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Kennisnemen van
Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2020.

lnleiding
Binnen het district De Markiezaten hebben de acht gemeenten de handen ineen geslagen om samen te
werken aan een districtelijk integraal veiligheidsplan. Dit heeft eind 20L8 geresulteerd in het lntegraal

Veiligheidsplan De Markiezaten 2019-2022, Samen bouwen oon onze veiligheid (hierna: IVP). Dit plan is op

20 december 2Ot8 door uw raad vastgesteld. ln dit plan zijn de gemeenschappelijke uitdagingen

beschreven. Naast de gemeenschappelijke thema's is er aandacht voor de lokale verschillen. Voor

Roosendaal worden deze jaarlijks nader uitgewerkt in het Actieplan lntegrale Veiligheid.

I nformatie/kern boodscha p

Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2020 is door ons college vastgesteld op 1-7 december 2019 en wordt u ter
kennisname aangeboden. Hiermee willen wij uw raad inzicht geven in de gemaakte keuzes. lndien daartoe

aanleiding bestaat, kan de inzet binnen de kaders (lVP)en de beschikbare middelen (Programmabegroting

2020) afgewogen worden aangepast.
Bijzondere focus ligt er in de komende jaren op zorg en veiligheid. Dat gaan wij met elkaar verbinden om

tot integrale oplossingen te komen. We gaan meer en meer over tot een persoonsgerichte aanpak. Binnen

de aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand in hand, waarbij maatwerk bovenaan staat. Er is aan-

dacht voor de achterliggende oorzaak, met als doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voor-
komen en de juiste zorg te bieden.

Het Actieplan lntegrale Veiligheid is erop 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.

Niet de uiteindelijke cijfers zijn belangrijk, maar het maatschappelijk effect. Doelen stellen, checken, bij-

stellen en opnieuw meten. lnzicht in de resultaten van het beleid en bijstelling van het beleid of uitvoe-

ringsactiviteiten vormen een belangrijk onderdeel van deze cyclus. Dat meetbaar maken is onze lange ter-
mijn doelstelling, niet alleen om te kunnen verantwoorden, maar vooral om te leren wat werkt en wat
niet.

Consequenties
Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2020 bevat geen besluitvorming over budgetten.

Communicatie
Het Actieplan lntegrale Veiligheid 2020 is bij de ketenpartners onder de aandacht gebracht, zodat nadere

uitvoeringsafspraken gemaakt kunnen worden.



Vervolg(procedure)
ln het IVP is uitgegaan van beschikbare objectieve cijfers (politie, brandweer e.d.) en beschikbare cijfers uit
de diverse veiligheidsmonitors en/of bewonersenquêtes. Het district De Markiezaten voert vanaf 2019 een
gezamenlijk onderzoek en analyse uít. Hierdoor ontstaat er een betrouwbaar beeld met een gedegen
veiligheidsanalyse voor het district, de basisteams en de gemeenten. Deze analyse zal gebaseerd zijn op
objectieve cijfers (o.a. van de politie) en subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel via de gezamenlijk
uitgevoerde veiligheidsmonitor (via Ministerie en CBS)). Op basis hiervan kunnen de prioriteiten op
districtsniveau, op basisteamniveau en op lokaal niveau getoetst worden en eventueel bijgesteld. De

resultaten van deze monitor worden in april 2020 verwacht.

Bijlagen
t. Actieplan lntegrale Veiligheid 2020

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.
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Wij staan voor een eerlijke, rechtvaardige samenleving. Waar regels en normen worden nageleefd, waar iedereen krijgt waar hij recht op heeft, waar respect is voor het bevoegd 
gezag. Een samenleving waar ook zwakkere mensen in alle vrijheid en veiligheid kunnen leven.

Samen
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het veiliger maken en houden van hun eigen buurt, stad of 
dorp, hun werkomgeving en hun buitengebied. Zij zorgen met elkaar voor de sociale cohesie. Zij mogen rekenen op een zichtbare, slagvaardige en daadkrachtige overheid. Een 
overheid die oplossingen biedt voor veiligheidsproblemen, overlast, hinder en ergernissen daar waar dat nodig is.

