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Agendanummer

Onderwerp
Integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot 2020

Steenbergen;

Aan de raad,
1.

Inleiding

Het huidige integraal veiligheidsbeleid betreft de jaren 2012 tot en met 2015. Dit op 31 mei 2012 door uw
raad vastgestelde beleid is gebleken effectief te zijn geweest en in voldoende mate aan te sluiten bij het
daadwerkelijke veiligheidsbeeld in die jaren. Het moment is aangebroken om voor de komende 4 jaar een
nieuw integraal veiligheidsbeleid vast te stellen.
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 altijd serieuze aandachtpunten, wensen en uitdagingen waar we de komende jaren
aandacht aan willen en moeten besteden. In de nota Samen werken aan veiligheid, waarin het integraal
veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot en 2020 wordt beschreven, wordt stilgestaan bij het handhaven
en waar nodig verbeteren van de veiligheid in Steenbergen.
3.

Overwegingen

In Steenbergen is het veilig wonen, werken en recreëren. Maar Steenbergen moet ook in de toekomst
veilig zijn voor iedereen, jong en oud. In het raadsprogramma is dat klip en klaar vastgelegd. Uw raad gaf
daarbij aan dat veiligheid een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is en dat u wil samenwerken met
dorpsraden, toezichthouders en deskundigen (waaronder natuurlijk de politie). Door informatie uit te
wisselen wilt u, zo gaf u aan, te weten komen op welk gebied veiligheid om extra aandacht vraagt. Wij
gaven in ons collegeprogramma voor de huidige bestuursperiode nog eens specifiek aan dat ook op het
gebied van veiligheid samenwerken centraal staat. De gemeente Steenbergen moet voor iedereen een
veilige basis zijn en daar moet een ieder zijn of haar steentje aan bijdragen. Wij hebben hier uitvoering
aan gegeven door het in concept opstellen van bijgaand integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot
2020. Bij de opstelling ervan is rekening gehouden met wat naar voren is gekomen tijdens de door uw
raad op 20 april 2015 gehouden beeldvormende raadsvergadering.
Tijdens die beeldvormende raadsvergadering kwamen meerdere aspecten van het veiligheidsbeleid aan
de orde. Zo werd aandacht gevraagd voor de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie en werd
gesproken over de aangiftebereidheid van burgers. Hoewel politiecijfers daar tot op heden geen indicatie
voor geven, vroegen deelnemers aan de vergadering alert te zijn op een mogelijke toename van inbraken
als gevolg van de openstelling van de A4. Opgeroepen werd om naast het winkelgebied in Steenbergen
ook voor de bedrijventerreinen te werken aan het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Ter inzage ligt: de nota Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Steenbergen 2016-2020 "Samen werken aan veiligheid"

Belangrijk onderdeel van de avond was de gedachtewisseling over de relatie die gelegd kan worden
tussen veiligheid en sociale cohesie in dorp of wijk en de mate waarin burgers zelf nog hinderlijke of
overlastgevende medebewoners, en zeker jeugdigen durven aanspreken. Daarbij kwam ook aan de orde
dat men een toename ziet van verwarde personen, wier gedrag in de openbare ruimte of in relatie tot
buurtbewoners, van invloed kan zijn op de veiligheidsbeleving. Voorkomen van verloedering van de
openbare ruimte en goede openbare verlichting bleek tevens aspecten te zijn die bijdragen aan een
verhoging van het veiligheidsgevoel.
Aan het begin van de beeldvormende raadsvergadering hebben de wijkagenten een beeld geschetst van
hun werkgebied zoals zij dat in hun dagdagelijkse werkzaamheden ervaren. Zij attendeerden onder
andere op een groeiend aantal inwoners, dat te maken heeft gekregen met teruglopende inkomsten.
Maar ook de toename van het aantal burenconflicten (en de tijd die de politie moet investeren in het
helpen zoeken naar oplossingen daarvan) baart zorgen. De politie constateert een stijging van het aantal
in hun werkgebied verblijvende personen met psychische problemen. Steeds vaker verstoren zij voor
korte of langere tijd de openbare orde. Aansluiting met de zorgverlening voor bedoelde psychische
problematiek is niet altijd meer beschikbaar.
Net als vier jaar geleden is de totstandkoming van het bijgaand concept integraal veiligheidsbeleid
gebaseerd op de werkwijze als genoemd in de VNG nota Kernbeleid Veiligheid.
4.

Middelen

Zoals al jaren het geval is, blijft uitgangspunt 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.
5. Risico's
Vaststelling van integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot 2020 beoogd te anticiperen op
voorzienbare veiligheidsrisico's.
6. Communicatie/Aanpak
Nadat uw raad heeft besloten tot vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2016 tot
2020 zal de nota waarin dit beleid is vervat worden toegezonden aan alle deelnemers van de
beeldvormende raadsvergadering (waaronder woningcorporaties en vertegenwoordigers van het
bedrijfsleven) en daarnaast tevens aan alle dorpsraden en aan de stadsraad. Het spreekt voor zich dat de
beleidsnota wordt toegezonden aan politie, justitie, brandweer en veiligheidsregio
7. Voorstel
U wordt voorgesteld over te gaan tot vaststelling van het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente
Steenbergen 2016-2020 "Samen werken aan veiligheid".
Hoogachtend^
Burgemeesterļen wethouders van Steenbergen,
de burgemeester
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