Kadernota Integrale Veiligheid
2011-2014

SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID
Een gezamenlijke visie op het Integraal Veiligheidsbeleid van
de gemeenten Etten-Leur – Rucphen – Zundert

Voorwoord
In 2008 hebben de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert op bestuurlijk niveau de
ambitie uitgesproken om de samenwerking op het gebied van integrale veiligheid te
intensiveren. Zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau wordt hier uitvoering aan gegeven. Zo
wordt er een intergemeentelijk driehoeksoverleg georganiseerd waarin de drie
burgemeesters, officier van justitie en teamchef van politie zitting nemen, met ondersteuning
van de ambtenaren openbare orde en veiligheid. In de bijeenkomsten van de districtelijke
driehoek en het regionaal college wordt in goed overleg voor drie gemeenten een standpunt
ingenomen en maandelijks zitten de ambtenaren openbare orde en veiligheid bij elkaar om
allerhande lopende zaken en ontwikkelingen met elkaar te delen en waar nodig taken over
de drie gemeenten te verdelen.
Zoals u kunt lezen wordt er goed samengewerkt met als uiteindelijk doel één
veiligheidsgebied te vormen voor drie gemeenten, waarbij ruimte is voor lokale autonomie.
Veiligheid is immers een gebied wat geen grenzen kent.
Op uitvoerend niveau brengen de drie gemeenten in coproductie met het openbaar
ministerie en politieteam Etten-Leur e.o. jaarlijks het Jaarplan Openbare Orde en Veiligheid
tot stand. Het voor u liggend document vormt de beleidsmatige basis op het gebied van
openbare orde en veiligheid op strategisch / tactisch niveau voor de drie gemeenten.
Het demissionair kabinet heeft een wetsontwerp aangeboden waarin gemeenten meer in
staat worden gesteld de regierol op zich te nemen. Om dit te bewerkstelligen dienen
gemeenten eens in de vier jaar een integraal veiligheidsbeleid vast te stellen, waarbij de
prioriteiten op basis van een uitgevoerde veiligheidsmonitor worden vastgesteld. De voor
liggende kadernota voldoet naar onze mening hieraan. Het geeft op hoofdlijnen de koers aan
die we als drie gemeenten de komende jaren willen inzetten.
Ons motto is: “samen sterk in het veiligheidswerk”.

Etten-Leur, .

De burgemeester van Etten-Leur,

mw. H. van Rijnbach-de Groot.

De burgemeester van Rucphen,

mw. mr. M. van der Meer Mohr.

De burgemeester van Zundert,

mw. L.C. Poppe-de Looff.
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1. Inleiding
Voor u ligt de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 van de gemeenten Etten-Leur,
Rucphen en Zundert. Deze kadernota is geschreven omdat veiligheid van de samenleving
een belangrijk punt is voor de verschillende overheden. Mensen vinden het belangrijk dat de
woon-, werk-, en uitgaansomgeving veilig is. Gemeenten kunnen op bepaalde
veiligheidspunten een belangrijke rol spelen, maar de drie gemeenten kunnen niet alleen de
veiligheid waarborgen. Daarom werken zij samen met andere partners, zoals brandweer,
politie, justitie en maatschappelijke instellingen.
Deze kadernota is bedoeld om inzicht te geven in de strategische visie met betrekking tot
integrale veiligheid die de gemeenten en haar partners de komende jaren voor ogen hebben.
Met deze kaderstelling wordt invulling geven aan het gezamenlijke beleid op het gebied van
integrale veiligheid voor de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert.
Allereerst wordt in deze nota een algemeen beeld geschetst van het integraal
veiligheidsbeleid dat gevoerd wordt op zowel landelijk als gemeentelijk niveau. Daarnaast zal
er gekeken worden naar de politieregio en het samenwerkingsverband tussen de gemeenten
Etten-Leur, Rucphen en Zundert. Na het inleidende hoofdstuk zal er dieper worden ingegaan
op de demografische gegevens van de drie gemeenten. In hoofdstuk vier zal de visie en de
doelstelling aan bod komen. Aan de hand van de bevindingen in hoofdstuk vier zal in
hoofdstuk vijf voor de verschillende veiligheidsvelden de doelstelling voor de komende jaren
aangegeven worden. In hoofdstuk zes wordt de borging aan de hand van de veiligheidsketen
toegelicht.

