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Veiligheid is geen rustig bezit. Ze is één van de belangrijkste aandachtsgebieden 
van de overheid. Ook de gemeenten hebben een cruciale rol hierin. Dat doen we 
niet alleen maar samen met onze veiligheidspartners waaronder politie, Openbaar 
Ministerie, veiligheidsregio, inwoners, instellingen en ondernemers. Gezamen-
lijk bereiden we maatregelen voor, zetten instrumenten in waar nodig, bedenken 
nieuwe creatieve oplossingen en leggen verbindingen met flankerend beleid.  
De gemeente heeft daarbij de regierol: zij verbindt, initieert, inspireert en bewaakt. 
De gezamenlijke aanpak richt zich op sociale en fysieke veiligheidsthema’s. Socia-
le veiligheid heeft betrekking op dreigingen, overlast en criminaliteit veroorzaakt 
door mensen onderling. Fysieke veiligheid gaat over de bedreiging van gezondheid 
en goederen door allerhande ongevallen in de natuur of technologie die niet  
worden veroorzaakt door menselijke interacties. Elk thema brengt zijn eigen voor 
de hand liggende partners met zich mee, kent zijn eigen dilemma’s en oplossingen, 
lokale en bovenlokale accenten en mogelijkheden.

Voor een goede en stevige sturing, coördinatie en regievoering op het complexe  
veiligheidsterrein is een Integraal Veiligheidsplan (IVP) onmisbaar. Dat kan niet 
zonder een duidelijke visie op veiligheid. Het IVP markeert prioriteiten, onderbouwt 

keuzes in de aanpak, legt een basis voor lokale en bovenlokale samenwerking en 
biedt aanknopingspunten voor monitoring, bijsturing en verantwoording. Het IVP 
De Markiezaten 2019-2022 dient die doelen. 

Gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen en maken los van elkaar gelijksoortig 
beleid. Om beter regie te voeren op thema’s die binnen de gemeenten, de politie- 
eenheid en de Veiligheidsregio spelen is besloten om te komen tot één districtelijk 
IVP. In het district De Markiezaten wordt op het gebied van veiligheid op veel the-
ma’s reeds nauw samengewerkt. Met dit IVP kunnen de gemeenten hun samenwer-
king nog verder versterken en effectiever sturen. Verschillende factoren bepalen of 
een thema bovenlokaal dan wel lokaal is. Hierbij kan gedacht worden aan:
• Schaalniveau van de problematiek;
• Schaalniveau van de benodigde aanpak;
• Eenduidigheid in de aanpak;
• Sturingsrol van de driehoek.

Dit IVP is het strategisch kader van de aanpak in de komende jaren. Het bevat lange 
termijndoelen, hoofdlijnen van de aanpak, meetpunten voor de sturing en uitgangs-
punten voor de organisatorische borging. Samen met inbreng van de partners is dit 
plan tot stand gekomen. Een beknopte veiligheidsanalyse is per thema uitgevoerd. 
Hierbij is gebruik gemaakt van objectieve en subjectieve gegevens. Op basis van 
de veiligheidsanalyse zijn samen met de partners opgaven en prioriteiten bepaald 
en/of thema’s benoemd. Voor de vaststelling van prioriteiten is gebruik gemaakt 
van cijfers uit de veiligheids- of leefbaarheidsmonitors en cijfers van onder andere 
politie, brandweer, veiligheidsregio en GGD. Op deze manier is een actueel beeld 
geschetst van de huidige veiligheidssituatie in de gemeenten. In dit gehele proces 
is er nauwe afstemming en samenwerking met verschillende veiligheidspartners 
geweest. De gemeenteraden leggen met dit plan de doelen vast voor de integrale 
aanpak van veiligheid in de jaren 2019-2022.

1. Inleiding
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Iedere inwoner van de gemeenten binnen district De  
Markiezaten heeft recht op een veilige leefomgeving en 
moet zich ook veilig kunnen voelen in de eigen buurt. 
We willen investeren in de veiligheid van onze inwoners. 
Soms nemen we hierin de leiding en soms ondersteunen 
we. In onze aanpak staat preventie voorop, waarbij we 
doorpakken daar waar het nodig is. Samen met inwoners 
en andere partners streven we naar een veilige en prettige 
omgeving om te wonen, werken en recreëren:

waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten en 
zich veilig voelen, waarin overlast en criminaliteit zo veel als 
mogelijk voorkomen worden, waarin aanwezige overlast en 
criminaliteit stevig aangepakt worden.

2. Visie
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Wij werken

De aanpak zoals in dit IVP beschreven, heeft de volgende uitgangspunten: 
- De gemeenten vervullen een regiefunctie ten aanzien van het veiligheidsbeleid.
- Een integrale aanpak en samenwerking met onze veiligheidspartners, ieder 

vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid.  
- Een weerbaar bestuur, gericht op de veranderende omgeving om ons heen.
- Korte lijnen, professionele relaties en onderling vertrouwen tussen 

veiligheidspartners.
- Betrokken inwoners met zo veel mogelijk zelfredzaamheid.

Regisseur
De gemeente is regisseur op het gebied van integrale veiligheid. Ten eerste omdat 
veiligheid een kerntaak is van het openbaar bestuur. Ten tweede omdat de ge-
meente daarbij een centrale positie inneemt. De burgemeester heeft een sleutelrol  
vanwege zijn/haar wettelijke taken in het kader van de openbare orde en veiligheid.

De regierol van de gemeente houdt in dat de gemeente:
- Signalen oppakt;
- Partners bij elkaar brengt en enthousiasmeert;
- Het proces coördineert;
- Afspraken en activiteiten inventariseert, op elkaar afstemt, monitort en de 

effecten daarvan evalueert.

Samen en integraal
De gemeenten binnen het district De Markiezaten kennen een intensieve samen-
werkingsvorm op het brede veiligheidsveld. Zowel bestuurlijk als ambtelijk weten 

verantwoordelijken elkaar te vinden en wordt gebruik gemaakt van elkaars kennis en 
kracht. Dit plan geeft op strategisch niveau onze gezamenlijke ambities en opgaven 
 weer voor de komende beleidsplanperiode en vormt een terugkerend agendapunt 
tijdens de structurele - districtelijke - veiligheidsoverleggen en het driehoeks-
overleg. Op basisteamniveau vindt een operationele vertaling van het plan plaats.  
Bij het integraal veiligheidsbeleid draait het om een benadering van veiligheid  
vanuit de netwerksamenwerking. Oplossingen voor veiligheidsproblemen worden 
gezamenlijk vormgegeven, waarbij een goede samenwerking tussen diverse part-
ners de sleutel tot succes is. Om te komen tot een goed gedragen en uitvoerbaar 
veiligheidsbeleid is deze samenwerking van groot belang. Ook inwoners hebben een  
verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid. Er zijn veel inwoners die zich inzetten 
voor een veilige gemeente. Zo zijn er binnen elke gemeente buurtpreventieteams of 
WhatsAppgroepen actief. Ook EHBO-verenigingen en brandweervrijwilligers zetten 
zich in voor veiligheid en zorgen ervoor dat er bij noodsituaties snel gehan-
deld wordt. De gemeenten hechten veel waarde aan inwoners met een hart voor  
veiligheid en zetten daarom de komende jaren deze goede samenwerking voort. 

