Planning
1e/2e kwartaal
2014

Benodigde financiën
-

2.2 Uitvoering geven aan het
actieprogramma
2.3 Het uitvoeren van
horecacontroles
2.4 Inzet Bouman GGZ

2.5 Stimuleren van de BOBcampagne bij
sportverenigingen

In coproductie met alle betrokken partijen het
gebruik van alcohol & drugs in Albrandswaard
verminderen.
Het voorkomen van de verkoop van alcohol
aan minderjarigen.
Bewustwording creëren bij jongeren & ouders
over de gevaren van overmatig alcohol- en
drugsgebruik.
Bewustwording creëren over de gevaren van
alcoholgebruik in de sportkantine en het
verkeer.

Gemeente, verenigingen,
sociëteiten, ondernemers,
scholen, ouders
Gemeente/toezicht en
handhaving
Bouman GGZ

Geheel 2014

€ 10.000

Geheel 2014

-

Geheel 2014

€ 15.000

ROV Zuid-Holland, gemeente,
sportverenigingen

2e kwartaal
2014

-

Veiligheidsprioriteit 3: Jeugdigen en de omgeving meer bij probleemoplossing betrekken
Projectonderdeel
3.1 Inzet van sociale media
3.2 Project ‘de buurt bestuurt’

3.3 Ondersteuning
buurtpreventieteams
3.4 Inzet van communicatie
(Indruk pagina in Schakel)
over initiatieven in
Albrandswaard

Doel
Jeugd betrekken, informeren en stimuleren tot
het nemen van eigen initiatief.
Verdere uitrol van het project in Rhoon-Zuid
met als doel bewoners meer invloed te geven
op veiligheidsbeleid in hun wijk.
Ontwikkeling en uitbreiding van de teams om te
komen tot een hoger veiligheidsgevoel en
veiligere wijken.
Informatie verstrekken en bewustwording
creëren over de lopende initiatieven en
projecten.

Wie
SWA, gemeente/OOV

Planning
Geheel 2014

Benodigde financiën
-

Gemeente/OOV/ BOA’s,
politie

2e kwartaal
2014

€ 1.000

Gemeente/OOV, politie

Geheel 2014

€ 8.000

Gemeente/ communicatie en
OOV

Geheel 2014

€ 1.000

Veiligheidsprioriteit 4: Sterke focus op preventieve aanpak van jeugd en veiligheid
Projectonderdeel
4.1 Het aansluiten van het lokaal
zorgnetwerk op het
Steunpunt Huiselijk Geweld
4.2 Deskundigheidsbevordering
van veiligheidspartners

Doel
Het realiseren van een sluitende aanpak.

Wie
GGD, Flexus Jeugdplein,
SWA, gemeente, politie

Planning
1e kwartaal
2014

Benodigde financiën
-

Een tijdige signalering van eventuele
problemen door veiligheidspartners.

1e kwartaal
2014

4.3 De doorontwikkeling van
sociale wijkteams

Het realiseren van een voorpost in de wijken
waardoor tijdig kan worden gesignaleerd en
indien nodig adequaat kan worden
opgeschaald richting zorg.

Bouman GGZ, politie,
jongerenwerk,
buurtpreventie, BOA’s
SWA, Bureau Jeugdzorg,
gemeente

Zit in inzet
Bouman GGZ
(2.4).
-

Geheel 2014

Going concern taken
Naast de bovengenoemde thema’s wordt dit jaar aan een tiental overige strategische schema’s gewerkt. De volgende thema’s hebben het karakter van ‘going
concern’ taken:
- De voortgang van veiligheidsprocessen
- Veilige en leefbare wijken en buurten
- De aanpak huiselijk geweld
- Veilige winkelgebieden en bedrijfsterreinen
- Veilig uitgaan
- Evenementen en toerisme
- Toezicht en handhaving
- Verkeersveiligheid
- Brandveiligheid
- Externe veiligheid & crisisbeheersing
- Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit en ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Financieel overzicht veiligheidsbudget
Onderstaand overzicht geeft de verdeling van het budget weer dat in de begroting is opgenomen voor de uitvoering van Programma A: openbare orde &
veiligheid. Dit is het budget voor 2014.
1. De aanpak van vermogenscriminaliteit
- Communicatie/roadshow/inzet op hotspots
2. De aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik
- Inzet Bouman GGZ
- Realisatie uitvoeringsprogramma
3. Jeugdigen en de omgeving meer bij probleemoplossing betrekken
- Buurt bestuurt/buurtpreventie/communicatie
Aanpak overige strategische thema’s (huisverboden, aanpak hennep, etc.)
Rampenbestrijding (opleiden, trainen, oefenen)

€ 10.000
€ 22.000
€ 20.000

Totaal

€ 87.750

€ 10.750
€ 15.000
€ 10.000