Kadernota Integrale Veiligheid 2011 - 2014
Gemeenten Etten-Leur – Rucphen – Zundert

4

2. Integrale Veiligheid en beleid
Hoofdstuk 2 gaat in wat er precies met veiligheid bedoeld wordt en welke vormen van
veiligheid er zijn. Daarnaast zal ingegaan worden op hoe de verschillende overheden werken
aan het verbeteren van de veiligheid.
2.1 Veiligheid
Zoals eerder is aangegeven is veiligheid een belangrijk punt in de samenleving. Maar wat is
veiligheid precies? Om een goed beeld te krijgen van de definitie veiligheid en de
verschillende vormen van veiligheid zullen de definities die van belang zijn voor deze
kadernota in deze paragraaf uitgelegd worden.
Veiligheid kan op verschillende manieren beleefd worden. In deze nota zal uitgegaan worden
van de definitie die door de meeste gemeenten gehanteerd wordt.
Veiligheid
Veiligheid is de gewenste mate van ordening en rust in het openbare leven en de gewenste
mate van bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute of dreigende
aantastingen.
De definitie “veiligheid” kan verfijnd worden naar sociale en fysieke veiligheid. Deze
begrippen houden in:
Sociale veiligheid
Sociale veiligheid is veiligheid rond sociale (intermenselijke) relaties en activiteiten. Hierbij
kan gedacht worden aan jeugdoverlast en vandalisme. Sociale veiligheid zal in deze
kadernota onderverdeeld worden in.
Objectieve veiligheid
De feitelijke kans dat de veiligheid wordt aangetast.
Subjectieve veiligheid
De mate waarin iemand zich (on)veilig voelt.
Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid is veiligheid in verband met de fysieke omgeving van bewoners. Hierbij
kan gedacht worden aan veiligheidsrisico’s van gebouwen en gevaarlijke stoffen.
2.2 Landelijk beleid
De overheid heeft een programma opgesteld om Nederland zo veilig mogelijk te maken. Zo
lopen er projecten als “Samen aan de slag”, “Veiligheid begint met voorkomen” en “Samen
werken, samen leven”.
In het regeerakkoord wordt veiligheid als een kerntaak van de overheid benoemd.
Randvoorwaarde voor vrijheid en vertrouwen is een omgeving die niet onveilig is en waar
geen gevoelens van onveiligheid heersen. Het moet veiliger worden op straten, in wijken en
de openbare ruimte. Het daadkrachtig aanpakken van straatterreur, overlast, intimidatie,
agressie, geweld en criminaliteit vraagt om een zichtbaar, gezaghebbend en doortastend
optreden van politie en justitie en gemeenten. Overlast, agressie, geweld en criminaliteit
worden directer en effectiever aangepakt.
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2.3 Regionaal beleid
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert vallen onder twee regionale
samenwerkingsverbanden, namelijk de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de
politieregio Midden- en West-Brabant. De indeling van deze regio’s zijn congruent.
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert maken deel uit van een
samenwerkingsverband dat de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant vormt. Aan dit
samenwerkingsverband werken 26 gemeenten en verschillende hulpdiensten (onder andere
GHOR, brandweer en politie) mee.
De veiligheidsregio is opgezet om de veiligheid in de regio te vergroten, beter voorbereid te
zijn op rampen en grote ongelukken en de samenwerking tussen gemeenten, GHOR,
brandweer en politie te verbeteren. De samenwerking zal op het gebied van brandweerzorg,
rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij rampen en handhaving
van de openbare orde en veiligheid zijn. In bestuurlijke zin wordt de Veiligheidsregio
aangestuurd door het Algemeen Bestuur, bestaande uit de burgemeesters van de 26
gemeenten binnen deze regio.
Politieregio Midden- en West-Brabant
De politieregio Midden- en West-Brabant is weer onderverdeeld in de volgende districten:
 Bergen op Zoom
 Breda
 Oosterhout
 Tilburg
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert maken deel uit van het district Breda, team
Etten-Leur e.o.
De Regiopolitie MWB wordt in bestuurlijke zin aangestuurd door het Regionaal College, dat
gevormd wordt door de 26 burgemeesters van de gemeenten binnen de Politieregio,
tezamen met de Hoofdofficier van Justitie en de korpschef. Het Regionaal College vormt het
algemeen bestuur van de politie en neemt beslissingen over de hoofdlijnen van het beleid.
2.4 Samenwerking Etten-Leur, Rucphen en Zundert
Om de samenwerking te bevorderen zijn de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert een
samenwerkingsverband aangegaan. De samenwerking is formeel vastgesteld in 2008 en is
ontstaan toen de politieteams in 2007 tot één team werden samengevoegd. Samenwerking
vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Het veiligheidsbeleid dat wordt toegepast zal
voor de drie gemeenten hetzelfde zijn. Hierin is wel ruimte voor lokale invulling van het
beleid.
2.5 Veiligheidspartners
Op het gebied van integrale veiligheid heeft de gemeente de regierol in handen, maar de
gemeente (lees: overheid) kan niet alleen de veiligheid waarborgen. Daarom hebben de
gemeenten soms de expertise nodig van partners. Om de samenwerking tussen de
gemeenten en haar partners goed te laten verlopen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt
worden over de taakverdeling. Een aantal veiligheidspartners van de gemeenten zijn:
• Politie;
• OM;
• Brandweer;
• GHOR;
• Jeugdzorg;
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•
•
•
•
•