Omgevingsbewust
De samenleving om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Ook op 
het gebied van veiligheid. De risico’s en gevaren die de samenleving, inwoners en  
bedrijven kunnen bedreigen, zijn van een andere verschijningsvorm en intensiteit 
dan enkele jaren geleden. Digitalisering zorgt voor snelle en ingrijpende verande-
ringen in de samenleving, door ICT-ontwikkelingen en nieuwe technologieën waar 
de overheid en particulieren gebruik van kunnen maken. Een andere belangrijke 
ontwikkeling is die van de decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en  

hoofdstuk 2 Visie
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inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. De gemeente heeft er daardoor 
veiligheid gerelateerde taken en verantwoordelijkheden bijgekregen. De participa-
tiesamenleving zorgt ervoor dat de overheid inspeelt op verwachtingen van inwoners, 
maar ook uitgaat van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. De rol van de 
overheid op het gebied van veiligheidsbeheersing en -bestrijding is aan veranderin-
gen onderhevig. Wetgeving, handhaving, toezicht, de verdere professionalisering bij 
de overheid, de samenwerking tussen overheden onderling en met uiteenlopende 
partners; alles is in beweging. Er is ook sprake van een professionaliseringsslag.  
De urgenties op het gebied van veiligheid worden breed onderkend. Ook maatschappe- 
lijk. Inwoners, bedrijven en andere betrokkenen doen een toenemend beroep op een 
overheid die actief en proactief optreedt. In de publieke opinie is veiligheid en het 
daaraan gekoppelde overheidshandelen en de inzet van hulpdiensten een hot item.  
We richten onze aanpak op maatschappelijke opgaven en zijn ons constant bewust 
dat we ons snel kunnen aanpassen aan onze omgeving. 

In de figuur hieronder staan een aantal trends en ontwikkelingen die van invloed zijn:

Informatiegestuurd en innovatief
Een gezamenlijk beeld over een probleem is het begin van een oplossing. Om 
dat beeld te verkrijgen, kan gebruik gemaakt worden van de grote hoeveelheid  
beschikbare data die aanwezig is. Zeker in het veiligheidsdomein is dat een belang-

rijk hulpmiddel, bijvoorbeeld bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Door 
gegevens te benutten, koppelen en analyseren ontstaat er een integraal beeld en kan 
onveiligheid en criminaliteit effectiever en op een innovatieve wijze worden bestre-
den. Die slag moet de komende jaren nog verder worden gemaakt. Gemeenten kun-
nen dat niet alleen en hebben elkaar nodig. Onveiligheid houdt zich immers niet aan  
gemeentegrenzen. Bij dit alles wordt wet- en regelgeving op het gebied van privacy 
niet uit het oog verloren. 

Gezamenlijke opgaven
Onveiligheid, overlast en criminaliteit beperken zich niet tot gemeentegrenzen.  
Afhankelijk van de problematiek vraagt dit naast een lokale aanpak ook om  
districtelijke, regionale, landelijke en internationale samenwerking.

Landelijke veiligheidsagenda 2019-2022
De burgemeesters en de officieren van justitie hebben het gezag over de politie.  
Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen is door de minister, de 
regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal een gemeenschappelijke 
veiligheidsagenda opgesteld voor de periode 2019-2022. De minister en de gezagen 
hebben de volgende thema’s benoemd voor de landelijke veiligheidsagenda:
1. Cybercrime (waaronder digitale kinderporno)
2. Mensenhandel 
3. Ondermijning 
4. Executie (waaronder opsporen van onvindbaren) 

Beleidsprioriteiten in de regionale eenheid Zeeland-West-Brabant
In artikel 39 van de Politiewet 2012 is opgenomen dat de burgemeesters van de  
gemeenten in het gebied waarin de regionale eenheid de politietaak uitvoert, samen 
met de hoofdofficier van justitie, ten minste eenmaal in de vier jaar het beleidsplan 
voor de regionale eenheid vaststellen. 
De hoofdthema’s uit het Regionaal Beleidsplan voor de periode 2019-2022 zijn: 
- De aanpak van ondermijnende criminaliteit
- Zorg en veiligheid
- De aanpak van cybercrime
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Binnen elke eenheid wordt door de burgemeesters en de officier van justitie geza-
menlijk bepaald wat de regionale prioriteiten van de politie-eenheid zijn. Dit wordt 
vastgelegd in het regionale beleidsplan. De regioburgemeester heeft de regie op het 
opstellen van het beleidsplan. Elke burgemeester hoort zijn/haar eigen gemeen-
teraad over het ontwerp beleidsplan. De gemeenteraden hebben hun zorgen geuit 
over het gebrek aan capaciteit bij de politie om daadwerkelijk adequaat invulling 
te geven aan de regionale en lokale veiligheidsthema’s. De zichtbaarheid van de  
politie in de wijken en kernen dient gewaarborgd te zijn en wijkagenten dienen 
daadwerkelijk voor taken in de wijk te worden ingezet. Daar waar de inzet van de 
politie ten gevolge van ontbrekende capaciteit onder druk komt te staan, zal er een 
actieve houding vanuit de gezagen blijven (ook naar de Minister van Justitie en  
Veiligheid) voor het beschikbaar komen van de benodigde capaciteit.

Strategische opgaven gemeenten district De Markiezaten 
Gezamenlijke strategische opgaven voor de gemeenten in het district De  
Markiezaten zijn:

Aanpakken van georganiseerde criminaliteit en cybercrime
We willen georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium herkennen door een 
stevige integrale aanpak en een goede informatiepositie op te bouwen waarbij  
signalen van partners aan de voorkant worden gedeeld. Bij vroege onderken-
ning kan beter worden voorkomen dat de samenleving en overheidsorganisaties  
criminelen faciliteren. 

Behouden van gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid
We gaan door met de goede samenwerking tussen sociaal domein, veiligheid en 
zorg. Hierbij zorgen we ervoor dat het altijd duidelijk is wie wat doet en dat dit ook 
gebeurt.

Een veilige buurt voor iedereen
We zetten ons in voor een veilige buurt voor iedereen. Daarnaast willen we ook  
zorgen dat al onze inwoners zich veilig voelen. Dit doen we samen met scholen, 
jongerenwerk, (wijk-)agenten, brandweer, buitengewone opsporingsambtenaren, 
GHOR, buurtpreventie, wijkteams en vele anderen.

Een beter evenwicht tussen risicovolle activiteiten en de  
omgeving en een daadkrachtige crisisbeheersing
We willen een goed beeld van de risico’s in de gemeente, zodat iedereen maatrege-
len kan nemen om zo veel als mogelijk te voorkomen dat er een calamiteit gebeurt 

en weet wat hij/zij moet doen bij een calamiteit. Op het moment dat zich een crisis 
voordoet, handelen we in samenwerking met de veiligheidsregio en crisispartners 
op een snelle en actieve manier.

Lokale prioriteiten en accenten 
In de basisteamdriehoek maken de gezagsdragers afspraken over de inzet van de 
politie, de taakuitvoering van de politie, de lokale prioriteiten en de criminaliteits-
beheersing.  Extra aandacht is er voor de volgende onderwerpen binnen de verschil-
lende gemeenten:

Bergen op Zoom  Drugsoverlast; aanpak drugsdumpingen; communicatie 
 nucleaire veiligheid.
 Ondermijning: agrarisch buitengebied en persoonsgebonden   
 budgetfraude.
Halderberge  Veiligheid op en rond het spoor; buurtbemiddeling; 
 buurtpreventie; jeugd en veiligheid. 
 Ondermijning: agrarisch buitengebied en vliegveld.
Moerdijk  Veiligheid op en rond het spoor; buurtbemiddeling; 
 mensensmokkel. 
 Ondermijning: zeehaven- en industriegebied en agrarisch 
 buitengebied.
Roosendaal  Drugsoverlast; buurtpreventie; (vuur)wapengeweld. 
 Ondermijning: agrarisch buitengebied en kwetsbare branches.
Rucphen  Middelengebruik; drugsoverlast; buurtbemiddeling. 
 Ondermijning: agrarisch buitengebied en voetbalclubs.
Steenbergen  Buurtpreventie; Cameratoezicht; communicatie nucleaire 
 veiligheid. 
 Ondermijning: agrarisch buitengebied, voetbalclubs en  
 jachthavens
Tholen  Aanpak van sociale problematiek; maritieme- en 
 waterveiligheid. 
 Ondermijning: recreatieparken en transportsector.  
Woensdrecht   Grensoverschrijdende samenwerking m.b.t. ondermijning, 
 hulpdiensten en  crisisbeheersing. 
 Ondermijning: agrarisch buitengebied en meldingsbereidheid 
 inwoners.

