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Beste leden en burgerleden,

In 2016 heeft u als gemeenteraad de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 vastgesteld, Sinds de
gemeenteraadsverkiezing van maart dit jaar heeft er in het district een nieuwe ontwikkeling voorgedaan, waar wij u graag
over willen informeren. Deze brief is een uitleg voor het raadsvoorstel (RVB 18-0082) dat op korte termijn naar u toekomt.

Aanleiding
Na de verkiezingen van maart jl. stond bij vrijwel alle gemeenten in het district De Markiezaten het maken van een
integraal veiligheidsplan voor de komende járen op de agenda. Daarop heeft het Districtsoverleg de opdracht gegeven
om een gezamenlijk integraal veiligheidsplan te ontwikkelen voor alle 8 gemeenten in het district. Alle gemeenten staan
immers voor gelijksoortige opdrachten bij thema’s als aanpak ‘ondermijning’ en ‘zorg en veiligheid'. Daarnaast is er
natuurlijk de 'couleur locale’. Iedere gemeente heeft zijn eigen accenten in veiligheidsproblematiek. Het veiligheidsplan is
daartoe, in samenwerking tussen deze gemeenten, opgeleverd.
Bergen op Zoom is een uitzondering in het district. De huidige Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2020 hoeft pas in het
jaar 2020 vervangen te worden. Toch willen wij nu al het Districtelijk Integraal Veiligheidsplan aan u voorleggen, zodat de
districtelijke samenwerking verder vorm gegeven kan worden.

Waarom?
De Kadernota op 1 A4 heeft voor een omslag gezorgd in de lange beleidsnota’s. In plaats daarvan stond kort en bondig
en met een nadruk op het gesprek met u als gemeenteraad centraal. De vraag die destijds vanuit de gemeenteraad werd
gesteld was om meer inzicht, zowel cijfermatig, vergelijkend als onderbouwend. In het districtelijk Integraal
Veiligheidsplan worden dezelfde thema’s benoemd als in de kadernota en tegelijkertijd meer inzicht geboden, inhoudelijk
als wel de benchmark met omliggende gemeente. Deze benchmark wordt ook verder uitgebreid de komende járen om de
onderlinge vergelijkbaarheid te verbeteren en samen te monitoren. Daarnaast geeft het plan meer context en toelichting
op de veiligheidsstructuren binnen het district.
Dit plan biedt verder de mogelijkheid om als gemeenten gezamenlijk steviger op te treden in bepaalde problematieken en
vanuit het district sturing richting regionaal niveau, als de politie en de veiligheidsregio, verder vorm te geven.

Wat blijft hetzelfde?
De belangrijkste thema’s hebben ook in dit plan een plek gekregen. Dit zijn georganiseerde ondermijnende criminaliteit,
zorg en veiligheid en fysieke veiligheid (risico’s en omgeving). Daarnaast worden, ook in de toekomst, op regelmatige
basis veiligheidsavonden georganiseerd. Enerzijds om u als gemeenteraad te informeren over de verschillende
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onderwerpen die lokaal spelen, maar ook om uw input op te halen. Jaarlijks wordt een focusblad gemaakt, waarin de
lokale prioriteiten worden weergegeven.

Wat is anders ?
Het thema Veilige Buurten is nieuw. Dit thema stond niet in de kadernota. Gezien het coalitieakkoord van het College van
B&W komt dit thema ook in Bergen op Zoom goed tot zijn recht.
Lokale prioriteiten krijgen hun uitwerking in het focusblad. Uw kaderstellende rol komt hierin tot uiting. U heeft dan ook de
mogelijkheid om toevoegingen of aanvullingen te maken op dit document.

Verzoek
Alles afwegend, heeft het College besloten dit integraal veiligheidsplan aan u voor te leggen, zodat de districtelijke
samenwerking gestimuleerd wordt, maar daarbij ook lokale kwaliteit geborgd is.
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