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Onderwerp 
Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 vast te stellen met daarin de thema’s:  

 Aanpak High Impact Crimes 
 Aanpak jeugdoverlast & Alcohol- en drugsgebruik 
 Senioren en Veiligheid 
 Verwarde personen 
 Ondermijning 
 Communicatie 

 
Inleiding 
Elke vier jaar stelt u een vernieuwd Integraal Veiligheidsbeleid (hierna IVB) vast. Hierin worden de 
onderwerpen en prioriteiten voor de aankomende jaren vastgelegd. Hierdoor kunnen wij als gemeente 
de juiste keuzes maken in de aanpak van criminaliteit om zo die veilige woon- en leefomgeving te 
creëren. 
 
Beoogd effect 
De gemeente Albrandswaard wil een veilige woon- en leefomgeving creëren voor haar inwoners, 
bedrijven en instellingen, zowel in subjectieve als objectieve zin. Deze partijen vervullen daarin zelf 
ook een belangrijke rol. Zij worden daarom in toenemende mate betrokken bij het verbeteren van de 
veiligheidssituatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Het IVB heeft linken met verschillende beleidslijnen die in de gemeente aanwezig zijn. Hierbij kan 
gedacht worden aan onder andere het gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, alcohol- en drugsbeleid en het 
horecabeleid.  
Tevens wordt er jaarlijks een Actieplan Veiligheid (voorheen uitvoeringsprogramma) opgesteld waarin 
per jaar de prioriteiten worden benoemd en aangepakt. Dit Actieplan Veiligheid wordt binnenkort ter 
informatie toegezonden aan uw Raad.   
 
Argumenten 
1. Veiligheidsdoelen moeten periodiek worden geactualiseerd 
Politiewet artikel 38b beschrijft dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar een plan moeten 
vaststellen waarin de doelen worden vastgesteld op het gebied van veiligheid. In jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma’s wordt concreet per jaar aangegeven wat de prioriteiten worden voor dat jaar.  
 
2. Gekozen thema’s hebben het grootste effect op de veiligheidsbeleving van onze inwoners. 
Door landelijke en regionale ontwikkelingen, subjectieve en objectieve veiligheidscijfers van de 
afgelopen jaren, prioriteiten uit het vorige IVB en de binnenkomende meldingen is gekozen voor de 
zes genoemde thema’s. Deze.  
 
Overleg gevoerd met 
 
Voor de actualisatie van het IVB is contact gezocht met verschillende doelgroepen uit onze gemeente. 
De volgende doelgroepen zijn benaderd: (horeca) ondernemers, senioren, sportverenigingen en u als 
Raad.  
 



Kanttekeningen 
n.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
In het IVB geven we aan welke onderwerpen we belangrijk vinden en welke inzet we daarbij kiezen. 
De kaders voor de komende vier jaar worden vastgesteld. Op basis van dit beleid wordt jaarlijks een 
Actieplan Veiligheid opgesteld waarin concrete werkzaamheden en projecten worden benoemd.  
 
Evaluatie/monitoring 
Middels het jaarlijkse Actieplan Veiligheid worden de onderwerpen en prioriteiten gemonitord. 
 
Financiën  
In de begroting is een bedrag van rond de € 75.000 per jaar opgenomen voor de uitvoering van het 
integraal veiligheidsbeleid. Dit bedrag wordt in hoofdlijnen besteed aan het faciliteren van projecten 
om de doelstellingen te realiseren.  
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
n.v.t. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na vaststelling in uw Raad wordt het IVB openbaar voor alle inwoners door middel van plaatsing op de 
gemeentelijke website. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  

- Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020 (1149579) 
- Raadsbesluit (1149578) 
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