hoofdstuk 2 Visie
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Georganiseerde criminaliteit omvat veel soorten 
criminaliteit en daarmee samenhangende activitei-
ten. Criminelen maken gebruik van de bovenwereld 
en hebben die ook nodig: innesteling in woonwij-
ken en in legale sectoren. Hun financiële vermo-
gens en toegang tot zware geweldsmiddelen stelt ze 
in staat invloed te verwerven in maatschappelijke 
sectoren en ongewenste sociale druk uit te oefenen 
op de samenleving. 
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Georganiseerde criminaliteit leidt steeds vaker tot ondermijning: de verwevenheid 
van de onder- en de bovenwereld. “Normaal werken loont niet meer”, jongeren  
komen in aanraking met verkeerde rolmodellen, inwoners ervaren overlast door 
drugs in hun buurt, ambtenaren en bestuurders worden onder druk gezet en de 
overheid is niet meer “de baas”. Landelijk staat de aanpak van georganiseerde  
criminaliteit als prioriteit genoemd en ook op regionaal niveau bij politie en Open-
baar Ministerie. Door nieuwe wetgeving komen er meer instrumenten om deze 
vorm van criminaliteit aan te pakken. Elke partner kan een bijdrage leveren aan de 
aanpak van georganiseerde criminaliteit. Gemeenten kunnen hun bestuurlijk in-
strumentarium gebruiken om barrières op te werpen en helpen bij het versterken 
van de informatiepositie. Specifieke locaties vragen om een gerichte aanpak, zoals 
de zeehaven in Moerdijk of het buitengebied in verschillende gemeenten.  

Cybercrime
De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Hiermee is ook cybercrime 
onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. Cybercrime is criminaliteit met ICT 
als middel én doelwit. Om slachtoffer te worden is het hebben van een computer 
of internetaansluiting niet nodig. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen 
computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd door cybercriminelen. Maar ook 
bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime.  9
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Georganiseerde criminaliteit

Doelstelling Georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium herkennen door een stevige integrale 
aanpak en een goede informatiepositie op te bouwen waarbij signalen van partners aan de 
voorkant worden gedeeld. Bij vroegtijdige onderkenning kan beter worden voorkomen dat de 
samenleving en overheidsorganisaties criminelen faciliteren. 

Aanpak Bestuurlijke weerbaarheid:
• Instrueren van medewerkers per vakgebied die in dienst zijn van de gemeente hoe 

zij signalen van georganiseerde criminaliteit kunnen herkennen.
• Een veilige en integere omgeving bieden voor politieke ambtsdragers en signalen van 

ongewenste druk/intimidatie met voorrang oppakken via Veilig Publieke Taak.
• Het (tussentijds) screenen van medewerkers die in dienst zijn van de gemeentelijke 

overheid.
• Consequent uitvoeren van een zoveel als mogelijk gelijk Damoclesbeleid en BIBOB-

beleid binnen de gemeenten in het district De Markiezaten, waaronder aandacht voor 
aanbestedingen bij BIBOB-toetsingen.

Maatschappelijke weerbaarheid:
• Verder versterken van de informatiepositie door het koppelen van informatie van 

gemeenten, sociale diensten, woningbouwcorporaties, zorgverzekeraars,  
belastingdienst en het Kadaster binnen de geldende regelgeving. 
Hieraan kunnen ook andere partners worden toegevoegd.

• Inzicht in bedrijfsactiviteiten krijgen waar signalen van criminaliteit zijn, 
samen met partners zoals de Kamer van Koophandel (KvK).

• Inzicht verkrijgen in (criminele) verbanden met betrekking tot drugs, door middel 
van goede analyses. 

• Inrichten van een awareness-programma als onderdeel van het versterken van de 
weerbaarheid.

• Meer werk maken van “bestuurlijk afpakken” en geld terugvorderen van personen 
die gemeentelijke belastingen etc. nog open hebben staan.

• Oneigenlijk gebruik van het sociale vangnet aanpakken waar signalen zijn van 
georganiseerde criminaliteit (zoals PGB-fraudes).  

• Inwoners zijn op de hoogte en kunnen gebruik maken van Meld Misdaad Anoniem.
Cybercrime
• Awareness vergroten ten aanzien van cybercrime zowel in eigen organisatie, in de 

samenleving en met maatschappelijke partners, zoals koepelorganisaties, banken, MKB, 
bedrijvenclubs, veiligheidsregio, waterschap, KvK, zorgorganisaties/-instellingen.

• Inzicht vergroten en grip krijgen op cybercrime door periodieke rapportages, waardoor 
innovaties in interventiemethodieken mogelijk zijn. Voor cybercrime worden de delicten 
beschouwd vanuit het effectgebied (niet vanuit de bron, omdat deze zich overal ter wereld 
kan bevinden) en wordt de prioriteit toegespitst op delicten waarbij de computer als doel 
of als hulpmiddel wordt gebruikt.

• Eigen verantwoordelijkheid en weerbaarheid betreffende de eigen systemen en 
deskundigheid van mensen.

10
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Terugdringen van criminele activiteiten en samen met partners zoveel als 
mogelijk aan de voorkant signalen delen om vroegtijdig in te grijpen. 

• Jaarplannen RIEC
• Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019-2022

Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

Beoogd 
resultaat

Samenhang 
beleid/project

Georganiseerde criminaliteit en cybercrime

Gemeente

Gemeentelijke 
organisatie gereed 
maken om georga-
niseerde crimina-
liteit te herkennen 
en tegen te gaan. 

Consequent uit-
voeren bestuurlijk 
instrumentarium.

Versterken infor-
matiepositie en 
inbreng en delen 
van signalen.

Politie

Repressieve effec-
tieve opsporing.

Inbreng en delen 
van signalen.

Openbaar 
Ministerie

Vervolging

Slachtofferzorg

Ontnemen cri-
mineel verkregen 
voordeel / vermo-
gen.

Inbreng en delen 
van signalen. 

RIEC

Maken van analy-
ses van (criminele) 
verbanden.

Ondersteunen 
openbaar bestuur.
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Aantallen afval drugslab en vervaardigen harddrugs 19-6-2016 – 19-9-2018
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Door de decentralisaties hebben gemeenten een grotere 
taak gekregen in het zorgdomein. Gemeenten zijn hierdoor 
verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld tegen 
zowel volwassenen als kinderen (Artikel 4.1.1. Wmo, 2015). 
Ook de verantwoordelijkheid voor het brede veiligheids-do-
mein is in toenemende mate gedecentraliseerd. Burgemees-
ters hebben de bestuurlijke bevoegdheid gekregen voor 
het opleggen van een tijdelijk huisverbod. Tevens blijven 
hulpbehoevende en kwetsbare inwoners steeds langer thuis 
wonen en wordt meer ingezet op zelfredzaamheid. Het zijn 
maatschappelijke ontwikkelingen die risico’s met zich mee-
brengen, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het 
gebied van veiligheid. Zo kan het voorkomen dat personen 
met verward gedrag (woon)overlast veroorzaken, jongeren 
afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in 
het criminele milieu terechtkomen en multiprobleemgezin-
nen niet de oplossing kunnen vinden die benodigd is. 

