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Het Roalter Akkoord
De integrale veiligheidsstrategie 2019-2022 is gebaseerd op het Roalter Akkoord.
In het Roalter Akkoord heeft de gemeenteraad haar ambities uitgesproken voor
de komende vier jaar. Het onderwerp veiligheid is daarbij als volgt benoemd.

De klassieke rol van de gemeente op veiligheid verschuift de komende tijd. Naast de klassieke vraagstukken op sociale en
fysieke veiligheid wordt meer aandacht gevraagd voor het voorkomen en bestrijden van ondermijning: georganiseerde
criminaliteit ‘dichtbij’ waarbij de boven- en onderwereld steeds meer met elkaar verstrengeld raken. Door de decentralisaties
in het sociaal domein wordt gezocht naar nieuwe verhoudingen tussen veiligheid en zorg. Daarnaast wordt landelijk
gekeken naar de rol van veiligheid en openbare orde op het internet (cybercrime) en onze informatiepositie (intelligence).
Ambitie: De gemeente Raalte is een veilige gemeente en dat willen we zo houden. Door integraal met onze veiligheidspartners
te werken aan thema’s als de woon- en leefomgeving, bedrijvigheid, jeugd, fysieke veiligheid en integriteit willen we
de veiligheid in de Raalter samenleving waarborgen. Nieuwe accenten, zoals ondermijning en de verbinding
tussen zorg en veiligheid, maar ook geweld achter de voordeur, zoals kindermishandeling en huiselijk geweld,
krijgen nadrukkelijker de aandacht in de komende jaren.

Een veilige gemeente draagt bij aan een prettige woonen werkomgeving en beïnvloedt het welzijn. Hier zijn we
samen met onze inwoners, bedrijven en veiligheidspartners verantwoordelijk voor. Ieder vanuit zijn eigen rol en
verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente binnen het
veiligheidsdomein als regisseur optreedt.
Integrale veiligheid betekent dat veiligheid in een breder
perspectief wordt geplaatst. Veiligheid is namelijk vaak
geen momentopname en zelden uitsluitend een lokale
aangelegenheid. Veiligheid strekt zich vaak breed uit en
moet benaderd worden in een samenwerking waarbij de
kennis van verschillende organisaties gebundeld wordt
(een multidisciplinaire aanpak).
Voor u ligt de integrale veiligheidsstrategie gemeente Raalte 2019-2022 (IVS). Dit plan beschrijft de manier
waarop in de komende periode invulling wordt gegeven
aan het lokale veiligheidsbeleid.

Uitgangspunten
• Voor de gemeente is veiligheid een kerntaak;
• Veiligheid draait om mensen en is van ons allemaal;
• De gemeente heeft een verbindende en regisserende rol,
zowel binnen als buiten de organisatie vergt dit coördinatie;
• Samen met onze inwoners, ondernemers en partners
werken we aan een veilige buurt en gemeente;
• Eigen verantwoordelijkheid en (zelf )redzaamheid
van inwoners staat centraal;
• Participatie van inwoners en ondernemers
wordt gestimuleerd;
• Integrale ketenaanpak en informatiegestuurd
samenwerken zijn kernwoorden;
• De integrale Veiligheidsstrategie biedt een
multidisciplinair en integraal kader;
• Gebaseerd op lokale thema’s met een doorkijk
naar regionale/landelijke thema’s;
• Door koppeling met overkoepelende strategieën wordt
een bovenlokale beleidsinbedding gerealiseerd.
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Flankerend beleid en strategische partners
Veiligheid staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een breder beleidsspectrum en samenwerking met verschillende partners.
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Daarnaast werken we op het gebied van veiligheid samen met
bovenlokale partners. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking
binnen Oost-Nederland, waar we met 79 gemeenten door middel
van de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland de prioriteiten en aanpak
benoemd hebben. Daarnaast zijn we met 11 gemeenten verbonden
in de veiligheidsregio/het district IJsselland, waarbinnen we nauw
samenwerken binnen onder andere het Regionaal Coördinatiepunt
Integrale Veiligheid (RCIV netwerk).

Prioriteiten uit de Veiligheidsstrategie
2019-2022
Politieregio Oost Nederland
• Kwetsbare personen
• Ondermijning
• Cybercrime/gedigitaliseerde criminaliteit
• Informatievoorziening
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We werken samen op verschillende niveaus met Brandweer,
Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR), Politie,
Openbaar Ministerie (OM), de Veiligheidsregio IJsselland, het
Regionaal Coördinatie en Expertise Centrum (RIEC), het Veiligheidshuis
(VHH) Belastingdienst, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis
IJsselland, Omgevingsdienst, Dimence en maatschappelijke en
welzijnsorganisaties.