Regierol
De gemeente heeft dus een regierol: zij verbindt, initieert, inspireert, faciliteert, bewaakt en grijpt in. Een actieve rol van onze maatschappelijke partners is daarbij van groot belang.  
Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale vormen van betrokkenheid. Binnen die aanpak gaan preventie, zorg en repressie hand in hand. Er is aandacht voor de 
achterliggende oorzaak en het doel om vicieuze cirkels te doorbreken en herhaling te voorkomen. Steeds meer maatwerk dus!

Zorg en veiligheid met elkaar verbinden
Wij gaan zorg en veiligheid meer en meer met elkaar verbinden om tot integrale oplossingen te komen. Waarbij we afspreken ‘wie doet wat’ zodat ook duidelijk is wie als 
professional eindverantwoordelijk is. Doelen stellen, checken, bijstellen en opnieuw meten om aan de voorkant van de problematiek te komen. Niet de uiteindelijke cijfers zijn 
belangrijk,  maar het maatschappelijk effect. Dat meetbaar maken is onze lange termijn doelstelling. Waarbij repressie en handhaving als ultimum remedium gelden.

Het Actieplan Integrale Veiligheid 2020 is daarbij onze leidraad.
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Georganiseerde criminaliteit en cybercrime

Doelstelling:
Georganiseerde criminaliteit in een vroeg stadium herkennen door een stevige integrale aanpak en een goede informatiepositie op te bouwen waarbij signalen van partners aan 
de voorkant worden gedeeld. Bij vroegtijdige onderkenning kan beter worden voorkomen dat de samenleving en overheidsorganisaties criminelen faciliteren.

Wat gaan we doen:
 Bewustwording van bestuur en medewerkers van de gemeente over hoe zij signalen van georganiseerde criminaliteit kunnen herkennen.
 Aanpassen en aanvullen beleid sluiten drugspanden en dit beleid consequent uitvoeren en communiceren (artikel 13b Opiumwet).
 Screenen van gevoelige plekken van de gemeentelijke organisatie op fysieke veiligheid, beveiliging, informatieveiligheid e.d.
 Actualiseren van het convenant Aanpak woonfraude met de woningcorporatie(s) en dit integreren in het woonconvenant.
 Deelnemen aan project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (controles Basis Registratie Personen).
 Ten minste vijf dossiers aandragen bij RIEC/Taskforce in het kader van bestuurlijk afpakken
 Deelname aan de communicatiecampagne Meld Misdaad Anoniem waarbij duidelijk is voor inwoners van Roosendaal waar en hoe inwoners kunnen melden.
 Onderzoeken mogelijkheden gegevensuitwisseling met het Werkplein Hart van West-Brabant in het kader van oneigenlijk gebruik van het sociale vangnet daar waar signalen  

zijn van georganiseerde criminaliteit. 
 Oriëntatie op rol gemeente bij het thema bewustwording cybercrime.
 Meewerken aan fenomeenanalyse buitengebied die door het RIEC wordt uitgevoerd.
 Aanpakken van recreatieparken in de gemeente om criminaliteit tegen te gaan, sociale problematiek aan te pakken en de vitaliteit te vergroten.
 Uitvoeren van aangekondigde en onaangekondigde (integrale) controles van panden/percelen in het kader van planmatige aanpak van bedrijventerreinen c.q. complexen 

met bedrijven en/of thema’s (bijvoorbeeld ‘patseraanpak’).
 Vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven. Bij de bedrijven zonder vergunning wordt een handhavingsprocedure gestart om aan de illegale situatie een einde te maken.
 Onderzoek naar mogelijke overige branchegerichte interventies, zoals met autoverhuurbedrijven is gestart. Daarbij bezien of andere branches ook kunnen worden 

onderworpen aan een vergunningplicht.
 Deelnemen aan het Districtelijk Informatie Plein (DIP), waar gemeenten, politie, belastingdienst en RIEC elkaar treffen en het tweewekelijks lokaal ondermijningsoverleg met  

de accountmanager RIEC.
 Aansturen van het lokaal interventieteam (drugssquad) en het coördineren van acties in samenwerking met politie, belastingdienst, OMWB, brandweer etc. 

