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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp: 
Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016 

Steenbergen, 8 november 2011 

Aan de Raad, 

De beleidsagenda voor 2011 geeft aan dat in december ter besluitvorming een voorstel aan 
u zou worden voorgelegd aangaande Integraal Veiligheidsbeleid voorde jaren 2012-2016. 
Bedoeld voorstel zou bestaan uit een kadernota en uit een uitvoeringsprogramma. 

Alhoewel de kadernota momenteel op ambtelijk niveau in een afrondend stadium verkeert, is 
het helaas niet gelukt om deze zodanig tijdig af te ronden, dat deze nu reeds kan steunen op 
de instemming van de werkgroep Kernbeleid Veiligheid. Zoals u weet bestaat deze werkgroep 
uit vertegenwoordigers van allerlei organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij veiligheid 
en veiligheidsbeleid in onze gemeente. De steun en instemming van die participanten is van 
essentieel belang voor de mate waarop de uiteindelijk door uw raad vast te stellen nota Integraal 
Veiligheidsbeleid 2012-2020, breed kan worden gedragen door de lokale samenleving. 

Aannemelijk is dat de werkgroep zich nog dit kalenderjaar kan uitspreken over de kadernota. Een 
definitief concept voor die kadernota wordt daartoe zo snel mogelijk aan de werkgroep voorgelegd. 
Daarna dient dan nog bespreking en besluitvorming in ons college plaats te vinden. 

Het tweede deel van het Integraal Veiligheidsbeleid behelst een uitvoeringsprogramma voor de 
jaren 2012-2016, waarin concrete acties en projecten worden uitgewerkt over de veiligheidsvelden 
en -thema's, in bijzonder die welke in de kadernota zijn benoemd met prioriteit. Ook aan dat 
uitvoeringsprogramma wordt momenteel gewerkt. Een eerste concept daarvan zal naar het zich 
laat aanzien eveneens nog dit kalenderjaar of uiterlijk in januari 2012 aan de Werkgroep Kernbeleid 
Veiligheid kunnen worden voorgelegd. Zodra ook dat deel van het Integraal Veiligheidsbeleid 
gereed is, zullen beide stukken ter besluitvorming aan uw raad worden voorgelegd. 



De vertraging in het presenteren van dit beleid, is een gevolg van de problemen die ondervonden 
zijn bij het verzamelen van allerlei achtergrondinformatie, zoals cijfers over delicten die zich in de 
jaren 2008 tot heden hebben voorgedaan. Veel materiaal was al beschikbaar maar moest nog wel 
worden vergeleken met andere bronnen. Aanvankelijk bestond de inschatting dat dit redelijk simpel 
en relatief snel uit te voeren was. Inmiddels leert de opgebouwde ervaring, dat dit anders ligt. 
Zowel ons college als de betrokken ambtenaren betreuren deze vertraging maar vragen uw begrip 
voor het uitstel. 

Hoogachtend, 

de secretaris 

2 


