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ONDERWERP
Vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en
Leudal.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
De huidige afzonderlijke veiligheidsbeleidsplannen van de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal
lopen op korte termijn ten einde (31-12-2014).
De komst van het nieuwe politiebestel en de aanwezigheid van goed functionerende
samenwerkingsverbanden waren voor het Robuuste BasisTeam Weert-Nederweert-Leudal
(RBT Weert) aanleiding om te kiezen voor een andere aanpak. Het RBT (voorheen de ‘lokale
driehoek’) heeft op 28 augustus 2013 opdracht gegeven aan de drie gemeenten om gezamenlijk
het nieuwe veiligheidsbeleid vorm te geven voor de periode 2015-2018 en dit te verwoorden in één
gezamenlijk veiligheidsbeleidsplan 2015-2018.
PROBLEEMSTELLING
Het veiligheidsdomein is volop in beweging. Per 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet in werking
getreden. Hierbij is ook het politiebestel gereorganiseerd. In de nieuwe structuur is een centrale rol
weggelegd voor het RBT. Tegelijkertijd zoeken gemeenten, mede ingegeven door de
decentralisaties in het sociaal domein, in toenemende mate de onderlinge samenwerking op.
De veranderingen hebben hun invloed op het functioneren van de veiligheidsketen en de bestaande
samenwerkingsvormen. Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij in gezamenlijkheid het nieuwe
integrale veiligheidsbeleid wordt vormgegeven.
OPLOSSINGSRICHTINGEN
Integraliteit:
Door integrale samenwerking wordt gewerkt aan de veiligheid van de betrokken gemeenten, zowel
in objectieve als in subjectieve zin. Er is afstemming op regionaal niveau, waarbij voldoende ruimte
wordt gelaten voor plaatselijk maatwerk. In dit beleidsplan zijn de kaders geschapen voor een
succesvolle, integrale samenwerking.
Het integraal veiligheidsbeleid heeft in het algemeen een richtinggevende (kaderstellende) functie.
Het bevat de ambities van de gemeenten met betrekking tot veiligheid, de koers die zij willen
volgen over een langere periode. Deze koers is geconcretiseerd in doelstellingen, beoogde effecten,
hoofdlijnen van de benodigde aanpak, de betrokken partijen en de rollen van die partijen. Met
behulp van een dusdanig uitgewerkte nota kunnen partijen gezamenlijk aan veiligheid werken. Hun
gezamenlijke effectiviteit is daarbij gemaximaliseerd doordat de aanpak en rollen van partijen goed
op elkaar zijn afgestemd.
In de coalitieprogramma’s van de drie gemeenten worden de volgende speerpunten aangaande
veiligheid vermeld:
* meer ondersteuning voor initiatieven van de inwoners zelf, met oog voor het sociale aspect en
met durf om met minder meer te kunnen doen;
* werken vanuit een integrale, gebiedsgerichte aanpak;
* het lokale beleid dient ondersteunend te zijn en randvoorwaarden te scheppen.
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Hiervan afgeleid is de centrale doelstelling van het integrale veiligheidsbeleid: “het waarborgen van
een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale gebiedsgerichte aanpak, in samenwerking met
alle partners waarbij burgerinitiatieven worden ondersteund”.
Integrale veiligheid betekent samen werken aan de verbetering van de lokale veiligheid, met een
samenhangend pakket van activiteiten of maatregelen. Hierbij werken private partijen (inwoners,
ondernemers, woningbouwcorporaties, verenigingen) en publieke partijen (gemeenten, politie,
brandweer, hulpverleningsinstanties, scholen) samen aan het verbeteren van de veiligheid. De
gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Dit betekent dat de gemeente
signaleert en analyseert, partners bij elkaar brengt, afspraken en activiteiten inventariseert en de
effecten daarvan evalueert.
Prioriteiten:
Het ruwe kader van het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt gevormd door de top 10
prioriteiten van de landelijke politie, de brandweer, de visie van het Openbaar Ministerie en het
coalitieprogramma van de drie gemeenteraden. Dit is verder ingekleurd door:
a. De lokale prioriteit van het RBT.
b. De veiligheidsaspecten aangegeven door de wijk- en dorpsraden.
c. De veiligheidsmonitor 2013 van de gemeente Nederweert en Leudal.
d. De Burgerpeiling 2013 en de benchmark 2013 van de gemeente Weert.
e. De mening van de interne en externe partners.
Er is gekozen om te werken volgens het kernbeleid veiligheid 2013-2014 van de VNG.
Voor het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 zijn vervolgens de volgende prioriteiten naar voren
gekomen:
1. Woninginbraken.
2. Burgerparticipatie.
3. Veilige woon- en leefomgeving.
4. Jeugd en veiligheid.
5. Incidenten met impact op de openbare orde en veiligheid.
Voor de komende beleidsperiode wordt gekozen voor een nieuwe werkwijze die vooral pragmatisch
en doelgericht is. Het is van belang dat alle beschikbare informatie wordt gebundeld en specifieke,
doelgerichte acties worden ingezet. Bij deze acties zal burgerparticipatie en preventie steeds
worden meegenomen.
Met behulp van het SARA-model (Scanning, Analysis, Response, Assessment) kan het informatieen probleemgestuurde veiligheidsbeleid aan die voorwaarden voldoen en worden uitgevoerd. Via
dat model wordt er op drie niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) gestuurd bij de aanpak
van veiligheidsproblemen.
Er zal daarnaast steeds prioriteit worden gegeven aan incidenten of veiligheidsproblemen (in de
afzonderlijke gemeente) die een grote impact hebben op de openbare orde en veiligheid. Dit
beleidsplan biedt hier de ruimte voor.
COMMUNICATIE
Het door uw raad vastgestelde integrale veiligheidsbeleid 2015-2018 wordt op de gemeentelijke
website geplaatst en verspreid onder de interne en externe partners.
EVALUATIE
Bij dit integrale veiligheidsbeleid hoort een gezamenlijk actieplan 2015-2018.
Dit actieplan bevat een beschrijving van activiteiten die worden uitgevoerd om de centrale
doelstelling te verwezenlijken. Dit actieplan zal in het eerste kwartaal 2015 aan de drie colleges
van B&W worden aangeboden. In dit actieplan zal er aandacht zijn voor gemeente specifieke
thema’s en ambities.
Zoals u gewend bent, zal er steeds jaarlijks een analyse en evaluatie plaatsvinden van het
actieplan en wordt uw raad hierover geïnformeerd.
Het veiligheidsbeleid over de periode 2011-2014 zal ook in het eerste kwartaal van 2015 worden
geëvalueerd.
Uw raad stelt zo de kaders vast en beoordeelt de resultaten en het rendement van de inzet van
middelen.

Pagina 2

ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal
vaststellen.
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
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 november 2014;

besluit:
om het integraal veiligheidsbeleid 2015-2018 van de gemeente Weert, Nederweert en Leudal vast
te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 december 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