IJsselland

Politieregio
Oost Nederland

District IJsselland,
samenwerkingsverband RCIV
• Ondermijning
• Zorg & Veiligheid
• Veilig buitengebied
• Digitale criminaliteit

VEILIGHEIDSANALYSE
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De gemeente Raalte is een zeer veilige gemeente. Dit blijkt zowel uit de
criminaliteitscijfers van de politie als het subjectieve veiligheidsgevoel
van inwoners dat periodiek wordt gemeten. In de AD-misdaadmeter, die
absolute criminaliteit meet, staat de gemeente Raalte in de top 50 van
meest veilige gemeenten van Nederland. De inwoners ervaren dit ook in
hun eigen buurt, hun veiligheidsgevoel is gestegen van een 7,3 in 2014 naar
7,7 in 2016 (bron: Veiligheidsmonitor). Inwoners vragen in verschillende
onderzoeken over veiligheid vooral aandacht voor leefbaarheidszaken,
namelijk hondenpoep, onderhoud groen, zwerfafval en verkeersveiligheid.
Deze komen terug in andere gemeentelijke beleidsnota’s.

AD-misdaadmeter,
gemeente Raalte
• 2016: plek 341*
• 2017: plek 353*

Veiligheidsmonitor
Veiligheid eigen buurt
• 2014: cijfer 7.3
• 2016: cijfer 7.7

* Totaal 386 gemeenten
(oplopend naar de meest
veilige gemeente)

Resultaten uit de periode 2015-2018 zijn:
• Het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de gemeente Raalte
is fors gedaald van 824 misdrijven in 2014 naar 657 misdrijven
in 2018. Dit is overigens ook een landelijke trend, waarbij de
regio’s Noord- en Oost Nederland als grootste dalers gelden.
• De belangrijkste lokale dalers ten opzichte van 2014 zijn
voertuigcriminaliteit, bedrijfscriminaliteit, geweldsdelicten
en aantasting openbare orde. Bij woningcriminaliteit zien
we ten opzichte van 2014 een duidelijke daling.
• Er is door gemeente en politie ingezet op bewustwording om
criminaliteit met grote impact terug te dringen: er zijn verschillende
voorlichtingsbijeenkomsten inbraakpreventie georganiseerd, de
witte voetjes actie is twee keer uitgevoerd, in Heino en Raalte
is Boef in de Wijk georganiseerd, vanuit inwonersinitiatieven
zijn verschillende whatsapp groepen ontstaan gericht op
buurtpreventie en burgernet is actief ingezet door politie.
• Verschillende stappen zijn gezet op het gebied van de aanpak
(georganiseerde) criminaliteit: het informatieplein IJsselland
is opgericht, er ligt een lokaal ondermijningsbeeld, er is
consequent opgetreden bij opiumdelicten, de Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (de wet Bibob)
is waar mogelijk toegepast en hierbij is de integrale aanpak ingezet.
• Er is veel winst behaald in de samenwerking tussen de
domeinen zorg en veiligheid: de ketensamenwerking staat, er
wordt gewerkt volgens de vastgestelde aanpak voorkoming
escalatie (AVE) methodiek, op casusniveau wordt gewerkt
met de persoonsgerichte aanpak, zorgsignalen worden in
een vroeg stadium gedeeld met alle relevante partners en
inwoners behouden waar mogelijk de eigen regie.
• De samenwerking met de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), de Ministeries van Binnenlandse
en Buitenlandse Zaken, Openbaar Ministerie en politie is
verbeterd inzake aanpak van jihadisme en uitreizigers.
• Op het gebied van jeugd(groepen) is de nodige inzet geweest:
er is een reguliere samenwerking tussen gemeenten, politie,
jongerenwerk, algemeen maatschappelijk werk en Halt. Meldingen
worden consequent opgepakt, groepen zijn snel in beeld door
bijvoorbeeld de groepsscan en individuele problematiek is
sneller bespreekbaar. Hierdoor is de overlastgevende groep met
criminele kern verdwenen en de overlast van jongeren gedaald.

