Raadsvoorstel

Status: Besluitvormend

Agendapunt:

7

Onderwerp:

Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022

Datum:

28 augustus 2018

Portefeuillehouder:

drs. H.C.P. Noten

Decosnummer:

818

Informant:

Remco Hendriks
r.hendriks@dalfsen.nl
(0529) 48 83 52

Voorstel:
Het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 vast te stellen en daarmee
- het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen;
- de onderwerpen: woninginbraken, te hard rijden, aanpak woonoverlast, zelfredzaamheid en
risicocommunicatie te benoemen als speerpunten voor de periode 2019 – 2022.

Inleiding:
Gemeenten hebben de regie op het eigen lokale veiligheidsbeleid. In artikel 38 van de Politiewet wordt
de gemeenteraad opgedragen ten minste eenmaal in de vier jaar nieuw veiligheidsbeleid vast te
stellen. In dit veiligheidsbeleid worden de doelen vastgesteld die de gemeente nastreeft op het gebied
van veiligheid. Naast de wettelijke verplichting geeft het hebben van een actueel integraal
veiligheidsbeleid aan dat de gemeente aandacht besteed aan veiligheidsvraagstukken.
Samen met haar veiligheidspartners geeft de gemeente op een goede manier invulling aan dit beleid.
Dit betekent dat de gemeente steeds opnieuw de veiligheid meet en waar mogelijk verbetert. Het
eerste integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Dalfsen is in 2002 vastgesteld door de
gemeenteraad. Daarna is er iedere vier jaar een nieuw integraal veiligheidsbeleid vastgesteld. Dit
houdt in dat vanaf 2019 dit Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 als leidraad gebruikt wordt. Op
14 mei 2018 heeft uw raad kennis genomen van de (verkennende en procedurele) Startnotitie
integraal veiligheidsbeleid. In het voorliggende beleidsplan geven we de beleidslijn weer voor de
komende vier jaar. Een nadere uitwerking ervan hoe en wat we gaan doen vindt plaats in de
uitvoeringsplannen.
Argumenten:
1.1 De algemene doelstelling van het nieuwe beleid is om samen met alle veiligheidspartners de
huidige veilige woon- en leefomgeving in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren.
Met het nieuwe beleid streven wij er naar dat alle generaties inwoners van de gemeente Dalfsen zich
veilig (blijven) voelen in hun leefomgeving. Hiervoor is het noodzakelijk dat het huidige integrale
veiligheidsbeleid wordt voortgezet, door nieuwe speerpunten te benoemen en hier de komende jaren
uitvoering aan te geven.
1.2 De speerpunten woninginbraken, te hard rijden, aanpak woonoverlast en zelfredzaamheid en
risicocommunicatie zijn thema’s die met urgentie moeten worden aangepakt.
Hoewel het aantal woninginbraken de laatste jaren gelukkig een dalende lijn laat zien blijft dit een
probleem met een hoge urgentie omdat het een zogenaamde High Impact Crime (HIC) betreft. HIC’s
veroorzaken materiële schade maar het is vooral de grote impact op de slachtoffers waarom we aan
de aanpak van woninginbraken een hoge prioriteit blijven geven.
Te hard rijden binnen de bebouwde kom is structureel één van de grootste vormen van overlast. Uit
de Veiligheidsmonitor 2017 is gebleken dat de ondervraagden vinden dat dit probleem met voorrang
dient te worden aangepakt, 33% van de ondervraagden noemt dit als prioriteit nummer 1. 61% van de
inwoners ervaart (van een beetje tot veel) overlast door te hard rijdende voertuigen. In 2013 was dit
63%, dus er is weliswaar sprake van een lichte daling maar het blijft een (te) groot probleem.
Met de inwerkingtreding van de Wet aanpak woonoverlast per 1 juli 2017 hebben gemeenten meer
mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken in zowel huur- en koopwoningen. Hoewel op
het gebied Leefbaarheid niet door de inwoners genoemd als prioriteit in aan te pakken problemen
merken we (zowel in het Sociaal Domein als op het gebied van Openbare orde en veiligheid) een
toenemende overlast die mensen ervaren van buurtbewoners. Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat
volgens 24% van de ondervraagden overlast door buurtbewoners wel eens voorkomt. Daarom wordt
overlast door omwonenden / woonoverlast toegevoegd als lokale prioriteit voor de komende jaren.
Om zelfredzaamheid van burgers te stimuleren is het voor hen belangrijk om te weten hoe zij moeten
handelen in een noodsituatie. Om hen hierop voor te bereiden vindt in samenwerking met
Veiligheidsregio IJsselland risicocommunicatie plaats. De Veiligheidsregio is wettelijk
verantwoordelijk voor risicocommunicatie, maar dat wil niet zeggen dat zij de agenda bepaald. Naast
de verplichte communicatie over de risico’s die zijn verbonden aan de rampen en crises uit de
Regionale Risicoprofielen wordt ook nadrukkelijk gezocht naar maatwerk per gemeente, afhankelijk
van wat de burger wil agenderen. Uit de Veiligheidsmonitor 2017 van de gemeente Dalfsen is
gebleken dat inwoners behoefte hebben aan informatie over een handelingsperspectief bij een snel
verspreidende ziekte, bij geen of vervuild kraanwater en een verkeersongeluk met gevaarlijke stoffen.
Samen met de Veiligheidsregio gaan wij aan de slag om in de informatiebehoefte op deze thema’s te
voorzien.

