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Onderwerp:
Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022
Samenvatting
In verband met het aflopen van de looptijd van het huidige Integraal Veiligheidsplan 2015-2018,
de verouderde analyse waarop het 'oude' beleid was gebaseerd en de totstandkoming van een
nieuwe collegeprogramma wordt een traject voorgesteld om tot een nieuw Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022 te komen. Net als bij de totstandkoming van het Integraal
Veiligheidsplan 2015-2018 zal gebruik worden gemaakt van de methode Kernbeleid Veiligheid.
De toepassing van deze methode in gemeente Brielle wordt uiteengezet in een startnotitie.
Geadviseerd wordt in te stemmen met de startnotitie en het verwerken van de kosten t.b.v. het
burgerparticipatietraject in een wijziging van de programmabegroting 2019.
Gevraagde beslissing Raad:
1.
2.

Instemmen met de startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
Instemmen met het verwerken van de kosten t.b.v. het burgerparticipatietraject in een
wijziging van de programmabegroting 2019.

Advies / besluit vanuit commissie
De commissie adviseert unaniem positief.
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Onderw erp:

Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

1.

Inleiding
Elke vier jaar wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Het
huidige IVP beslaat de vierjarige termijn van 2015-2018. In bijgevoegde
startnotitie wordt weergegeven op welke wijze het Integraal Veiligheidsplan 20192022 tot stand zal komen.

2.

Beoogd effect
De startnotitie heeft als doel duidelijkheid te verschaften over de wijze waarop het
IVP 2019-2022 tot stand zal komen. In het IVP 2019-2022 worden integrale
afspraken met partners uiteengezet die betrekking hebben op actuele
veiligheidsvraagstukken in de gemeente Brielle. Het streven is een veiligere
samenleving in de gemeente Brielle.

3.

Argumenten
Naast het verlopen van de looptijd van het huidige IVP zijn de volgende redenen te
noemen die de noodzaak voor het opstellen van het IVP 2019-2022 versterken:
• De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. In artikel
172 lid 1 Gemeentewet staat dat de burgemeester belast is met de
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Om deze regietaak goed
te kunnen vervullen, is het van belang een lokaal integraal veiligheidsplan
(IVP) op te stellen.
• Het huidige IVP beslaat de vierjarige termijn van 2015-2018 en is onder
andere gebaseerd op de veiligheidsanalyse 2015 en het collegeprogramma
2014-2018. Om de aansluiting van het IVP op de huidige
veiligheidsproblemen in de gemeente Brielle te versterken is het van
belang een nieuwe analyse te maken en een nieuw Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022 op te stellen. Tevens ontstaat de mogelijkheid
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij het nieuwe collegeprogramma 20182022.

4.

Draagvlak en risico's
Bij het brede spectrum van veiligheid is de expertise van vele interne en externe
partners noodzakelijk om te komen tot een IVP. De volgende partners zullen
worden betrokken:
Intern:
Afdeling beleid, sector samenleving.
Afdeling voorzieningen, sector samenleving.
Gebiedsteam Brielle, sector samenleving.
Afdeling beheer openbare ruimte, sector grondgebied.
Afdeling ruimtelijke ontwikkeling, sector grondgebied.
Afdeling economische zaken, sector grondgebied.
Buitengewoon opsporingsambtenaren.
Leerplichtambtenaar.
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Extern:
Politie
Openbaar Ministerie
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR)

HALT
Ondernemers (verenigingen)
Stichting Push
Woningcorporaties
DCMR

Bewoners (zie paragraaf 6. Participatie)
Alhoewel de gemeenten Hellevoetsluis en Westvoorne ieder hun eigen problematiek
kennen, zal gedurende dit proces afstemming met de gemeenten op Voorne
plaatsvinden om in ieder geval te komen tot eenzelfde systematiek. Hellevoetsluis
heeft in 2018 hun IVP vastgesteld, Brielle en Westvoorne zullen gelijktijdig (en
zoveel als mogelijk gezamenlijk) het !VP opstellen.
S.