Ontwikkelingen
De resultaten hiernaast zijn geboekt in een turbulente periode van organisatorische verandering bij onszelf en belangrijke
veiligheidspartners, die gevolgen hebben op zowel beleidsals uitvoeringsniveau. Zo is de lokale brandweer geregionaliseerd, is de politie overgegaan naar de nationale politie en
ziet de gerechtelijke kaart er anders uit. Ook is het advies- en
meldpunt kindermishandeling en het steunpunt huiselijk geweld samengevoegd in één organisatie Veilig Thuis.
Niet alleen bij de partners zijn dergelijke ontwikkelingen aan de
orde geweest. De gemeente draagt vanaf 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Jeugdwet, de Participatiewet en een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) zorg dat bij de gemeentelijke uitvoering van
de wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) is gevoegd.
Door deze decentralisaties heeft de gemeente een grotere en
verantwoordelijke taak gekregen in het zorgdomein.
Vanwege onder andere de decentralisaties is het Landelijk Kader Veiligheidshuizen – vóór en dóór partners – uitgebracht.
Het doel hiervan was om te komen tot een uniforme taakstelling en positionering en het vaststellen van een gedeelde
doelstelling en basisvormgeving, waarbij momenteel wordt
bekeken hoe deze kaders passen op de doorontwikkeling van
het veiligheidshuis in IJsselland.

INTEGRALE VEILIGHEIDSSTRATEGIE 2019-2022
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Er zijn mooie resultaten geboekt in de gemeente Raalte samen met inwoners en partners.
Gelet op de dalende criminaliteitscijfers en het stijgende veiligheidsgevoel van de inwoners
kunnen we stellen, dat de gemeente Raalte de afgelopen vier jaar een veilige gemeente is
gebleven. Natuurlijk kunnen en moeten we hierin verder ontwikkelen, zodat we een veilige
gemeente blijven. Er blijft dan ook voor de komende vier jaar genoeg werk te doen.

Samen gaan we dit doen!
Deze integrale veiligheidsstrategie 2019-2022 laat zien welke
prioriteiten en aanpak zijn gekozen voor de komende periode.
In de keuze van deze prioriteiten hebben we ons laten leiden
door de vraag waar we vanuit gemeentelijk oogpunt invloed
op hebben of een bijdrage aan kunnen leveren. De IVS is de
koers voor de komende vier jaar. Het overzicht van de acties
voor 2019 is terug te vinden in de bijlage 1.

De ambitie voor de komende vier jaar
De ambitie is om de komende vier jaar de criminaliteit en overlast verder tegen te gaan en de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. Hierbij is de hoofdboodschap:

Het blijven van
een veilige gemeente!

Bij ‘wat willen we bereiken’ is niet alleen voor cijfers en percentages
gekozen, maar zijn ook kwalitatieve doelen geformuleerd. We doen
dit enerzijds omdat cijfers niet altijd iets zeggen. Zo is een stijging van
jeugdoverlast niet per definitie negatief als we de inwoners juist oproepen om overlast te melden. En een toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld kan ook betekenen dat meer gevallen in
beeld komen. We zullen dus altijd zaken moeten duiden, waarbij de
achterliggende oorzaak van de problematiek net zo, of misschien wel
interessanter, kan zijn dan het cijfer zelf.
En anderzijds, waar cijfers iets zeggen, is het vaak lastig om hierbij aan
te geven in hoeverre een enkel instrument hier op van invloed is. Het
veiligheidsbeleid blijft immers altijd een samenspel van verschillende
instrumenten. Deze dragen elk op hun manier bij aan het genoemde
hoofddoel dat ook voor de komende vier jaar inzet blijft.

BASIS OP ORDE
De basis op het gebied van openbare orde en veiligheid is goed op orde in de gemeente Raalte
en de regio/district IJsselland: er is sprake van dalende criminaliteit, actieve inwoners, goede
organisatie van de rampenbestrijding en crisisbeheersing via de Veiligheidsregio, effectieve
samenwerking tussen ketenpartners in de (jeugd) zorg, voldoende kwaliteit en kwantiteit bij
de medewerkers Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Raalte, een gecommitteerd
lokale politieteam, en korte en open lijnen met het Openbaar Ministerie en andere partners.