Output indicatoren: Aantal besluiten Opiumwet (gesloten panden, waarschuwingen e.d.):
Aantal en soort interventies i.h.k.v. de drugssquad (stopgesprekken, waarschuwingen e.d.):
Aantal controles in het kader van het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit:
Aantal aangedragen dossiers bij RIEC/Taskforce in het kader van bestuurlijk afpakken:
Aantal en soort besluiten m.b.t. exploitatievergunningen autoverhuur:
Aantal en soort (integrale) controles:
Aantal aangedragen dossiers in het DIP en het lokaal ondermijningsoverleg:
Aantal awareness bijeenkomsten:
Aantal Bibob-toetsingen:
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Zorg & veiligheid

Doelstelling:
Voorkomen en verminderen van overlast en onveilige situaties door integraal inzetten van goede zorg, passende ondersteuning en repressief optreden.

Wat gaan we doen:
 Bevorderen dat inwoners, die zorg nodig hebben, eerder worden geholpen zodat inzet aan de ‘achterkant’ kan worden vermeden. 
 Onderzoeken van de mogelijkheid tot het aanstellen van een verbindende factor tussen zorg en veiligheid (naar voorbeeld gem. Etten-Leur).
 Daadkrachtig handelen en verantwoordelijkheid nemen bij complexe en risicovolle casussen, waarbij er zorgen over openbare orde en veiligheid zijn. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van het model de-escaleren (regiekaart sociaal domein, zorg en veiligheid).
 Zoveel mogelijk vroegtijdig signaleren van (huiselijk) geweld en kindermishandeling middels de meldcode en de juiste hulp bieden door zorg- en veiligheidspartners. Waar 

nodig overgaan tot huisverboden en (indien noodzakelijk) verlenging daarvan. 
 Aanpak van jeugdgroepen en jeugdoverlast op repressieve en preventieve wijze, bijv. door inzetten op minder schoolverzuim en voortijdige schoolverlaters.
 Inzet jongerenwerkers en straathoekwerkers.
 Inzet veldwerker Novadic-Kentron op het gebied van verslaving. 
 Preventieactiviteiten HALT, waaronder vuurwerkpreventie en omgaan met sociale media.
 Deelnemen aan casusoverleg complexe casuïstiek jeugd en volwassenen, waarbij er zorgen over openbare orde en veiligheid zijn (via Zorg- en Veiligheidshuis), casusoverleg 

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ), casusoverleg Wet bijzondere informatie justitiabelen (via Zorg- en Veiligheidshuis) en Monitor- en casusoverleg 
radicalisering (via Zorg- en Veiligheidshuis).

 Aanpak personen met verward gedrag waarbij er zorgen zijn omtrent openbare orde en veiligheid (met als uitgangspunt: verwardheid is een psychisch/medisch probleem, 
geen criminaliteitsprobleem). 

 Inventarisatie en analyse en een daarop gebaseerde aanpak van de daklozenproblematiek (m.n. (arbeids-) migranten uit Midden en Oost-Europa), vanuit het uitgangspunt 
“niemand hoeft op straat te slapen”.

