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Onderwerp: Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026

Steenbergen; 20 december 2022

Aan de raad,

1. Inleiding
Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten wederom de handen ineen geslagen 
om samen te werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft geresulteerd in het 
'Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026' (hierna: IVP), welke u kunt vinden in de bijlage. 
Het Integraal Veiligheidsplan benoemt de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van 
veiligheid, voor de periode van 2023 tot en met 2026, voor de acht gemeenten die samen het 
politiedistrict de Markiezaten vormen. Een gedegen veiligheidsanalyse, trends en ontwikkelingen 
vormen de basis voor het Integraal Veiligheidsplan. Om daadwerkelijk invloed te hebben op een 
districtelijke aanpak en prioritering wordt er op voorhand gewerkt vanuit die thema's die actueel zijn 
en waarin de gemeenten elkaar in de periode 2023-2026 zoveel mogelijk versterken. Door het 
gezamenlijk oppakken van het IVP, hanteren we als gemeenten in de regio dezelfde uitgangspunten 
en voorkomen we dat criminelen kunnen 'shoppen' tussen de meest gunstige regels. Daarnaast is er 
natuurlijk de 'couleur locale'. Iedere gemeente heeft zijn eigen accenten in veiligheidsproblematiek. 
Daarom is er naast de gemeenschappelijke thema's ook aandacht voor de lokale verschillen.

2. Achtergrond en 3. overwegingen
In het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026 worden de gemeenschappelijke 
uitdagingen beschreven. Deze uitdagingen liggen onder andere op het vlak van de aanpak van 
georganiseerde criminaliteit en weerbaarheid, digitale veiligheid, mensenhandel, jeugdoverlast, en - 
criminaliteit, geweld in afhankelijkheidsrelaties, onbegrepen gedrag en zorgmijders, 
maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie, veiligheidsrisico's en evenementen. De 
aanpak van overlast, onveiligheid en criminaliteit vergt een brede inzet. De focus ligt niet alleen op 
de zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en -BOA's , maar de focus ligt ook op 
preventie, participatie en het dragen van eigen verantwoordelijkheid. De aanpak is ieders zorg.

Iedere inwoner van Steenbergen heeft recht op een veilige leefomgeving en moet zich ook veilig 
kunnen voelen in de eigen buurt. Samen met inwoners en andere partners streeft de gemeente 
naar een veilige en prettige omgeving om te wonen, werken en recreëren. Een samenleving waarin 
inwoners weerbaar zijn, zich veilig voelen, waarin overlast en criminaliteit zo veel als mogelijk 
voorkomen worden en waarin aanwezige overlast en criminaliteit effectief aangepakt worden. 
Daarvoor wil de gemeente breed inzetten en niet alleen de feítelijke overlast en criminaliteit 
aanpakken, maar ook het gevoel van veiligheid beïnvloeden. Echter, alleen kan de gemeente de 
veiligheid niet verbeteren.
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Dit kan alleen samen met de inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en 
professionals op het gebied van veiligheid, zoals de politie, het Openbaar Ministerie, de brandweer 
en zorgpartners. Daarom hebben deze laatstgenoemde samenwerkingspartners hun inbreng ook 
geleverd voor het nieuwe IPV. Op deze manier leggen we niet alleen de prioriteiten voor komende 
járen, maar zorgen we ook voor een betrokken inbreng van de andere partners op deze prioriteiten.

De volgende prioriteiten worden voor de komende járen in het IVP gelegd:

1. Criminaliteit
2. Zorg en veiligheid
3. Veilige buurt
4. Risico's en omgeving

Voor uitgebreide uitleg per thema, wordt verwezen naar het IVP in de bijlage. Hierin is per thema 
benoemd welke resultaten zijn af te lezen uit de Veiligheidsmonitor; waarom het als een prioriteit 
benoemd is; wat we de komende periode op het thema willen bereiken en wat we daarvoor precies 
gaan doen.

Lokale situatie
Tijdens de besloten raadsavond op 24 november jongstleden bent u meegenomen in de actuele 
ontwikkelingen van het cluster veiligheid van de gemeente Steenbergen over de afgelopen periode. 
Sinds het vorige Integrale Veiligheidsplan (2019 - 2022), is er veel veranderd binnen de gemeente op 
het gebied van veiligheid. Effectief en efficiënt samenwerken met alle veiligheidspartners is nog 
belangrijker geworden, gezien de onder druk staande capaciteit bij onder andere de politie. Daarom 
is er een nieuwe manier van werken geïntroduceerd met het wijkgericht werken, waardoor signalen 
uit de samenleving nog eerder worden opgepakt en gedeeld met elkaar. Het afgelopen jaar hebben 
we daarom ook BOA's in eigen dienst genomen om nog beter maatwerk te kunnen leveren welke 
aansluit bij de lokale situatie. Uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor gemeente Steenbergen 
(2021) van l&O Research, blijkt dat de schaalscore voor sociale cohesie voor de gemeente 
Steenbergen een 6,7 is. Deze score is significant hoger dan bij de landelijke en regionale 
referentiegebieden. Het wijkgericht werken sluit hier naadloos op aan en maakt ook gebruik van 
deze sociale cohesie. Het wijkgericht werken gebeurt voornamelijk buiten, maar ook wanneer we de 
signalen van buiten, binnen bespreken in de zogeheten Blauwe gang. In het IVP staan daarom voor 
de gemeente Steenbergen de volgende lokale accenten genoemd:

* Wijkgericht werken (waarbij bereikbaarheid in de wijk en zichtbaarheid een belangrijke rol 
spelen);

* Jeugd (overlast);
* Zorgmijders en personen met onbegrepen gedrag;
* Integraal optreden en acties: integrale handhavingsacties, bedrijfscontroles, acties met 

buurtpreventie;
* Ondermijning: gezamenlijke aanpak op signalen en integrale controles;
* Verkeersoverlast;
- Veilige Publieke Taak.

Bij het opstellen van deze accenten is nadrukkelijk samen opgetrokken met de politie om niet alleen 
de gemeentelijke capaciteit hierin te borgen, maar ook die van de politie.
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4. Middelen
Op dit moment niet van toepassing.

5. Duurzaamheid
N.v.t.

6. Risico's
Het ontstaan van rampen en crises en/of andere actuele urgente zaken, waardoor de genoemde 
prioriteiten onder druk komen te staan, kunnen als risico worden benoemd

7. Communicatie/Aanpak
Nadat het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026 door de gemeenteraad is vastgesteld, 
zullen we dit communiceren naar de andere gemeenten uit het district.

8. Voorstel
Instemmen met het Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris,-------^ de burgtemee

elt, MBA
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