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RAADSMEDEDELING

Onderwerp: Veiligheidsmonitor + BOA-pool

Steenbergen, 30 augustus 2022.

Geachte (burger)raadsleden,

Graag informeren wij u met deze raadsmededeling over de resultaten van de (tweejaarlijkse) 
"Veiligheidsmonitor gemeente Steenbergen 2021" zoals die in juni 2022 is opgemaakt. Bijgaand 
ontvangt u ook een digitaal exemplaar; via de griffie zijn desgewenst ook geprinte exemplaren te 
verkrijgen.

De uitkomsten van deze Veiligheidsmonitor, die in opdracht van onze gemeente is uitgevoerd en 
opgesteld, bevatten waardevolle informatie, waarmee we zowel bestuurlijk als vanuit onze 
organisatie nadrukkelijk ons voordeel kunnen doen.

Naar mening van het college, sluiten de bevindingen bovendien goed aan bij het veiligheidsbeleid 
zoals wij dat in brede zin voeren en nog verder gaan uitrollen. Het onderzoek onderschrijft 
eveneens dat we in coronatijd steeds met recht zijn uitgegaan van de hoge mate van 
betrokkenheid en saamhorigheid onder onze inwoners. Op de zogeheten sociale cohesie in onze 
gemeenschap mogen we dan ook trots zijn.

Mensen ervaren hun (sociale) omgeving over het algemeen als veilig. De leefbaarheid in de eigen 
woonbuurt krijgt gemiddeld een 7,6 als "rapportcijfer" en dat is hoger dan in de drie 
referentiegebieden van deze Veiligheidsmonitor: district de Markiezaten, politie-eenheid Zeeland- 
West-Brabant en Nederland.

Belangrijk is ook dat onze inwoners elkaar kennen en weten te vinden. Daarnaast heerst er een 
aanzienlijke mate van tevredenheid over de manier waarop we als gemeente omgaan met de 
thema's leefbaarheid en veiligheid. En voor de zichtbaarheid van onze toezichthouders en 
handhavers bestaat ruime waardering.

Daar tegenover staat dat onze inwoners, met name vergeleken met de eerdergenoemde 
referentiegebieden, hogere verwachtingen blijken te hebben bij het functioneren van de politie. 
Een signaal dat we ter harte nemen en dat door de burgemeester ook al onder de aandacht is 
gebracht van de teamchef van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant.

Met begrip voor de situatie bij de politie, heeft de burgemeester hierbij nogmaals de oproep 
gedaan om "de wijkagenť' in positie te houden, zodat deze daadwerkelijk op wijkniveau 
waakzaam en dienstbaar kunnen zijn aan de samenleving. Niet voor niets zijn wij druk bezig om 
de wijkagenten in de gemeente Steenbergen (fysiek) onderdeel te maken van de zogenoemde 
"blauwe gang" in het gemeentehuis, welke onderdeel is van het huisvestingsplan voor het gehele 
gemeentehuis waar de organisatie op dit moment mee bezig is.
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Vanuit dit cluster van veiligheidsfunctionarissen kunnen we in toenemende mate op wijkniveau 
preventief opereren, om problemen in het sociaal domein en op het gebied van openbare orde 
en veiligheid zoveel mogelijk in de kiem te smoren. Denk hierbij aan verwarde personen en 
jongerenproblematiek. Dit alles in samenwerking met uiteenlopende partijen, zoals onder meer 
het onderwijsveld, welzijnsinstanties en jongerenwerkers. Waarbij de insteek is dat alle 
betrokkenen zo goed mogelijk hun rol kunnen pakken en het dus niet de bedoeling is dat de 
politie, door onze extra inzet, verder kan afschalen.

Het college constateert uit de indicatoren van de Veiligheidsmonitor dat we met ons 
veiligheidsbeleid de goede weg hebben ingeslagen. De resultaten geven alle aanleiding om door 
te gaan met de gemaakte beleidskeuzes, in het vertrouwen dat dit in de toekomst tot nog betere 
en meetbare resultaten zal leiden.

In relatie tot het bovenstaande heeft het college onlangs besloten om de inzet van BOA's weer 
meer lokaal te gaan organiseren. De afgelopen járen was er m.b.t. de inzet van BOA's sprake van 
een dienstverleningsovereenkomst en een samenwerkingsconvenant tussen de gemeenten 
Steenbergen, Bergen op Zoom, Woensdrecht en Tholen.

Uit een evaluatie met alle betrokken partijen is medio dit jaar de behoefte gebleken om per 
gemeente zelf BOA's in te huren of in dienst te nemen, met lokale operationele sturing en 
aansluiting op lokale netwerken en wijken.

Ondanks de krapte in vrijwel alle sectoren van de arbeidsmarkt, zijn we er inmiddels in geslaagd 
2 fulltime BOA's in dienst te nemen en naar verwachting wordt de wervingsprocedure van een 
derde eerdaags succesvol afgerond.

De vier gemeenten werken daarnaast aan een nieuwe samenwerkingsvorm, zodat we elkaar in 
voorkomende gevallen wel kunnen blijven ondersteunen, met als prioriteit dat de BOA's zo nodig 
ook op eikaars grondgebied ingezet kunnen worden. Verder zijn er naar verwachting ook 
voordelen te behalen m.b.t. zaken als opleiding/training en gezamenlijke inkopen.

In het vertrouwen u hiermee afdoende te hebben geïnformeerd, wordt u eind november tijdens 
de jaarlijkse raadsinformatieavond inzake openbare orde en veiligheid weer verder bijgepraat 
over de diverse ontwikkelingen op dit beleidsterrein.

Met vriendelijke groeten,

Burgemeester en wethouders van Steenbergen,
de burgemeester,de secretaris,
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