Deze basis is van essentieel belang voor de veiligheid van onze
inwoners en bedrijven in de gemeente Raalte. Een groot deel van
onze bestuurlijke en ambtelijke inzet, zowel relationeel, inhoudelijk
en financieel, zal gericht zijn om deze basis op orde te houden. Dat
betekent gewoon doorgaan met bijvoorbeeld twee wekelijks operationeel overleg met de politie waaruit gezamenlijke directe acties
voortkomen voor de aanpak criminaliteit, de vele multidisciplinaire
overleggen over casussen in de (jeugd)zorg met allerlei partners in
zorg en veiligheid om onze inwoners van de juiste ondersteuning
te voorzien, actieve betrokkenheid bij onze brandweerploegen in
Heeten, Heino, Luttenberg en Raalte en het op orde hebben en

houden van bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing en
rampenbestrijding, de advisering omtrent evenementenveiligheid
en het werken volgens de vastgestelde uitganspunten op het gebied van externe veiligheid 1. Een groot deel van onze inzet zal hierop gericht blijven.
1

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu
bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De
overheid heeft normen vastgesteld om de veiligheid te
garanderen; als aanvulling in de gemeente Raalte zijn de
uitgangspunten zoals vermeld in de bijlage 2 van kracht.

PRIORITEITEN
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In de aankomende periode willen we ook enkele accenten

Prioriteiten

leggen om op een aantal prioriteiten stappen te zetten.

•
•
•
•

De onderstaande prioriteiten zijn bepaald op basis van
het Roalter Akkoord, de resultaten van de afgelopen jaren,
ontwikkelingen in de samenleving, (nieuwe) wettelijke

Zorg/Veiligheid
Ondermijning
Weerbare samenleving
High Impact Crimes

Randvoorwaardelijke prioriteiten

taken en de input van (veiligheids)partners,

• Informatievoorziening
• Toezicht en Handhaving

inwoners en gemeenteraad.

Zorg & Veiligheid
Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen brengen onvermijdelijke risico’s met zich mee op het gebied van zorg en veiligheid. Zo kan
het voorkomen dat personen met verward gedrag of arbeidsmigranten (woon)overlast veroorzaken, jongeren afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen en
multiprobleem gezinnen en huiselijk geweldsituaties een specifieke
aanpak vragen.

In onze aanpak streven we naar de juiste balans tussen preventie, zorg
en repressie. We willen hiermee onrust of veiligheidsrisico’s voorkomen. Belangrijk is, dat we vroegtijdig signalen herkennen en inzetten
op een integrale (persoons- of groepsgerichte)aanpak met de verschillende disciplines.

Wat willen we bereiken?
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Het aantal meldingen
van jeugdoverlast (103),
burengerucht (94) en overlast
door personen met verward
gedrag (104) is minimaal
gedaald ten opzichte van
2018 (bron: politie).

Onze inwoners krijgen een
persoons- of groepsgerichte
aanpak, waarbij het leveren
van maatwerk en de ﬂexibele
inzet van instrumenten en
trajecten voorop staat.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?

AFSPRAKEN
2022
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Het cijfer dat inwoners
geven aan het
veiligheidsgevoel is
minimaal een 7.7 (bron:
Veiligheidsmonitor).
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Signalering en passende
hulp van personen
met verward gedrag is
verbeterd door uitvoering
van de sluitende
aanpak personen met
verward gedrag.

1

De samenwerking
binnen de zorg- en
veiligheidsketen
verloopt volgens
de vastgestelde
AVE methode 1.

De nieuwe Wet
Verplichte geestelijke
gezondheidszorg
(Wvggz) is lokaal
geïmplementeerd.

Het actieprogramma ‘geweld
hoort nergens thuis’ wordt
lokaal vertaald, waarbij
extra aandacht is voor de
doelgroep kinderen en andere
kwetsbare doelgroepen.

De inzet van Buurtbemiddeling
is geëvalueerd: de intentie is
voortzetting. Het voorstel voor
voortzetting en financiering
vanaf 2020 is meegenomen in
de eerstvolgende Kadernota.

De aanpak voorkoming escalatie biedt voor alle partijen die zich bezig houden met de aanpak van complexe sociale- en
veiligheidsproblematiek duidelijkheid over regie, verantwoordelijkheden en opschaling.

7

(Georganiseerde) Criminaliteit/Ondermijning
Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van
criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om
illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel,
bedreiging en intimidatie, en vastgoedfraude. Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij, en criminelen vergaren er veel geld
en macht mee. Om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren,
maken criminelen gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Zij vragen bijvoorbeeld vergunningen aan, richten bedrijven op,
en huren en kopen panden. Hierdoor worden criminelen onbedoeld

gefaciliteerd door de ‘bovenwereld’. Door deze vermenging tussen
‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, kunnen onschuldige inwoners (vaak
kwetsbare doelgroepen) en bedrijven onbedoeld in aanraking komen
met criminelen. Daarnaast zorgt ondermijning voor een oneerlijke
samenleving. Overheidsgelden worden misbruikt, ondernemers kunnen niet concurreren met bedrijven die gefinancierd zijn met illegaal
geld, en het is frustrerend om te zien dat criminelen een luxe leven
leiden. Daarnaast tast ondermijning de leefbaarheid en veiligheid aan
en zorgt het voor overlast.

