
 

 
 
Ontwikkeling integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot 2020 
Plan van Aanpak   
 
1. Inleiding 

Dit Plan van Aanpak markeert de vooravond van een nieuw te ontwikkelen integraal 

veiligheidsbeleid voor de gemeente Steenbergen. Een beleid dat zal voortborduren op de 

inhoud van het beleid op dit gebied voor de jaren 2012-2016. Op basis van de actuele situatie 

en de behoefte van het maatschappelijk middenveld en waar nodig en mogelijk tegemoet 

komende aan de behoefte van individuele burgers, zal dat beleid worden aangepast. 

Ook nu wordt met de vaststelling van integraal veiligheidsbeleid beoogd bij te drag en aan een 

prettig en veilig woon- en leefklimaat voor iedereen die in Steenbergen woont, werkt, een school 

bezoekt, winkelt of recreëert.  

 

Voor de opzet van het Integrale Veiligheidbeleid voor de periode 2016-2020 is gekozen voor 

een Plan van Aanpak, dat na vaststelling door burgemeester en wethouders ter informatie zal 

worden aangeboden aan de gemeenteraad zodat deze kennis kan nemen van de 

uitgangspunten voor het nieuwe beleid en het te volgen proces. Het gehele proces is gericht op 

besluitvorming door de gemeenteraad in het laatste kwartaal van 2015 over de kaders van het 

nieuwe veiligheidsbeleid en de te stellen prioriteiten waar het betreft de aanpak van 

onderscheiden veiligheidsproblemen. 

 

Een integrale aanpak van onveiligheden zal pas succesvol (kunnen) zijn op het moment dat alle 

betrokkenen, vanuit hun eigen wil en verantwoordelijkheid, een optimale inzet leveren. Op 

lokaal niveau dienen hiervoor ketens - zoals huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, 

gezondheidszorg, e.a. –  verbonden te worden om, samen met gemeente, politie en justitie, een 

integraal veiligheidsbeleid mogelijk te maken. Onontbeerlijk zijn daarbij bijdragen van burgers 

en het bedrijfsleven. Het streven is erop gericht te komen tot een duurzame aanpak van de 

problematiek. Succesvol veiligheidsbeleid betekent niet stilstaan bij vandaag of morgen, maar 

betekent veel meer een beleid voor de lange(re) termijn. Dat vereist een voortdurende 

aandacht, permanente initiatieven voor verbetering, doorlopende alertheid op 

verbetermogelijkheden en nieuwe actie waar dat nodig is.  

 

 

2. Achtergrond 

Veiligheid heeft iets vluchtigs; mensen voelen zich heel lang veilig totdat zich een incident 

voordoet en men de indruk krijgt van een gevoel van onveiligheid. Ook invloeden van buitenaf 

kunnen dit veiligheidsgevoel beïnvloeden. Veelvuldige aandacht in de media over misstanden 

elders in de regio, in het land, of zelfs in het buitenland, kunnen mensen een gevoel geven van 

verminderde veiligheid in de eigen woonomgeving, zonder dat daar lokaal concre te redenen 

voor zijn aan te wijzen.  

 

Als aan mensen wordt gevraagd, wat ze belangrijk vinden in het leven, noemen ze naast 

gezondheid vaak het onderwerp veiligheid. Veiligheid is een van de eerste levensbehoeften. 

Iedereen wil een veilig huis, een veilige woonomgeving, een veilige werksituatie en een veilig 

land om in te leven. 

Veiligheid wordt gedefinieerd als: 

“het aanwezig zijn van een zekere mate van ordening en rust in het publieke domein (in de 
openbare ruimte) en van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of 

dreigende aantastingen”. 
 



 
 

 

Onveiligheid is dan te omschrijven als alles wat daar een inbreuk op maakt. Hierbij kan het gaan 

om risico’s en concrete inbreuken op de veiligheid (de objectieve veiligheid) als wel om een 
gevoel van onveiligheid (de subjectieve veiligheid). Over veiligheid heeft iedereen overigens wel 

een mening. Dat die meningen kunnen verschillen zal geen verrassing zijn.  

Elk individu ervaart een bepaalde onveilige situatie immers anders dan een ander. De belevin g 

van onveiligheden kan daarnaast ook afwijken van objectieve gegevens, zoals 

politierapportages.  

