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de Raad

--

Onderwerp:
Inzet susteam in de komende jaren

Samenvatting
In het eerste kwartaal van 2018 is gestart met de inzet van een susteam in de binnenstad van
Brielle. Deze inzet beperkt zich tot de avond/nacht van zaterdag/op zondagen. In die periode is
het in het horecagebied het drukst. Dit leidde begin 2018 tot meerdere klachten van inwoners
van de binnenstad over overlast. Ook deden zich een aantal geweldsincidenten voor.
Inmiddels zijn de eerste resultaten van de inzet van het susteam zichtbaar, is de politie bijzonder
positief over deze inzet en is het aantal klachten van omwonenden nagenoeg nihil.

Gevraagde beslissing commissie:
1. De raad positief adviseren om de financiële gevolgen, overeenkomstig de wijziging van
de taakveldenraming 2019 – 2022 te verwerken in de voorjaarswijziging 2019.

Gevraagde beslissing Raad:
1.

Advies / besluit vanuit commissie

(in te vullen door griffier)

pag. 1 van 4

Onderwerp:
Inzet susteam

1.

Inleiding
Naar aanleiding van klachten van inwoners van de binnenstad en een aantal
geweldsdelicten binnen het horecagebied van Brielle, is in het eerste kwartaal van
2018 een zogenoemd susteam ingezet.
Dit team wordt bemenst door twee vaste medewerkers van Roxy Security, een
vaste partner van gemeente Brielle op gebied van toezicht op openbare orde en
veiligheid.
Het team houdt toezicht op de orde en rust in de openbare ruimte van het
uitgaansgebied e.o. en spreekt proactief potentiële overlastgevers aan. Ook spelen
zij op straat een belangrijke rol tijdens sluitingstijd van de horeca.
In oktober 2018 is deze inzet met directe partners geëvalueerd.
Inmiddels kan worden gesteld dat het susteam een vaste waarde is geworden voor
horecaondernemers, bezoekers en omwonenden en zijn er positieve effecten
zichtbaar. Er is sprake van nauwe samenwerking tussen horecaportiers, politie en
susteam.
De inzet van het susteam is meerdere malen gecommuniceerd in de (plaatselijke)
kranten en via de sociale media van gemeente Brielle. De aanwezigheid en inzet
van het susteam mag dan ook als algemeen bekend worden beschouwd.
De politie dringt aan op voortzetting van de inzet van het susteam.
Bij de horecaondernemers is de mening over de effectiviteit van het susteam
wisselend.

Zij zien het toezicht op en het handhaven van de openbare orde en

veiligheid in de openbare ruimte vooral als overheidstaak.
Zij zijn dan ook vooralsnog niet bereid om financieel bij te dragen in de kosten van
de inzet van het susteam.
Een gezellig en veilig horecagebied is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Daarom is het gepast dat ook de horecaondernemers bijdragen in de kosten van
de inzet van het susteam.
Hoewel bijdragen door de horeca geen doel op zichzelf is, is hen daartoe toch een
passend voorstel gedaan.
2.

Beoogd effect
•

Uitbouwen en borgen van de reeds zichtbare effecten;

•

Door de inzet van het susteam wordt door de gemeente een nadrukkelijk

signaal afgegeven naar inwoners van de binnenstad en andere partners;
•

De gemeente neemt haar rol op het gebied van openbare orde en veiligheid

serieus, neemt haar verantwoordelijkheid en neemt hierin het voortouw;
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•

Ook heeft de inzet van het susteam een positief effect op de

informatiepositie van de gemeente in het bestrijden van (horeca gerelateerde)
vormen van overlast;
•

Tenslotte blijkt dat door inzet van het susteam er ook een preventieve

werking uitgaat en weerhoudt het sommige potentiële overlastgevers.

3.

Argumenten
•

Streven naar een nog gezelliger en veiliger uitgaansgebied;

•

Susteam is inmiddels een vaste waarde voor partners binnen het

uitgaansgebied van Brielle;

4.

•

Inwoners van de binnenstad rekenen ook op hun aanwezigheid;

•

Effecten worden zichtbaar maar dienen geborgd te worden;

•

Samenwerking met politie wordt als waardevol ervaren;

•

Betere informatiepositie gemeente.

Draagvlak en risico’s
•

Politie adviseert het voortzetten van de inzet in 2019;

•

Geraadpleegde horecaondernemers zijn verdeeld over de effectiviteit maar

zien wel de meerwaarde;
•

5.

6.

Zijn op voorhand niet bereid financieel bij te dragen.

Aanpak / uitvoering
•

Opdracht gunnen aan Roxy Security te Stad aan ’t Haringvliet;

•

Onder dezelfde voorwaarden en condities als in 2018;

•

Jaarlijkse evaluatie aan de raad over effecten.

Participatie
Informeren: Omwonenden zijn in 2017 en 2018 meerdere malen betrokken bij
genomen maatregelen ter bestrijding van overlast.
Horecaondernemers en politie zijn geraadpleegd over de wenselijkheid van het
voortzetten van de inzet van het susteam.

7.

8.

Communicatie
•

Gebruikmaken van plaatselijke en regionale media;

•

Gebruikmaken communicatiemiddelen van de gemeente;

•

Intensieve communicatie met partners.

Organisatorische en/of personele aspecten
•

Jaarlijks rapportage opstellen t.b.v. de raad.

9 Kosten baten en dekking
Conform de verstrekte offerte door Roxy Security bedragen de kosten van de inzet
van het susteam in 2019 € 22.100,- (excl.).
Van dit bedrag kan voor € 5.000,- dekking worden gevonden uit de bestaande post
Toezicht en Handhaving OOV. Voor het financieel mogelijk maken van de inzet, zal
een overschrijding van het bestaande budget binnen deze post van € 17.000,- het
gevolg zijn.
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Een bijdrage vanuit de verenigde horecaondernemers kan niet op voorhand worden
ingecalculeerd voor 2019.

Bijlage(n):



Evaluatie susteam

bijlagen meezenden
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