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Onderwerp 
Actieprogramma Veiligheid 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
In te stemmen met (bijgevoegd) actieprogramma Veiligheid 2015. 
 
Inleiding 
Afgelopen vier jaar zijn de ambities en doelstellingen op het gebied van Veiligheid vastgelegd in het 
Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2011-2014. Vanwege de start van de Nationale Politie zal 2015 
worden gezien als een overgangsjaar waarin er wordt gewerkt met een actieprogramma Veiligheid. De 
thema's zijn gekozen aan de hand van de Gebiedsscan Ridderk 2013 en de criminaliteitscijfers 2014. 
De nadruk komt te liggen op preventie, het voorkomen van criminaliteit door het nemen van 
maatregelen en het geven van voorlichting aan de inwoners van Ridderkerk.  
 
Beoogd effect 
Zorgen voor veiligheid is een kerntaak van de (lokale) overheid. In het actieprogramma staan de 
acties benoemd die in 2015 ondernomen worden ter bevordering van deze veiligheid. 
  
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
Argumenten 
De zorg voor veiligheid is een kerntaak van de overheid. De regie en de verantwoordelijkheid voor het 
lokale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente. Dit betekent ook zorgdragen voor de uitvoering van de 
veiligheidsacties.  
 
Overleg gevoerd met 
De politie over de prioriteiten. Het college advies en raadsvoorstel zijn besproken met de 
burgemeester, als portefeuillehouder Veiligheid. 
 

Kanttekeningen 
N.v.t.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na instemming met dit actieprogramma, zullen er concrete uitvoeringsafspraken gemaakt worden met 
de interne en externe partners.  
 
Evaluatie/monitoring 
Ieder kwartaal zal de voortgang van de acties gemonitord worden. Waar nodig zullen er aanpassingen 
plaatsvinden. 
 
Financiën  
Kosten voor de aanpak van bepaalde acties zullen uit de bestaande financiële middelen gedaan 
worden, met uitzondering van de actie Veiligheid Voorop. Voor deze actie is geen geld begroot. In een 
apart raadsvoorstel zal hier een verzoek voor gedaan worden. 
 
Juridische zaken 
N.v.t. 
 



Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na instemming zullen alle betrokkenen hiervan op de hoogte gebracht worden.  
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Actieprogramma Veiligheid 2015 (121693) 
2. Gebiedsscan 2014 gemeente Ridderkerk (126907) 
3. Criminaliteitscijfers 2014 (126905) 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


