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ONDERWERP
Actieplan integraal veiligheidsbeleid 2013.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Het integraal veiligheidsbeleid 2013 van de gemeente Weert bestaat uit twee delen:
1.
De Kadernota 2011-2014 bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het
gebeid van integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de
veiligheidsprojecten/activiteiten. De Kadernota heeft betrekking op de periode 20112014.
2.
Het Actieplan 2013 bevat de projecten/activiteiten, die als doel hebben het verhogen
van de sociale en fysieke veiligheid in Weert in 2013.
De projecten/activiteiten uit het actieplan dienen bij te dragen aan de doelstellingen op het gebied
van veiligheid (zie de Kadernota en zie ook programmabegroting 2013 (programma 1: algemeen
bestuur, dienstverlening en veiligheid).
In het Integraal veiligheidsbeleid (Kadernota 2011-2014) is een drietal prioriteiten genoemd.
Het betreft:
*
veilige woon- en leefomgeving (veilige wijken)
*
veilig uitgaan;
*
jeugd en veiligheid.
Bij de totstandkoming van het Actieplan 2013 is gebruik gemaakt van de handreiking “kernbeleid
veiligheid”van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).
Hierin staat beschreven dat de gemeenteraad de meerjarige kadernota vaststelt en het jaarlijks
door het college vastgestelde actieplan controleert.
PROBLEEMSTELLING
Weert wil een levendige, sociale, ondernemende en veilige gemeente zijn, zo staat omschreven in
de toekomstvisie Weert, opmaat naar de toekomst, op maat in 2015.
Weert is in 2015 een stad met een hoge sociale samenhang, kwaliteit en vitaliteit, waarin het voor
alle groeperingen uit de samenleving prettig leven is.
Werken aan meer veiligheid past in deze toekomstvisie van Weert.
Ook in het coalitieprogramma voor de raadsperiode 2010-2014, genaamd met tegenwind, toch
vooruit! is integrale veiligheid een thema. Met name het tegengaan van kleine ergernissen en het
intensiveren en verbeteren van toezicht en handhaving zijn speerpunten.
Integrale veiligheid in Weert betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid,
onder regie van de gemeente en met een samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen.
Hierbij werken private en publieke partijen samen aan het verbeteren van de veiligheid.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid.
Dit betekent dat de gemeente signalen oppikt, partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert, het
proces coördineert, afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt en monitort en de
effecten daarvan evalueert.
De regierol van de gemeente op het gebied van integrale veiligheid wordt naar verwachting in
2013 wettelijk vastgelegd in de Gemeentewet. Gemeenten zijn dan verplicht lokaal integraal
veiligheidsbeleid te hebben.
Het actieplan wordt jaarlijks opgesteld (plan) en uitgevoerd (do).
Op basis van de veiligheidsanalyse wordt het veiligheidsbeleid geëvalueerd (check). Vervolgens
wordt het actieplan bijgesteld (act).
COMMUNICATIE
Het door de raad vastgestelde Actieplan 2013 wordt op de website van de gemeente Weert
geplaatst: www.weert.nl (> wonen & leven > veiligheid).
Ook wordt het actief verspreid onder de betreffende medewerkers van de gemeentelijke afdelingen
en sectoren en onder de (veiligheidspartners), waaronder de wijk- en dorpsraden.
Spreekrecht in de raadsvergadering is mogelijk krachtens artikel 23a van het Reglement van Orde
voor de raadsvergadering.
EVALUATIE
Jaarlijks wordt het Actieplan Integraal veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do).
Op basis van de jaarlijkse veiligheidsanalyse en evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid
(check) wordt het actieplan bijgesteld (act).
De raad kan op basis van de veiligheidsanalyse en de evaluatie jaarlijks nieuwe acties vaststellen.
De raad kan hierdoor uitvoering geven aan de controlerende taak en beoordelen of het college
binnen de kaders van het vastgestelde beleid heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is
nagekomen.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
>
VOORSTEL COLLEGE
Vaststellen van het Integraal veiligheidsbeleid 2013, Weer(t) veiliger!
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2

Nummer raadsvoorstel: RAD-000757

RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012;

besluit:
Het Integraal veiligheidsbeleid 2013, Weer(t) veiliger! vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 30 januari 2013.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