 Met partners mede uitvoering geven aan de Wet verplichte GGZ.
 Advisering bij complexe casuïstiek.
 Uitvoering nazorg na detentie (via Zorg- en Veiligheidshuis). 
 Oriëntatie rol gemeente bij mensenhandel. Bij deze oriëntatie wordt het actief en passief toezicht op legale en illegale prostitutie betrokken. 
 Alcoholverstrekkers controleren op het naleven van de wettelijke regels en vergunningvoorschriften (aanwezigheid van de leidinggevende, schijnbeheer en sluitingstijden) 

en op het schenken van alcohol aan 18-minners.
 Preventieactiviteiten in het kader van alcoholgebruik, bijvoorbeeld middels ‘Happy Ouders’ programma (bewustwording bij ouders).
 De ‘droge horeca’ (bijv. shisha lounges) controleren op het naleven van de wettelijke regels en vergunningvoorschriften (waaronder controles op de aanwezigheid van de 

leidinggevende, schijnbeheer en sluitingstijden).

Output indicatoren: Absoluut en relatief schoolverzuim:
Aantal processen-verbaal en Halt-verwijzingen (i.h.k.v. schoolverzuim) i.r.t. schoolverzuim:
Aantal processen verbaal en Halt-verwijzingen (i.h.k.v. drankverstrekking aan 18-minners) i.r.t. het aantal uitgevoerde controles:
Aantal tijdelijke huisverboden i.r.t. het aantal meldingen huiselijk geweld:
Aantal aangedragen casuïstiek in de diverse casusoverleggen:
Aantal bestuursrechtelijke besluiten (i.h.k.v. prostitutie) i.r.t. het aantal uitgevoerde controles:
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Veilige buurt

Doelstellingen:

- Het voorkomen van woninginbraken, overvallen en straatroven door middel van gerichte preventie-acties.

- Het in stand houden en ondersteunen van de buurtpreventie-initiatieven en WhatsAppgroepen.

- Bewustwording qua brandveiligheid.

- Deugdelijke en integrale voorbereiding op middelgrote en grote evenementen (borgen zorg en veiligheid bij publieksevenementen).

- Borgen en waar nodig vergroten verkeersveiligheid.

- Brede aanpak veiligheid en leefbaarheid in Langdonk. 

Wat gaan we doen:
 Vergroten van de veiligheid, veiligheidsgevoelens en leefbaarheid door middel van een integrale wijkaanpak Langdonk.
 Verhogen van de meldingsbereidheid over (drugs)overlast en criminaliteit van de bewoners van Langdonk met hulp van RIEC/Taskforce door training van de 

buurtpreventisten.
 Uitvoeren van (on)aangekondigde (integrale) controles van minimaal 100 adressen waarbij sprake is van huisvesting van arbeidsmigranten/kamerverhuur.
 Ondersteunen van initiatieven in straten welke gericht zijn op de verbetering van de verkeersveiligheid (o.a. 30km-zones).
 Borgen en vergroten van leefbaarheid en veiligheid in wijken en dorpen door onder andere informatie gestuurde inzet van de Boa’s.
 Inventarisatie en analyse en een daarop gebaseerde aanpak met betrekking tot verloederde panden, zodat leefbaarheid en vitaliteit worden verhoogd.
 Samenwerking Boa’s binnen het politieteam Roosendaal (=Roosendaal, Rucphen, Halderberge en Moerdijk).
 Uitvoeren van controles en daaraan minimaal 3 gekoppelde opruimacties van foutief gestalde fietsen en weesfietsen op het Stationsplein te Roosendaal.
 Uitvoeren van toezicht en handhaving op het ‘parkeerverbod grote voertuigen’.
 Uitvoeren van toezicht en handhaving gericht op het voorkomen c.q. de aanpak van vuurwerkoverlast.
 In stand houden van het aantal van 40 buurtpreventieteams, ondersteunen van deze teams en vergroten van het aantal teams, op voorwaarde dat er draagvlak vanuit de 

buurt is om aan de slag te gaan met buurtpreventie. Dit geldt ook voor de Brandveilig Leven ambassadeurs.
 Deelname aan het opstellen van een plan van aanpak in samenwerking met brandweer en Alwel over brandveiligheid van het woningbestand van de woningcorporatie en 

