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Aan de raad,
1.
Inleiding
Inleiding en beeldvorming
Na de verkiezingen van maart jl. staan bij vrijwel alle gemeenten in het district het maken van een
integraal veiligheidsplan voor de komende járen op de agenda. Daarop heeft het Districtsoverleg de
opdracht (op 2 november 2017) gegeven om een integraal veiligheidsplan te ontwikkelingen voor
alle 8 gemeenten in district de Markiezaten. Alle gemeenten staan immers voor gelijksoortige
opdrachten in bij thema's als aanpak Ondermijning en Zorg en Veiligheid. Daarnaast is er natuurlijk
de 'couleur locale'. Iedere gemeente heeft zijn eigen accenten in veiligheidsproblematiek. Deze
worden in kaart gebracht en in het jaarplan/focusblad/uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt.
De opdracht die gesteld is bestaat uit de volgende onderdelen:
Komen tot één districtelijk integraal veiligheidsplan (IVP) met aandacht voor de nodige
'couleur locale'
Uiterlijk 31 december 2018 vast te laten stellen door de individuele gemeenteraden
Het IVP als sturingsinstrument gebruiken op basisteamniveau en districtsniveau
Stevige koppeling met jaarschijven.
Veiligheidsanalyse op de verschillende onderwerpen (gebruikmakend van bestaande
monitoren als de Veiligheidsmonitor en Lemon)
Het proces heeft daarnaast de volgende zaken op geleverd of zal in de komende tijd een boost
geven aan:
Innovatieve samenwerking met de veiligheidsregio naar aanleiding van de
veiligheidsschetsen
Samenwerking met de andere veiligheidspartners (politie, GGD, GHOR, OM,etc) op gebied
van cijfers voor de veiligheidsanalyse
Dóórontwikkeling in de informatiepositie en het informatiegestuurd werken
Dóórontwikkeling van de veiligheidsmonitor.
Doelstelling
Op districtelijk niveau de uitdagingen op het gebied van veiligheid in beeld brengen
Als sturingsinstrument dienen richting politie en veiligheidsregio
Commitment voor samenwerking op districtelijk niveau verstevigen
Het startpunt zijn voor districtelijke benchmarking op de verschillende thema's binnen
veiligheid.
Ter inzage ligt:

www.gemeente-steenbergen.nl
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2.
Achtergrond
Na de verkiezingen van maart jl. staan bij vrijwel alle gemeenten in het district het maken van een
integraal veiligheidsplan voor de komende járen op de agenda. Daarop heeft het Districtsoverleg de
opdracht (op 2 november 2017) gegeven om een integraal veiligheidsplan te ontwikkelingen voor
alle 8 gemeenten in district de Markiezaten. Alle gemeenten staan immers voor gelijksoortige
opdrachten in bij thema's als aanpak Ondermijning en Zorg en Veiligheid. Daarnaast is er natuurlijk
de 'couleur locale'. Iedere gemeente heeft zijn eigen accenten in veiligheidsproblematiek. Deze
worden in kaart gebracht en in het jaarplan/focusblad/uitvoeringsprogramma verder uitgewerkt.
3.
Overwegingen
Overwegingen
Het districtelijk integraal veiligheidsplan kan als sturingsinstrument dienen richting
basisteam, district, regionale eenheid van de politie en de veiligheidsregio.
Alle gemeenten moesten allen zelfstandig dezelfde exercitie doen, deze is nu gezamenlijk
opgepakt
Veiligheidsbeleid heeft lokaal effect, maar daarnaast ook een gemeentegrensoverschrijdend
effect, door deze samenwerking kunnen we elkaar beter en sneller vinden
Dit is een boost voor de districtelijke samenwerking, waarbij daarnaast op een innovatieve
manier gekeken wordt naar de opdracht.
Lokale prioriteiten krijgen voor in de uitvoeringsparagraaf hun uitwerking
De gemeenteraad kan op de jaarschijf/uitvoeringsplan/focusblad de meeste invloed
uitoefenen. Deze is echter ook een stap concreter
Alternatief is allemaal een gelijksoortig plan maken, alleen dan afzonderlijk van elkaar, met ieder zijn
eigen capaciteitsinzet.

4.
Middelen
Naast de opmaakkosten zitten er geen financiële gevolgen aan dit voorstel. Deze opmaakkosten
worden in totaliteit geschat op ê 1.500,001C 1.600,00 per gemeente.
Het gaat dan om C 9.0001 8 gemeenten voor het ontwerp I lay-out van het IVP en ongeveer C 500,00
voor het drukwerk. Dit laatste is echter optioneel!
5.
Communicatie/Aanpak
Met de afdeling communicatie wordt een plan opgesteld hoe het beste bekendheid kan gegeven
worden aan deze innovatieve manier van werken.
Uitvoering
De uitvoering van dit plan wordt verder vormgegeven in de jaarschijf.
Evaluatie
De voortgang van dit proces wordt constant gemonitord. Dit is een eerste exercitie, waar jaarlijks op
geëvalueerd kan worden, zodat het product over 3 jaar nog beter is.
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6. Voorstel
Instemmen met het voorliggende integraal veiligheidsplan van District de Markiezaten als
plan voor de gemeente Steenbergen;
De opdracht te geven om voor gemeente Steenbergen een uitwerking te maken in de vorm
van een jaarplan/focusblad/uitvoeringsprogramma en deze informatief naar de raad te
sturen.

Hoogachtend,
Z
Burgemeester en wethouders vamSteenbergep,
de loco-secretaris,
de burgermeester,
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