 

Leefbaarheid is in feite een containerbegrip en lastig te definiëren. Toch gaat het bij 

veiligheidsbeleid om handhaving van die leefbaarheid, en waar nodig zelfs om bevordering 

daarvan. Ook hier zal iedere burger iets anders verstaan onder dat begrip. In de praktijk gaat 

het over de kwaliteit van leven in de directe omgeving van mensen en de mate waarin zij zelf 

die kwaliteit kunnen beïnvloeden.  

 

Het bereiken van een situatie waarin men ‘vrij van gevaar’ is, kan een utopie worden genoemd. 
Veiligheidsgaranties bestaan niet. We leven in een complexe risicomaatschappij, waar bepaalde 

bedreigingen en calamiteiten niet geheel zijn uit te sluiten. Onze hoog technologische 

samenleving is een aantrekkelijk en vrij kwetsbaar doelwit voor degenen die langs 

gewelddadige weg de aandacht willen opeisen, of daarmee dreigen, of voor individuen die 

bepaalde verhoudingen willen veranderen. Na 11 september 2001 en begin januari 2015 de 

acties in Parijs weten we, dat terreur ook een reële dreiging is en dat juist ‘hybride’ calamiteiten 
(dat wil zeggen, een mix van dreiging en ramp) hiervan het gevolg kunnen zijn. De 

hedendaagse dreiging van deze en andere, nieuwe vormen van onveiligheid (bijvoorbeeld 

computercriminaliteit), die niet meer met de oude vertrouwde methoden kunnen worden 

aangepakt  en daarmee een andersoortige voorbereiding vergen, hebben de aandacht 

nogmaals gevestigd op de noodzaak om te komen tot een brede, samenhangende aanpak van 

onveiligheid. Daarnaast zijn processen als individualisering, juridisering, radicalisering en 

internationalisering zichtbaar die – mede door de veranderde verwachtingen – leiden tot een 

andere rol van de overheid, in het bijzonder van de lokale overheid. 

Maar onder onveiligheid vallen ook zaken als milieucriminaliteit en onveilige situaties op het 

water, in ons geval in bijzonder op het drukbevaren Schelde-Rijnkanaal. Een schematische 

weergave van de veiligheidsvelden waaraan we ook in het integrale veiligheidsbeleid voor de 

jaren 2016 tot 202 aandacht willen besteden is te vinden op blz. 17 van de kadernota over het 

huidige integrale veiligheidsbeleid “Veilig Verder”. Daaraan worden nog een tweetal nieuwe 
thema’s toegevoegd, te weten het thema Veilige Publieke Taak en het thema 

Informatieveiligheid, beide behorende tot veiligheidsveld 5 “Integriteit en Veiligheid”.  

 

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat repressief optreden (het domein van 

politie en brandweer) en het functioneren van het strafrechtsysteem weliswaar een bepaald 

niveau van veiligheid kan garanderen, maar niet de oorzaken van onveiligheid kan wegnemen of 

alle inbreuken op veiligheid kan tegengaan. Justitie, politie en ook de brandweer, kunnen de 

maatschappelijke problemen niet oplossen, dat is de verantwoordelijkheid van het lokale 

bestuur. De gemeente Steenbergen heeft dus vooral de taak om in de proactieve en preventieve 

sfeer de zaak goed op orde te hebben.  

 

Het zorg dragen voor een veilige omgeving is en blij ft een kerntaak van de overheid, waarbij in 

het bijzonder van gemeenten wordt verwacht, dat zij op dit punt de regie voeren en maatwerk 

bieden. Die specifieke bijdrage van de overheid is de laatste jaren veranderd van een 

regelgevende en handhavende rol, in een actieve, allesomvattende regierol op het gebied van 

zowel veiligheid als leefbaarheid. Deze regierol vraagt om een nieuwe, minder hiërarchische, 

meer vraag- en probleemgerichte aanpak. De samenwerking tussen lokale overheid en burgers, 

instellingen en bedrijven is hierbij van cruciaal belang.  