Maatschappelijke organisaties;
Woningbouwcorporaties;
Scholen;
Horeca eigenaren, winkeliers, ondernemers;
Burgers van de gemeenten.

2.6 Kernbeleid veiligheid
Het kernbeleid veiligheid is een handreiking voor de gemeenten om te komen tot een beleid
voor integrale veiligheid. De punten die in het kernbeleid aan bod komen, zullen als
uitgangspunten worden gebruikt voor deze kadernota. In het kernbeleid veiligheid komen de
volgende hoofdthema’s en deelgebieden aan de orde:
Veiligheidsveld

Deelgebieden

Veilige woon- en leefomgeving

o
o
o
o
o
o
o
o

Bedrijvigheid en veiligheid

Jeugd en veiligheid

Fysieke veiligheid

Integriteit en veiligheid

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Overlast tussen bewoners/botsende
leefstijlen
Verloedering/kwaliteit woonomgeving
Onveiligheidsgevoelens
Huiselijk geweld
Geweld op straat
Woninginbraak
Voertuigcriminaliteit
Overige veel voorkomende vormen van
criminaliteit
Drugs- en alcoholoverlast
Winkelcentra
Bedrijventerreinen
Uitgaan/horeca
Toerisme en onveiligheid
Grootschalige evenementen
Overlastgevende jeugdgroepen
Criminele jeugdgroepen
Alcohol en drugs
Individuele criminele jongeren
Veilig in en om de school
12-minners
Verkeersveiligheid
Brandveiligheid gebouwen
Risico’s gevaarlijke stoffen/externe veiligheid
Risico’s natuurrampen
Risico’s infectieziekten
Radicalisering
Terrorisme
Georganiseerde criminaliteit
Organisatiecriminaliteit
Bestuurlijke integriteit

