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VOORWOORD
In januari 2005 heeft de Gemeenteraad het college opgedragen verder te gaan met de
ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid (verder aangegeven met IVB), die in gang
was gezet met de Nota Integrale Veiligheid van september 2002. Deze doorontwikkeling is voorzien in vier fasen.
Fase 1 heeft betrekking op de inventarisatie van onderwerpen die van belang zijn. Hiertoe is onder meer in 2004-2005 de bewonersenquête Leefbaarheid en Veiligheid gehouden. Fase 2 heeft betrekking op de analyse van die inventarisatie. Deze beide fasen
vormen belangrijke ingrediënten voor de fasen 3 en 4, te weten een beleidskader voor
de periode 2006-2010 (3e fase en een concreet actieprogramma voor de jaren 2006 2008 (4e fase). Het resultaat van de 3e en 4e fase ligt nu voor u.
Een tweede reden om het IVB te actualiseren heeft te maken met de ontwikkelingen die
landelijk en regionaal in gang zijn gezet en die ook voor onze gemeente van belang zijn.
Deze ontwikkelingen én een tijdelijk tekort aan personele capaciteit zijn er de oorzaak
van dat aan de opdracht van de gemeenteraad nu pas een gevolg is gegeven.
Een derde reden vloeit voort uit de behoefte om de samenhang en de integraliteit tussen
de verschillende beleidsterreinen op lokaal niveau te versterken en ook in de gemeentelijke organisatie te verankeren.
De opbouw van het door de gemeenteraad vast te stellen meerjarenbeleidsplan IVB
2006-2010 is als volgt.
Na de samenvatting/leeswijzer volgt hoofdstuk 1 dat de ontwikkelingen beschrijft die
voor ons IVB van belang zijn. Hoofdstuk 2 bevat de werkwijze die we voor de uitvoering van ons IVB willen hanteren. De begrippen “regie”, “integraal” en “samenhang”
staan in dit hoofdstuk centraal.
Wij hebben ons veiligheidsbeleid ingedeeld in een aantal veiligheidsvelden, te weten:
“veilige woon- en leefomgeving”, “bedrijven en veiligheid”, “jeugd en veiligheid”, “externe en fysieke veiligheid”, “integriteit en veiligheid” en “de organisatie van IVB”. De
hoofdstukken 3 t/m 8 zijn aan deze veiligheidsvelden gewijd.
Deze hoofdstukken kennen eenzelfde indeling:
karakteristiek bestaande situatie;
einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten en de daarmee te bereiken maatschappelijke resultaten.
Ter uitvoering door Burgemeester en Wethouders is het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 9,
toegevoegd. Dit hoofdstuk geeft onze vertaling van speerpunten en prioriteiten in een
Actieprogramma 2006-2008.
In de voorbereiding is een aantal maatschappelijke organisaties in Valkenswaard gevraagd commentaar te leveren op een conceptversie en om ideeën aan te reiken voor het
actieprogramma. De reacties zijn in het nu voorliggende beleidsplan verwerkt.
10 oktober 2006.
Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
J.E.A. Haas,
Portefeuillehouder IVB.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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SAMENVATTING / LEESWIJZER
Met dit geactualiseerde IVB willen we inspelen op ontwikkelingen die landelijk, regionaal en in
onze gemeente in gang zijn gezet (hoofdstuk 1).
Hoofdstuk 2 noemt uitgangspunten die we voor het werken aan een Veilig(er) Valkenswaard
van belang vinden. De uitgangspunten die worden uitgewerkt zijn:
Iedereen heeft een eigen verantwoordelijkheid. De gemeente is regisseur van het IVB. Op
welk niveau en in welke vorm is er sprake van regie in het IVB;
Integraal en in samenhang. Betekenis van deze begrippen en de fasen (pro-actie, preventie,
preparatie, repressie en nazorg) die aan de orde zijn;
Praktijkgericht en pragmatisch. Een kleine gemeente als Valkenswaard kan niet alles op lokaal niveau aanpakken en ook niet alles tegelijk. Leidende beginselen zijn consistentie,
communicatie, coöperatie en consideratie. We doen lokaal wat echt lokaal kàn en regionaal
wat bij voorkeur regionaal moet;
Afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt.
Omdat veiligheid een breed begrip is, maken we een indeling in veiligheidsvelden. We gebruiken daarbij een indeling die afkomstig is van de handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Deze indeling wordt door veel gemeenten gebruikt.
De hoofdstukken 3 t/m 8 gaan dan ook over:
Veilige woon- en leefomgeving;
Bedrijvigheid en veiligheid;
Jeugd en veiligheid;
Fysieke en externe veiligheid;
Maatschappelijke integriteit en veiligheid en
Organisatie van het IVB.
Per hoofdstuk geven we eerst een karakteristiek van de bestaande situatie met de conclusies die
we daaraan verbinden voor het beleid van de komende jaren.
Uit de conclusies blijkt dat de komende jaren een aantal thema's hoog op de agenda staat en
blijft staan:
Veilige woon- en leefomgeving: terugdringen inbraken en diefstal; in beeld krijgen van huiselijk geweld en het ontwikkelen van een sluitende aanpak om dit terug te dringen; verminderen van verloedering van de woonomgeving en het terugdringen van woon- en drugsoverlast. Daarnaast beheer, handhaving en onderhoud van openbare ruimte;
Bedrijvigheid en veiligheid: terugdringen overlast en criminaliteit op bedrijventerreinen en
in winkelgebieden; versterken van de samenwerking met en tussen horecabedrijven;
Jeugd en veiligheid: aanpak van risicovol (alcohol, drugs) en ongewenst (criminaliteit en
overlast) gedrag van jongeren;
Fysieke en externe veiligheid: beperken parkeer- en verkeersoverlast; preventieve maatregelen op het gebied van brandveiligheid en de gemeentelijke organisatie trainen en laten oefenen in het kader van rampenbestrijding. Daarnaast: versterken van de handhaving;
Integriteit en veiligheid: bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit;
Organisatie van het IVB: versterken van de regiefunctie IVB en versterken van de samenhang met andere beleidsterreinen.
Vervolgens beschrijven we welk einddoel / ambitie ons voor 2010 voor ogen staat, wat de
speerpunten en prioriteiten zijn om die doelen te bereiken en de meetbare (Inwonersenquêtes
Leefbaarheid & Veiligheid) maatschappelijke resultaten die we daarmee in 2010 gehaald willen
hebben.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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De speerpunten die we hebben benoemd zijn:
het vergroten van bewoners betrokkenheid;
het verder verminderen van criminaliteit en overlast;
veilig uitgaan;
het verminderen van de veiligheidsrisico's voor jongeren;
het versterken van de handhaving;
het versterken van de organisatie voor gemeentelijke regie en samenwerking.
De prioriteiten die we stellen zijn:
aanpak en nazorg veelplegers;
woonoverlast en huiselijk geweld;
veilig uitgaan;
sluitende aanpak risicovol gedrag jeugd (regionaal projectplan alcohol en jongeren en lokale
aanpak om gebruik van alcohol en drugs door kinderen en jongeren te beperken);
aanpak hennepkwekerijen.
Het afsluitende hoofdstuk, hoofdstuk 9 ter uitvoering door Burgemeester en Wethouders, bevat
de vertaling van speerpunten en prioriteiten uit de voorgaande hoofdstukken in het Actieprogramma IVB 2006-2008.
De rode draad in dit geactualiseerde IVB beoogt versterking van zowel de lokale regie als - in
het verlengde daarvan - versterking van de samenhang van IVB met andere beleidsterreinen in
onze gemeente.
Het actieprogramma is om die reden vooral gericht op het (re)organiseren van samenwerkingsen overlegverbanden in de lijn van de werkwijze die we in hoofdstuk 2 beschrijven. Daarna zullen dan per samenwerkingsverband concrete acties, doelen, financiering en te bereiken resultaten worden geformuleerd.
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1 ONTWIKKELINGEN
1.1