 



 
 

 

3. Overwegingen 

In dit Plan van Aanpak wordt geschetst hoe het integraal veiligheidsbeleid in Steenbergen voor 

de periode 2016-2020 vorm kan worden gegeven. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) heeft een handreiking ontwikkeld voor het opstellen van een gemeentelijk Integraal 

Veiligheidsbeleid. Deze methode, de Kernbeleidmethode, die in 2003 ontwikkeld is en in 2006 , 

2010 en recent in 2014 herzien en geactualiseerd is, houdt rekening met het duale stelse l en 

het daarbij behorende interactieve besluitvormingsproces. Bovendien  

is deze methode ontwikkeld op grond van ervaringen van vele gemeenten in de afgelopen jaren. 

Het biedt houvast bij een breed en complex onderwerp als Integrale Veiligheid, waarbij zoveel 

partners zijn betrokken.  

Deze methodiek is in 2011 toegepast bij de opstelling van het integraal veiligheidsbeleid voor 

de jaren 2012-2016. Voorgesteld wordt deze methodiek in grote lijnen ook nu weer toe te 

passen bij het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot 2020 zonder 

daarbij in herhalingen te vervallen waar het betreft stappen die in 2011 zijn gezet en thans nog 

steeds onverkort van toepassing zijn. Voorts wordt aangesloten bij de nieuwe 

vergadersystematiek van de gemeenteraad, in bijzonder waar het betreft het houden van 

beeldvormende vergaderingen. In het presidium is afgesproken dat rondom het thema integraal 

veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot 2020 op maandagavond 20 april 2015 een dergelijke 

openbare beeldvormende raadsvergadering wordt gehouden. 

 

 

4. Aanpak  

(fase 1) 

Ervan uitgaande dat we ons richten op herijken van bestaand beleid zoals dat is vervat in de 

nota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016 (die als titel kreeg “Veilig 
verder”) is het van belang die nota nog eens expliciet onder de aandacht te brengen van onze 

ketenpartners waar het betreft de bevordering van veiligheid en de aanpak van bestaande 

onveiligheid. Dat zijn uiteraard de primaire hulpverleningsdiensten politie , brandweer, de GHOR 

evenals het openbaar ministerie. Een nieuwe partner sinds 2011 is het Zorg- en Veiligheidshuis 

De Markiezaten maar in deze cyclus willen we ook expliciet het Waterschap Brabantse Delta 

uitnodigen om zienswijze kenbaar te maken als het gaat over veiligheid op en om het water en 

Rijkswaterstaat waar het betreft de veiligheid op en om de A4.  Vaste gesprekspartners als het 

gaat over leefbaarheid en veiligheid in de diverse kernen binnen onze gemeente zijn natuurlijk 

de vier dorpsraden, de stichting Leefbaarheid De Heen en de sinds enkele maanden actieve 

Stadsraad Steenbergen.  

De mogelijkheden die het ‘world wide web’ ons thans biedt benuttend, worden genoemde 
ketenpartners in de eerste helft van maart 2015 bij brief van het college geïnformeerd over de 

herijking van het veiligheidsbeleid en wordt hen een link aangereikt via welke zij snel en 

eenvoudig de nota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2012-2016 kunnen 

vinden en desgewenst kunnen downloaden.  

Een zelfde brief zal uitgaan naar relevante organisaties in het maatschappelijk middenveld die 

in hun werk met regelmaat geconfronteerd (kunnen) worden met veiligheidsvraagstukken. 

Daaronder zijn zeker begrepen de beide in onze gemeente actieve woningcorporaties, de 

directie van de school voor voortgezet onderwijs ’t R@velijn, de directeuren van de 
basisscholen, besturen van relevante sport- en jeugdorganisaties en/of –verenigingen, het 

Gemeentelijk Overleg Ouderenbonden Steenbergen (kortweg “Goos”),  de besturen van het 

Ondernemers Platform Steenbergen en van het Retail Platform Steenbergen, het bestuur van de 

afdeling Groot Steenbergen van Koninklijke Horeca Nederland en de organisatie voor 

maatschappelijk welzijn Traverse. 

 

 

 

 



 
 

 

In deze brief worden alle hiervoor genoemde organisat ies geïnformeerd over de beeldvormende 

vergadering van de gemeenteraad op 20 april waar zij desgewenst kunnen meepraten over het 

te voeren veiligheidsbeleid in de jaren 2016 tot 2020. Om organisatorische redenen zal hen 

gevraagd worden tevoren (liefst voor 9 april) schriftelijk of per e-mail te laten weten of men 

gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om tijdens die beeldvormende vergadering het 

woord te voeren. De leiding van het politieteam Bergen op Zoom, waaronder onze gemeente 

ressorteert, zal worden gevraagd een inleidende presentatie te verzorgen over het actuele 

veiligheidsbeeld van onze gemeente. De clustercommandant West van de Regionale Brandweer 

Midden en West-Brabant wordt gevraagd een korte presentatie te verzorgen over 

brandveiligheid en over brandpreventie.  

