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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019 
 
Raadsbesluit 
Het Integraal Veiligheidsbeleid Ridderkerk 2016-2019 vast te stellen. 

 
Inleiding 

Veiligheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van onze gemeente. Al jaren 

staat het onderwerp voor inwoners in de top van hun prioriteitenlijst. Inbraken en andere criminaliteit 

hebben een grote impact op het leven van inwoners. Ook (dreigende) rampen zijn voelbaar in het 

individuele leefklimaat van onze inwoners. 

Tegelijkertijd is Veiligheid een ingewikkeld onderwerp, omdat het zo veelzijdig is. Het gaat niet alleen 

om criminaliteit, maar ook om fysieke veiligheid. Het gaat om veiligheid op bedrijventerreinen en in 

winkelstraten, maar ook om hennepkwekerijen.  

 

In het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) bepalen we de beste manier om de veiligheid in onze 

samenleving te waarborgen. De onderwerpen zijn niet altijd nieuw en passen op eerder ingezet beleid. 

Een groot aantal thema’s zal daarom bekend voorkomen. Het bepalen van de essentiële thema’s 

doen we naar aanleiding van de Veiligheidsanalyse 2015 van de gemeente Ridderkerk. Deze is 

integraal onderdeel van het IVB. 

 
Beoogd effect 

Het IVB kent vele onderwerpen die van verschillende orden zijn. Het opnieuw vaststellen van het 

beleid biedt ons de gelegenheid al deze facetten te belichten. Met het IVB kunnen we de prioriteiten 

voor onze gemeente bepalen, zodat we ook voor de komende vier jaar de goede keuzes kunnen 

maken. Samen met onze partners, samen met onze inwoners. 

 
Relatie met beleidskaders:  

De totstandkoming van een IVB is geen autonoom proces. Het speelt zich voor een groot deel in de 

samenleving af. We zijn ons daarvan terdege bewust en zetten onze reguliere contacten in om trends 

en ontwikkelingen in kaart te brengen. Dit is voor de gemeente een voortdurend proces. Al deze 

informatie hebben we meegenomen in de totstandkoming van dit IVB.  

 
Overleg gevoerd met 

Naast onze reguliere contacten hebben we voor de totstandkoming van het IVB een gezamenlijke 

sessie met onze partners georganiseerd. Hierbij waren onder andere Sport en Welzijn, Buurtpreventie, 

het RIEC, de Politie, het OM, ondernemers, de RET, en de woningbouwvereniging aanwezig.  

In deze sessie hebben we in breed verband de relevante onderwerpen op kunnen halen en is 

gezamenlijk een aantal prioriteiten benoemd. Zowel plenair als in kleinere werkgroepen hebben we de 

verschillende onderdelen doorgenomen. Trends zijn gedeeld. Zorgen zijn benoemd. Oplossingen zijn 

aangedragen. Door de discussies in de gezamenlijk bijeenkomst hebben we meerdere onderwerpen 

kunnen aanscherpen. 

 
  



Uitvoering/vervolgstappen 

In het IVB geven we aan welke onderwerpen we belangrijk vinden en welke inzet we daarbij kiezen. 

De kaders voor de komende vier jaar worden vastgesteld. Op basis van dit beleid wordt jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma opgesteld waarin concrete werkzaamheden en projecten worden benoemd. 

Deze uitvoeringsprogramma’s zullen u ter kennisneming worden toegestuurd. 

 
Duurzaamheid 
Het Integraal Veiligheidsbeleid levert geen concrete duurzame resultaten, maar het biedt een kader 
waarbinnen de duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente kunnen worden gerealiseerd. 
Investeren in een veilige samenleving betekent ook een duurzamere samenleving, waar het prettig 
wonen, werken en leven is. 
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