Inleiding

Sinds de vaststelling van de nota "Integrale Veiligheid gemeente Valkenswaard" in 2002 werken we er planmatig en beleidsmatig aan om Valkenswaard veilig en leefbaar te maken en te
houden. Dat we daarin redelijk slagen blijkt uit de gehouden inwonersenquête (Leefbaarheid en
Veiligheid in Valkenswaard 2004, juni 2005). De woning waarin men woont, krijgt het rapportcijfer 8 en de veiligheid in de directe woonomgeving krijgt gemiddeld een 7.
De Inwonersenquête meet de subjectieve veiligheid, het veiligheidsgevoel, van de inwoners. Objectieve veiligheid wordt
uitgedrukt in feitelijke gegevens en cijfers. Objectieve en
subjectieve veiligheid zijn dus twee verschillende onderwerpen en kunnen ook grote verschillen vertonen.
Met de positieve uitkomsten in de Inwonersenquête is niet gezegd dat onze bewoners overal tevreden over zijn. Een groot aantal mensen ervaart de nodige overlast van jongeren, asociaal gedrag, de infrastructuur, honden, het parkeren, het verkeer en het onderhoud/schoonhouden van
de openbare ruimte. In sommige wijken of delen van Valkenswaard zijn onderwerpen aan
planmatige herziening toe en voor sommige onderwerpen gebeurt er sowieso nog onvoldoende.
Volgens onze bewoners hebben we nog genoeg te doen. En wij zijn het daarmee eens, want: wat
nu nog onvoldoende is, kan goed worden. Wat al goed gaat, kan altijd beter en na beter komt ten
slotte best.
In het voorwoord hebben we al beschreven wat de reden is om ons bestaande veiligheidsbeleid
te actualiseren. In dit hoofdstuk beschrijven we de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen die daarvoor van belang zijn.