Wat willen we bereiken?
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De gemeente Raalte
beschikt over een
ondermijningsbeeld.

Het plan van aanpak op basis van het
Ondermijningsbeeld wordt uitgevoerd, hierbij
is specifiek aandacht voor onder andere het
fysieke domein (buitengebied, vakantieparken en
bedrijfsverzamelgebouwen), maar ook verschillende
branches zoals afvalverwerkingsbedrijven en de
fenomenen drugs en fraude.

RG.) C R I M

Signalen en meldingen van
ondermijnende criminaliteit (waaronder
drugshandel en -gebruik) worden
gecoördineerd en integraal opgepakt

We werpen barrières op waardoor
georganiseerde criminaliteit buiten de
gemeente blijft. Het Damoclesbeleid
en Bibobbeleid worden geactualiseerd.
Er wordt ook gewerkt met de
exploitatievergunning.

High Impact Crimes
De term ‘High Impact Crimes’ is een verzamelnaam voor ingrijpende
delicten (inbraak/ diefstal, geweld) die vaak grote gevolgen hebben
voor het veiligheidsgevoel van zowel het slachtoffer als ook de omgeving. De afgelopen jaren is door gemeente, politie maar ook inwoners
op verschillende manier ingezet om de kans om slachtoffer te worden

van dit soort delicten te verkleinen. Vanuit de peilingen kunnen we stellen, dat dit thema leeft onder de inwoners en ze de aanpak hiervan belangrijk vinden. We richten ons bij deze prioriteit vooral op de inbraken
en diefstallen. Geweldsdelicten die onder dit thema vallen (uitgaansgeweld, straatroof ed.) spelen in zeer geringe mate binnen de gemeente.
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Wat willen we bereiken?
Voorkomen is beter dan genezen.
We zetten de aanpak van de afgelopen
jaren door: we geven voorlichting en
voeren bewustwordingsacties uit om:
Het aantal woninginbraken
is jaarlijks minder dan 57
(peildatum 2018, bron: politie).

• inwoners bewust te maken van de
eigen inzet in het voorkomen van
inbraak en diefstal;

We stimuleren en faciliteren
bewonersinitiatieven gericht
op de veiligheid in de eigen
buurt waar mogelijk;
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• het herkennen van signalen van
verdachte situaties en het melden
hiervan te bevorderen.

De pakkans moet omhoog in
samenwerking met de politie. We
onderzoeken de haalbaarheid van het
plaatsen van ANPR-camera’s (automatic
number plate recognition) N-wegen in
de gemeente om verdachte personen
en voertuigen in beeld te krijgen en zo
diefstal en inbraken te voorkomen.

H

Inbraak mag niet lonen en moet worden
afgeschrikt. De bestuurlijke bevoegdheden
op het gebied van het vervoeren van
inbrekerswerktuig, zoals geregeld in de
algemene plaatselijke verordening (APV),
worden consequent ingezet;

Weerbare samenleving
De inwoners van de gemeente Raalte moeten veilig kunnen leven en
werken en zich veilig voelen in hun eigen wijk en buurt. Op allerlei vlakken wordt van inwoners, organisaties en ondernemers steeds meer eigen
verantwoordelijkheid verwacht en daarmee een groter beroep gedaan
op de zelfredzaamheid en gezamenlijke inzet. Een weerbare samenleving is in staat om in eerste instantie zelf actie te ondernemen. Inwoners kennen hun eigen omgeving het beste en weten wat nodig is om

de situatie te herstellen. De afgelopen periode hebben we gezien, dat
bewoners bereid zijn (veiligheids)initiatieven te ontplooien in de eigen
woon- en leefomgeving. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de whatsapp
groepen die in het kader van buurtpreventie zijn ingesteld door inwoners. Ook qua aanmeldingen burgernet scoren we als gemeente hoog
in vergelijking met andere gemeenten. Als gemeente richten we ons op
bewustwording en faciliteren van initiatieven op dit gebied.
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We zetten in op bewustwording en
stimuleren de meldingsbereidheid
onder inwoners, ondernemers, partners,
organisaties en de interne organisatie
door het organiseren van voorlichtingen
of het communiceren over onder andere
brandveilig leven, risico’s vanuit het
regionale risicoprofiel, (georganiseerde)
criminaliteit, woninginbraken, huiselijk
geweld en kindermishandeling, AED’s
en burgerhulpverlening.

