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Raadsvoorstel
Inleiding
Op basis van de Politiewet stelt de gemeenteraad elke vier jaar een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 
(hierna IVB) vast. Het regionale veiligheidsplan van de eenheid Rotterdam beschrijft op welke 
ontwikkelingen de politie, haar bestuur en haar partners zich richten. Het is een aanvulling op het 
lokale veiligheidsbeleid van de gemeenten en het Openbaar Ministerie en vormt de verbinding met de 
landelijke veiligheidsagenda van de Minister. In het IVB staan de prioriteiten op het gebied van 
veiligheid benoemd voor de komende vier jaar. Hiermee geven we richting aan de wijze waarop we 
aan veiligheid werken. Voortvloeiend uit het IVB is het jaarlijkse actieplan Veiligheid. Waar het 
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 de koers voor de komende vier jaar uitzet, beschrijft het 
actieplan Veiligheid de concrete acties voor het betreffende komende jaar.

Het doel is het vergroten van zowel de subjectieve (veiligheidsgevoel) als de objectieve (cijfers) 
veiligheid. Verschillende samenwerkingspartners vervullen hierin een belangrijke taak. Naast de politie 
is samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), Veiligheidsalliantie Rotterdam-Rijnmond (VAR), 
woningbouwcorporatie, buurtpreventie en andere burgerinitiatieven, zorgwijkteam, kerken, 
welzijnsorganisaties en scholen mede van belang op het gebied van veiligheid. Met elkaar zorgen we 
voor een leefbaar Ridderkerk.

Speerpunten in dit IVB zijn:

 Ondermijning
 Drugsoverlast
 Jeugd
 Senioren en veiligheid
 Woning en voertuigcriminaliteit
 Evenementen

Beoogd effect
Door uitvoering te geven aan de gestelde doelen willen we de subjectieve en objectieve veiligheid 
binnen de gemeente vergroten. Door criminaliteit en overlast aan te pakken willen we onze inwoners 
een veilige woonomgeving bieden.

Relatie met beleidskaders
Het IVB heeft relaties met verschillende beleidslijnen. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere 
jeugdbeleid, alcohol- en drugsbeleid en het horecabeleid.

Argumenten
Eens in de vier jaar moet gemeente Ridderkerk een plan vaststellen waarin de doelen worden bepaald 
op het gebied van veiligheid. In het jaarlijkse actieplan veiligheid wordt concreet per jaar aangegeven 
wat de prioriteiten worden voor dat betreffende jaar.

Overleg gevoerd met
Bij onze partners; politie, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, buurtpreventies en Facet, hebben we 
relevante onderwerpen opgehaald en zijn gezamenlijk een aantal prioriteiten benoemd.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

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 
actieplan Veiligheid opgesteld waarin concrete werkzaamheden en projecten worden benoemd. De 
raad ontvangt na vaststelling het actieplan met een raadsinformatiebrief ter informatie.
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Evaluatie/monitoring
Monitoring gebeurt middels het Actieplan Veiligheid. Dit wordt wekelijks besproken in het overleg 
tussen de burgemeester en politie.

Financiën
Het IVB wordt uitgevoerd binnen het bestaande budget dat structureel is opgenomen in de begroting. 

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Betrokkenen zullen via het jaarlijkse actieplan Veiligheid betrokken worden bij de uitvoering.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

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

 

Bijlagen
1. Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
19 maart 2020

Zaaknummer:
120416

Onderwerp:
Integraal Veiligheidsbeleid 2020-
2023 Commissie samen leven en 

samen wonen rk
5 maart 2020

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 4 februari 2020,

BESLUIT:

1. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 vast te stellen.


