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BESTUURSSAMENVATTING
Het huidige beleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 loopt af. In de afgelopen periode is een
nieuwe Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 ontwikkeld (IVS). Op basis van het Roalter Akkoord
en na afstemming met onze veiligheidspartners is de strategie voor de komende vier jaar uitgezet. De
voorgestelde prioriteiten sluiten aan bij regionale en landelijke prioriteiten. Ook is hierbij rekening
gehouden met de uitkomsten van de uitgevoerde peilingen onder raadsfracties en inwoners. Binnen
de nieuwe veiligheidsstrategie richten we ons op het creëren van een weerbare samenleving. In het
jaarlijkse Actieplan Veiligheid worden de doelen omgezet in concrete acties.
BESLISPUNTEN
1. In te stemmen met de inhoud van de Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022, inclusief Actieplan
2019;
2. De integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.

BESLUIT

INLEIDING
Het waarborgen van de veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. Ook
onze gemeente neemt daarin haar verantwoordelijkheid. Wij zetten in op het behouden van een
veilige woon- en leefomgeving in de gemeente Raalte. We doen dit samen met onze
veiligheidspartners, inwoners, maatschappelijke instellingen en ondernemers, zodat we een weerbare
samenleving vormen. In de Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is beschreven op welke
prioriteiten we ons de komende jaren gezamenlijk richten om ons doel te bereiken. Het Actieplan
Veiligheid 2019 is de uitwerking waarin concrete acties op de verschillende prioriteiten worden
weergegeven.
BEOOGD EFFECT
Met het vaststellen en uitvoeren van de IVS willen we bereiken dat de gemeente Raalte een veilige
gemeente blijft.
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ARGUMENTEN
1.1 De prioriteiten binnen het IVS zijn lokaal en regionaal afgestemd;
Belangrijk uitgangspunt binnen het IVS is integraliteit. Als gemeente hebben we de regie op het
gebied van veiligheid. We hebber er belang bij, dat alle partners die taken en
verantwoordelijkheden hebben in het veiligheidsdomein werken volgens een afgestemde
prioritering. De voorgestelde prioriteiten in het IVS zijn (lokaal en regionaal) afgestemd met
Politie, Openbaar Ministerie en Veiligheidsregio IJsselland. Daarnaast is onder inwoners gepeild
welke thema’s zij belangrijk vinden waar we ons als gemeente de komende jaren op zouden
moeten richten. Tot slot zijn de uitkomsten van de veiligheidsmonitor, het onderzoek ‘waar staat
je gemeente’ en een analyse van (criminaliteits)cijfers de basis geweest voor het bepalen van de
prioriteiten.
1.2 Belangrijk uitgangspunt in het IVS is, dat de basis op het gebied van openbare orde en veiligheid
goed op orde is in de gemeente Raalte;
Als hoofddoel is gesteld ‘het blijven van een veilige gemeente’. Natuurlijk komen er in de
gemeente Raalte verschillende vormen van criminaliteit en ook zorg- en veiligheidsproblematiek
voor. Toch kunnen we op basis van objectieve en subjectieve gegevens stellen dat we een veilige
gemeente zijn. Inwoners geven niet voor niks een 7.7 voor het veiligheidsgevoel in de eigen buurt
(bron: veiligheidsmonitor). Daarnaast is sprake van dalende criminaliteit, actieve inwoners, goede
organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing via de Veiligheidsregio. Er is een
effectieve samenwerking tussen ketenpartners in de (jeugd) zorg, een gecommitteerd lokaal
politieteam en korte en open lijnen met het Openbaar Ministerie en andere partners.
1.3 Er worden vier prioriteiten en twee randvoorwaardelijke prioriteiten voorgesteld die de komende
jaren extra aandacht krijgen;
Naast de inzet op reguliere werkzaamheden en lopende thema’s krijgen de komende periode een
viertal prioriteiten extra aandacht, namelijk: Zorg & Veiligheid, Georganiseerde Criminaliteit, High
Impact Crimes en Weerbare Samenleving. Op deze thema’s wordt de komende jaren extra
ingezet. Het is nodig om hierbij twee randvoorwaardelijke prioriteiten aan te wijzen, omdat zonder
inzet op deze randvoorwaarden het beoogde resultaat op de prioriteiten niet voldoende behaald
kan worden. Als randvoorwaardelijke prioriteiten zijn benoemd: Informatievoorziening en Toezicht
& Handhaving.
1.4 De IVS richt zich op stimulering van een weerbare samenleving;
De afgelopen periode was het door de verschillende (de)centralisaties bij gemeenten, maar ook
bij veiligheidspartners nodig om in te zetten op nieuwe samenwerkingsprocessen. Nu dit
grotendeels op orde is, richt het huidige IVS zich op het ontwikkelen van een weerbare
samenleving. Het stimuleren van zelfredzaamheid en inwonersinitiatieven zien we op
verschillende thema’s terug. Daarnaast is de samenleving een bron van informatie waar we
gebruik van willen maken bij bijvoorbeeld de aanpak van criminaliteit. Door voorlichting op
thema’s zoals brandveiligheid, inbraak, middelengebruik, en cybercrime richten we op
bewustwording en leren we inwoners signalen te herkennen en te melden. Op deze manier
werken we samen aan een weerbare samenleving.
1.5 De IVS bevat ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en actualiteiten;
Het veiligheidsdomein is een terrein, dat altijd in beweging is. De gevolgen van landelijke, maar
ook wereldwijde knelpunten kunnen lokaal merkbaar zijn (bv. de vluchtelingenstroom, #metoo,
zwarte pietendiscussie). Ook kunnen lokaal knelpunten opspelen, bijvoorbeeld op het gebied van
overlast. De prioriteiten zijn bewust breder beschreven, zodat er ruimte is om in te spelen op de
actualiteit. Zo is het bijvoorbeeld nu niet noodzakelijk om jeugdoverlast als prioriteit te benoemen,
maar mochten hierin lokaal dusdanige ontwikkelingen zijn dan past de aanpak binnen de prioriteit
Zorg & Veiligheid. Op deze manier zorgen we voor een flexibele inzet waar nodig.
1.6 Het college stelt jaarlijks het Actieplan Veiligheid vast;
Elk jaar stelt het college een Actieplan Veiligheid vast, waarin concrete acties op de verschillende
prioriteiten worden weergegeven. Het Actieplan Veiligheid 2019 is als bijlage bijgevoegd.
DUURZAAMHEID
nvt
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KANTTEKENINGEN
n.v.t.
FINANCIËN
Binnen de gemeentelijke begroting valt de IVS onder Programma 8: Openbare Orde & Veiligheid. Het
programma kent drie hoofdposten met structurele gelden.
Integrale Veiligheid
Rampenbestrijding
Regionale samenwerking Veiligheidsregio Ijsselland

