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1. Voorstel
Vaststellen Integrale Veiligheidsplan 2020-2021 gemeente Overbetuwe.
2. Inleiding
De Nota Integrale Veiligheid 2015-2019 is verlengd tot en met 2020. Eén keer per vier jaar
stelt de gemeente een integraal veiligheidsplan vast. Dat betekent dat er een nieuw integraal
veiligheidsplan moet worden opgesteld. Om te zorgen dat dit synchroon loopt met het
Basisteam Politie Rivierenland West wordt er nu een plan opgesteld voor de periode 20212022. Na deze periode wordt het plan wederom voor 4 jaar vastgesteld.
3. Doel en beoogd effect
Het doel van het Integrale Veiligheidsplan 2021-2022 gemeente Overbetuwe is om de
kaders voor de komende jaren te bepalen door de raad. In het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma worden de kaders uit het Integrale Veiligheidsplan voor de 2021 en
2022 uitgewerkt.
4. Argumenten
1.1 Er is gekozen voor 4 prioriteiten om de veiligheid in Overbetuwe te versterken.
Op basis van de veiligheidsanalyse, ervaringen van de afgelopen jaren, prioriteiten politie en
speerpunten van de gemeenteraad (zie argument 1.3) is er gekozen om te kiezen voor de
volgende prioriteiten voor de periode 2021-2022:
- Aanpak ondermijnende criminaliteit.
- High Impact Crimes terugdringen en bestrijden.
- Verkeersveiligheid versterken.
- Weerbaarheid van digitale dreiging vergroten.
1.2 In een motie uit 2018 verzoekt de raad om in de nieuwe Nota Integrale Veiligheid
concreet aan te geven op welke manieren het college de subjectieve en objectieve
veiligheid verder wilt versterken.
In 2018 heeft de gemeenteraad het college verzocht door middel van de motie ‘Intensivering
handhaving’ (18mo069, 6 november 2018) om:
1. in de in 2019 op te stellen nieuwe Nota Integrale Veiligheid concreet aan te geven op
welke manieren het college de subjectieve en objectieve veiligheid verder wilt
versterken en daarbij een aantal alternatieven aan te geven;
2. In de nieuw Nota Integrale Veiligheid concreet aan te geven hoeveel fte's er nodig zijn
om in brede zin de veiligheid te handhaven resp. te versterken, waarbij ook moet
worden gedacht om het aantal overtredingen een halt toe te roepen en bij de
Kadernota 2020 te duiden hoeveel extra middelen hiervoor nodig zijn;
3. Te bezien of voorafgaand aan de nieuwe Nota Integrale Veiligheid de handhaving al
kan worden versterkt en de raad daartoe middels een memo in het eerste kwartaal
2019 te informeren.
Het Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 geeft aan welke veiligheidsthema’s prioriteit krijgen.
In het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid worden de prioriteiten uitgewerkt (hoe
1

*20RV000072*

werkt de gemeente samen met haar partners samen om de veiligheid in Overbetuwe te
versterken). Het college stelt jaarlijks dit uitvoeringsprogramma vast.
Hiermee wordt dit verzoek van de motie uit 2018 afgehandeld. Handhaving
wordt meegenomen bij het opstellen van het nieuwe handhavingsbeleid dat door de raad
moet worden vastgesteld.
1.3 In een motie uit 2019 benoemt de raad een aantal speerpunten voor het nieuwe integrale
veiligheidsplan.
In 2019 heeft de gemeenteraad het college opgeroepen door middel van de motie ‘Kaders
voor veiligheid in Overbetuwe’ (19mo009, 16 april 2019) om de volgende speerpunten op te
nemen in het nieuwe integrale veiligheidsplan:
- overtredingen waarvan onze inwoners het meest last hebben in hun gevoelens van
veiligheid zoals asociaal (verkeers)gedrag;
- verward gedrag (rol die kernteams en de lokale toegang spelen; aandacht voor
actieve signalering);
- afvaloverlast (o.a. drugsafval, dumping gewoon afval en rol/inzet gemeentelijke
BOA’s);
- zorgfraude expliciet toevoegen aan de aanpak van ondermijning.