 

De heer Angelo van den Berg zal worden benaderd met de vraag om de beeldvormende 

raadsvergadering van 20 april 2015 te willen begeleiden. Angelo van den Berg is in het 

dagelijks leven coördinator integrale veiligheid van de gemeente Rucphen. Daarnaast is hij op 

freelance basis al meerdere jaren docent aan de Bestuursacademie Nederland en bij de 

Academie voor Openbaar Bestuur. De heer Van den Berg is geboren en getogen in 

Steenbergen en woont hier, naar eigen zeggen nog steeds met veel plezier.  

 

Ook andere organisaties, maar in het bijzonder juist inwoners en mensen die hier werkzaam zijn 

of hier recreëren worden tot 20 april 2015 in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over 

veiligheid en veiligheidsbeleid per brief of per e-mail kenbaar te maken. Daartoe zullen zij 

worden uitgenodigd door middel van een bericht in de Steenbergse Bode en op onze 

gemeentelijke website. Dit bericht zal worden geplaatst in een tweetal opeenvolgende uitgaven 

van de bode in de eerste helft van maart 2015. Dit bericht zal bij wijze van persinformatie ook 

worden doorgestuurd naar de andere in onze gemeente actieve media.  Uiteraard kunnen 

individuele burgers, zo zij dit wensen ook het woord voeren tijdens de beeldvormende 

vergadering. Ook hen zal worden gevraagd zich dan wel tevoren aan te melden als spreker.  

 

Om alle deelnemers aan de beeldvormende vergadering ook later te kunnen informeren over de 

voortgang van het proces en over de uiteindelijke vaststelling door de raad van het nieuwe 

integrale veiligheidsbeleid voor de komende 4 jaar, zal gebruik gemaakt worden van een 

presentielijst. Daarop worden namen en e-mailadressen van de aanwezigen genoteerd. 

 

(fase 2) 

De punten van aandacht die op de 20
ste

 april naar voren worden gebracht en die welke tot die 

datum zijn ingekomen vanuit de burgerij, zullen dienen als bouwstenen voor het in de zomer van 

2015 formuleren van een conceptnota over het uit te voeren veiligheidsbeleid in de komende 

vier jaar. Een andere bouwsteen voor deze conceptnota zal een veiligheidsanalyse zijn die voor 

15 mei onder coördinatie van de chef van het politieteam Bergen op Zoom, door de in onze 

gemeente werkzame wijkagenten wordt opgesteld.  

Overige bronnen voor de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid vormen de mees t recente 

versies van de Veiligheidsmonitor, een jaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 

leefbaarheid en slachtofferschap waarin relevante gegevens daarover op de schaal van het 

politiedistrict De Markiezaten zijn opgenomen, van het door de politie-eenheid Zeeland West-

Brabant te presenteren Veiligheidsbeeld en van de burgerenquête “Waar staat je gemeente”. 
Uiteraard zijn ook het op 10 december 2014 vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van 

de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant en het op 29 januari 2015 voorlopig vastgestelde 

Beleidsplan 2015-2019 van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant belangrijke 

bouwstenen voor ons nieuwe veiligheidsbeleid. 

 

 

 

 



 
 

 

Deze bouwstenen en informatie uit genoemde bronnen worden in een oriënterend ambtelijk  

overleg besproken met vertegenwoordigers van onze afdelingen Beleid en Beheer, waaronder 

in elk geval onze ambulante jongerenwerker en onze beleidsmedewerkster maatschappelijke 

ontwikkelingen c.q. de beleidsadviseur jeugd a.i.  

 

Vervolgens wordt door de ambtenaar openbare orde en veiligheid een eerste concept opgesteld 

voor het vast te stellen integraal veiligheidsbeleid. Dit concept wordt zo spoedig mogelijk na 

opstelling besproken met de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid.  

