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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding waarin de wettelijke basis is geregeld voor de gemeentelijke 
regierol op het terrein van de lokale veiligheid. Daarin wordt uw raad verplicht eens in de vier jaar een 
integraal veiligheidsplan op te stellen. U heeft vooruitlopende daarop bij startnotitie van 16 december 
2010 besloten dat ons college een kadernota Integrale Veiligheid ontwikkelt. Daarbij diende de door de 
V N G ontwikkelde methode Kernbeleid Veiligheid te worden toegepast. Bedoelde kadernota, alsmede een 
daarop gebaseerd uitvoeringsprogramma treft u in concept hier bij aan. Het concept is ontwikkeld in 
samenwerking met de daartoe geformeerde Werkgroep Kernbeleid Veiligheid, waarin naast 
afgevaardigden uit de ambtelijke organisatie en vertegenwoordigers van politie en brandweer, tevens 
zitting hadden vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisatie, alsmede een burger die in 
het verleden te maken kreeg met een negatieve aspect van veiligheid, in bijzonder in het uitgaansgebied 
van de stad Steenbergen. 

2. Achtergrond 
Veel inwoners van Steenbergen hechten aan het behoud en waar nodig, het verhogen van de veiligheid. 
Veiligheid vraagt permanente aandacht. Dit ondanks het feit dat uit veiligheidsanalyses blijkt dat 
Steenbergen een veilige gemeente is. Maar we mogen en kunnen ons niet veroorloven achterover te 
leunen. Er zijn nog voldoende serieuze aandachtpunten, wensen en uitdagingen waar we de komende 
jaren aandacht aan willen en moeten besteden. In de nota Veilig Verder, waarin het integraal 
veiligheidsbeleid voor de jaren 2012 tot en 2016 wordt beschreven, wordt stilgestaan bij het handhaven 
en waar nodig verbeteren van de veiligheid in Steenbergen. Daarbij is essentieel dat nauw wordt 
samengewerkt met onze veiligheidspartners: inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, 
instellingen en belangengroeperingen. 

3. Overwegingen 
De gemeente voert vooral de regie. Deze regierol kan worden samengevat volgens het vijf s-en model 
van Hupe en Krijn: 
sturen: het geven van richting in het beleid; 
stimuleren en initiëren: het nemen van politiek-bestuurlijk initiatief; 
situeren: het hebben van kennis van het beleidsterrein en netwerken; 
steun creëren: het op open en transparante wijze betrekken van partijen; 
structureren: het vormen, onderhouden en inrichten van de organisatorische ondersteuning. 

Ter inzage ligt: 



Met de eerste s wordt in deze nota de richting aangegeven, oftewel wordt sturing gegeven aan het 
handhaven en waar nodig verhogen van het veiligheidsniveau binnen de gemeente Steenbergen. 
De tweede s, het stimuleren en initiëren, heeft betrekking op het initiëren en actief opstellen van de lokale 
overheid naar andere partijen toe. Dit heeft de gemeente al opgepakt. We moeten hier in de toekomst aan 
blijven werken. Het situeren, de derde s, brengen we ook al in praktijk. Met veiligheidsanalyses en kennis 
van trends houden we onze kennis niet alleen op peil, maar breiden die tevens uit. Met het kennen van 
onze gedifferentieerde netwerken, met hun zwakke en sterke punten, kan de potentie van onze partners 
ten volle benut worden. Steun creëren, de vierde s, vindt ook al plaats. In diverse projecten zoeken wij 
continu naar de juiste partners. Daarnaast zorgen we ervoor dat ze een actieve bijdrage leveren aan het 
behouden of waar nodig verbeteren van de veiligheid. In deze nota maken we duidelijk met wie we 
samenwerken en hoe we met hen samenwerken. Tot slot geven we met de vijfde s, het structureren, 
vorm aan de spelregels die horen bij het werken in regie. Door inzicht in taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden en door organisatorische ondersteuning zorgen we voor de inrichting en 
continuïteit van de aanpak. 

4. Middelen 
Uitgangspunt is dat veiligheid integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsvoeringprocessen 
en dat dus bekostiging van de projecten zoveel mogelijk plaatsvindt via reguliere budgetten. 
Voor personele kosten geldt hetzelfde uitgangspunt. Hiernaast zal waar mogelijk een beroep gedaan 
worden op beschikbare subsidies van het rijk, de provincie en de regio. 
Mocht op enig moment een in het uitvoeringsprogramma opgenomen actie (waarvoor nog geen middelen 
zijn gevoteerd) door ons college als gewenst worden aangemerkt dan zullen wij uiteraard daarvoor via de 
geijkte weg aan uw raad een voorstel voorleggen. 

5. Risico's 
Vaststelling van integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2012 tot 2016 beoogt te anticiperen op 
voorzienbare veiligheidsrisico's. 

6. Aanpak 
Zodra het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016 door u is vastgesteld zal het ter 
beschikking worden gesteld van de lokale media, de bij de uitvoering betrokken hulpverleningsdiensten 
en maatschappelijke organisaties en worden gepubliceerd op onze website. 

7. Voorstel 
De kadernota en het uitvoeringsprogramma, tezamen vormende het Integraal veiligheidsbeleid gemeente 
Steenbergen 2012-2016 vaststellen. 

Hoogachtend, 

de secretaris, 

r. J .M.W.H. Leloux oo om 
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