In het Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 zijn deze opgenomen of is benoemd op welke
andere wijze deze zijn geborgd in gemeentelijk beleid. Hiermee is de motie uit 2019
afgehandeld.
Kanttekeningen en risico’s
1.1 Integrale veiligheid is meer dan de prioriteiten.
Om op een effectieve en beheersbare manier uitvoering te geven aan het integrale
veiligheidsbeleid is een afbakening noodzakelijk. Uitgangspunt is een maximum van drie a
vier prioriteiten, om het prioritaire karakter vast te houden (zie Handreiking voor gemeenten,
Kernbeleid Veiligheid 2017). Naast de gekozen prioriteiten (zie argument 1.1) zijn er de
zogenaamde overige veiligheidsthema’s. Deze zijn in sterke mate ‘going concern’ en maken
dus continue onderdeel uit van het integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast zijn er
verschillende thema’s die worden geborgd via andere beleidsvelden. Enkele voorbeelden
hiervan zijn het Samenhangend Handhavingsbeleid, Zwerfafvalprogramma en het Integrale
Kwaliteitsplan Openbare Ruimte.
5. Financiën
Dit raadsbesluit heeft geen financiële gevolgen. Voor Integrale Veiligheid is een structureel
bedrag opgenomen in de begroting van € 50.000. Dit bedrag wordt besteed aan diverse
activiteiten en/of projecten in het kader van het Integraal Veiligheidsbeleid. De uitvoering
hiervan wordt bepaald in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma integrale veiligheid dat wordt
vastgesteld door het college.
6. Vervolg
Planning en communicatie
Dit plan wordt uitgewerkt in een jaarlijkse uitvoeringsprogramma. In dit
uitvoeringsprogramma en de acties die hieruit voortvloeien staat communicatie op het gebied
van integrale veiligheid centraal.
Zie voor verder toelichting proces het kopje evaluatie.
Participatie
Voor het opstellen van dit document is gebruikt gemaakt van diverse bronnen waarbij input is
opgehaald bij inwoners en ondernemers (verschillende vormen van participatie).
Het concept Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 gemeente Overbetuwe is voorgelegd aan
de politie. De politie is akkoord met het plan.
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De gemeente kan niet alleen de veiligheid verbeteren, maar werkt daarin actief samen met
veel (strategische) partners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, Veiligheids-en
Gezondheidsregio Gelderland-Midden, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum OostNederland, Veiligheidshuis, omgevingsdienst, welzijns- en onderwijsinstellingen en uiteraard
onze inwoners en ondernemers. Deze keuze voor de prioritering is gemaakt op basis van de
ervaring van de afgelopen jaren en de input van onze partners.
Evaluatie
Het integrale veiligheidsbeleid van gemeente Overbetuwe is dynamisch zodat snel en
daadkrachtig gereageerd kan worden op nieuwe ontwikkelingen of op veiligheidsproblemen
die plotseling opduiken. Als blijkt dat er andere prioriteiten gesteld moeten worden omdat er
signalen zijn dat er risico’s op andere vlakken liggen, dan zal herprioritering aan de raad
worden voorgelegd..
Het integrale veiligheidsplan van de gemeente moet eens per 4 jaar worden vastgesteld. Dit
plan geldt voor de periode 2021-2022 en loopt daarmee vanaf 2023 synchroon met het
Basisteam Politie Rivierenland West. De continue monitoring van de veiligheid in
Overbetuwe dient als input voor het integrale beleidsplan 2023-2026. Het plan voor 20232026 wordt onder andere in afstemming met gemeente Lingewaard opgesteld.
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
P.J.E. Breukers
R.P. Hoytink-Roubos
7. Relevante stukken
1. 20bij08293 Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 gemeente Overbetuwe
2. 20rb000083 Raadsbesluit Integraal Veiligheidsplan 2021-2022 gemeente
Overbetuwe
3. 18mo069 Motie Intensivering handhaving
4. 19mo009 Motie Kaders voor veiligheid in Overbetuwe
Portefeuillehouder: Burgemeester
De behandelend ambtenaar is J. Dinnissen. Technische vragen dienen uiterlijk de
donderdagmorgen om 08.00 uur voor de betreffende politieke avond te worden gesteld
via griffie@overbetuwe.nl.
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