1.2

Ontwikkelingen

Landelijk
Op rijksniveau verscheen in 2002 het programma "Naar een veiliger samenleving" (Ministers
van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, oktober 2002). De regering beschrijft daarin welke doelstellingen zij tot ca. 2007 op dit terrein nastreeft en hoe die doelstellingen, met gezamenlijke inspanning van allerlei instanties en diensten, bereikt kunnen worden.
Eén van de doelen van het huidige kabinet is een forse daling (20 à 25%) van criminaliteit en
overlast in de openbare ruimte. Dit doel wil de regering bereiken door een gerichte aanpak voor
groepen en gebieden, waarbij bijzondere aandacht wordt geschonken aan jeugdcriminaliteit en
(de nazorg voor) veelplegers. Andere doelen zijn: oprichting van veiligheidsregio's (per 2007),
intensivering strafrechtketen, intensivering bestuurlijke handhaving, versterking van de gemeentelijke regie en terrorismebestrijding. Onderwerpen op de landelijke agenda zijn voorts: de op
handen zijnde wijziging van de Politiewet, de discussie over de kerntaken van de politie (Tweede Kamer 2003-2004 nr. 29628 d.d. 15-7-2004) en het afstoten van zogenoemde oneigenlijke
politietaken. Het landelijke veiligheidsbeleid wordt "vertaald" naar afspraken over het optreden
van de politie en het openbaar ministerie. Voor de politie gebeurt dit in het Korps Beheerders
Beraad. De burgemeester van Eindhoven is de korpsbeheerder van onze politieregio.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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Regionaal
In de regio Zuidoost Brabant wordt het landelijke veiligheidsbeleid verder uitgewerkt. Dat gebeurt door het Regionaal College, het bestuur van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost (het Regionaal College bestaat uit 21 burgemeesters, de leiding van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost en de fungerend Hoofdofficier van Justitie).

Het Regionaal College heeft hiervoor onder meer een aantal werkgroepen, onder leiding van een
van de burgemeesters, in het leven geroepen.
Deze werkgroepen zijn: aansturing politie, opsporing, hulpverlening, vreemdelingen en IVB.
De Bestuurlijke Werkgroep IVB kent een aantal subwerkgroepen: Aanpak Wet BIBOB, veiligheidsonderzoek, instrumentarium, bestuurlijke boete, gebiedsontzegging, financiering veiligheidsvoorzieningen, voortgangsmonitor, aanpak vrijplaatsen, monitoring aanpak hennepteelt,
regierol gemeenten. Tot medio 2006 heeft het Regionaal College via de (sub) werkgroepen een
aantal notities uitgebracht, waaronder het Regionaal Model Integraal Veiligheidsbeleid (2003),
regionaal beleid voor de invoering van de wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het
Openbaar Bestuur (wet BIBOB, 2005), Handreiking lokale regie (2005) en Aanpak hennepteelt
(2006). Daarnaast zijn tot medio 2006 convenanten afgesloten, waaronder aanpak vrijplaatsen
(stelselmatige (belasting) fraude) en nazorg voor veelplegers. Er wordt naar gestreefd de lokale
regie verder te versterken.
In het kader van de rampenbestrijding wordt samengewerkt door politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) en de 21 regiogemeenten. Zij werken gezamenlijk aan het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR). Hierin staan de
voorbereiding op de rampenbestrijding en de bijdragen van de diverse organisatie daaraan. Deze
voorbereiding op de rampenbestrijding beoogt dat de betrokken diensten als één samenhangende organisatie functioneren. Het veiligheidsbureau bewaakt samenwerkingsafspraken, dus ook
die in het kader van het RBR. De regionale afspraken en formats hieruit worden vertaald naar
gemeentelijke deelplannen en procedures. Door opleiden en oefenen gaat de gemeentelijke organisatie tijdens een incident steeds beter als een goed geoliede machine werken.
De op te richten Veiligheidsregio zal straks één regionaal veiligheidsbestuur (van burgemeesters) hebben en zal worden ingericht op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (net
als het SRE). Het veiligheidsbestuur krijgt vier kerntaken:
opstellen, vaststellen en uitvoeren van een multidisciplinair beleidsplan rampenbeheersing;
beheer van de gemeenschappelijke meldkamer en de 112-centrale;
beheer en beleid voor de GHOR en de regionale brandweer;
toetsen en adviseren van het gemeentelijke en sectorale proactie- en preventiebeleid ten behoeve van het regionale crisisbeheersingsbeleid.
Al deze landelijke en regionale ontwikkelingen hebben invloed op het lokale IVB.
Gemeentelijk
De ontwikkelingen in onze eigen gemeente worden voor onze wettelijke taken op het gebied
van openbare orde en veiligheid gevolgd door het lokale Driehoeksoverleg. Hierin nemen deel
de burgemeesters van Valkenswaard en Waalre, de gebiedsofficier van Justitie, de politiechef
Valkenswaard-Waarle, ondersteund door de afdelingschef Valkenswaard-Waalre, de gemeentesecretaris van Valkenswaard en de ambtelijke coördinatoren IVB van beide gemeenten.
Op het niveau van de gemeente is IVB méér dan de uitoefening van taken op het gebied van
openbare orde en veiligheid. Het gaat in het gemeentelijke IVB vooral ook om "sociale veiligheid". Veiligheid heeft te maken met woon- en leefomgeving, bedrijvigheid, bouwen, milieu,
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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jeugd, fysieke en externe omstandigheden (verkeer, rampen, brand) en met integriteit (fraude,
informatiebeheer). Dat wil zeggen dat zowel objectieve veiligheid (veelal cijfers), als subjectieve veiligheid (de veiligheidsbeleving) en handhaving van gemeentelijke verordeningen aan de
orde zijn. Dit verklaart waarom IVB "facetbeleid" wordt genoemd. Veiligheid loopt als een rode
draad door het totale gemeentelijke beleid.
In het schema hieronder hebben we deze samenhang tot uitdrukking gebracht. We gebruiken
hierbij de indeling uit het model van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, dat ook door
veel andere gemeenten wordt gebruikt.
De behoefte aan een verdere versterking van de veiligheid in Valkenswaard en de verankering
daarvan in onze organisatie zijn, naast de hiervoor geschetste ontwikkelingen, belangrijke onderwerpen voor dit beleidskader.
De integraliteit en samenhang van ons veiligheidsbeleid in schema:

Bedrijvigheid en veiligheid: op bedrijventerreinen en
in winkelgebieden; uitgaan en
horecabeleid; toerisme; grootschalige evenementen. Handhaving

heid, huiselijk geweld, sociale
weerbaarheid; gezondheid.
Handhaving.