2.7 Aanpak jeugdoverlast
Binnen de drie gemeenten is sprake van jongerenoverlast, die in de openbare ruimte
verantwoordelijk zijn voor vernielingen, vandalisme en geluidsoverlast. Paragraaf 2.7 gaat
dan ook specifiek op deze materie in.
Jongerenoverlast wordt gedefinieerd als hinder, of schade die iemand door toedoen van
jongeren te lijden heeft, al of niet met opzet veroorzaakt. Het gaat om gedragingen die óf
ontoelaatbaar zijn, óf –afhankelijk van iemands tolerantiegrens – als zodanig worden
ervaren.
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Ervaren overlast laat zich niet objectiveren, maar de ervaren normoverschrijding is te
verdelen in twee soorten overlast: sociaal en wettelijk. Bij overschrijding van de sociale
normen heeft de politie een ondersteunende rol voor het terugdringen van deze
overschrijdingen; dit door middel van signalering en doorverwijzing. Hier ligt primair de
verantwoordelijkheid bij de gemeente. De gemeente heeft ook de regierol in het initiëren van
preventieprojecten. Bij overschrijdingen van de wettelijke normen vervult de politie de
trekkersrol.
Op het gebied van jongerenoverlast wordt op drie niveaus ingezet: via de domeinaanpak
waarbij de leefomgeving van de jongeren wordt gereguleerd, via de groepsaanpak die de
sociale structuur van de jeugdgroepen meeneemt en via individuele aanpak.
Er zijn vier categorieën wat betreft groepen jeugd te onderscheiden, te weten:
Aanvaardbare jeugdgroepen:
Hierbij gaat het om jongeren die zich weliswaar in groepen begeven, maar die zich gedragen
binnen de normen die de sociale omgeving stelt. Zij veroorzaken verder geen hinder of
overlast.
Hinderlijke jeugdgroepen:
Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet
zoveel aan van de omgeving. Soms loopt het wel eens uit de hand en zijn er kleine
schermutselingen, maar dat is doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval
dan gepland. Ook maakt de groep zich incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een
beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig aan (veelal lichte) gewelds- en (in
mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een groep die nog voldoende
‘autoriteitsgevoelig’ is en aangesproken kan worden op zijn gedrag.
Overlastgevende jeugdgroepen:
Deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt
omstanders wel eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei
zaken en laat zich veel minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt
niet geschuwd en de groepsleden zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere
vormen van criminaliteit waar de groep zich schuldig aan maakt, worden doelbewuster
gepleegd en de groep is ook meer bezig om te zorgen dat ze niet gepakt wordt.
Criminele jeugdgroepen:
Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele
pad zijn geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor
dergelijke groepen is dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële gewin in
plaats van voor de kick of het aanzien. Deze jongeren scoren ook hoog op de delicten waar
de andere twee typen groepen ook hoog op scoren. De feiten zijn echter ernstiger en ze
schrikken ook niet terug voor het gebruik van geweld.
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3. De gemeenten
Etten-Leur, Rucphen en Zundert zijn drie gemeenten die liggen in het zuidwesten van de
provincie Noord-Brabant. Om een duidelijker beeld te krijgen van de drie gemeenten zal door
middel van demografische gegevens een beeld geschetst worden.
3.1 Gemeente Etten-Leur
De gemeente Etten-Leur is gevestigd ten westen van Breda en heeft een oppervlakte van
5.590 hectare. De gemeente kent een inwonersaantal van ruim 41.000 inwoners en is
hiermee de grootste gemeente binnen het cluster.
Een aantal jaren geleden is het winkelcentrum van Etten-Leur totaal vernieuwd, waardoor
een compleet centrum is ontstaan. Ook is er sinds 2008 een bioscoop gevestigd in EttenLeur. Tevens is in Etten-Leur de Nobelaer gevestigd, waar onder andere culturele activiteiten
plaatsvinden. De belangrijkste uitgaansgelegenheden in Etten-Leur zijn gevestigd op en bij
de Markt. Aan de rand van de gemeente staat de discotheek Zalinaz, die niet alleen
bezoekers heeft uit Etten-Leur maar ook uit de omgeving.
In 2009 is de polikliniek van het Franciscus ziekenhuis geopend. In Etten-Leur zijn ruim
2.000 bedrijven gevestigd. Daarnaast zijn er in de gemeente twee middelbare scholen (de
KSE en het Munnikenheide College) en een aantal basisscholen gevestigd die verspreid zijn
over de gemeente.

Kaart gemeente Etten-Leur

Raadsprogramma Etten-Leur 2010 - 2014
In het raadsprogramma 2010 – 2014 van de gemeente Etten-Leur is ten aanzien van
veiligheid het navolgende opgenomen.

Inwoners moeten zich veilig voelen in hun woon-, werk- en leefomgeving.

3.2 Gemeente Rucphen
De gemeente Rucphen ligt ten oosten van Roosendaal en grenst aan België. De gemeente
bestaat uit de volgende kernen:
1. Rucphen
2. Schijf
3. Sint Willebrord
4. Sprundel
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5. Zegge.
De gemeente Rucphen heeft een oppervlakte van 6.449 hectare en heeft een inwoneraantal
van ruim 22.500. De gemeente heeft een uitgestrekt bosgebied en een omvangrijk
buitengebied.
Er zijn een aantal recreatieve voorzieningen binnen de gemeente, zoals de Rucphense
bossen, een midgetgolfbaan en de Skidôme. De gemeente kent in iedere dorpskern één of
meerdere basisscholen en aan de rand van de dorpskern Rucphen staat een dependance
van het Munnikenheide College.
Het industrieterrein Nijverhei ligt centraal tussen de kernen Rucphen, Sprundel en Sint
Willebrord. Op dit industrieterrein zijn ongeveer 130 bedrijven gevestigd.

