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Onderwerp 
Plan van aanpak totstandkoming integraal veiligheidsbeleid 2016-2020 

Steenbergen; 19 februari 2015 

Aan de Raad, 
In 2010 was sprake van een wijziging van de Gemeentewet waarbij iedere raad verplicht werd om eens in 
de 4 jaar een integraal veiligheidsbeleid vast te stellen. In 2013 werd dit wetsvoorstel door minister 
Opstelten ingetrokken omdat inmiddels praktisch alle gemeenten zo'n systeem van een meerjaren 
integraal veiligheidsbeleid hadden vastgesteld. Ook Steenbergen kent vanaf 2010 zo'n beleidsplan. 
Aanvankelijk voor 2 jaar en vanaf 2012 voor 4 jaar. De werkingsduur van het vigerende beleid eindigt per 
31 december 2015. 

In uw raadsprogramma 'Van gemeente naar gemeenschap' is het klip en klaar vastgelegd: Steenbergen 
moet veilig zijn voor iedereen, jong en oud. Veiligheid is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en 
u wil daarom samenwerken met dorpsraden, toezichthouders en deskundigen (waaronder natuurlijk de 
politie). Door informatie uit te wisselen - zo gaf u aan - wilt u te weten komen op welk gebied veiligheid om 
extra aandacht vraagt. In ons collegeprogramma geven wij u nog eens specifiek aan dat (ook) op het 
gebied van veiligheid samenwerken centraal staat. Veiligheid staat hoog in het vaandel. De gemeente 
Steenbergen moet voor iedereen een veilige basis zijn en daar dragen we allemaal ons steentje aan bij. 
Wat gaan we daarvoor doen? Een meerjaren integraal veiligheidsbeleid opstellen voor de jaren 2016-
2020 met daarin speciale aandacht voor drugsoverlast en -criminaliteit en overlast door jongeren. 

Wij hebben in samenspraak met het ambtelijk managementteam en in overleg met het presidium besloten 
om ter voorbereiding op het te ontwikkelen integraal veiligheidsbeleid een beeldvormende 
raadsvergadering te organiseren. Deze wordt gehouden op maandag 20 april 2015. Wij hebben op 17 
februari jl. een Plan van Aanpak vastgesteld waarin is geschetst hoe deze avond wordt voorbereid en wat 
er daarna gebeurt met de 'opgehaalde' reacties en bemerkingen over veiligheid in de breedste zin van het 
woord. Dit Plan van Aanpak is voor u ter kennisname op het RIS geplaatst. Het uiteindelijke doel is te 
komen tot een raadsbesluit eind oktober (of eind november) waarbij voor de jaren 2016 tot 2020 een 
integraal veiligheidsbeleid wordt vastgesteld. 

Hoogachtend, 
burgemeest sr en wethouders van Steenbergen, 

A R.A.J.M^BoOers 