Externe veiligheid:

INTEGRAAL
VEILIGHEIDS
BELEID (IVB)

Jeugd en veiligheid: leer-

plicht, overmatig alcoholgebruik, drugs
(handel en gebruik), overlast
en vernieling.
Handhaving.

Veilige woon- en leefomgeving: criminaliteit, leefbaar-

Integriteit en veiligheid:

bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit; integriteit lokaal bestuur en ambtelijke organisatie.

brandveiligheid gebouwen; risico's (calamiteiten, rampen) van bedrijven; milieu; rampenbestrijding.

Fysieke veiligheid:

verkeersveiligheid.
Handhaving.

Lokale Organisatie van het
IVB: in- en ex-

tern; samenwerkingsverbanden;
vastleggen afspraken; uitgangspunten IVB en lokale
regie.

Voordat we ons beleid op de genoemde veiligheidsvelden verder uitwerken, staan we in het
volgende hoofdstuk eerst stil bij de werkwijze die we ter versterking van het IVB willen gaan
hanteren.

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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2 WERKWIJZE TER VERSTERKING VAN HET IVB
2.1

Inleiding

Het begrip "veiligheid" is, zoals hiervoor al gezegd, bij meer beleidsterreinen aan de orde dan
bij onze wettelijke taak op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan
de onderwerpen die aan bod komen als het gaat om hennepkwekerijen in (huur)woningen, aan
overlast van de uitgaansgebieden of aan beheer van de openbare ruimte. Bij IVB moet het daarom gaan om het bevorderen van de samenhang in ons beleid en om het bevorderen van de samenwerking tussen de veiligheidspartners.

2.2

Strategisch hoofddoel / motto

Vanwege de brede betekenis van het begrip "veiligheid" is het moeilijk om een definitie te geven die het begrip in zijn geheel dekt. Gebruikelijk is het om onder "veiligheid" te verstaan: afwezigheid van gevaar en aanwezigheid van bescherming van personen en goederen tegen aantasting en gevaren.
Op zoek naar een omschrijving die én de volledige lading dekt én aangeeft wat ons voor ogen
staat, komen we uit bij een strategische hoofddoelstelling voor de langere termijn.
STRATEGISCH HOOFDDOEL
Er is een breed besef van (eigen verantwoordelijkheid voor) veiligheid
onder alle lagen van de bevolking en onder professionals van de gemeente en alle betrokken organisaties en instellingen. Op deze manier
kan er - onder gemeentelijke regie - effectief, gezamenlijk en in samenhang gewerkt worden aan een duurzame, sociale en fysieke veiligheid
rondom wonen, onderwijs en opvang, verkeer, werken en recreëren.
Uit deze hoofddoelstelling volgt, dat wij het vanzelfsprekend vinden dat de gemeente de regie
voor het IVB op zich neemt. We voegen hier aan toe dat er pas sprake is van gemeentelijke regie als veiligheidsproblemen het zelfregulerende vermogen van bewoners en ondernemers te
boven gaan.
Wij zijn van mening dat veiligheid eerst en vooral een verantwoordelijkheid is van mensen zelf
en dat iedereen, jong en oud, zijn of haar bijdrage levert om de eigen omgeving en de gemeente
als geheel veilig te houden. Dat maakt deel uit van ieders burgerschap.
Als veiligheidsproblemen zo groot of zodanig zijn dat ze niet meer door bewoners en ondernemers zelf opgelost kunnen worden, zal aanvullende overheidsbemoeienis moeten zorgen voor
ondersteuning, zodat samen met betrokkenen veiligheidsproblemen kunnen worden opgelost of
beheersbaar gemaakt.
Het motto voor ons IVB luidt dan ook:
MOTTO:
SAMEN WERKEN AAN EEN
VEILIG(ER) VALKENSWAARD

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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2.3

Uitgangspunten

Ons motto "Samen werken aan een Veilig(er) Valkenswaard", kan alleen effectief zijn, als we
afspreken wat de uitgangspunten zijn, waaraan we ons de komende jaren gaan houden. Uitgangspunten zijn immers te zien als vuistregels en principes die van belang zijn om gezamenlijke inspanningen tot een goed einde te kunnen brengen.
Onze uitgangspunten zijn niet nieuw. Zij vinden hun basis in de al eerder genoemde nota Integrale Veiligheid uit 2002 en in de manier van werken die we ons eigen aan het maken zijn bij
LeefOmgevingGericht Werken (LOGW). Toegevoegd zijn ingrediënten die te maken hebben
met het brede spectrum van het begrip veiligheid en met het hiervoor geformuleerde motto.
Onze uitgangspunten luiden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bewoners en ondernemers zijn ook zelf verantwoordelijk.
De gemeente is regisseur van het veiligheidsbeleid.
Integraal en in samenhang.
Praktijkgericht en pragmatisch.
Afspreken wat je doet en doen wat je afspreekt.

