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Aan de raad van de gemeente Roosendaal

Voorstel
Samenvatting:
Veiligheid is geen rustig bezit. Ze is één van de belangrijkste aandachtsgebieden van de overheid. Ook de gemeente
heeft hierin een cruciale rol. Dat doen we niet alleen, maar samen met onze veiligheidspartners en onze inwoners,
ondernemers en instellingen. Door gezamenlijk en integraal op te trekken kan hinder, overlast, onveiligheid en
criminaliteit in onze regio, in ons district en onze gemeente effectief en doortastend worden aangepakt.
In het district De Markiezaten werken we op het gebied van veiligheid op veel thema’s nauw samen. We staan met zijn
allen voor vrijwel dezelfde uitdagingen en maken onafhankelijk van elkaar gelijksoortig beleid. Waarom niet
overkoepelend meer samenwerken, sturen en regie voeren op thema’s die binnen de gemeenten, de politie-eenheid en
de veiligheidsregio spelen? Daarom is in het Districtsoverleg van 13 september 2017 besloten om te komen tot één
districtelijk Integraal Veiligheidsplan (IVP).
Het IVP benoemt de prioriteiten en strategische thema’s op het gebied van veiligheid voor de periode 2019-2022 voor de
acht gemeenten die samen het politiedistrict De Markiezaten vormen. Deze prioriteiten en strategische thema’s komen
op vier niveaus voor: regionaal, district, basisteam en lokaal. Doel is om met de acht gemeenten meer te sturen en
invloed te hebben op (boven)regionale plannen. Een gedegen veiligheidsanalyse, trends en ontwikkelingen en de
prioriteiten die op andere niveaus gesteld zijn, vormen de basis voor een Integraal Veiligheidsplan. Om daadwerkelijke
invloed te hebben op een districtelijke aanpak en prioritering wordt op voorhand gewerkt vanuit die thema’s die actueel
zijn en waarin wij elkaar in de periode 2019-2022 zoveel mogelijk versterken. Het IVP voor de acht gemeenten wordt
hiermee een belangrijk sturingsinstrument op districtelijk en basisteam niveau.
Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. Voor Roosendaal zijn deze nader
uitgewerkt in het Actieplan Integrale Veiligheid 2019.
Wij stellen u voor:
1.
het "Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022 Samen bouwen aan onze veiligheid" vast te stellen;
2.
het "Actieplan Integrale Veiligheid 2019 Veiligheid, uw en onze zorg! " vast te stellen.
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
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