Aanpak / uitvoering
Het komen tot een IVP is een uitgebreid proces. Als leidraad voor dit proces zal net
als voorgaande jaren gebruik worden gemaakt van de methode Kernbeleid
Veiligheid. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten bij het opstellen van een
strategische visie, het selecteren van prioriteiten, het coördineren van de
samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de organisatorische
borging van het beleid. Daarnaast wordt in een actieprogramma de hoofdlijnen van
!VP vertaald in concrete acties, taakverdeling en termijnen. Het centrale onderdeel
van de methode is een stappenplan dat bestaat uit de volgende onderdelen:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Opstart (startnotitie);
Veiligheidsanalyse (omschrijven huidige aanpak, inventariseren huidige
veiligheidssituatie, veiligheidsproblemen in kaart brengen,
verbeteren/vernieuwen huidige aanpak);
Prioritering (doelbepaling);
Opstellen van de kadernota;
Opstellen van het actieprogramma;
Van beleid naar uitvoering.

Een beschrijving van deze aanpak kunt u in de startnotitie nalezen.
De gemeenteraad treedt kader stellend en controlerend op. De startnotitie dient
dan ook voor akkoord te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het
uiteindelijke prioriteringsadvies, opgesteld op basis van de veiligheidsanalyse en
het burgerparticipatietraject, zal inclusief de veiligheidsanalyse voor besluitvorming
worden voorgelegd aan de gemeenteraad (Mei/Juni 2019). Ook het Integraal
Veiligheidsplan 2019-2022 zal vervolgens ter vaststelling worden voorgelegd aan
de gemeenteraad (September/Oktober 2019).
6.

Communicatie/participatie
Door middel van een laagdrempelige vorm van burgerparticipatie wordt getracht
een brede afspiegeling van de maatschappij te betrekken bij de totstandkoming
van het !VP.
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Raadplegen/adviseren:

Tijdens het opstellen van de veiligheidsanalyse zullen de bewoners tijdens
inloopbijeenkomsten in de Brielse Tafel (één avond en één zaterdag), de Gaffelaar
(één avond) en het Dijckhuis (één avond) de gelegenheid krijgen om bij
verschillende veiligheidsthema's aan te geven;
Wat de bewoners van het betreffende veiligheidsthema vinden. In welke mate
is het thema een probleem in de gemeente Brielle? Op welke wijze manifesteert
dit probleem zich? Hoe ervaren de bewoners deze problematiek?
Wat kunnen de bewoners doen aan deze problematiek?
Wat kunnen de gemeenten en/of andere instanties doen aan deze
problematiek?
De inloopbijeenkomsten worden begeleid door de burgemeester en medewerkers
van de gemeente. Ook zullen de wijkagenten gevraagd worden aanwezig te zijn bij
de inloopbijeenkomsten. De uitkomsten van de inloopbijeenkomsten dienen als
input voor de veiligheidsanalyse en worden ook teruggekoppeld naar de bewoners.
Raadplegen:
Voorafgaand aan het prioriteringsadvies van de gemeenteraad zal ook het
'Burgerpanel' een vragenlijst worden voorgelegd. Op deze manier kan op efficiënte
en effectieve wijze een grote hoeveelheid bewoners worden benaderd die een
afspiegeling vormen van alle bewoners in de gemeente Brielle. Het doel van de
vragenlijst is inzicht krijgen in de veiligheidsthema's die door de bewoners als
prioriteit worden bestempeld.
Naar aanleiding van de veiligheidsanalyse en het burgerparticipatietraject zal
uiteindelijk een prioriteringsadvies voor de gemeenteraad worden opgesteld.
Na vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 door de gemeenteraad
wordt de kadernota zowel intern als extern gecommuniceerd.
7.

Kosten, baten en dekking
De kosten voor het burgerparticipatietraject (zie paragraaf 7 .1 van de startnotitie)
zullen, afhankelijk van de gekozen vorm, zo'n €3.000,- bedragen. Deze kosten
drukken op het taakveld openbare orde en veiligheid, kostensoort 4.343.039
'Overige uitgaven Veiligheidsbeleid'. Het budget is niet toereikend en wordt
overschreden met het hiervoor genoemde bedrag.

Bijlage(n):
• Startnotitie Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.
• Kern beleid Veiligheid 2017.
0

bijlagen meezenden
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