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1. Advies
1. Eén jaar langer uitvoering geven aan de Nota Integrale Veiligheid 2015 - 2019;
2. In 2020 een nieuwe Nota Integrale Veiligheid vaststellen.
2. Inleiding
Eenmaal in de vier jaar wordt er een Nota Integrale Veiligheid (Nota IV) opgesteld. De
huidige Nota IV is in 2015 vastgesteld door de raad en heeft een looptijd tot 2019. Dit
betekent dat de raad in 2019 een nieuwe Nota IV vaststelt voor een periode van vier jaar.
In de Nota IV wordt aangegeven aan welke prioriteiten en thema’s de gemeente speciale
aandacht geeft.
Integrale veiligheid is vooral een manier van (samen)werken. Deze samenwerking
bepaalt de effectiviteit van het veiligheidsbeleid. Om deze reden stemmen Openbaar
Ministerie, politie en gemeenten Overbetuwe en Lingewaard in het driehoeksoverleg
Betuwe Oost hun beleid op elkaar af. Op deze manier wordt geborgd dat alle partijen een
inspanning leveren aan elkaars doelstellingen.
Ook recentelijk hebben politie en gemeenten gesproken over elkaars beleid en de wijze
waarop er gedacht wordt over het opnemen van gemeentelijke prioriteiten in politiebeleid
en vice versa. Dit in het kader van het vaststellen van het Meerjarenteamplan 2019-2022
van ons Basisteam Rivierenland-West.
Daarbij bleek dat de beleidscyclus van de gemeente Overbetuwe, Lingewaard en politie
van elkaar verschillen. Dit zorgt voor onduidelijkheid richting uitvoering van beleid. Om
die reden is voorgesteld om de beleidscyclus van de gemeenten Overbetuwe en
Lingewaard gelijk te laten lopen. Daartoe heeft Lingewaard aangegeven bereid te zijn
vaststelling van hun meerjarig plan één jaar naar voren te halen, terwijl Overbetuwe het
bestaande plan met één jaar zou gaan verlengen. Beide gemeenten kunnen dan in 2020
een nieuw meerjarige Integraal Veiligheidsplan vaststellen. Uiteraard gebeurt dit dan in
nauwe samenwerking met politie en OM, die beide het synchroniseren van de planning
van beide gemeenten graag ondersteunen.
3. Doel en beoogd effect
Het doel van dit voorstel is om de beleidscyclus van Overbetuwe en Lingewaard gelijk te
laten lopen. Hierdoor ontstaat een eenduidige aanpak van beide gemeenten waarbij naar
de toekomst meer duidelijkheid bestaat op beleidsniveau over de samenwerking tussen
gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.
4. Argumenten
1.1 Met beleid dat is vastgesteld in 2015 werken we nog steeds grotendeels aan de
prioriteiten waar de samenleving nu om vraagt
In oktober 2018 is via een schriftelijke enquête aan de inwoners van de gemeente
Overbetuwe gevraagd naar hun prioriteiten op gebied van veiligheid. Hieruit kwamen de
volgende prioriteiten naar voren:
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-

Woninginbraken;
Verkeersveiligheid;
Afvaloverlast.

In de huidige Nota IV zijn de volgende prioriteiten benoemd:
-

Woninginbraken;
Verkeersveiligheid;
Risicocommunicatie;
Beperken mogelijke overlast door cliënten van bepaalde woonvormen zoals bijv.
begeleid wonen.