4. Zorg en 
 veiligheid

13

Samen bouwen    aan onze veiligheid



DISTRICT 
DE MARKIEZATEN

Met het oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en 
leefbaarheid is het belangrijk dat zorgprofessionals goed samenwerken met hun 
veiligheidspartners. Immers, de oplossingen voor veel problematiek op het vlak 
van openbare orde en veiligheid zitten in de samenwerking met het sociaal domein. 
Het thema zorg en veiligheid is namelijk een veel omvattend thema, waar veel  
verschillende maatschappelijke onderwerpen onder vallen: radicalisering en  
polarisatie, personen met verward gedrag, huiselijk geweld, kindermishandeling en 
(jeugd)overlast. Al deze onderwerpen hebben met elkaar gemeen dat ze niet alleen 
vanuit een veiligheidsdomein en met repressie zijn op te lossen. Een aandachtspunt 
zijn de verschillende schaalgroottes waarop het veiligheids- en het zorgdomein 
werken. Dit is een aandachtspunt, waarbij voor de gemeenten Tholen en Moerdijk 
meer afstemming nodig zal zijn binnen verschillende samenwerkingsverbanden.

In de samenwerking bij casuïstiek worden zorg en veiligheid met elkaar verbonden 
om tot een integrale oplossing te komen. Lange termijnoplossingen zijn integraal 
en zitten in de preventieve sfeer. Er is aandacht voor de achterliggende oorzaak 
en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voorkomen. Straffen 
worden uitgedeeld als dat nodig is. 

Naast de samenwerking in de eigen gemeentelijke organisaties tussen zorg en  
veiligheid, is het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten een belangrijk netwerk 
om integraliteit tot stand te brengen. Ook Veilig Thuis is als partner samen met de 
politie een verbindende schakel bij het opleggen van huisverboden door de burge-
meester, naast het inzetten van hulpverlening samen met het lokale veld.
De inzet bij jeugdoverlast gaat over het voorkomen dat jongeren afglijden en in de 
criminaliteit terecht komen. Jongeren, ouders en buurtbewoners hebben zelf ook 
een grote rol en primaire verantwoordelijkheid in het voorkomen, signaleren en 
corrigeren van overlastgevend gedrag. Ouders dienen er op aangesproken te worden 
wanneer zij hun verantwoordelijkheid in het voorkomen en aanpakken van overlast 
veroorzaakt door hun kind(eren), niet of onvoldoende nemen.
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Aantal huisverboden

Gemeente 2015 2016 2017

Bergen op Zoom 7 10 7

Halderberge 1 5 2

Moerdijk 5 - 1

Roosendaal 10 13 8

Rucphen 1 4 3

Steenbergen 1 2 1

Tholen 1 3 1

Woensdrecht 2 3 1

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Zorg en veiligheid

Doelstelling Voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties door integraal inzetten van 
 goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden.

Aanpak Jeugd
 • Verbinding zoeken met cybercrime, social media en online ‘hangen’.
 • Met ZVH integrale aanpak jeugdgroepen ontwikkelen.

 Radicalisering en Polarisatie
 • Districtelijke expertisebevordering.
 • Polarisatievraagstuk onderzoeken.

 Personen met verward gedrag
 • Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 2019-2020 
  (voorbereiding en implementatie).
 • Najaar 2018 heeft elke gemeente een lokaal plan van aanpak, dit wordt de 
  komende jaren verder vormgegeven. 

 Huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Bekender maken van bestuursrecht (Wet tijdelijk huisverbod) als interventiemaatregel.
 • Implementatie aanscherping meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld.

 Nazorg na detentie
 • Door terugkeer goed voor te bereiden (identiteitskaart, inkomen, 
  huisvesting en zorg/ondersteuning) wordt recidive voorkomen.

 Zorgmijders
 • Het MASS (Moerdijk/Tholen)/OGGZ-team (overige gemeenten) wordt ingezet om 
  mensen die zorg mijden of de juiste zorg niet kunnen vinden toe te leiden naar de 
  juiste zorg/ondersteuning. 
 • Het MASS/ OGGZ-team werkt vanuit het ZVH als multidisciplinair team wat 
  laagdrempelig

Aantal meldingen Zorg- en Veiligheidshuis 2017

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Structurele problemen structureel oplossen, casuïstiek integraal bekijken en 
met maatwerk langdurig oplossen.

Collegeprogramma’s 

Programma’s vanuit het Sociaal Domein 
Regionaal Kompas 2015-2020, uitwerking vangnet kwetsbare mensen 
Jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten 
Jaarplan en jaarverslag van Veilig Thuis

Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

Beoogd 
resultaat

Samenhang

beleid/
project

Zorg en veiligheid

Gemeente

Opleggen 
tijdelijk 
huisverbod.

Deelname 
Driehoek.

Handhaving/
toezicht in de 
wijken (BOA).

Zorg- en Veilig-
heidshuis (incl. 
OGGZ-team) 
en haar overige 
partners 

Proces en 
casusregie.

Spil tussen de 
verschillende 
partners.

Complexe 
Veiligheids-
casuïstiek.

Politie

Opsporen en 
aanhouden.

Deelname 
Driehoek.

Signaleren en 
registreren.

Handhaving/
toezicht in 
de wijken.

Openbaar
Ministerie 

Opsporen 
en vervolgen.

Deelname 
Driehoek.

ZSM

Veilig 
Thuis 

Onderzoek 
huiselijk 
geweld-
meldingen.

Oppakken 
huisverboden.

Proces en 
casusregie
Interventie-
team.

Cijfers aanmeldingen 2017 Novadic Kentron:

Gemeente 18 min  18 t/ 23 jaar  24 tm 49 jaar 55 plus  Totaal

Bergen op Zoom  10 54 22 86

Halderberge  2 27 5 34

Moerdijk 1 2 25 8 36

Roosendaal  13 60 24 97

Rucphen  7 23 3 33

Steenbergen  3 15 7 25

Tholen  1 8 5 14

Woensdrecht 1  14 4 19

N.B. Novadic Kentron is een van de aanbieders van verslavingszorg.

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Onze inwoners moeten zich zo goed mogelijk voelen in 
hun buurt of wijk, hun alledaagse woon- en leefomgeving. 
Dat wil zeggen: onbedreigd, niet geïntimideerd en niet  
gehinderd door overlast van de omgeving: “veilig” dus. 
Verschijnselen die daar haaks op staan, pakken we aan.

5. Veilige buurt

18
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Woninginbraken, overvallen en straatroven
Onder High Impact Crimes wordt onder andere verstaan: woninginbraken, over-
vallen en straatroven. Dit zijn delicten die een grove inbreuk maken op het leven 
van een slachtoffer. Ook ondervinden slachtoffers grote emotionele schade na een 
inbraak, overval of straatroof. Inwoners en gemeenten hebben een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid bij de preventieve aanpak ervan. Een voorbeeld hiervan zijn 
de buurtpreventieteams die een duidelijke bijdrage leveren aan de woon- en leef-
omgeving waar inwoners zich veilig(er) voelen. 