Kaart gemeente Rucphen

Hoofdlijnenakkoord Rucphen 2010 - 2014
In het hoofdlijnenakkoord 2010 – 2014 van de gemeente Rucphen is ten aanzien van
veiligheid het navolgende opgenomen.

Structurele middelen voor inzet buitengewoon opsporingsambtenaar en inzet regelen
via jaarplan Openbare Orde en Veiligheid.

3.3 Gemeente Zundert
De gemeente Zundert ligt ten zuiden van Breda. De zuidkant van de gemeente ligt aan de
grens met België. De gemeente Zundert kent vijf dorpskernen:
1. Achtmaal
2. Zundert
3. Klein- Zundert
4. Rijsbergen
5. Wernhout.
De Gemeente Zundert heeft op dit moment ruim 21.000 inwoners en een oppervlakte van
11.994 hectare. De gemeente heeft een landelijk karakter en de agrarische sector is sterk
vertegenwoordigd. De gemeente kent grote terugkerende evenementen.
Dit zijn het bloemencorso en de boerendag. In de gemeente zijn ongeveer 65 bedrijven
gevestigd op een viertal kleinschalige bedrijventerreinen. Er zijn ook diverse basisscholen en
een middelbare school (scholengemeenschap Mencia Sandrode) is gevestigd in Zundert.
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Kaart gemeente Zundert

Coalitieakkoord Zundert 2010 - 2014
In het coalitieakkoord 2010 – 2014 van de gemeente Zundert is ten aanzien van veiligheid
het navolgende opgenomen.

De gemeente wil preventief en repressief toezicht in de openbare ruimte versterken
met de inzet van toezichthouders. Dit moet toetsbaar aanvullend zijn op de inzet van
de politie.
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4. Integraal Veiligheidsbeleid
In hoofdstuk 4 komt de visie en de doelstelling van de gemeenten aan bod. Daarna zal een
actueel beeld geschetst worden van de veiligheidssituatie.
4.1 Visie
Sinds 2007 werken de drie gemeenten samen op het gebied van integrale veiligheid. De
gemeenten vinden veiligheid van burgers, bedrijven en de omgeving een belangrijk
onderwerp. Daarom worden voor de komende raadsperiode de lijnen met betrekking tot het
verbeteren van de integrale veiligheid uitgezet. Deze lijnen zullen in het volgende hoofdstuk
aan bod komen. Aan de hand van deze kadernota zal het integrale veiligheidsbeleid verder
uitgewerkt worden in een jaarplan integrale veiligheid.
4.2 Doelstelling
De gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert willen samenwerken op het gebied van
integrale veiligheid en kiezen er voor om op dit gebied hetzelfde beleid te voeren. De
doelstelling van deze kadernota is daarom als volgt geformuleerd:
De doelstelling van de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert is het in
gezamenlijkheid versterken van het integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2011-2014
door intensief samen te werken en op deze wijze de veiligheid van de inwoners te
versterken.
4.3 Beleidsverkenning 2011 - 2014
Integrale veiligheid is een actueel onderwerp bij politiek en bestuur. In de beleidsverkenning
2011 - 2014 is daarom ook verwezen naar de samenwerking op het gebied van integrale
veiligheid en de kadernota integrale veiligheid. In de beleidsverkenning staat de volgende
verwijzing met betrekking tot integrale veiligheid:
De samenwerking tussen de gemeenten Etten-Leur, Rucphen en Zundert en de territoriale
congruentie op het gebied van veiligheid zullen resulteren in een kadernota integrale
veiligheid. Hierbij zullen de uitgangspunten van het kernbeleid veiligheid gehanteerd
worden.
4.4 Ontwikkelingen
De gemeenten zitten niet stil met betrekking tot het verbeteren van de veiligheid. Er lopen
een aantal projecten op het gebied van veiligheid. Hieronder wordt hier kort op ingegaan:
Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW)
Een van de taken die de gemeenten hebben is ervoor zorgen dat de burgers een veilig
woongebied hebben en zich daar ook veilig voelen. Het keurmerk veilig wonen helpt hierbij.
Het keurmerk is bedoeld om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. Door
aanpassingen in de wijken en afspraken over het beleid zal er geprobeerd worden om de
wijken zo veilig mogelijk te maken. Wanneer aan de regels wordt voldaan, ontvangt de wijk
het politiekeurmerk veilig wonen.
Het keurmerk heeft een preventieve werking tegen woninginbraken, overlast, vandalisme en
criminaliteit op straat. Bewoners kunnen zelf maatregelen nemen, zoals het sluiten van alle
ramen wanneer men niet thuis is. Het keurmerk maakt onderscheid tussen bestaande bouw
en nieuwbouw. Bij bestaande bouw wordt er gekeken naar drie afzonderlijke niveaus
namelijk: woning, wooncomplex en woonomgeving. Bij nieuwbouw wordt hier geen
onderscheid in gemaakt en wordt er gekeken naar de gehele woonomgeving inclusief
maatregelen aan de woning. Het keurmerk is ook van toepassing op het openbaar gebied.