Uit deze opsomming blijkt dat de huidige wensen uit de samenleving op twee punten
overeenkomen met de huidige Nota IV. Afvaloverlast wordt niet als prioriteit benoemd in
de huidige Nota IV. Hieraan wordt wel aandacht besteed in bijv. de verschillende
Keurmerken Veilig Ondernemen. Op basis van het huidige beleid en genoemde
activiteiten wordt voldoende aandacht besteed aan de wensen vanuit de samenleving.
2.1 De in april 2019 aantredende nieuwe burgemeester kan op dit belangrijke onderdeel van
haar portefeuille in samenspraak met de raad invloed uitoefenen.
Veiligheid maakt een belangrijk onderdeel uit van de portefeuille van een burgemeester.
Door het nieuwe beleid in 2020 vast te stellen heeft de nieuwe burgemeester voldoende
tijd om kennis te nemen van de lokale situatie en vanuit die positie haar invloed uit te
oefenen op het beleid. Dit uiteraard in samenspraak met de gemeenteraad.
5. Kanttekeningen en risico’s
1.1 Met beleid dat is vastgesteld in 2015 werken we niet aan de prioriteiten waar de
samenleving nu om vraagt
In oktober 2018 is via een schriftelijke enquête aan de inwoners van de gemeente
Overbetuwe gevraagd naar hun prioriteiten op gebied van veiligheid. Hieruit kwamen de
volgende prioriteiten naar voren:
-

Woninginbraken
Verkeersveiligheid
Afvaloverlast

In de huidige Nota IV zijn woninginbraken en verkeersveiligheid ook als prioriteit
benoemd. Afvaloverlast wordt niet als prioriteit benoemd. Hieraan wordt wel aandacht
besteed in bijv. de verschillende Keurmerken Veilig Ondernemen. Op deze manier wordt
ook aandacht besteed aan dit onderwerp.
De resultaten uit de enquête komen overeen met de prioriteiten uit het huidige beleid en
activiteiten die reeds worden ondernomen.
2.1 De gemeenteraad kan pas in 2020 nieuwe prioriteiten aandragen die in de Nota IV
worden opgenomen.
Het langer uitvoeren van het huidige beleid wekt de indruk dat pas in 2020 nieuwe
prioriteiten kunnen worden uitgevoerd. Dit is echter niet het geval. Integrale Veiligheid is
een dynamisch werkveld waarbij onverwachte ontwikkelingen kunnen zorgen voor
nieuwe prioriteiten. Ook wanneer deze prioriteiten ontbreken in beleid worden deze
opgepakt. Dit is in de afgelopen vier jaar ook gebeurd, denk bijv. aan de gemeentelijke
aanpak van ondermijnende criminaliteit.
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Wij willen de raad de mogelijkheid geven om haar wensen t.a.v. veiligheid tot 2020
kenbaar te maken. Zo kan ook tijdens deze periode aandacht worden besteed aan de
actuele wensen vanuit de raad.
6. Financiën
Bij de vaststelling van de begroting 2019 is voor IV een structureel bedrag opgenomen
van €50.000, - Dit bedrag wordt besteed aan diverse activiteiten en/of projecten in het
kader van het Integraal Veiligheidsbeleid. In de periode 2015 – 2019 is gebleken dat dit
bedrag toereikend is om uitvoering te geven aan het beleid. Dit bedrag is voldoende om
de prioriteiten uit het huidige beleid voor een langere periode uit te voeren.
In de afgelopen beleidsperiode heeft de gemeente een grotere rol gepakt in de aanpak
van ondermijnende criminaliteit. Hiervoor is een apart budget beschikbaar gesteld.
7. Vervolg
Planning
Wanneer u instemt conform voorstel, wordt dit voorstel besproken in de voorbereidende
vergadering van 26 maart. Hierna kan de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering van
2 april een besluit nemen. Wanneer de gemeenteraad instemt blijven wij langer
uitvoering geven aan de huidige Nota IV en wordt een nieuwe Nota IV in 2020
vastgesteld.
Communicatie
Bij een positief besluit van de gemeenteraad wordt langer uitvoering gegeven aan de
Nota IV dan oorspronkelijk de bedoeling was. Betrokken partijen worden via het
driehoeksoverleg Betuwe Oost over het besluit geïnformeerd.
Participatie
De participatieraad wordt betrokken bij het opstellen van het nieuwe beleid.
Evaluatie
De evaluatie van de nota IV wordt uiterlijk in eerste kwartaal van 2020 afgerond.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk

8. Relevante stukken
1. Nota Integrale Veiligheid 2015 – 2019 (19bes00094)
2. Raadsbesluit (19rb000022)

Portefeuillehouder: Burgemeester
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: F.C.P. Stouten, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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