Brandpreventie
Minder branden, minder slachtoffers, minder schade. Een veilige leefomgeving  
bereik je samen. Niet alleen regels, maar ook kennis over risico’s en risico reduceren-
de maatregelen vormen daarbij het vertrekpunt. Kennis en informatie gaan steeds 
meer de keuzes op het gebied van brandveiligheid beïnvloeden. Door samen met 
inwoners en bedrijven verder naar de voorkant van de veiligheidsketen te groeien, 
wordt het steeds veiliger. Brandveiligheid is gericht op het voorkomen van branden, 
het verkorten van de ontdekkingstijd en het verbeteren van vluchtmogelijkheden. 
De kern is het stimuleren van het brandveiligheidsbewustzijn, zelfredzaamheid,  
samenredzaamheid en de eigen verantwoordelijkheid. Inwoners en bedrijven  
kunnen zelf veel acties ondernemen om brand te voorkomen. 

Evenementen
Evenementen moeten voldoen aan voorschriften die bijdragen aan de veiligheid. De 
organisatoren zijn verantwoordelijk voor het treffen van maatregelen om de veilig-
heid van bezoekers te waarborgen. Uitgangspunt is dat de organisator verantwoor-
delijk is voor de organisatie van het evenement en de te nemen veiligheidsmaat- 
regelen gericht op toegangscontrole, verkeer en vervoer, medische en hygiëne zorg, 
brandpreventie en voedselveiligheid.

Verkeersveiligheid
De Provincie Noord-Brabant en Zeeland gaan voor nul verkeersdoden. Want elk 
verkeersslachtoffer is er 1 te veel. De provincie neemt dit initiatief samen met tal 
van verkeersveiligheidspartners, waaronder de gemeenten om het in Brabant en  
Zeeland veiliger te maken. 

19
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N.B. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 
maken gebruik van een leefbaarheidsmonitor.  
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Veilige woon- en leefomgeving

Doelstelling • Het voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven door middel van gerichte 
  preventieve acties. 
 • Het in stand houden en ondersteunen van de buurtpreventie-initiatieven en WhatsAppgroepen.  
 • Bewustwording qua brandveiligheid, deugdelijke en integrale voorbereiding op middelgrote   
  en grote evenementen (borgen zorg en veiligheid bij publieksevenementen). 
 • Borgen en waar nodig vergroten verkeersveiligheid.

Aanpak High Impact Crimes:
• Voorlichting en preventie. De gemeente werkt met name aan de preventieve kant van 

de woninginbraak. Dit betekent dat zij vooral maatregelen neemt om woninginbraak te 
voorkomen. Dit kan door het geven van voorlichting en verspreiden van preventietips, 
maar ook door het houden van preventieve acties voor specifieke doelgroepen zoals 
bijvoorbeeld Home Safety Checks. Het blijvend promoten van goed hang- en sluitwerk en 
voldoende verlichting rond de woning blijft aandacht houden. 

• Persoonsgerichte aanpak. Om criminaliteit tegen te gaan moeten daders opgespoord 
worden. De persoonsgerichte aanpak richt zich op de doelgroep opgespoorde daders met 
een verhoogde kans op recidive. Door middel van een aanpak op maat (naar pijlers als 
inkomen, dagbesteding, gezondheid, etc.) wordt getracht de dader ‘op het rechte pad’ te 
krijgen.

• In stand houden buurtpreventie / WhatsAppgroepen. Buurtpreventie is een vorm van 
toezicht die vrijwillig wordt opgezet door burgers om zo de veiligheid in hun eigen 
woonomgeving te verbeteren. Elkaar snel weten te vinden en contact met elkaar maken is 
daarbij enorm belangrijk. Er zijn verschillende manieren om je met buurtpreventie bezig 
te houden of bij te dragen. Ook online zie je dat buren elkaar weten te vinden via bijvoor-
beeld WhatsAppgroepen. 

• Pop-up / flexibele controles. Op basis van het principe van ‘predictive policing’ worden 
gedurende de donkere dagen periode kleinschalige pop-up controles georganiseerd,  
desgewenst in samenwerking met buurtpreventie en of buitengewoon opsporingsambte-
naren (BOA).

Brandveiligheid 
• Wonen. De meeste doden en gewonden bij brand komen voor bij woningbranden. 

Door bevordering van preventieve maatregelen zoals rookmelders, sluiten tussendeuren 
en voorlichting moet de zelfredzaamheid en bewustwording worden vergroot. 

• Zorg. De aanwezigheid van verminderd zelfredzame personen in zorginstellingen en 
beperkte capaciteit in geval van een calamiteit is een erg risicovolle combinatie. 
Specifieke bewustwordingstrajecten voor deze doelgroep zijn wenselijk. 

• Onderwijs. Het ontwikkelen van veiligheidsbewustzijn kan niet vroeg genoeg beginnen.
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Veilige woon- en leefomgeving

Aanpak Veiligheid bij publieksevenementen 
 • Evenementenveiligheid is bij uitstek een “multi-thema”. Dit betekent dat 
  evenementenveiligheid gebaat is bij een gezamenlijke inspanning van alle partners. 
 • Organisatoren zijn en blijven verantwoordelijk voor de primaire veiligheid op het 
  evenemententerrein. 
 • We dragen zorg voor een actueel overzicht van alle voorkomende evenementen 
  binnen het district. 
Verkeersveiligheid 
 • Investeren in veiligere infrastructuur. 
 • Gericht benutten van technologische en juridische innovaties. 
 • Evidence-based beïnvloeding van verkeersgedrag (o.a. minder afleiding). 
 • Brabants Verkeersveiligheids Label en Totally Traffic. 
 • Meer en slimmer handhaven. 
 • Meer systematische kennis over het ontstaan van ongevallen.
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Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

HIC

Brandveilig-
heid 

Gemeente

Voorlichting en 
preventie. 
Promoten en 
faciliteren home 
safety checks.  
Deelname aan PGA.

Voorlichting en 
preventie. 

Politie

Repressieve 
effectieve 
opsporing. 
Deelname aan 
PGA. 
Voorlichting en 
preventie. 

Openbaar 
Ministerie

Vervolging
Slachtofferzorg.
Deelname aan 
PGA.
Voorlichting en 
preventie.

Brandweer/GHOR

Bevorderen brand-
veiligheidsbewust-
zijn. Risicogerichte 
benadering.

Kennisdeling 
brandveiligheid.

Risicogerichte 
preventie, controle 
en waar nodig toe-
zicht op basis van 
basistakenpakket 
Risicobeheersing.

Straatroven
district De Markiezaten 2015-2017

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Gemeente

Integrale 
advisering, ver-
gunningverlening 
en toezicht/ hand-
having borgen.

Infrastructuur  
conform 
CROW-richtlijnen, 
voorlichting.

Politie

Integrale  
advisering. 
Waar noodzakelijk 
toezichthoudend 
en handhavend 
optreden (rondom 
evenemententer-
rein).

Toezicht en 
handhaving
Repressieve 
effectieve 
opsporing.

Openbaar 
Ministerie

Vervolging

Vervolging
Slachtofferzorg.

Brandweer/GHOR

Integrale 
advisering.

Het creëren van een veilige woon-, recreatie- en leefomgeving.

• Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2019-2022
• Beleidsplan VR-MWB
• Lokaal evenementenbeleid
• Regionaal verkeersveiligheidsbeleid RWB

Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

Veiligheid 
publieks-
evenementen

Verkeers-
veiligheid

Beoogd 
resultaat

Samenhang 
beleid/project
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In De Markiezaten willen we onze inwoners veilig en gezond 
laten leven. Tevens is er ruimte nodig voor economische 
activiteiten. Het gaat over de vraag hoe we de beperkte 
ruimte veilig kunnen benutten en de risico’s die inwoners 
lopen door allerlei activiteiten in hun omgeving zoveel  
mogelijk kunnen beperken. Risico’s horen er bij. Iedereen 
loopt risico’s (thuis, op straat, op het werk, in de vrije tijd). 
Sommige risico’s worden uit vrije wil en bewust aangegaan. 
Op risico’s die van buitenaf (extern) bedreigend zijn, bestaat 
minder invloed: denk aan mogelijke incidenten met ge-
vaarlijke stoffen, of aan overstromingen. Dan moeten onze  
inwoners er op kunnen vertrouwen dat wij – de overheid – 
maatregelen treffen (hebben getroffen) om deze incidenten 
te voorkomen of de gevolgen te beperken/bestrijden. 