Kadernota Integrale Veiligheid 2011 - 2014
Gemeenten Etten-Leur – Rucphen – Zundert

12

Keurmerk veilig ondernemen (KVO)
Dit keurmerk is bedoeld om gezamenlijk tot goede veiligheidsmaatregelen te komen. Er
wordt hierbij samengewerkt door ondernemers, gemeenten, politie, brandweer en andere
betrokken organisaties. Het doel van het keurmerk is veilige bedrijventerreinen en
winkelcentra. Dit keurmerk is bedoeld om de industrieterreinen en het
winkelconcentratiegebieden zo veilig mogelijk te maken. In zowel Etten-Leur, Rucphen als
ook in Zundert lopen diverse initiatieven en projecten hiertoe.
‘Niet praten, maar samen doen’
Achttien gemeenten uit West -Brabant werken samen om het alcohol gebruik van de jeugd
aan te pakken. Hiervoor wordt samengewerkt met de GGD, Novadic-Kentron, politie, de
Voedsel- en Warenautoriteit, Openbaar Ministerie en Halt. De samenwerking is opgezet,
omdat de jeugd op jongere leeftijd begint met drinken en de hoeveelheid die zij drinken
toeneemt. Het doel is dat jongeren onder de zestien jaar geen alcohol meer drinken en het
alcoholgebruik van jongeren boven de zestien jaar terug te dringen.
Er is voor deze regionale aanpak gekozen omdat jongeren gemeentegrenzen overschrijden.
Bij de aanpak van alcohol wil de gemeenten zoveel mogelijk partijen betrekken dus ook de
jongeren en de ouders zelf, maar ook sportverenigingen, supermarkten, horeca, enz.
Gemeenten die deelnemen aan de samenwerking zijn:
Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Rucphen, Roosendaal, Steenbergen,
Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert.
Burgernet
In 2011 zal Burgernet worden ingevoerd. Door dit telefonische netwerk kunnen burgers
geïnformeerd worden bij bijvoorbeeld een vermiste persoon of een gewapende overval. De
deelnemende persoon krijgt dan via de (mobiele) telefoon een bericht, met daarin het
verzoek uit te kijken naar een persoon/voertuig en een beschrijving van de persoon en/of het
voertuig. De deelnemende persoon kan bij het signaleren van deze persoon of voertuig
contact opnemen met de politie door te bellen naar de politie. Door middel van Burgernet kan
de burger actief deelnemen aan de veiligheid in zijn/haar leefomgeving.
Op dit moment kan er in de gemeenten gebruik gemaakt worden van SMS Alert. Hierbij
krijgen de deelnemende personen een smsje, wanneer er om hulp van de deelnemende
persoon wordt gevraagd. In principe komen Burgernet en SMS Alert sterk overeen, daarom
zal het SMS Alert verwerkt worden in Burgernet.
Bezuinigingen bij de politie
De minister van Binnenlandse Zaken en het dagelijks bestuur van het
Korpsbeheerdersberaad hebben overeenstemming bereikt over de bezuinigingen bij de
politie. Tot 2014 lopen deze bezuinigingen op tot €190 miljoen per jaar. Verwachte gevolgen
van deze bezuinigingen zijn minder blauw op straat en minder tijd besteden aan het
uitvoeren van bepaalde taken. Wanneer deze verwachtingen uitkomen zal dit gevolgen
hebben voor de veiligheid in de gemeenten. De politie komt immers steeds verder van de
burger en het openbaar bestuur te staan. Als aan de andere kant bepaalde vormen van
overlast, verloedering of criminaliteit zullen toenemen, wordt de roep om actie vanuit het
openbaar bestuur groter. Als gevolg hiervan zal het openbaar bestuur meer aandacht
moeten besteden aan toezicht en handhaving in de openbare ruimte.
Regionale brandweer
De overgang van een lokale brandweer naar een regionale brandweer is gerealiseerd. De
kazernes blijven eigendom van de gemeenten. Het gezag blijft lokaal. In 2011 zullen diverse
voorstellen met betrekking tot de doorontwikkeling naar de gemeenten komen.
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5.Veiligheidsvelden
Veiligheidsvelden
Veilige woon- en
leefomgeving