Deze uitgangspunten lichten we in de volgende paragrafen toe.

2.3.1 Eigen verantwoordelijkheid eerst en de gemeente als regisseur van IVB.
Voorop staat dat bewoners en ondernemers in eerste aanleg zelf verantwoordelijk zijn voor de
veiligheid van henzelf en die van de mensen, gebouwen en openbare ruimte om hen heen. Wij
vinden het vanzelfsprekend dat zij eerst zelf kleinere veiligheidsproblemen in onderling overleg
proberen op te lossen. En wij vinden het vanzelfsprekend dat zij dat doen binnen de kaders van
wetten, verordeningen en algemeen aanvaarde normen en waarden.
Als problemen echter het zelfregulerende vermogen van inwoners en ondernemers te boven
gaan, ontstaat de noodzaak voor overheidsbemoeienis en dan zijn het begrip “regie” en "de gemeente als regisseur"aan de orde. Dat geldt voor alle fasen die we in paragraaf 2.3.2 noemen.
Het begrip “regie” komt voor in verschillende situaties en op verschillende niveaus en kan daardoor een wisselende betekenis hebben.
In hun onderzoek naar de optimalisering van de gemeentelijke regiefunctie "Lokale regie uit
macht of onmacht" (april 2004) omschrijven Partners+Pröpper regie als volgt:
“Regie is een bijzondere vorm van sturen en is gericht op de afstemming van actoren,
hun doelen en handelingen tot een min of meer samenhangend geheel met het oog op
een bepaald resultaat.”
Een regisseur moet volgens hen in ieder geval: overzicht hebben over de situatie, verantwoording nemen voor het geheel, gemeenschappelijke beleidslijnen uitzetten en samenwerking organiseren.
Meer toegespitst gaan wij ervan uit dat "gemeentelijke regie" in het IVB te maken heeft met:
het bepalen van de richting en het aangeven en scheppen van de randvoorwaarden waaronder zowel de gemeente zelf (bijvoorbeeld in haar uitvoerende rol als vergunningverlener,
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controleur, verstrekker van voorzieningen) als de andere partners een bijdrage aan de oplossingen dienen te leveren;
het faciliteren van de totstandkoming van veiligheidsbeleid;
het mobiliseren van “partners in veiligheid”, uiteraard onder erkenning van de verschillende
verantwoordelijkheden; het stimuleren van partners en het bevorderen van netwerken;
het scheppen van draagvlak onder partners, voorzover afspraken niet afdwingbaar zijn.
Binnen het veiligheidsbeleid zijn er regisseurs op verschillende niveaus.
Landelijk niveau
Op landelijk niveau is de regering de bestuurlijke hoofdregisseur voor het totale veiligheidsbeleid. De onderwerpen die te maken hebben met justitie worden geregisseerd door de Minister
van Justitie. Voor de onderwerpen die met de politie te maken hebben is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de regisseur. De operationele- of uitvoeringsregie voor
het Openbaar Ministerie (officieren van justitie) is in handen van het College van Procureursgeneraal, dat het landelijke opsporings- en vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie bepaalt. De operationele regie voor de politie is in handen van het Korps Beheerders Beraad
(KBB), dat bestaat uit de korpsbeheerders van de 26 politiekorpsen (25 politieregio’s en het
Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Het KBB is de organisatie die met de bestuurlijke
regisseurs afspraken maakt over prioriteiten en concrete taakstellingen die jaarlijks gehaald
moeten worden. Daarnaast is er een Raad van Hoofdcommissarissen die bestaat uit de korpschefs van de 26 politiekorpsen.
Ook andere ministeries vervullen een regierol op terreinen waar veiligheid een rol speelt. Denk
bijvoorbeeld aan de ministeries van:
Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening & Milieu (o.a. Keurmerk Veilig Wonen);
Verkeer & Waterstaat (o.a. vervoer gevaarlijke stoffen, nationale hoofdwegen);
Onderwijs & Wetenschappen (o.a. leerplicht en voortijdig schoolverlaten);
Economische Zaken (o.a. bedrijventerreinen, Voedsel en Waren Autoriteit en Keurmerk
Veilig Ondernemen);
Volksgezondheid, Welzijn & Sport (o.a. de GGD en Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Regionaal niveau
De hoofdlijnen die op landelijk niveau rond Openbare Orde & Veiligheid worden uitgezet, worden op regionaal niveau vertaald door het Regionaal College, ondersteund door de hiervoor in
