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Datum raadsvergadering: 12 december 2012   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Niederer   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: Actieplan 2013 van Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012-2014, “Veiligheid, uw en 
onze zorg!” 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Het Actieplan 2013 van het integrale veiligheidsplan laat zien hoe de gemeente Roosendaal in 2013 
vorm geeft aan de integrale aanpak van veiligheid samen met partners in veiligheid, want veiligheid is 
uw en onze zorg! Wij stellen u voor het bijgevoegde Actieplan 2013 van het Integraal Veiligheidsplan 
Roosendaal 2012-2014 “Veiligheid, uw en onze zorg!” vast te stellen.  
 

Aanleiding en doel 
In deze bestuursperiode vormt het onderwerp veiligheid een belangrijk speerpunt. De gemeente zet  
breed in om niet alleen overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook de veiligheidsbeleving te 
beïnvloeden. Een verbetering van het veiligheidsgevoel bij onze burgers is nodig. Alleen kan de 
gemeente de veiligheid niet in verbeteren. Dat kan wel in samenspel met actieve inwoners en 
organisaties. Samen goed kijken naar de problemen en nagaan wat ieders mogelijkheden zijn. Dat is 
het begin van een nieuwe manier van werken. 
 

Kader    
Het kader voor deze integrale aanpak is vastgelegd in “Veiligheid, uw en onze zorg!” Integraal 
Veiligheidspan Roosendaal 2012-2014. Het plan maakt de inzet van vele partners transparanter voor 
de vele betrokkenen.  Elk jaar is een Actieplan voorzien.  
 

Motivering / toelichting   

Het appèl op de eigen inzet van de bewoners van Roosendaal werpt zijn vruchten af. 
Bewonersplatforms en actieve burgers zorgen voor een gestage groei bij het nemen van preventieve 
maatregelen. De groei van het aantal buurtpreventieteams stelt burgers en overheidsdiensten in staat 
om samen effectiever te zijn bij het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen in wijk en dorp.  
 
De inzet van bewoners sluit aan bij de activiteiten van de brandweer op het terrein van preventie en 
pro-actie. Het project ‘Brandweer overmorgen’ betrekt vrijwilligers bij nieuwe vormen van 
georganiseerde hulpverlening. Het inschakelen van vrijwilligers leidt tot snellere hulp bij kleine 
problemen en een efficiëntere inzet van de beroepskrachten. Daarnaast maakt de brandweer gebruik 
van de belangstelling direct na incidenten om voorlichting te geven over preventie door de burgers zelf. 
Deze directe benadering is een extra stimulans voor burgers om in eigen huis de brandveiligheid te 
verhogen.  
 
De resultaten van het beleid gericht tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit gaan in de goede richting, 
maar we gaan zeker niet achterover leunen. Het inzicht verkregen bij de aanpak van de 
drugscriminaliteit leidt nu tot een brede inzet tegen de georganiseerde criminaliteit, waarin de 
gemeenten in de regio samenwerken met vele instanties. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid 
is het motto. We gaan de beschikbare informatie slim organiseren als basis voor geavanceerde 
analyses. Langs die weg komen we tot gerichte acties om de criminele netwerken hard te raken.  
 
De meest recente cijfers over veiligheid laten zien dat al deze activiteiten daadwerkelijk resultaten 
opleveren. De inleidende paragrafen in dit actieplan laten de nieuwste cijfers zien. De brede inzet van 
dit actieplan blijft nodig om verbeteringen te bereiken op die punten waar de cijfers nog niet de 
gewenste uitkomst tonen en om de behaalde resultaten te waarborgen. We gaan door op de 
ingeslagen weg! 
 
De nauwkeurigheid in het actieplan biedt een stevige basis voor het doorzetten van de lopende 
vernieuwing van de aanpak die in deel 1, de kadernota 2012 – 2014 is beschreven. 
 



Doel en evaluatie   

Het jaarlijkse actieplan maakt de rol van de gemeente als veiligheidsregisseur transparant voor de vele 
bij veiligheid betrokken partners. De afspraken in het plan zijn helder over de gewenste resultaten en 
wie waarop is aan te spreken. De afspraken voorzien in een taakverdeling, benoemen de 
verantwoordelijkheden helder en brengen (nog) meer scherpte aan in de aanpak.  
 
De hoofddoelen van het beleid in het plan bestaan uit de bekende tweeslag:  
- Wij pakken de feitelijke overlast en criminaliteit aan. Wij richten ons daarbij vooral op de 

georganiseerde criminaliteit, zorgen voor een aanpak gericht op personen en roepen en benaderen 
gericht bepaalde delicten en gebieden 

- Wij verbeteren het veiligheidsgevoel bij onze burgers. Wij richten ons daarbij vooral op versterking 
van de integrale aanpak van sociale en fysieke aspecten van veiligheid. 

Het actieplan laat bij elke activiteit zien wat het verband is met de vijf prioriteiten die al jaren van 
toepassing zijn.  
1. Veilige wijk, dorp en centrum.  
2. Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsoverlast.   
3. Jeugd en Veiligheid.  
4. Districtelijke samenwerking Veiligheid.   
5. Fysieke veiligheid.  
Het actieplan biedt een veiligheidsanalyse, een activiteitenoverzicht en een overzicht van personele 
inzet en financiën. De raad is op deze manier elk najaar in de gelegenheid tot bijsturing van het beleid.  
 

Financiële aspecten en consequenties   

De financiële besluiten die met dit plan gemoeid zijn, vindt u terug in de gemeentebegroting 2013. Bij 
elke activiteit is de financiële inzet van de gemeente vermeld. Deze koppeling biedt de mogelijkheid om 
besluiten over de begroting en begrotingswijzigingen direct te vertalen naar de activiteiten in het plan. 
Langs deze weg is  het mogelijk om bij de beoordeling van activiteiten direct rekening te houden met 
de ruimte die de gemeentebegroting biedt.  
 
Het actieplan 2013 geeft bij elke activiteit de ´rugnummers´ aan met een bestuurlijke 
portefeuillehouder, een actiehouder en een voortgangsbewaker. Per activiteit is duidelijk aangegeven 
wat de afspraken zijn (output indicatoren) en waar de informatie over de voortgang op deze afspraken 
is te vinden. De bedoeling is niet om een bureaucratisch circus op te roepen om door de voortgang elk 
jaar voor de hele integrale aanpak in beeld te brengen. De bestaande informatievoorziening is goed 
orde. De bedoeling is wel om bij elke activiteit duidelijk aan te geven op welke manier er afspraken zijn 
gemaakt en hoe de betrokkenen elkaar daaraan houden.   
 

Communicatie    

Bij de voorbereiding van het actieplan 2013 is overleg gevoerd de actiehouders en in het bijzonder met  
de voorzitters van de bewonersplatforms op 13 juni 2012.  Daarnaast is informeel overleg gevoerd met 
uw raad op 4 oktober 2012 in het bijzijn van de teamchef van de politie, de clustercommandant van de 
brandweer en de gebiedsofficier van justitie. De uitkomst van al deze consultaties is een gezamenlijk 
gedragen inzet op de activiteiten die in het actieplan 2013 zijn opgenomen.  
 

Bijlagen   

Ontwerp Actieplan 2013 van “Veiligheid, uw en onze zorg!” Integraal Veiligheidsplan Roosendaal, 
2012-2014.  

 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
G. van Hofwegen mr. J.M.L. Niederer 
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De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 28 november 2012. 
 
Besluit: 
 

1. Het Actieplan 2013 van “Veiligheid, uw en onze zorg” Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 
2012-2014 vast te stellen. 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 december 2012. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


