
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

    Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

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

Onderwerp: Actieplan Integrale Veiligheid 2016 

 

Aan de raad van de gemeente Roosendaal  

 

Voorstel 

Samenvatting: 

Het beïnvloeden van de veiligheidsbeleving en de aanpak van criminaliteit en overlast vergen brede 

inzet. De focus mag niet alleen liggen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en 

strikte handhaving. De focus moet ook liggen op preventie, participatie, dragen van eigen 

verantwoordelijkheid. Met een brede integrale focus wil het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 

Veiligheid, uw en onze zorg!” de nodige verbetering bereiken en daarmee het veiligheidsgevoel 

verhogen, de overlast verminderen etc. Bij werken aan veiligheid dient maatwerk op wijk, dorps-, buurt- 

en straatniveau geleverd te worden. Actuele informatie en goede analyses zijn leidend in de aanpak. 

 

Wij stellen u voor het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” vast te stellen. 

 

Aanleiding 

Ook deze bestuursperiode vormt het onderwerp veiligheid een belangrijk onderwerp. De gemeente wil 

breed inzetten en niet alleen de feitelijke overlast en criminaliteit aanpakken maar wil het gevoel van 

veiligheid beïnvloeden. Echter, alleen kan de gemeente de veiligheid niet verbeteren. Dit kan alleen 

samen en met de inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en professionals 

op het gebied van veiligheid (zoals: politie, Openbaar Ministerie, brandweer, omgevingsdienst). Het 

“Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” is er op gericht om enerzijds de 

inwoners van Roosendaal en anderzijds de vele betrokkenen inzicht te geven in de uitvoering van de 

integrale aanpak van veiligheid in Roosendaal. Er gebeurt veel, voorkomen moet worden dat we van 

elkaar onvoldoende weten wat we doen. De gemeente werkt zichtbaar, dynamisch en actiegericht aan 

veiligheid. 

 

Kader 

In de “Bestuursovereenkomst 2014-2018 Werken aan een evenwichtig Roosendaal” zijn de ambities op 

hoofdlijnen aangegeven. Deze hoofdlijnen beperken zich inhoudelijk tot de drie hoofdthema’s: 

a) Het sociale domein 

b) Economie en meer specifiek daarin de binnenstad 

c) Leefbaarheid en wonen 

Hierbij is aangegeven, dat door middel van intensivering van samenwerking tussen overheid, 

onderwijs, inwoners, politie en straathoekwerk de veiligheid in wijken en dorpen verbeterd wordt. Om 

dit gerealiseerd te krijgen zal de dekkingsgraad van buurtpreventieteams vergroot worden. Met 

betrekking tot drugsoverlast wordt meer nadruk gelegd op een preventieve aanpak. Het professioneel 

jongerenwerk blijft beschikbaar voor de opvang van jeugd. 

 

In uw vergadering van 10 december 2014 heeft uw raad het “Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 

Veiligheid, uw en onze zorg!” vastgesteld. Op basis van dat Integraal Veiligheidsplan en bijbehorende 

jaarlijkse actieplannen werken we enerzijds aan het verbeteren van de objectieve veiligheid en 

anderzijds aan het verbeteren van het subjectieve veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers 

en bezoekers. Het voorliggende “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” biedt 

uw raad de gelegenheid om invulling te geven aan uw kaderstellende rol met betrekking tot het 



veiligheidsdomein. Het plan maakt de inzet van de vele partners en van de gemeentelijke organisatie 

transparant. 

 

Motivering / toelichting 

Het werk aan de prioriteiten in veiligheid is in hoofdlijnen opgenomen in de Programmabegroting 2016. 

Op basis van het “Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 Veiligheid, uw en onze zorg!” en het “Actieplan 

Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” werken we – samen met onze inwoners, 

ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en professionals op het gebied van veiligheid 

– enerzijds aan het verbeteren van de objectieve veiligheid en anderzijds aan het verbeteren van het 

subjectieve veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. 

 

Doel en evaluatie 

Zowel in de Programmabegroting 2016, in het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 als in het “Actieplan 

Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” zijn concrete doelstellingen benoemd. Hierbij is 

tevens aangegeven op basis van welke indicator het beoogde maatschappelijke effect wordt gemeten. 

 

Financiële aspecten en consequenties 

Het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” bevat geen besluitvorming over 

budgetten. Wel is in het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” de financiële 

inzet van de gemeente vermeld. Deze financiële inzet is gebaseerd op de door uw raad toegekende 

middelen op basis van de vastgestelde Programmabegroting 2016. 

 

Communicatie 

Na vaststelling van het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” worden alle 

betrokkenen geïnformeerd. Dit geschiedt door toezending van het plan.  

 

Bijlagen 

1.  “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” 

 

Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 

 

De secretaris, De burgemeester, 

R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 

  

Datum 

raadsvergadering: 

    Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

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

Onderwerp: Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg! 

 

De raad van de gemeente Roosendaal, 

 

- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 

 

- Gelet op het advies van de raadscommissie (in te vullen door de griffie) d.d. (in te vullen door de 

griffie). 

 

Besluit: 

 

1. het “Actieplan Integrale Veiligheid 2016 Veiligheid, uw en onze zorg!” vast te stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van (in te vullen door de griffie). 

 

 

De griffier,  De voorzitter, 

 