het leven geroepen bestuurlijke werkgroepen (bestuurlijke regie).
Daarnaast vervullen de Provincie (o.a. jeugdzorg, risico inventarisatie systeem, provinciale wegen en milieu) en het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE; vele gemeenteoverstijgende werkzaamheden) een regierol.
Waar het gaat om de externe veiligheid (zie onder Ontwikkelingen) komt de regie straks in handen van het regionale veiligheidsbestuur voor de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant.
Lokaal, gemeentelijk, niveau
De vertaling naar het gemeentelijke veiligheidsniveau komt voor wat betreft onze wettelijke taken op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid tot stand in de lokale Driehoek (voor Valkenswaard en Waalre samen, zie hoofdstuk 1). Hierbij geldt dat het gemeentelijke IVB leidend
is voor het politioneel handelen op lokaal niveau en mede van invloed is op het door justitie
(openbaar ministerie) te voeren beleid voor onze gemeente. Dit komt onder meer tot uitdrukking
in de jaarlijkse politieplannen, die in de Driehoek worden vastgesteld en die de gemeenteraden
binnen een Driehoek ter kennisneming ontvangen. Het Regionaal College regelt de manier
waarop de gemeenteraden in de regio bij de voorbereiding van jaarlijkse politiestukken kunnen
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worden betrokken (organisatie, formatie, begroting, jaarrekening, beleidsplan en het jaarverslag).
Voor andere veiligheidsvelden krijgt het gemeentelijke IVB vorm door richtinggevende uitspraken van de gemeenteraad en de faciliteiten die de gemeenteraad voor de uitvoering door burgemeester en wethouders beschikbaar heeft gesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de taken die in wetten en/of verordeningen exclusief bij de Burgemeester of het College van Burgemeester en Wethouders (verder: B&W) zijn neergelegd. Zo werken B&W delen van het RBR
uit (rampenplan en deelplannen) en ze stellen deze ook vast.
Regie op het gebied van het IVB in Valkenswaard. Dualisme.
Het meerjarenplan IVB dat we in deze nota beschrijven gaat over hoofdlijnen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om beleidskaders, en dus ook dit meerjarenplan, vast te stellen.
De gemeenteraad bepaalt de kaders en de hoofdlijnen en controleert de bestuurlijke regie op het
totale lokale beleid. Vervolgens zijn B&W belast met de uitvoering daarvan. De vertaling van
het beleidskader IVB (hoofdstuk 1 t/m 8) is voor de eerste jaren beschreven in actiepunten. Na
het beleidskader volgt een samenvatting van alle actiepunten in het Actieprogramma 2006-2008
(hoofdstuk 9). Deze taakverdeling vloeit voort uit het dualisme.
Ook voor het Actieprogramma speelt de regierol zich af op verschillende niveaus en komt het
begrip "regie" in verschillende vormen voor. Wij maken dit duidelijk aan de hand van onze definitie van het begrip "regie" en het daarna volgende schema.
Voor "Samen werken aan een Veilig(er) Valkenswaard" (maar feitelijk geldt dit ook voor alle
andere beleidsterreinen waar sprake is van gemeentelijke regie, dus als zelfregulerende vermogens van bewoners en ondernemers ontoereikend zijn) hanteren wij de volgende definitie van
"regie".
Regie is:
vaststellen en uitdragen van ons motto, onze werkwijze en (operationele) doelen;
bepalen van de richting en het aangeven / scheppen van de randvoorwaarden (faciliteiten), waaronder de gemeente als uitvoerder en andere partners een bijdrage
aan de oplossingen kunnen leveren;
zorgen dat de desbetreffende partijen meedoen;
zorgen dat er afspraken worden gemaakt c.q. draagvlak wordt gecreëerd;
bewaken van de uitvoering van gemaakte afspraken;
zorgen dat afspraken en uitvoering in de in onze gemeente geldende planning &
control cyclus verankerd worden (jaarlijkse evaluatie en bewaking van de voortgang plus de effecten van het beleid).
Deze definitie laat zien dat er verschillende vormen van regie zijn en verschillende niveaus waar
regievoering van belang is. Ook wat er van een regisseur verwacht wordt, is per vorm en per niveau verschillend.
Schema lokale regie
NIVEAU GEMEENTE
Voorbereiding en uitvoering IVB in
zijn geheel.