6. Risico’s en
 omgeving
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Externe veiligheid
Externe veiligheid is gericht op de bescherming van mensen tegen de gevolgen van 
ongevallen door het gebruik en de opslag van gevaarlijke stoffen in inrichtingen en 
het transport ervan over een spoorweg, het water, een weg en door buisleidingen. 
Naast ongevallen met gevaarlijke stoffen vallen ook de risico’s die samenhangen 
met het gebruik van luchthavens en het in werking hebben van windturbines onder 
het begrip externe veiligheid. De veiligheidswinst is te boeken door het aan de voor-
kant goed te regelen en ervoor te zorgen dat nieuwe risicovolle activiteiten, maar 
ook kwetsbare functies op voldoende afstand van elkaar worden gepland. Wanneer  
een bedrijf of transportmodaliteit eenmaal is gevestigd, dan dienen de risico’s  
zoveel mogelijk te worden beperkt en beheerst door maatregelen aan de bron te  
nemen. Scherpe vergunningverlening en krachtig toezicht, waarbij er ook aan-
dacht is voor veiligheidscultuur, dragen hieraan bij. Omdat het risico, ondanks vele  
inspanningen, nooit nul kan worden, moeten we er ook voor zorgen dat zowel het 
bedrijf als de overheid en onze inwoners voldoende voorbereid zijn op incidenten.

Externe veiligheid is bij een groot aantal planologische besluiten en bij een aantal 
milieubesluiten aan de orde. Een gemeente mag, binnen de wettelijke kaders, zelf 
invulling geven aan beleidsregels voor externe veiligheid. Deze dienen te worden 
geïntegreerd in de omgevingsvisie en plannen door het inwerking treden van de 
Omgevingswet over een aantal jaren. Daarnaast is er Interbestuurlijk Toezicht op 
naleving van de regelgeving in het kader van externe veiligheid door de Provincie.

Het district De Markiezaten is in termen van veiligheid, risico’s en veiligheids-
zorg een bijzonder gebied te noemen. Dat komt door de aanwezigheid van onder 
andere:
• Havens: waaronder de zeehaven van Moerdijk;
• Luchthavens: Breda International Airport en vliegbasis Woensdrecht;
• Industrieterreinen: zoals AFC Nieuw Prinsenland, Borchwerf, De Kooi, 

Dintelmond, Majoppeveld, Moerdijk, Noordland en Theodorushaven;
• Spoorwegen: trajecten Vlissingen – Roosendaal, Antwerpen – Roosendaal, 

Roosendaal – Rotterdam, Roosendaal – Breda;
• Snelwegen: A4, A16, A17, A29, A58, A59; 

hoofdstuk 6  Risico’s en omgeving

• Vaarwegen (incl. sluizencomplexen): Hollands Diep, Mark/Dintel, 
Schelde-Rijnverbinding, Volkerak, Krammersluizen en Westerschelde; 

• Ondergrondse buisleidingen;
• Bovengrondse hoogspanningstrace’s. 

Met de haven van Moerdijk huisvest het district de vierde zeehaven van Nederland. 
Landelijk gezien is dat het op drie na grootste risicoconcentratiegebied. Op Industrie-
terrein Moerdijk is een groot aantal Brzo-bedrijven gevestigd. Daarnaast zijn er in zowel 
Bergen op Zoom als in Roosendaal vestigingen van Brzo-bedrijven. Bovendien lopen 
door het district diverse transportassen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Externe Veiligheid

Doelstelling Het beschermen van grote groepen burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
 De risico’s die verband houden met de productie, het gebruik, de opslag en het transport van   
 gevaarlijke stoffen voor de burger zoveel mogelijk te beperken.

Aanpak • Goede ruimtelijke ordening en goed vestigingsbeleid om het juiste bedrijf op de juiste 
  plaats te krijgen.
 •  De risico’s bij de bron zoveel mogelijk te beperken door middel van vergunningverlening  
  en handhaving. 
 • Bij de ruimtelijke inrichting een zo veilig mogelijke leefsituatie te creëren, 
  rondom een bedrijventerrein of langs een transportroute geen kwetsbare bebouwing 
  toe te staan.  

Gemeenten

Kaderstellend

Beschikken over   
actuele kennis   
over risico’s en   
mogelijke gevaren 
die aanwezig 
kunnen zijn. 

Provincies

Kaderstellend

Toezichthouder   
op de gemeente 
in het kader van   
interbestuurlijk   
toezicht. 

Omgevings-
dienst/ Uitvoe-
ringsdienst

Advisering

Toezicht op   
inrichtingen. 

Vergunning-
verlening, 
toezicht en   
handhaving 

Veiligheidsregio’s 
(incl. brandweer)

Advisering

Toezicht op   
inrichtingen.

Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

Gemeenten

Samen met de   
veiligheidsregio 
en de Omgevings-  
c.q. Uitvoerings  
dienst er voor   
zorgen dat er een   
goed beeld is en   
wordt gehouden   
van de risico’s. 

Werken aan zelf-  
redzaamheid bij   
de inwoners. 

Zoneren.

Actueel houden risi- 
cokaart (kwetsbare
objecten).

Provincies

Aanwijzen van  
wegen. (wegge-
deeltes) in het 
kader van het 
vervoer van 
gevaarlijke 
stoffen.

Omgevings-
dienst/ Uitvoe-
ringsdienst

(onder mandaat) 
m.b.t. bepaalde 
inrichtingen. 

Actueel houden 
risicokaart 
(inrichtingen).

Veiligheidsregio’s 
(incl. brandweer)

• Een goede balans tussen de economische belangen in ons district en de veiligheid 
van personen die daar verblijven (inwoners/bezoekers/werknemers). De risico’s voor 
burgers, die het gevolg kunnen zijn van economische activiteiten, willen we tot een 
minimum beperken. Hun veilige woon- en leefomgeving is het uitgangspunt. 

• Externe veiligheid is geborgd in ruimtelijke plannen, vergunningen,  
toezichtsplannen en/of beleid.

• De risicokaart is actueel door tijdige en adequate levering van de daarvoor 
 benodigde gegevens.

Betrokken 
partijen en 
rolverdeling

Beoogd
resultaat

Samenhang 
beleid/
project

Externe veiligheid heeft raakvlakken met veel beleidsvelden. Hierbij zijn veel 
 verschillende partijen betrokken, zowel binnen als buiten de gemeentelijke 
 organisatie. Belangrijke beleidsvelden zijn milieu, ruimtelijke ordening en (brand) 
veiligheid. Daarnaast spelen ook verkeer en (risico) communicatie een belangrijke 
rol. Samenwerking is daarom belangrijk.
• Beleidsplan veiligheidsregio 
• Regionaal Crisisplan

