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Onderwerp / voorstel: Kadernota integrale veiligheid 2019/2022 

 

  

Aan de Raad. 

 

Voorstel 

Wij stellen u voor de kadernota integrale veiligheid 2019/2022 vast te stellen. 

 

 

Inleiding 

De kadernota integrale veiligheid is de basis voor de integrale aanpak op verschillende 

veiligheidsthema’s. De komende periode wordt er extra geïnvesteerd in een veilige en 

leefbare buurten, het verbinden van de werelden van zorg en veiligheid en de aanpak 

van ondermijning. Daarnaast houden we het huis op orde op andere veiligheidsthema’s, 

zoals verkeersveiligheid, woninginbraken/autokraken, brandveiligheid en evenementen. 

 

Centrale vraag 

Kan de gemeenteraad instemmen met de zeven pijlers voor de komende vier jaar en de 

verdere invulling van de kadernota integrale veiligheid 2019/2022? 

 

Beoogd resultaat 

We streven naar een veilige en sociale samenleving, waarin inwoners zich veilig voelen, 

weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En waarin overlast 

en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal 

worden aangepakt. Het uiteindelijke doel is dat zowel de subjectieve als objectieve 

veiligheid verbeterd. 

 

Kader 

De taken en bevoegdheden op het gebied van de openbare orde en veiligheid zijn o.a. 

verankerd in de gemeentewet, Politiewet, Wet Veiligheidsregio’s. Daarnaast zijn er nog 

45 wetten en AMvB’s op het gebied van openbare orde en veiligheid.  

Het vaststellen van een meerjarig lokaal veiligheidsbeleid is een wettelijke verplichting. 
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Argumenten  

Gestreefd wordt naar een zichtbare afname van criminaliteit in de breedste zin. Dit kan 

alleen bereikt worden door een beroep te doen op de verantwoordelijkheid van de 

inwoner. De overheid treedt op wanneer nodig.  

 

Effectindicatoren 

Effectindicator Bron Norm Doelstelling 

2022 

Totaal aantal 

misdrijven 

Politie/bureau Regionale 

Veiligheidsstrategie 

323 (2018) < 300 

Rapportcijfer 

veiligheid 

Gemeentebeleidsmonitor 

2017 

7,7 (2017) 8 

 

Waar mogelijk zetten we in op een buurtgerichte aanpak en vergroten hierbij de 

weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners 

Het buurtgericht werken is een goed middel voor de borging van de sociale veiligheid in 

de alledaagse woon- en leefomgeving. Door buurtgericht te werken staan we dichtbij 

onze inwoners en bedrijven. Bij de aanpak van de verschillende veiligheidsthema’s wordt 

in de buurt maatwerk geleverd. De aanpak sluit aan op andere beleidsvelden, zoals inzet 

van het sociaal team, jongerenwerk, maatschappelijke opvang, de kwaliteit van 

woongebied en wegen (woonvisie, IBOR, verkeersveiligheidsplan) en toezicht en 

handhaving in de openbare ruimte.  

We stimuleren bewonersparticipatie met werkvormen en instrumenten zoals WhatsApp-

groepen en buurtbemiddeling. 

De gemeente, politie en maatschappelijke partners kunnen het niet alleen, maar hebben 

de inwoner nodig. Als inwoners zelf actie ondernemen bij overlast, verloedering en 

(veelvoorkomende) criminaliteit in de buurt, wordt de veiligheid en het gevoel van 

veiligheid beter. Wij doen dan ook een beroep op de zelfredzaamheid van de inwoner.  

 

We doen het samen met onze partners 

Partnerschap is een belangrijke succesfactor. Het is belangrijk om een probleem samen 

aan te pakken, want dan bereik je het meest. Wij maken  gebruik van mogelijkheden 

binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld de persoonsgerichte aanpak en aanpak verward 

gedrag, maar ook van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten. 

 

Preventieve en repressieve maatregelen zijn in balans 

Als gemeente hebben we voornamelijk een rol in het voorkomen van criminaliteit, 

daarom zijn preventieve maatregelen voor ons van zeer grote waarde. 