Veiligheidsthema’s
o overlast
o onveiligheidsgevoelens
en ervaren overlast en
criminaliteit
o geweldsincidenten
o vermogensincidenten

Bedrijvigheid en
veiligheid

o
o
o
o

Jeugd en veiligheid

o
o
o
o
o

Fysieke veiligheid

o
o
o
o

Integriteit en
veiligheid

o
o
o
o
o

Ambities
o verminderen van
overlast, diefstallen
(woninginbraken,
voertuigcriminaliteit e.d.)
en (huiselijk) geweld
(mishandelingen,
bedreigingen) in wijken
en dorpen
o verminderen van
onveiligheidsgevoelens
en kleine ergernissen van
inwoners
o verminderen van
veilig ondernemen
diefstallen uit bedrijven
veilig uitgaan
en (horeca)overlast
veilig recreëren
o verminderen van
evenementen en
onveiligheidsgevoelens
veiligheid
van
(horeca)ondernemers en
uitgaanspubliek
o verminderen van
jeugdige verdachten,
overlast, diefstallen en
veel- en meerplegers
geweld gepleegd door
jeugdgroepen
jongeren
alcohol- en drugsgebruik
o verminderen alcohol- en
veilige school
drugsgebruik
12-minners
o verhogen van de
schoolveiligheid
verkeersveiligheid
o verminderen van
brandveiligheid
verkeersoverlast en
risico’s gevaarlijke stoffen
verkeersslachtoffers
risico’s natuurrampen
o reduceren vervoer van
gevaarlijke stoffen
o beperken kans op en
gevolgen van een ramp
(incl. branden)
o voorkomen en tegengaan
polarisatie en
van polarisatie en
radicalisering
radicalisering
terrorisme
o voorkomen en tegengaan
organisatiecriminaliteit
organisatiecriminaliteit en
georganiseerde
georganiseerde
criminaliteit
criminaliteit
integriteit van het lokaal
o voorkomen en tegengaan
bestuur
non-integer bestuurlijk
handelen
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6. Borging
Zoals al eerder is vermeld, zal deze kadernota gelden voor een periode van vier jaar. Naast
deze kadernota zal er elk jaar een jaarplan integrale veiligheid worden opgesteld. Hierin zal
elk jaar, na een evaluatiemoment, het beleid waar nodig worden bijgesteld.
Om de veiligheid te waarborgen zal de veiligheidsketen op het veiligheidsbeleid worden
toegepast. Door het toepassen van de veiligheidsketen kan er bijgestuurd worden wanneer
er geconstateerd wordt dat de huidige aanpak niet (meer) werkt of niet meer van toepassing
is. Deze keten is zowel toepasbaar op de persoonsgerichte, de groepsgerichte en de
domeingerichte aanpak.
Zoals al eerder is aangegeven zullen de gemeenten veel samenwerken met externe
partners. Om te voorkomen dat de gemeenten en de partners langs elkaar heen werken,
zullen ze regelmatig met elkaar rond de tafel moeten gaan zitten. Door samen te overleggen
ontstaat er een integraal beeld van de situatie, waardoor de problematische situatie beter
aangepakt kan worden.
Veiligheidsketen
De veiligheidsketen bestaat uit de volgende vijf onderdelen:
Pro-actie:
Pro-actie gaat om de inspanningen die erop gericht zijn risicovolle situaties te vermijden.
Preventie:
Preventie omvat alle maatregelen die risicovolle activiteiten zo veilig mogelijk moeten maken.
Preparatie:
Bij preparatie gaat het over de voorbereiding op rampen, incidenten en crisissen.
Repressie:
Repressie gaat over de verkleining van de gevolgen van een ramp, incident of crisis.
Nazorg:
Nazorg omvat alle activiteiten om het leven van de getroffenen weer zoveel mogelijk te
normaliseren.

Pro-actie

Preventie

Preparatie

Repressie

Nazorg

Veiligheidsketen
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