Samen bouwen    aan onze veiligheid
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Crisisbeheersing
Er zijn 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De gemeenten Bergen op Zoom, Halder-
berge, Moerdijk, Steenbergen, Roosendaal, Rucphen en Woensdrecht maken deel uit 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een samenwerkingsverband van 26  
gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant. De gemeente Tholen maakt deel uit van 
de Veiligheidsregio Zeeland, een samenwerkingsverband van 13 gemeenten. Op grond 
van de Wet veiligheidsregio’s is het verplicht een Gemeenschappelijke Regeling aan te 
gaan, waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld met de aanduiding: veiligheidsre-
gio. De Wet veiligheidsregio’s kent een aantal planfiguren: het regionaal risicoprofiel, het  
regionaal beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Per gemeente is voor het regionaal  
risicoprofiel bekeken welke (specifieke) risico’s er zijn en er is gekeken naar de kans dat 
het risico zich voordoet en de impact die het kan hebben. Het risicoprofiel vormt de basis 
voor het beleidsplan. Het beleidsplan omvat een beschrijving van de operationele prestaties 
van de veiligheidsregio, een uitwerking van de landelijke doelstellingen ten aanzien van  
rampenbestrijding en crisisbeheersing, een informatieparagraaf, een oefenbeleidsplan, een 
beschrijving van de niet-wettelijke adviesfunctie, de opkomsttijden van de brandweer en 
een beschrijving van de voorzieningen en maatregelen om daar aan te voldoen (Dekkings- 
en spreidingsplan). Het regionaal crisisplan is het plan voor de algemene aanpak van rampen 
en crises in de regio. In het crisisplan wordt beschreven hoe de organisatie voor de rampen-
bestrijding en crisisbeheersing eruit ziet. Ook is vastgelegd hoe de verantwoordelijkheid 
voor de hulpverleningsprocessen zijn belegd. Als zich een ramp of crisis voordoet, is het van 
groot belang dat de crisisbeheersingsorganisatie op adequate wijze start met de uitvoering 
van haar taken. Het Besluit veiligheidsregio’s stelt daarom eisen aan de opschaling van de 
hulpverleningsdiensten: politie, brandweer, geneeskundige hulpverlening en gemeenten.

In het Besluit veiligheidsregio’s staat dat het college van burgemeester en wethouders een 
team Bevolkingszorg aanwijst dat tenminste bestaat uit één functionaris die is belast met de 
leiding van het team, één functionaris met het informatiemanagement en één functionaris 
met de coördinatie van de crisiscommunicatie. In artikel 2.1.3 van het Besluit veiligheids- 
regio’s worden de volgende bevolkingszorgtaken benoemd:
• het verzorgen van de crisiscommunicatie;
• het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
• het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
• het registreren van de slachtoffers;
• het registreren van schadegevallen, en
• het adviseren van het regionaal operationeel team.
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De processen voor bevolkingszorg zijn op regionale schaal georganiseerd. Hiervoor 
zijn specifieke deelplannen en draaiboeken opgesteld als uitwerking van het regionaal  
crisisplan. Deze plannen ondersteunen de gemeentelijke medewerkers bij het uitvoeren 
van de taken in de crisisbeheersing. Deze taken betreffen: crisiscommunicatie, publieke 
zorg, evacuatie, omgevingszorg en nazorg. Voor bevolkingszorg voert de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant visitatie uit om te bekijken of zaken op orde zijn en blijven.  
In Zeeland is hier vooralsnog geen sprake van.

Samenwerking bevolkingszorg
Binnen het district De Markiezaten werken de gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge,  
Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht intensief samen op het 
gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding. Er wordt gezamenlijk invulling  
gegeven aan de taken voor bevolkingszorg:
• opleiden, trainen en oefenen;
• de Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvDBz);
• Piket ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV).

Hiervoor is in 2017 een samenwerkingsovereenkomst aangegaan door de colleges van 
deze gemeenten. Het Regionaal Crisisplan en de vereiste professionalisering binnen de 
crisisbeheersing is aanleiding geweest om één gezamenlijk team bevolkingszorg in te 
richten. De samenwerking op het gebied crisisbeheersing is geïntensiveerd om aan de 
basisvereisten crisismanagement te voldoen en om ervoor te zorgen dat:
1. Het team bevolkingszorg binnen de crisisorganisatie een kwaliteitsimpuls krijgt.
2. De bezettingsgraad per functie makkelijker te realiseren is.
3. Er professioneel door vakbekwame medewerkers wordt gehandeld in 

tijden van crisis.
4. De samenwerking met de veiligheidsregio wordt geoptimaliseerd.
5. Op termijn kosten en tijd worden bespaard.

De gemeente Tholen werkt voor de taken voor bevolkingszorg regionaal samen met de 
Veiligheidsregio Zeeland. Bevolkingszorg is opgebouwd uit teams die bemenst worden 
uit een regionale pool van medewerkers uit de deelnemende gemeenten. De gemeen-
te Tholen heeft sinds 2014 het OvD-BZ en AOV-piket gecombineerd in de vorm van 
OvD-bevolkingszorg / crisisloket (BZCL).
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Crisisbeheersing

Doelstelling Het voorkomen van incidenten en een goede voorbereiding op rampen en crises, 
 zodat de gemeenten adequaat kunnen handelen.

Aanpak • Functioneel beheer alarmeringssysteem en vakbekwaamheidsmanagementsysteem.
 • Vakbekwame bemensing crisisorganisatie bevolkingszorg.
 • Opleiden, trainen en oefenen van medewerkers voor bevolkingszorgtaken.
 • Leren van incidenten en evaluaties van oefeningen.
 • Piket OvDBz, AOV, sectie bevolkingszorg ROT, informatiemanagement (IM) en 
  crisiscommunicatie.
 • Beheer informatietool bevolkingszorg Midden- en West-Brabant.

Gemeenten

Communicatie

Publieke zorg

Evacuatie

Omgevingszorg

Nafase

Actuele 
bezetting van de 
crisisorganisatie.

Actuele
planvorming 
beschikbaar 
stellen voor de 
medewerkers 
met een functie 
via de app.

Politie

Orde- 
handhaving

Verkeer 
regelen/
Mobiliteit.

Opsporing.
Bewaken en  
beveiligen.

Speciale 
interventies.

Brandweer

Brand-
bestrijding

Ongeval-
bestrijding  
gevaarlijke  
stoffen.

Decontami- 
natie

Specialis- 
tische en  
technische  
redding.

Ontsmetten  
van mens,  
dier, voertui- 
gen en infra-
structuur.

Overige
partners

Voorbe-
reiding op 
incidenten.

Opstellen 
calamiteiten-
plan.

GHOR

Geneeskundige 
hulpverlenings-
organisatie in 
de regio (GHOR);
Spoedeisen- 
de medische 
hulpverlening.

Psychosociale 
hulpverlening.

Medische  
milieukunde.

Infectieziekten 
bestrijding.

Gezondheids- 
onderzoek

Piket Gezon-
heidskundig 

Gemeente  Ready2Helpers

Bergen op Zoom 120

Halderberge 27

Moerdijk 30 

Roosendaal 100

Rucphen 7

Steenbergen 21

Tholen 61

Woensdrecht  19
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Gemeenten

Verzorgen van 
opleidingen, 
trainingen en 
oefeningen.

Deelname 
piket OvDBz, 
AOV, sectie 
bevolkingszorg 
ROT, IM, crisis-
communicatie.

Politie Brandweer

Waarnemen  
en meten.

Waarschuwen  
bevolking.

Piket Adviseur 
Gevaarlijke 
Stoffen die in 
crisissituaties 
met gevaarlijke 
stoffen advies 
geeft over de 
aanpak van het 
incident.

Overige
partners

GHOR

Adviseur Gevaarlijke 
Stoffen die in crisissi-
tuaties met gevaarlijke 
stoffen (chemisch, 
biologisch, radiologisch 
of nucleair) advies 
geeft over eventuele 
gezondheidsrisico’s en 
te nemen maatregelen 
om gezondheidsschade 
zoveel als mogelijk te 
voorkomen of beperken.