1.3 Het voorstel past in het ingezet beleid.
De gemeente Dalfsen kent al sinds 2002 een vierjaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld integraal
veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt tot en met 2018 en dient te worden geactualiseerd. Met het
nieuwe beleid streven wij er naar dat alle generaties inwoners van de gemeente Dalfsen zich veilig
(blijven) voelen in hun leefomgeving;
1.4 Het nieuwe beleid is integraal afgestemd met diverse relevante in- en externe partijen en heeft
daardoor veel (intern en extern) draagvlak.
Er zijn gesprekken gevoerd met diverse in- en externe partijen om dit veiligheidsbeleid ook echt
integraal afgestemd te krijgen. Via de Veiligheidsmonitor 2017 zijn ook (een deel van) de inwoners
van de gemeente Dalfsen geraadpleegd over hoe zij de veiligheid in hun leefomgeving ervaren en wat
zij belangrijk vinden.
Kanttekeningen
Verder zijn er geen relevante risico’s waarmee rekening dient te worden gehouden. Instemming met
het voorstel betekent een voortzetting van een breed gedragen integraal veiligheidsbeleid voor de
komende jaren. Door de uitvoering van de gestelde prioriteiten werkt de gemeente Dalfsen, samen
met haar relevante veiligheidspartners, ook voor de komende jaren weer aan een veilige woon- en
leefomgeving voor haar inwoners.
Alternatieven:
Er is een aantal alternatieven mogelijk voor de hier voorgestelde speerpunten. Veiligheidsthema’s als
jeugd en veiligheid, aangiftegedrag en veilige evenementen behoeven zeker onze aandacht maar de
ontwikkelingen en achterliggende cijfers op deze thema’s vormen naar onze mening geen directe
reden om deze als speerpunten te benoemen.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Financiële dekking:
Past binnen de begroting.
In de begroting zijn in programma 2 (openbare orde en veiligheid) structurele middelen opgenomen.
Niet alle uitgaven op het gebied van veiligheid hoeven te worden bekostigd uit deze middelen. Veel
‘veiligheidsuitgaven’ worden gedaan binnen de vakafdelingen, bijvoorbeeld verkeersmaatregelen die
worden gefinancierd vanuit het budget van de afdeling Verkeer en Vervoer.
Communicatie:
Het nieuwe beleid en de speerpunten worden via de gemeentelijke website en KernPunten bekend
gemaakt.
Vervolg:
In januari 2019 wordt het Uitvoeringsprogramma 2019-2020, met daarin concrete activiteiten en
projecten, ter besluitvorming aan het college aangeboden en ter informatie aan de raad.
Bijlagen:
Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. J.H.J. Berends

Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 september 2018, nummer 818;
overwegende dat de gemeente de regie heeft op het lokale integrale veiligheidsbeleid;
gelet op het feit dat het huidige integrale veiligheidsbeleid eind 2018 afloopt;
gezien het feit dat daarom een actualisering van het beleid noodzakelijk is;

besluit:
Het Beleidsplan integrale veiligheid 2019-2022 vast te stellen en daarmee
-

het integrale veiligheidsbeleid 2019-2022 vast te stellen;
de onderwerpen woninginbraken, te hard rijden, aanpak woonoverlast, zelfredzaamheid en
risicocommunicatie te benoemen als speerpunten voor de periode 2019 – 2022.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
29 oktober 2018.
De raad voornoemd,

de voorzitter,
drs. H.C.P. Noten

de griffier,
drs. J. Leegwater