het vergroten van bewustwording rond brandveiligheidsrisico’s van bewoners.
 Voorlichting op basisscholen door de brandweer middels het Lespakket Brand.
 Samen met Alwel uitvoering geven aan Buurtbemiddeling.
 Inzetten van gerichte preventie-acties, zoals de BuurTent en het verstrekken van subsidies voor woningeigenaren, om woninginbraken, overvallen en straatroven te 

voorkomen.
 Bestrijden en voorkomen van overlast en verstoringen van de openbare orde en veiligheid door inzet van beschikbare instrumenten, zoals aanpak woonoverlast, opleggen 

gebiedsverboden en inzet van cameratoezicht.
 Maken van risico-inventarisaties voor grote evenementen met input van brandweer, GHOR en politie (Draai van de Kaai, carnaval, kermis, halve marathon). 

Output indicatoren: Aantal gebiedsverboden krachtens de ‘Voetbalwet’:
Aantal buurtpreventisten/buurtpreventieteams/Whatsapp Alert groepen/ambassadeurs Brandveilig Leven:
Aantal casuïstiek buurtbemiddeling en succespercentage:
Aantal preventieacties (gebruik BuurTent en tent Brandveilig Leven, voetjesactie, subsidie inbraak werende materialen etc.):
Aantal toepassing Wet aanpak woonoverlast:
Aantal processen-verbaal en Halt-verwijzingen (i.h.k.v. vuurwerk):
Aantal gecontroleerde adressen m.b.t. huisvesting van arbeidsmigranten/kamerverhuur i.r.t. het naleefpercentage:
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Risico’s en omgeving

Doelstellingen Externe Veiligheid:
Het beschermen van grote groepen burgers tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. De risico’s die verband houden met de productie, het gebruik, de opslag en het transport  
van gevaarlijke stoffen voor de burger zoveel mogelijk te beperken.
Doelstellingen Crisisbeheersing:
Het voorkomen van incidenten en een goede voorbereiding op rampen en crises, zodat de gemeente adequaat kan handelen.

Wat gaan we doen:
 Uitvoeren van (on)aangekondigde (integrale) controles bij minimaal 100 Wet milieubeheer-inrichtingen.
 Actueel houden van de risicokaart en updaten van de kaart met conventionele explosieven uit Tweede Wereldoorlog.
 Gebiedsgerichte inventarisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio naar een aantal ‘gemengde straten’ met winkels, horeca, wonen etc. om brandveiligheidsrisico’s in  

kaart te brengen met bijbehorende aanpak. 
 Deelnemen aan het project hulpverlening en zelfredzaamheid rondom het spoor in samenwerking met Moerdijk en Halderberge.
 Deelnemen aan piketten (adviseur Openbare Orde en Veiligheid, Officier van Dienst Bevolkingszorg, Crisiscommunicatie).
 Beheren van het alarmeringssysteem en vakbekwaamheidsmanagementsysteem ten behoeve van de crisisorganisatie.
 Zorgdragen voor vakbekwame bemensing van de crisisorganisatie bevolkingszorg door (loco)burgemeester en medewerkers op te leiden, trainen en laten oefenen.
 Organiseren van een oefening in 2020 voor de leden van het Gemeentelijk Beleidsteam.
 Samen met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant actualiseren van planvorming o.a. handboek Gemeentelijk Beleidsteam, taakkaarten, bestrijding terrorisme en 

uitval elektriciteit.
 Maken van een plan van aanpak ‘jaarwisseling 2020/2021’ met oog op een veilige en feestelijke jaarwisseling voor mens en dier (uitvoering motie 4, onderzoek naar 

mogelijkheden vuurwerkverbod & gereguleerd vuurwerkgebruik).
 Maken van afspraken over samenwerking bij incidenten die effect hebben op zowel gemeente Roosendaal als gemeente Essen.
 Realiseren nieuwe brandweerkazerne Wouw en onderzoek naar nieuwe kazerne in Roosendaal.
 Implementeren van Externe Veiligheid in de omgevingsvisie.