• Voldoen aan de opkomsttijden voor de teams van bevolkingszorg.
• Medewerkers bekend met alarmering en opschaling (GRIP).
• Informatiesystemen op orde.
• Bekendheid medewerkers met organisatiestructuur, deelplannen en draaiboeken.
• Professionele ingerichte crisisorganisatie met alle benodigde faciliteiten.
• Competente medewerkers, opgeleid, getraind en geoefend.

• Beleidsplan veiligheidsregio
• Regionaal risicoprofiel
• Regionaal crisisplan
• Deelplannen, draaiboeken en organisatieplan voor Bevolkingszorg
• Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure

Beoogd 
resultaat

Samenhang 
beleid/
project
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Veiligheid maak je samen. Dit IVP is ontwikkeld door en 
voor de acht gemeenten in het district De Markiezaten. 
Dit hoofdstuk beschrijft achtereenvolgens wat de uit-
gangspunten zijn voor de samenwerking, hoe we het inte-
graal veiligheidsbeleid coördineren, hoe de ambtelijke en  
bestuurlijke afstemming plaatsvindt en hoe onze beleids-
cyclus er uit ziet.

7. Organisatie en     
 samenwerking

30
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De gemeenten coördineren het integraal veiligheidsbeleid en een krachtige bestuurlijke 
inzet is daarbij van essentieel belang. De gemeenten zijn bij het realiseren van ambities 
en het verder verbeteren van de veiligheidssituatie afhankelijk van diverse partijen. Het 
gaat daarbij om politie en Openbaar Ministerie, maar ook tal van andere veiligheidspart-
ners. Uitgangspunt van onze samenwerking is dat we de voordelen van samenwerking 
optimaal benutten. Indien een veiligheidsonderwerp lokaal van aard is, ligt het primaat 
uiteraard bij de gemeente in kwestie zelf (de andere gemeenten kunnen op verzoek wel 
ondersteuning bieden). In meer gevallen zullen we elkaar in de uitvoeringsfase opzoe-
ken. Veel van onze prioriteiten voor de komende jaren zijn districtsbreed geformuleerd. 
In de planvorming versterken we elkaar door gezamenlijk een aanpak te ontwikkelen 
ten behoeve van deze prioriteiten. De gemeenteraden vervullen een kaderstellende rol. 
Zij stellen de doelen vast van het veiligheidsbeleid voor de periode 2019-2022. Het zal 
daarbij steeds vaker gaan om gezamenlijk ontwikkelde aanpakken aangezien veiligheid 
zich niet beperkt tot de gemeentegrenzen.

Bestuurlijke afstemming vindt plaats in het periodiek overleg tussen de acht burge-
meesters, de gebiedsofficier van justitie en de districtschef van politie het zogenaamde  
Districtsoverleg. Ook vindt afstemming plaats met de gemeenten binnen beide basis-
teams, de gebiedsofficier van justitie en de teamchef van politie de Basisteam Driehoek. 
Het district De Markiezaten bestaat uit twee basisteams met periodiek een driehoek :
1. Basisteam Bergen op Zoom: Bergen op Zoom, Steenbergen, Tholen en Woensdrecht.
2. Basisteam Roosendaal: Halderberge, Moerdijk, Roosendaal en Rucphen. 

In het driehoeksoverleg (art. 13 Politiewet 2012) worden door de burgemeester en de 
officier van justitie afspraken gemaakt over de inzet van de politie ten behoeve van de 
handhaving van de openbare orde en de hulpverlening: ten behoeve van de strafrechte-
lijke handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van justitie. 

De ambtelijke afstemming op het gebied van veiligheid vindt zowel binnen de gemeente 
als tussen de gemeenten (intergemeentelijk) plaats. De intergemeentelijke afstemming 
vindt plaats in diverse gremia:
• Het secretarissenoverleg (overleg tussen de acht gemeentesecretarissen);
• Het veiligheidsoverleg (overleg tussen beleidsmedewerker Openbaar Ministerie, 

bedrijfsvoeringsspecialist politie, ambtenaren openbare orde en veiligheid van de acht 
gemeenten);

• Diverse thematische werkgroepen.

Het IVP heeft een looptijd van drie jaar en kan op gemeenteniveau worden uitgewerkt in 
jaarplannen met daarin aandacht voor de couleur locale. In de jaarplannen kunnen geza-
menlijke aspecten binnen de thema’s worden opgenomen en kunnen gemeentespecifieke 
projecten worden opgenomen voor lokale prioriteiten. De activiteiten die vanuit het IVP 
worden opgenomen in een jaarplan vallen in eerste instantie onder de reguliere begroting 
en budgetten van de betreffende gemeente en/of veiligheidspartner. De verscheidenheid aan 
de onderwerpen en een toename hiervan noodzaakt gemeenten ambtelijk nog intensiever 
samen te werken en de werklast te delen. Met de inzet van bestaande middelen kunnen de 
beoogde doelen bereikt worden. Communicatie over veiligheid is altijd toegespitst op de  
lokale situatie. Integrale afstemming tussen veiligheidspartners en tussen de acht gemeenten  
verbetert de kwaliteit van de communicatie. De komende jaren wordt geïnvesteerd in een 
eenduidige communicatie vanuit alle gemeenten.

Samenwerking
Gemeenten hebben veel veiligheidspartners. De belangrijkste veiligheidspartners zijn: politie 
 Zeeland-West-Brabant, Openbaar Ministerie, veiligheidsregio’s Midden- en West Brabant en 
Zeeland, Zorg- en veiligheidshuis De Markiezaten, Veilig Thuis West–Brabant en Zeeland, 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en uiteraard onze inwoners, bedrijven en 
instellingen.

Veiligheid in context 
Er is sprake van een wederzijdse samenhang tussen het IVP en ander beleid. Een actieve 
uitwisseling met de flankerende beleidsterreinen is verwoord in de volgende beleidsnota’s 
en convenanten:

• Regionaal beleidsplan van de eenheid Zeeland-West-Brabant van Bestuur, OM en politie
• Regionaal beleidsplan van de veiligheidsregio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland
• Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma’s
• Convenant Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten
• GR Veilig Thuis West-Brabant en Zeeland (GR GGD)
• RIEC convenant
• APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen.
• Gemeentelijk beleid op het gebied van sociaal domein, handhaving, verkeersveiligheid en 

in de toekomst omgevingsvisie- en plannen.
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INWONERS ONDERNEMERS 

   

   

INSTELLINGEN VERENIGINGEN 

   
 
  

  Bijlage afkortingen 

IVP Integraal Veiligheidsplan
GGD Gewestelijke Gezondheidsdienst
EHBO Eerste Hulp Bij Ongelukken
ICT informatie- en communicatietechnologie
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio
MMA Meld Misdaad Anoniem
BIBOB bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
KvK Kamer van Koophandel
PGB Persoonsgebonden budget
MKB Midden- en Kleinbedrijf
RIEC Regionaal Informatie en Expertisecentrum
ZVH Zorg- en Veiligheidshuis
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
BOA Buitengewoon opsporingsambtenaar
ZSM Zo Spoedig, Slim, Simpel, Samen Mogelijk
 Werkwijze van het OM waarmee een versnelling in het 
 afdoeningsproces wordt gerealiseerd.
HIC High Impact Crimes
PGA Persoonsgebonden Aanpak
CROW De naam CROW is oorspronkelijk een afkorting van Centrum voor 
 Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en
  de Verkeerstechniek. Die naam dekte de lading niet meer toen de 
 organisatie steeds meer een kennisplatform werd. Daarom is CROW 
 niet langer een afkorting, maar een eigennaam.
OMWB Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
VRMWB Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
AOV Ambtenaar openbare orde en veiligheid
ROT Regionaal Operationeel Team
IM Informatie Management
GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure
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