ACTIEPLAN VEILIGHEID 2019
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
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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.
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We stimuleren de beheerders van
de lokale Whatsapp groepen om de
connectie met Burgernet te realiseren.
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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.
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De komst van de nieuwe Wet verplichte
ggz per 1 januari 2020 wordt lokaal
voorbereid en geïmplementeerd.
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Buurtbemiddeling wordt geëvalueerd
en er wordt advies uitgebracht
over verlenging na 2019.
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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
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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:
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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.
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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!