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010

VORM
Bestuurlijke regie: de aangewezen portefeuillehouder voor IVB. In Valkenswaard is dat de burgemeester. Hij legt zijn producten ter vaststelling
voor aan B&W en hij zorgt voor de afstemming
met andere beleidsvelden binnen B&W.
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NIVEAU GEMEENTE
Vaststelling Beleidskader IVB 20062010 en beschikbaarstelling van faciliteiten (middelen)
Lokale veiligheidsvelden en thema’s
daarbinnen

Algemene voorziening voor algemene doelgroepen of een op zichzelf
staande activiteit die zonder samenwerking met andere partners binnen
een keten of een samenwerkingsverband wordt uitgevoerd.
Samenwerkingsverband

Deeltraject binnen samenwerkingsverband of keten of thema binnen
een veiligheidsveld

VORM
Bestuurlijke regie: de gemeenteraad
Uitvoerings/operationele regie:
Bestuurlijk: de voor dat veld aangewezen portefeuillehouder(s).
Ambtelijk: de voor dat veld aangewezen trekker.
Voorbeeld: voor het veiligheidsveld Jeugd & Veiligheid: de wethouder jeugdzaken c.q. de aangewezen ambtenaar of afdeling voor het hele jeugdbeleid.
Uitvoerings/operationele regie: degene die als
enige de activiteit zelfstandig uitvoert, is daarvoor
ook verantwoordelijk.
Voorbeelden ter toelichting: politie, brandweer,
woningcorporatie, stichting Paladijn, scholen, enzovoort. Ieder voor de eigen (kern)taken.
Ketenregie: het procesmanagement is verantwoordelijk voor het totaal van activiteiten en voorzieningen. Procesmanager is degene die daarvoor
is aangewezen.
Onder een keten wordt verstaan: de reeks van opeenvolgende activiteiten, dus van proactie tot en
met de nazorg na repressie. Onder een samenwerkingsverband wordt verstaan: een afspraak tussen
twee of meer partijen, waar is vastgelegd wat het
aandeel of de verplichting van elke afzonderlijke
partij is. Elke partij is uitvoeringsregisseur voor
zijn aandeel of verplichting.
Projectregie: de aangewezen projectleider is verantwoordelijk voor de coördinatie van de overeengekomen activiteiten van de deelnemende partijen
binnen het project of traject.
Voorbeeld: de projectleider bestrijding risicovol
gedrag jongeren binnen de keten veilig uitgaan.

Toelichting op "ketenregie".
Een keten is een samenwerkingsverband tussen partijen die, zowel zelfstandig als afhankelijk
van elkaar, functioneren voor één onderwerp, omdat ze handelingen verrichten die elkaar opvolgen. Het gaat hier om het ontwikkelen en organiseren van bijvoorbeeld (betere) dienstverlening. De regie heeft dan tot doel de (potentiële) partners binnen de keten te laten komen tot betere afstemming van hun activiteiten en handelingen. Van “ketenregie” is sprake als het, al dan
niet via verschillende deeltrajecten, belangrijk of noodzakelijk wordt gevonden om:
de dienstverlening te verbeteren en/of
maatschappelijke resultaten te halen en /of
de samenwerking efficiënter te laten verlopen en/of
dynamiek en innovatiemogelijkheden te vergroten.
Nota Bene: een keten is altijd een samenwerkingsverband. Een samenwerkingsverband is niet
altijd een keten. Binnen één keten kunnen meer samenwerkingsverbanden voorkomen.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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Voorbeelden van ketenregie:
vangnet voortijdige schoolverlaters
opvang en nazorg verslaafde veelplegers
veilig uitgaan
Als ketenregie of een samenwerkingsverband aan de orde is, spelen altijd de volgende vragen
een rol:
welke partners zijn van belang?
hoe wordt de regie georganiseerd?
welke afspraken kunnen/moeten tussen partners worden gemaakt en hoe komen die tot
stand?
welke instrumenten en (financiële) middelen zijn nodig voor zowel de uitvoerende regisseur
en de onderscheiden partners als voor het kunnen nakomen van afspraken tegenover elkaar?
hoe kan worden gewaarborgd dat volgens de afspraken wordt gewerkt; wie heeft zeggenschap en kan ingrijpen als een van de partners haar afspraken niet nakomt en welke bevoegdheden en instrumenten zijn daarvoor nodig?

2.3.2 Integraal en in samenhang.
"Integraal werken" is aan de orde als voor een onderwerp (doel, maatregel) meer disciplines
nodig zijn of waaraan vanuit meer dan één beleidsterrein moet worden gewerkt. Voor een dergelijk onderwerp moet worden nagegaan of er door één of door méér partijen actie moet worden
ondernomen. Als dat zo is, wordt er een volgorde van handelen afgesproken die het best en
snelst tot een goede oplossing leidt. Het gaat hier om de inhoud en het belang van het onderwerp, niet om het belang van een van de partijen die aan de oplossing moet werken. Samenwerking is verrijkend. Afzonderlijke taken blijken leuker, beter en met meer rendement uitvoerbaar.
Mensen leren van elkaar en ze leren ook dat ze dingen moeten afleren.
Van "samenhang" is sprake als:
duidelijk is op welke beleidslijn, maatregel of voorziening een actie aansluit;
de voorziening of maatregel een goed te omschrijven betekenis heeft voor een andere;
het gaat om een zogenoemde “doorgaande lijn”. Activiteiten, maatregelen en beleidslijnen
moeten elkaar systematisch opvolgen en op elkaar aansluiten, niet dwarszitten. Het gaat om
de vorm;
de ene medewerkende weet waar zijn of haar collega mee bezig is, zodat daarop ingehaakt
of aangesloten kan worden. Dit geldt zowel binnen als tussen instellingen, organisaties en
gemeente.
Het is op zich niet zo moeilijk om beleidslijnen met elkaar te verbinden als dat nodig is voor een
goed resultaat. Het heeft wel enige tijd nodig voordat iedereen dat ook beseft en daarnaar handelt. Het gaat dus om Systematisch Samenwerken in Samenhang, de 3xS in het bestaande veiligheidsbeleid.
Integraliteit (inhoud) en samenhang (vorm) dienen op elkaar aan te sluiten in ons veiligheidsbeleid. In het verlengde van de eerder genoemde nota uit 2002 onderscheiden we de verschillende
fasen waarin een veiligheidsonderwerp aan de orde kan zijn in: pro-actie en preventie, preparatie, repressie en nazorg.
Onder pro-actie en preventie verstaan we het structureel voorkómen van onveiligheid door oorzaken daarvan vóór te zijn, te beperken of weg te nemen.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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Voorbeelden: verbeteren beheer / onderhoud van openbare ruimten; toezicht; vroegtijdig ingrijpen door ouders en leerkrachten op het gedrag van hun kinderen en leerlingen;
buurtpreventie; aanbrengen van inbraakwerende voorzieningen aan woningen, winkels
en bedrijven door eigenaren en huurders; voorlichting over drugs en alcohol; samenwerkingsverband rond veilig uitgaan; aankondiging toepassing van de Wet BIBOB (zie
verderop) bij bijvoorbeeld vergunningverlening in het kader van de drank- en horecawet.
Van preparatie is sprake bij rampenbestrijding en bij de brandweer. Het gaat om voorbereidende
werkzaamheden.
Voorbeelden: voorbereidend werk voor noodverordeningen, trainingen, opvanglocaties,
maken van werkinstructies voor de deelnemers aan de rampenbestrijding.
Met repressie bedoelen we daadwerkelijk handhaven van regels en het daadwerkelijk ingrijpen
om onveiligheid te bestrijden.
Voorbeelden: aanhouden en in hechtenis nemen van verdachten van overtredingen en
misdrijven; boetes bij fout parkeren, te hard rijden of rijden door rood; laten uitvoeren
van taakstraffen; boetes voor spijbelen.
Van nazorg is sprake als veiligheidsslachtoffers worden opgevangen en bij de zorg die nodig is
om personen na repressieve maatregelen weer kansen te bieden om volwaardig in de sociaalmaatschappelijke omgeving terug te keren.
Voorbeelden: opvang van slachtoffers van huiselijk geweld; reclassering; afkickcentra;
projecten begeleid wonen; uitvoeren convenant nazorg veelplegers.