Er zijn echter ook repressieve maatregelen nodig om de veiligheid in het dorp aan te 

pakken. Voor deze repressieve maatregelen kunnen  zowel het bestuursrecht als het 

strafrecht ingezet worden. Hard ingrijpen waar nodig en voorkomen waar dat kan. 

Oftewel: Symptomen kun je blijven bestrijden, de oorzaak hoef je maar één keer weg te 

nemen. Vanuit deze gedachte handelen wij zoveel mogelijk aan de voorkant. 

 

We verbeteren onze informatiepositie 

Voor het voeren van regie op lokaal veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare 

orde is een goede informatiepositie essentieel. We gaan informatie-gestuurd werken en 

hierbij beter interne en externe data benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra 

duiding te geven, patronen te laten zien of specifieke kenmerken boven tafel te laten 

komen. Door het verder benutten, analyseren en combineren van informatie is effectief 

en efficiënt sturen op veiligheid steeds meer mogelijk.  

 

We communiceren gericht  

Bij communicatie over veiligheid gaat het niet alleen over het geven van algemene 

informatie over veiligheid, maar ook het bieden van handelingsperspectief. Een voorbeeld 

hiervan is de communicatiestrategie jaarwisseling. Inwoners, ondernemers, andere 

instellingen moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan hun eigen veiligheid 

en de veiligheid van anderen. Per pijler wordt er een communicatiestrategie ontwikkeld. 
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Pijlers komende jaren 

De komende jaren investeren wij in veilige en leefbare buurten, verbinden van de 

werelden zorg en veiligheid en de aanpak van ondermijning. We beschrijven de 

hoofdlijnen van onze ambitie en aanpak bij deze pijlers. In het uitvoeringsprogramma 

integrale veiligheid 2019-2020 worden concrete acties en maatregelen benoemd. Naast 

de genoemde pijlers zijn nog vier pijlers benoemd. Bij deze pijlers willen we het huidige 

(veiligheids)niveau vasthouden en waar nodig te verbeteren en de huidige aanpak 

voortzetten.  

 

Duurzaamheid 

Het voorstel levert een bijdrage aan een veilig en leefbaar Woudenberg. 

 

Draagvlak en inclusie 

We streven naar een veilige en sociale samenleving, waarin inwoners zich veilig voelen, 

weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. Een inclusieve 

samenleving waarin iedereen zich thuis en veilig voelt. De pijler “investeren in veilige en 

leefbare buurten” wordt vormgegeven door burgerparticipatie. Dit houdt in dat wij gaan 

ophalen wat er in de wijken speelt, wat zij verwachten van de(veiligheid)partners, welke 

rol de burger heeft en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken. 

 

Financiële consequenties 

Het vaststellen van deze kadernota integrale veiligheid heeft geen extra financiële 

consequenties dan al opgenomen in de begroting.  

 

Aanpak/uitvoering 

Op basis van de doelen en aanpak op hoofdlijnen komen we tot een concreet integraal 

uitvoeringsprogramma voor de periode 2019/2020. Hierin wordt aangegeven welke 

instrumenten activiteiten een bijdrage leveren aan de geformuleerde doelstellingen, 

beoogd resultaat, samenwerkingspartners en de planning. De pijler “investeren in veilige 

en leefbare buurten wordt vormgegeven door burgerparticipatie. Dit houdt in dat wij 

gaan ophalen wat er in de wijken speelt, wat zij verwachten van de(veiligheids)partners, 

welke rol de burger heeft en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te 

pakken. Het integraal uitvoeringsprogramma is leidend, maar biedt voldoende ruimte om 

in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.  

 

Conclusie 

De kadernota integrale veiligheid sluit aan op de trends en ontwikkelingen op het gebied 

van veiligheid. 

 

Communicatie 

Bij communicatie over veiligheid gaat het niet alleen over het geven van algemene 

informatie over veiligheid, maar ook het bieden van handelingsperspectief. Per pijler 

wordt er een communicatiestrategie ontwikkelt. 

 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

S.M.T. van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

Bijlagen: 

 Kadernota integrale veiligheid 2019/2022; 

 Raadsbesluit. 

 