€
61.997,€
20.932,€ 2.339.868,-

Binnen de regionale samenwerking op het gebied van veiligheid zijn de afgelopen en komende
periode verschillende ontwikkelingen met een verplichte structurele bijdrage voor de gemeente. Een
deel van de kosten wordt gedekt uit het bestaande budget Integrale Veiligheid, namelijk:
 Veiligheidsstrategie Oost-Nederland (0,05 cent per inwoner)
€ 1.850, RIEC ontwikkeling (minimaal € 0,08 en maximaal € 0,15 per inwoner)
€ 5.550, Veiligheidshuis (vast bedrag)
€ 3.871,Totaal
€ 11.271,Deze gelden worden binnen de huidige begroting opgevangen door de ruimte binnen de post
‘Overige Overheden’ te benutten en door het overige te betalen vanuit de budgetten voor het
actieplan veiligheid. Bij de begroting 2020 wordt voorgesteld om binnen het actieplan veiligheid extra
ruimte te creëren door € 10.000 over te hevelen vanuit het budget Rampenbestrijding. Uit het budget
Rampenbestrijding worden onder andere de kosten voor opleidingen/ oefeningen gedekt (ca.€
10.000,-). Het overige deel is bedoeld om de kosten van een eventuele ramp/ crisis te dekken. Gelet
op de extra middelen die nodig zijn binnen het budget Integrale Veiligheid en het feit dat het
beschikbare budget niet voldoende is om de daadwerkelijke kosten van een ramp/ crisis te dekken,
wordt overheveling van een deel van het budget voorgesteld.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen met bijbehorende kosten die niet gedekt kunnen worden binnen de
huidige budgetten. Deze ontwikkelingen worden meegenomen in de Kadernota 2019 en vervolgens in
de begroting vanaf 2020. Het gaat hierbij om:
 Voortzetten Buurtbemiddeling
€ 20.475, Keurmerken Veilig Ondernemen
€ 5.000, Wet verplichte GGZ
NB
 Huiselijk Geweld en kindermishandeling (lokale acties)
NB
 Informatievoorziening
NB
 Automatische nummerplaatherkenning N35 onderzoeken
NB
VERVOLG
Na instemming van het college staat de Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 gepland voor de
rond de tafel bijeenkomst op 14 februari 2019 en vindt besluitvorming door de gemeenteraad plaats
op 7 maart 2019.
COMMUNICATIE
De vaststelling van de Integrale Veiligheidsstrategie wordt via de reguliere kanalen gecommuniceerd.
BIJLAGEN
Bijlage Beleidsnota, incl. Actieplan Veiligheid 2019
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