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Beste leden en burgerleden,
Bij de Commissievergadering van 4 april jl. heb ik bij een aantal punten extra informatie toegezegd. Middels deze brief
zal ik deze informatie aan u geven. Eventuele overige punten kunnen terugkomen in een Veiligheidsavond.
Wet verplichte GGZ
Op 1 januari 2020 zal de nieuwe wet verplichte GGZ in werking treden. Dit heeft grote gevolgen voor de gemeenten en
hoe het huidige systeem aangepast wordt. De komende tijd wordt hard gewerkt aan de implementatie van deze wet en
het ontwikkelen van beleid hierop. Op dit moment is echter nog een en ander erg onzeker. Op een later moment,
wanneer zaken wat meer uitgekristalliseerd zijn, zal u als raad daarover geïnformeerd worden.
Pilot Contextgedreven Werken in Moerdijk
Lijst Linssen vroeg om meer informatie en achtergrond over een pilot van de Politie in Moerdijk.
ln het basisteam Roosendaal, cluster Moerdijk, wordt op dit moment een project gedraaid onder de naam 'context
gedreven werken'. Het project is onder andere bedoeld om meer in contact te komen met de inwoners. Naast reactief
contact (bij meldingen en incidenten) gaan de 20 clusterleden - tijdens hun diensten - proactief op pad om informatie op
te halen en te peilen waar behoefte aan is onder de inwoners. Dit gebeurt doordat de clusterleden meer in de wijken zijn,
op scholen, bij wijkactiviteiten e.d. Het doel is om problemen in de wijk te voorkomen doordat de politie veel beter op de
hoogte is van wat er in speelt. Dit werkt preventief en de verbinding met de inwoners kan daardoor worden versterkt.
Deze clusterleden zijn niet exclusief aan het werk voor dit project. Zij rijden 'ook op meldingen en behandelen incidenten.
Echter kunnen ze 'tussen de meldingen door' aanwezig zijn in de wijk en bij activiteiten.
Het project is positief ontvangen. Team Roosendaal is aan het bekijken of het over de andere vier clusters kan worden
uitgerold.
Beleid luchtkwaliteit en fijnstof
GroenLinks wilde graag meer informatie over de grafiek risicobeleving van fysieke omgevingsfactoren en het beleid dat
daar bij hoort. De grafiek die in het Integraal Veiligheidsplan opgenomen over de risicobeleving van fysieke
omgevingsfactoren gaat over de beleving van bepaalde risico's. Daarin staat opgenomen dat volwassenen onder andere
fijnstof ervaren als gezondheidsrisico. Navraag bij de GGD, afdeling Gezondheid, Milieu en Veiligheid levert in ieder
geval inzicht op in de achtergrond van de cijfers. Via www.brabantscan.nl kunt u hier ook cijfers vinden over andere
omgevingsfactoren. ln het Integraal Veiligheidsplan zijn verder geen beleidsdoelstellingen opgenomen, omdat hier vanuit
veiligheid bepekt invloed op uitgeoefend kan worden. De beleidsregels van onze gemeente zijn opgenomen in het beleid
Luchtkwaliteit (wat gebaseerd is op de regels van de Wet Luchtkwaliteit en de Wet Milieubeheer) en de Omgevingsdienst
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West-Brabant is belast met de uitvoering van en controle op de luchtkwaliteit. Echter, eventuele gerelateerde incidenten
hebben wel invloed op de voorbereidingen (risicoprofiel) vanuit crisisbeheersing.

Communicatie Integraal Veiligheidsplan
Het Integraal Veiligheidsplan dat uw gemeenteraad op 11 april jl. heeft aangenomen is terug te vinden op de
gemeentelijke website. Daarnaast zijn er enkele hard copy exemplaren op aanvraag beschikbaar.
Als district zal ook nog aandacht gevraagd worden voor deze manier van intergemeentelijk samenwerken met dit
Districtelijk Integraal Veiligheidsplan als resultaat.

Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Bergen op Zoom,