Output indicatoren: Risicobeleving fysieke omgevingsfactoren:
Aantal GRIP-incidenten:
Aantal inzetten OvD-BZ:
Aantal uitrukken brandweer:
Aantal gecontroleerde Wet milieubeheer-inrichtingen i.r.t. het naleefpercentage:
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Betrokken partijen: Georganiseerde 
criminaliteit & 
cybercrime

Zorg & Veiligheid Veilige buurt Risico’s en omgeving

Alwel

Belastingdienst

Bewonersplatform/Dorpsraad

Brandweer Midden- en West-Brabant

Buurtpreventieteams

Gemeente

GGD (Gewestelijke Gezondheidsdienst)

GGZ

GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio)

Halt

Inwoners

MEE

Netwerkbeheerder (Enexis)

Novadic-Kentron

OM (Openbaar Ministerie)

OMWB (Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant)

Ondernemers

Politie

Provincie Noord-Brabant

RADAR

Scholen

Taskforce-RIEC Brabant Zeeland

Veilig Thuis West-Brabant

VRMWB (Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant)

VVN (Veilig Verkeer Nederland)

WijZijn Traverse

ZAT

ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)

Zorgpartijen (diverse)

ZVH (Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten)
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Lokale regelgeving/besluitvorming: Georganiseerde 
criminaliteit & 
cybercrime

Zorg & Veiligheid Veilige buurt Risico’s en omgeving

Aanwijzingsbesluit autoverhuurbranche als vergunningplichtige 
bedrijfsmatige activiteit

Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal

Aanwijzingsbesluit fietsenstallingverbod nabij NS-station

Aanwijzingsbesluit verbod glaswerk evenementen

Afvalstoffenverordening

Alcohol- en Horecasanctiebeleid

Algemene plaatselijke verordening

Ambtsinstructie Leerplicht en RMC West-Brabant, 2014

Beleid Toepassing Artikel 13b Opiumwet

Beleidskader Zorg voor Jeugd 2018-2021

Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast gemeente Roosendaal’

Beleidsregel Bibob

Beleidsregel sluitingsbevoegdheid (vuur)wapens

Beleidsregel sluitingsuur horeca binnenstad

Beleidsregel vervoer inbrekerswerktuigen

Beleidsregels evenementen in Roosendaal – levendigheid en 
leefbaarheid in balans.

Beleidsregels inzake de Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme en ernstige overlast gemeente Roosendaal 2011

Convenant aanpak drugscriminaliteit Zeeland – West-Brabant 2019-
2022

Convenant Persoonsgerichte aanpak voorkoming radicalisering en 
extremisme

Convenant ten behoeve van Bestuurlijke en Geïntegreerde Aanpak 
Georganiseerde Criminaliteit, Bestrijding Handhavingsknelpunten en 
Bevordering Integriteitsbeoordelingen (zgn. RIEC-convenant)

Gemeentelijk Verkeer en Vervoersplan 2015-2025

Masterplan Rising Stars

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2018-2021

Samenwerkingsovereenkomst bevolkingszorg De Markiezaten

Terrassennota 2018

Vergunningen-, Toezicht- en Handhavingsbeleid Roosendaal

Verordening antidiscriminatievoorziening
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Bronnen indicatoren: Georganiseerde 
criminaliteit & 
cybercrime

Zorg & Veiligheid Veilige buurt Risico’s en omgeving

Bewonersenquête

Brandweer

Gezondheidsmonitors (GGD – RIVM – CBS)

Jaarverslag Brandveilig Leven

Jaarverslag Buurtbemiddeling

Jaarverslag Buurtpreventie

Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht

Jaarverslag Taskforce - RIEC

Jaarverslag Veilig Thuis West-Brabant

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Monitor Samen bouwen aan onze veiligheid

Ondernemersenquête

Passantenenquête

Politie

Veiligheidsmonitor (CBS)
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