Zo deze zich kan vinden met de inhoud van het concept wordt dit stuk ter bespreking   

aangeboden aan de lokale driehoek en aansluitend aan het managementteam (MT). Na 

verkregen instemming van de lokale driehoek en het MT gaat het concept via de gebruikelijke 

lijn ter voorlopige vaststelling naar het college van burgemeester en wethouders.  

 

Zodra het college akkoord is met het concept zal dit ter agendering voor een eerstvolgende 

opiniërende vergadering van de gemeenteraad worden aangeboden aan de griffier. Het streven 

is er daarbij op gericht om het concept ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden, 

uiterlijk in zijn besluitvormende vergadering van 22 oktober of 26 november 2015. 

 

 

5. Middelen 

Uitgangspunt is dat veiligheidsbeleid integraal onderdeel uitmaakt van de reguliere 

bedrijfsvoeringsprocessen en dat derhalve bekostiging van de projecten zoveel mogelijk 

plaatsvindt via reguliere budgetten. Voor personele kosten geldt hetzelfde uitgangspunt; er 

wordt hier van uitgegaan dat de activiteiten in beginsel plaatsvinden binnen de daarvoor 

beschikbare uren.  

Op grond van de (uitvoering van de) nota Integrale Veiligheid 2016-2020 zullen in de 

kadernota’s die in de jaren 2016 of 2017 worden uitgebracht, zo nodig nadere 

financieringsvoorstellen worden gedaan voor structurele noodzakelijke middelen.  

 

 

 

6. Risico’s 

De ervaring leert dat het eenzijdig vaststellen van veiligheidsbeleid - of zoals dat tot voor 4 jaar 

geleden gebeurde, op basis van uitsluitend overleg binnen de lokale driehoek  van politie, justitie 

en de burgemeester - minder wordt gedragen door organisaties en burgers die ieder op grond 

van eigen verantwoordelijkheid, ook van belang zijn voor het in stand houden van een veilig 

woon- en leefklimaat. Voor de huidige bestuursperiode willen we dat doen zoals omschreven in 

dit Plan van Aanpak. Terugvallen op de ‘oude’ werkwijze van voor 2011 brengt ons inziens het 

risico met zich mee dat uiteindelijk slechts sprake zal zijn van een ‘papieren’ beleid dat alleen 
dient als leidraad voor politie, justitie en een beperkt deel van de gemeentelijke organisatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. Samenvatting 

Voorgesteld wordt de volgende planning aan te houden met betrekking tot de ontwikkeling van 

de kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020: 

 

  

Stap 

 

 

Verantwoordelijk 

 

Beslisdatum 

1 

 

Bespreking concept Plan van Aanpak  

 

Portefeuillehouder  

(28 jan) en 

Managementteam  

(11 febr.) 

Februari 2015 

 
2 

 

Vaststellen Plan van Aanpak  

 

College 

3 

Plan van Aanpak ter informatie sturen 

naar de gemeenteraad en een artikel op 

intranet plaatsen ter informatie van de 

gehele ambtelijke organisatie 

AOV 

4 

 

Inwinnen zienswijzen organisaties en 

burgerij 

AOV Maart 2015 

5 
Voorbespreking met gespreksleider van 

de beeldvormende vergadering 
Burgemeester en AOV Voor 20 april 2015 

6 

 

Beeldvormende vergadering 

 

Gemeenteraad 20 april 2015 

7 
Eventueel toelichtende gesprekken met 

relevante organisaties/partijen 

Portefeuillehouder en 

AOV 
Mei 2015 

8 

 

Ambtelijke Voorbespreking opstelling 

concept 

AOV (coördineert) Mei 2015 

9 

 

Opstellen concept kadernota Integraal 

Veiligheidsbeleid 2016-2020 

AOV Juni / juli 2015 

10 

 

Bespreking concept met 

portefeuillehouder en vervolgens in de 

lokale driehoek en met MT 

AOV 

 Eind augustus of 

begin september 

2015 

11 

 

Voorlopige vaststelling kadernota 

 

B&W September 2015 

12 

 

Behandeling in opiniërende 

raadsvergadering Griffier / 

Gemeenteraad 

Oktober of  

november 2015  

Vaststelling kadernota Integraal 

Veiligheidsbeleid 2016-2020 

 

 
Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders d.d. 17 februari 2015. 

 