We richten ons onder
andere op het gebied van
communicatie specifiek op
de wijk- en groepsaanpak
om zo de weerbaarheid en
leefbaarheid in bepaalde
wijken of onder specifieke
doelgroepen te versterken.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?
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Wat willen we bereiken?

We bevorderen de participatie onder
inwoners, organisaties en ondernemers,
onder andere door voortzetting en
eventuele uitbreiding van het keurmerk
veilig ondernemen (KVO) en gezamenlijk
inzet op veiligheid bij evenementen.

Particuliere initiatieven worden
ondersteund binnen de ruimte die
we als gemeente kunnen geven.

WEER
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RANDVOORWAARDELIJK
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Informatievoorziening

Toezicht en Handhaving

Goede informatievoorziening is randvoorwaardelijk voor de regierol
van de gemeente en voor het realiseren van de ambitie en gestelde doelen in deze strategie. Een integrale samenwerking vraagt om
een effectieve informatiedeling binnen de grenzen van de privacywetgeving.

Zichtbaar, daadkrachtig en professioneel toezicht en handhaving is
randvoorwaardelijk voor het blijven van een veilige en leefbare gemeente Raalte.

Informatievoorziening kent naar ons idee verschillende vormen,
zo is in eerste instantie een digitaliseringsslag nodig binnen de gemeente Raalte op het vakgebied van veiligheid. Praktische stappen
hierin zijn voor de komende jaren het instellen van digitale meldpunten onder andere op het gebied van ondermijning, maar ook
het zorgen voor een goede digitale dossiervorming en informatie
uitwisseling daar waar het gaat om de nodige casuïstiek en ook het
werken met verschillende systemen, zoals het systeem ‘live events’
bij de advisering rondom evenementen.
Naast deze digitaliseringsslag beschikt de gemeente Raalte over
verschillende informatiebronnen die vanuit veiligheidsoogpunt
raakvlakken met elkaar hebben en voor een stevige en efficiënte
integrale aanpak met elkaar verbonden moeten worden. Zo zijn er
bijvoorbeeld relaties tussen openbare ruimte, zorg en veiligheid,
toezicht en handhaving en jeugd binnen onze eigen organisatie,
maar ook buiten onze organisatie zijn er veel partners met de nodige informatiebronnen. Het steeds beter benutten van de eigen
gemeentelijke informatiebronnen, door (de informatie uit) systemen op een slimme aan elkaar te koppelen zorgt voor een goede
informatiepositie die nodig is binnen de integrale aanpak. Deze stap
gaan we eerst in huis zetten, waarna de ambitie naar een nog breder
niveau getrokken kan worden.
Effectief en efficiënt sturen op veiligheid is door bovenstaande
stappen steeds beter mogelijk. Door de kwaliteit van de informatievoorziening op peil te krijgen, kunnen we ook een goede basis
leggen om meer datagedreven te gaan werken met gebruikmaking
van slimme ICT.

De ambitie vanuit het IVS is, dat de gemeente Raalte beschikt over een
krachtig en zichtbaar team van toezichthouders en handhavers dat
bijdraagt aan de veiligheid in de gemeente. Dit maakt dat het noodzakelijk is om de huidige capaciteit van toezicht en handhaving (zowel
toezichthouders als Boa’s) uit te breiden en de samenwerking met de
politie te optimaliseren. Vanuit de peilingen is toezicht en handhaving
nadrukkelijk als prioriteit naar voren gekomen.
Vanuit oogpunt van openbare orde en veiligheid is inzet van toezicht
en handhaving minimaal noodzakelijk bij de integrale aanpak van ondermijning. Bijvoorbeeld bij de uitvoering van het Damoclesbeleid,
waarbij opgetreden wordt tegen drugshandel en hennepkwekerijen.
Maar ook specifiek bij optreden op basis van de Algemene Plaatselijke
Verordening in het kader van de openbare orde en veiligheid. Bijvoorbeeld door controle op de naleving van vergunningvoorwaarden bij
evenementen en betrokkenheid bij het opleggen en toezicht op de
naleving van bestuurlijke maatregelen. Ook het toezicht op naleving
van de Drank- en Horecawet is belangrijk bij het beperken van overlast
en het bevorderen van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente.
Bijvoorbeeld tijdens evenementen of uitgaansavonden.
Tot slot vormen de medewerkers toezicht en handhaving een belangrijke antenne in de wijken. Zij kunnen signalen van criminele activiteiten, leefbaarheidsproblematiek of overlast vroegtijdig opmerken,
waardoor een snellere aanpak mogelijk is.

