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Geachte leden en duoburgerleden,
Begin april heeft u een brief (U15-005305) ontvangen waarin de uitwerkingsrichting van de stadsmarinier/
veiligheidsfunctionaris is toegelicht, zoals opgehaald tijdens dec-discussie in het college van B&W van 10 maart j.I"
Inmiddels hebben wij de functiebeschrijving van de Veiligheidsfunctionaris verder uitgewerkt. Met deze brief informeren
wij u over die uitwerking. Op aangeven van de politie en om verwarring met de functie zoals deze in Rotterdam en Breda
wordt ingevuld te voorkomen, stappen we af van de term 'stadsmarinier' en hanteren we de term 'veiligheidsfunctionaris',
zoals hij ook in het collegeprogramma genoemd is.

Omschrijving
De veiligheidsfunctionaris is zichtbaar, heeft slagkracht en werkt aan heldere doelen gericht op de verbetering van de
veiligheidsbeleving van inwoners. Hij/ zij is geen geüniformeerd persoon, maar een spin in het web met een duidelijke
link naar de welzijns- en de veiligheidspartners. De veiligheidsfunctionaris haalt de subjectieve veiligheidsbeleving actief
op, hij/ zij weet wat er leeft bij bewoners, bij ondernemers en bij het lokaal politiek bestuur. De veiligheidsfunctionaris is
toegankelijk en heeft een lean werkwijze met duidelijke doelen. Hij/ zij werkt intensief samen met de spelers in de wijk,
zoals: politie, sociaal beheer, woningbouw, Sterck, de vereniging binnenstad, scholen, religieuze organisaties en schaalt
waar nodig op binnen de gemeente of naar het Zorg- en Veiligheidshuis. Hij/ zij opereert op het snijvlak van welzijn,
politie en justitie. De veiligheidsfunctionaris neemt geen werk over van de huidige spelers in de wijk, maar zorgt dat de
integrale aanpak elkaar versterkt en dat escalaties en overlastsituaties in een zo vroeg mogelijk stadium worden
aangepakt.
Doorzettingsmacht
De veiligheidsfunctionaris fungeert als oren en ogen in de praktijk op het effect van het werk van onze partners. In deze
is de gemeente veelal opdrachtgever en heeft doorzettingsmacht middels het sturen op financiën . De doorzettingsmacht
zit hiermee op hetzelfde snijvlak als de uitvoering: sturing op partners binnen zorg en welzijn en de bevoegdheid van de
burgemeester op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid .
Werkgebied
De veiligheidsfunctionaris opereert binnen de gehele gemeente daar waar de hotspots in veiligheid en overlast zijn en ter
voorkoming hiervan. Hierbij wordt slim gebruik gemaakt van de informatiepositie die de gemeente Bergen op Zoom heeft
opgebouwd. De veiligheidsfunctionaris laat zich adviseren door de diverse beleidsadviseurs binnen de gemeente en gaat
in het bezit van de juiste achtergrondinformatie op pad naar buiten. Andersom genereert de veiligheidsfunctionaris
waardevolle informatie welke hij/ zij direct doorspeelt aan de desbetreffende collega's.
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Verantwoording
De veiligheidsfunctionaris behoort tot de portefeuille van de burgemeester en wordt in de lijn aangestuurd vanuit de
afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/ team VHT.
Taken
De veiligheidsfunctionaris is het aanspreekpunt voor veiligheidsbeleving ; laagdrempelig toegankelijk voor bewoners,
ondernemers, wijkagenten , zorg- en welzijnsmedewerkers, verenigingen, kortom alle spelers in de wijk. De
veiligheidsfunctionaris is een echte trouble shooter. Hij/ zij pakt een coördinerende rol op bij integrale aanpak van
(potentiële) overlastgevende of veiligheidsrisicovolle situaties. De veiligheidsfunctionaris is het aanspreekpunt voor
veiligheid op wijkniveau, waar de coördinatie buurtpreventie, veiligheidscheck bijzondere gebeurtenissen en coördinator
jaarwisseling logischerwijs ook toe behoren.
Meetbaar
De veiligheidsfunctionaris dient zo goed mogelijk aan te sluiten bij de subjectieve veiligheidsbeleving. Om het succes van
de veiligheidsfunctionaris te meten, halen we de klanttevredenheid bij de primaire partners op.
Financiën
De veiligheidsfunctionaris wordt budgettair neutraal ingevuld binnen programma 1.
Uitvoering
De functie van veiligheidsfunctionaris wordt zo spoedig mogelijk ingevuld. Het college geeft hiermee invulling aan haar
collegeprogramma en vertrouwt erop dat (potentiële) overlastgevende situaties hiermee tijdig efficiënt aangepakt worden
en de veiligheidsbeleving wordt bevorderd. Om de kwetsbaarheid van de veiligheidsfunctionaris te beperken wordt er met
een buddy gewerkt op teamniveau .
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