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Voorstel
1.In te stemmen met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 20L9-2022 van de gemeenten
Weert, Nederweeft en Leudal.
2. De gemeenteraad voorstellen om het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2079-2022 van
de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal vast te stellen.

Inleiding
De zorg voor openbare orde en veiligheid is van oudsher een van de voornaamste taken
van de overheid. De verantwoordelijkheid voor het veiligheidsbeleid op lokaal niveau ligt
bij de gemeente. De gemeente heeft de regierol bij het ontwikkelen van het integraal
veiligheidsbeleid. Zij zorgt voor afstemming met (veiligheids)partners, als politie en
Openbaar Ministerie. Afhankelijk van het onderwerp worden ook vele andere partijen
betrokken. Daarnaast voert de gemeente de regie over de verschillende maatregelen die
met de partners zijn afgesproken. Dit samenspel wordt beschreven in het Integraal
Veiligheidsbeleidsplan 2079-2022. Dit plan wordt elke keer vastgesteld door de
gemeenteraad voor de duur van vier jaar.

Beoogd effect/doel
De centrale doelstelling van het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2079-2022 wordt als volgt
weergegeven: 'het waarborgen van een zo veilig mogelijke gemeente door een integrale
gebiedsgerichte aanpak, in samenwerking met alle partners waarbij burgerinitiatieven
worden ondersteund'.

Argumenten
Uit de analyse van het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018, blijkt dat de integrale
aanpak succesvol is. Door middel van dit Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2079-2022, met
daarbij een resultaat gericht actieplan, kunnen de gemeenten de voorgenomen resultaten
en prioriteiten bijsturen en dus de regie in handen nemen en houden. Uiteindelijk moet dit
leiden tot het bereiken van de centrale doelstelling.
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Het Integraal Veiligheldsbeleldsplan 20L9-2022 heeft in het algemeen een richtinggevende
(kader stellende) functie. Het bevat de ambities van de gemeenten met betrekking tot
veiligheid en de koers die zij willen volgen over een langere periode. Deze koers is
geconcretiseerd in doelstelling, beoogde effecten, hoofdlijnen van de benodigde aanpak,
de betrokken partijen en de rollen van die partijen. Met behulp van een dusdanig
uitgewerkt beleidsplan kunnen partijen gezamenlijk aan veiligheid werken. Hun
gezamenlijke effectiviteit is daarbij gemaximaliseerd doordat de aanpak en de rollen van
partijen goed op elkaar zijn afgestemd.

Kanttekeningen en risico's
De afgelopen jaren is op veiligheidsgebied veel gebeurd. De klassieke criminaliteitsvormen
laten nog steeds een daling zien, maar verdwijnen niet en er komen nieuwe vormen van
criminaliteit en overlast bij. Zowel de klassieke als de nieuwe vormen van criminaliteit en
overlast vergen een integrale aanpak. Opsporing, openbare orde en handhaving,
strafrecht, maar ook bestuurlijke handhaving en zorg moeten hand in hand gaan en in
verbinding staan met maatschappelijke netwerken en ondersteund worden door de
technieken van vandaag en morgen.
De samenleving om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Ook de komende
jaren zal dit zo blijven. Wij moeten ons hier constant bewust van zijn en ons snel kunnen
aanpassen aan onze omgeving. Een veiligheidsvraagstuk laat zich niet altijd aankondigen.
Er gebeuren zaken die vragen om direct te worden aangepakt. Voorbeelden hiervan zijn
de komst van een criminele (jeugd)bende, een radicaliseringscasus, structurele overlast,
etc. Dat vraagt om een adequate aanpak van het thema veiligheid binnen onze
gemeenten.
In de politiek en de samenleving groeit de overtuiging dat burgers, bedrijven, instellingen
en overheden samen een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van overlast en
criminaliteit.

Financiële, personele en juridische gevolgen
De kosten, verbonden aan de uitvoering van het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2OL9-
2022, zijn structureel opgenomen in de begroting.
Er zijn verder geen personele en juridische gevolgen.

Uitvoering/evaluatie
In het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2OL9-2022 zijn de prioriteiten benoemd en vertaald
in een compact actieplan en resultaatafspraken.
Tijdens de bijeenkomsten van het Robuust Basis Team (het driehoeksoverleg tussen
gemeenten, politie en het openbaar ministerie) wordt dit gemonitord en (indien nodig)
bijgestuurd. Jaarlijks wordt hiervan verslag gedaan en wordt de gemeenteraad
geinformeerd.

Com m unicatie/ participatie
In het Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 is er veel aandacht geschonken aan
burgerparticipatie. Met als gevolg een hechte samenwerking tussen professionele
veiligheidspartners en burgers. Tijdens deze samenwerking is er gewerkt aan die thema's
die voor burgers belangrijk zijn. Hierbij hebben we veel van elkaar geleerd. Deze
ervaringen hebben we meegenomen bij de totstandkoming van het nieuwe Integrale
Veiligheidsbeleidsplan 20 t9-2022.
Het vastgestelde Integrale Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 zal op de gemeentelijke
website worden geplaatst en wordt verspreid onder de in- en externe partners.

Overleg gevoerd met
Intern:
Roel van der Heijden: beleidsmedewerker cluster Veiligheid en Leefbaarheid
Gwen Backhaus : beleidsmedewerker cluster Veiligheid en Leefbaarheid.
Extern:
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Vester Scheepers: beleidsmedewerker openbaar ministerie.
Wesley Kroes: operationeel expert wijkagent politie.
Nathalie Loos: beleidsmedewerker polltie.
Ben Rayer: beleidsmedewerker gemeente Nederweert.
Pascalle Mommers: beleidsdmedewerker gemeente Nederweert.
Ingrid Kuijpers: beleidsmedewerker gemeente Leudal.

Bijlagen:
. Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022
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