Veiligheid is een dynamisch veld. De IVS biedt daarom
ruimte om in te spelen op veiligheids- en maatschappelijke
vraagstukken die de komende jaren kunnen ontstaan,
maar nu nog niet zijn opgenomen in deze notitie.

FINANCIËN
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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

Binnen de samenwerking op het gebied van veiligheid zijn de afgelopen en komende periode verschillende ontwikkelingen zoals
de Veiligheidstrategie Oost Nederland, de doorontwikkeling van
het RIEC en het aanstellen van een manager VHH, die vragen om
structurele gelden. De middelen die hiervoor benodigd zijn kunnen gedekt worden uit de huidige budgetten.
Helaas geldt dit niet voor alle ontwikkelingen en bijbehorende
kosten. Zo zullen de kosten voor de hercertificiering van de keurmerken veilig ondernemen, de voortzetting van buurtbemidde-

€ 61.997
€ 20.932
€ 2.339.868

ling, de lokale acties van de preventieve aanpak Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) en kosten in het kader van de informatievoorziening worden meegenomen in de Kadernota 2019 en vervolgens
daarna structureel in de begroting vanaf 2020.
Ook eventuele andere ontwikkelingen die indicentele dan wel
structurele gelden vragen, maar momenteel nog niet concreet
genoeg vermeld kunnen worden, zullen via die lijn ingebracht
worden.

BIJLAGE 1: ACTIEPLAN VEILIGHEID 2019
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De Integrale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is vastgesteld door de gemeenteraad van Raalte.
Zij hebben een aantal thema’s benoemd, die prioriteit moeten krijgen om het doel
‘het blijven van een veilige gemeente Raalte’ te bereiken. Op basis van de IVS
wordt jaarlijks een actieplan vastgesteld door het college.

De bestuurlijke bevoegdheden op
het gebied van het vervoeren van
inbrekerswerktuig, zoals geregeld in
de APV, worden consequent ingezet.

We zijn betrokken bij de doorontwikkeling
van de regionale zorginfrastructuur
en ketensamenwerking en
de doorontwikkeling van het
veiligheidshuis IJsselland.

We onderzoeken de haalbaarheid van het
plaatsen van ANPR-camera’s op N-wegen
in de gemeente om verdachte personen
en voertuigen in beeld te krijgen en zo
diefstal en inbraken te voorkomen.

AFSPRAKEN 2019

AFSPRAKEN 2019

In 2019 wordt er
gewerkt met de
exploitatievergunning.
We weten welke georganiseerde
criminaliteit voorkomt in
de gemeente en bepalen
onze inzet hierop samen
met onze veiligheidspartners.
We stellen een intern
meld- en coördinatiepunt
in voor de ambtelijke
organisatie.
AFSPRAKEN 2019
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Uitvoering geven aan het actieplan
sluitende aanpak personen met
verward gedrag door onder andere het
implementeren van de hulpkaart en het
realiseren van een warme overdracht.

Het nieuwe bibobbeleid en het
geactualiseerde damoclesbeleid
worden ter vaststelling aangeboden.
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We stimuleren en faciliteren
bewonersinitiatieven gericht
op de veiligheid in de eigen
buurt waar mogelijk.

We blijven consequent optreden
bij opiumdelicten door
bestuurlijke maatregelen
te treffen bij drugshandel
en hennepteelt.

E SA MEN

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?

V IN G

We stimuleren de beheerders van
de lokale Whatsapp groepen om de
connectie met Burgernet te realiseren.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?
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Er wordt gewerkt volgens de nieuwe
meldcode en bijbehorend afwegingskader
kindermishandeling en huiselijk geweld.
Hierdoor wordt altijd gemeld bij VTIJ.

We organiseren samen met de politie
en de veiligheidsregio IJsselland
voorlichting op het gebied van
inbraakpreventie en brandveilig leven.

E R D E C RI

A LI TEI T

De komst van de nieuwe Wet verplichte
ggz per 1 januari 2020 wordt lokaal
voorbereid en geïmplementeerd.

WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?
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Buurtbemiddeling wordt geëvalueerd
en er wordt advies uitgebracht
over verlenging na 2019.
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WAT
WILLEN WE
BEREIKEN?
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Het blijven van een
veilige gemeente!

zorg en veiligheid om onze inwoners van de
juiste ondersteuning te voorzien, actieve betrokkenheid bij onze brandweerploegen in
Heeten, Heino, Luttenberg en Raalte en het
op orde hebben en houden van bevolkingszorg in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding, de advisering omtrent evenementenveiligheid en het werken volgens de
vastgestelde uitgangspunten op het gebied
van externe veiligheid.

Een groot deel van onze inzet is erop gericht
om onze basis op orde te houden. In dit actieplan zijn alleen de acties op de geprioriteerde thema’s opgenomen die starten in 2019.
Daarnaast gaan we onder andere door met
het tweewekelijks operationeel overleg met
de politie waaruit gezamenlijke directe acties
voortkomen voor de aanpak criminaliteit, de
vele multidisciplinaire overleggen over casussen in de (jeugd)zorg met allerlei partners in

O RG A N

De ambitie is om de komende vier jaar de criminaliteit en overlast verder tegen te gaan en
de veiligheidsbeleving van inwoners te verbeteren. Hierbij is de hoofdboodschap:

GE

Ons hoofddoel

Samen met onze partners
starten we in 2019 een pilot
in een nog nader te bepalen
buurt of wijk om de
weerbaarheid en leefbaarheid
in deze wijk te versterken.
We stimuleren de
meldingsbereidheid onder
inwoners en ondernemers
door bijvoorbeeld uitleg
over het gebruik van 112
en misdaad anoniem.
We onderzoeken of de
behoefte bij ondernemers
leeft om het keurmerk
veilig ondernemen ook naar
andere bedrijfsterreinen/
winkelgebieden uit te breiden.

AFSPRAKEN 2019

Informatievoorziening

Toezicht en Handhaving

• In 2019 brengen we in kaart welke veiligheidsinformatie intern in
de domeinen aanwezig is en hoe deze gekoppeld kan worden.
• We kiezen voor een digitaal systeem om onze dossiervorming
en daarnaast de informatiedeling tussen partners bij zorg- en
veiligheidscasussen, maar ook casuïstiek op het gebied van
(georganiseerde) criminaliteit en handhaving verder te verbeteren.
• We starten een pilot met het gebruik van LiveEvents bij een van de
grotere evenementen (digitale advisering evenementen) in 2019.

• Er wordt intern een periodiek breed handhavingsoverleg ingesteld
om casusinformatie vanuit de verschillende domeinen
beter te duiden en waar nodig integraal te kunnen aanpakken.

Veiligheid
creëren we samen!

BIJLAGE 2: EXTERNE VEILIGHEID

Externe veiligheid gaat over de risico’s voor mens en milieu bij gebruik,
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. De overheid heeft normen
vastgesteld om de veiligheid te garanderen. Binnen die normen heeft
de lokale overheid ruimte om te bewegen. Vanuit de provincie ligt
er een Meerjarenprogramma Externe Veiligheid Overijssel (MEVO). In
het IVB 2015-2018 zijn de uitgangspunten Externe Veiligheidsbeleid
gemeente Raalte opnieuw vastgesteld. Ook de komende jaren zullen
deze uitgangspunten van kracht zijn:
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• De gemeente legt de focus op veiligheid, rust en
behoud en stimulatie van economische activiteiten in
een natuurlijk gebied, en is terughoudend ten aanzien
van zwaardere en risicovolle bedrijvigheid;
• Voor de toepassing van Externe Veiligheid (EV)
onderscheidt de gemeente Raalte drie gebiedstypen:
woongebieden, bedrijventerreinen en landelijk gebied;
• In woongebieden wil de gemeente dat het bijzonder veilig is.
In woongebieden worden dan ook geen nieuwe risicobronnen
toegelaten, met uitzondering van (ontheffings)routes gevaarlijke
stoffen. Bestaande risicobronnen mogen wel blijven;
• Op bedrijventerreinen en in het landelijk gebied accepteert de
gemeente een enigszins minder streng veiligheidsregime en
is de komst van inrichtingen met een geringe risicobelasting
op de omgeving onder voorwaarden mogelijk;
• Waar zich EV-knelpunten voor (kunnen) doen, besteedt
de gemeente veel aandacht aan bronmaatregelen om
het risico te verkleinen door voor inrichtingen via de
milieuvergunning adequate voorschriften op te nemen.
Pas daarna komen effectmaatregelen aan de orde;
• Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de
beoordeling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico
ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid van een calamiteit
betrokken. Hierbij wordt zorgvuldig rekening gehouden