2.3.3 Praktijkgericht en pragmatisch. Afspraken maken en doen wat je afspreekt.
Valkenswaard is een betrekkelijk kleine gemeente. Het is onmiskenbaar zo dat de beleving van
en het denken over veiligheid door inwoners, organisaties, instellingen en ondernemingen behalve door eigen ervaringen, ook beïnvloed worden door informatie die ons dagelijks uit de verschillende media bereikt. Maar Valkenswaard is geen wijk van Amsterdam of Rotterdam en ook
niet van Eindhoven of Helmond. Wat ergens anders aan de orde is, hoeft hier helemaal geen rol
te spelen en wat we hier belangrijk vinden, speelt ergens anders misschien niet of minder.
Daarmee zeggen we niet dat men zich in Valkenswaard niet onveilig kan voelen of dat men in
Valkenswaard geen slachtoffer of dader van een of andere vorm van crimineel gedrag kan zijn
en, zoals uit de politiecijfers blijkt, ook daadwerkelijk is.
We zeggen wel dat we belevingen en ervaringen met beide benen op de grond en binnen de context van onze eigen gemeente en regio moeten beoordelen om vervolgens te kunnen constateren
of bepaalde situaties zich hier al dan niet feitelijk voordoen. Als dat zo is, moeten we aan het
werk en als dat niet zo is, moeten we dat goed kunnen uitleggen.
Voor "Samen werken aan een Veilig(er) Valkenswaard" geldt dan ook: alle inwoners, ondernemers/gemeente als organisatie/instellingen en organisaties zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen en andermans veiligheid én we doen lokaal wat echt lokaal kàn en
regionaal wat bij voorkeur regionaal moet. We hebben hier nu eenmaal niet de personele en financiële middelen om op elk signaal optimaal te reageren met adequate maatregelen en voorzieningen.
We kijken dus goed naar de praktijk van alledag en pakken die onderwerpen op die er daadwerkelijk toe doen. Daarbij laten we ons leiden door de volgende beginselen:
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Consistentie

De weg die we gezamenlijk inslaan blijven we volgen.
Er kan alleen van worden afgeweken als daarover op het geëigende niveau
afspraken worden gemaakt.

Communicatie

Partijen die werken aan Veilig(er) Valkenswaard informeren elkaar én hun
achterbannen over het beleid en de uitvoering daarvan.
Dit geldt nadrukkelijk ook voor de resultaten - de positieve en de minder
positieve - daarvan. In termen van LeefOmgevingGericht Werken wil dit
zeggen: zoek de vraag en de vraag daarachter. Zoek ook de openbaarheid en
het succes. Houd de procesgang goed in het oog en gebruik eigen bevindingen en die van anderen voor een goede, realistische evaluatie.
Elke partner probeert zich steeds in de positie van de andere partner (inwoners, ondernemers, organisatie, collega) te verplaatsen.
Handig hulpmiddel hierbij is om je steeds af te vragen: wat zou ik er zelf
van vinden als de ander doet wat ik nu doe?

Coöperatie

Samen met anderen aan het werk zijn wordt onze tweede natuur. In termen
van LeefOmgevingGericht Werken gaat het erom antwoord op de vragen te
zoeken en te zoeken naar de partner met wie je samen tot het beste antwoord kunt komen.
Zoek draagvlak en zoek klankborden.
Handig hulpmiddel hierbij is om je met regelmaat af te vragen: Wie heeft er
last van als ik nu ophoud met waar ik mee bezig ben?

Consideratie

Niet iedereen heeft hetzelfde tempo (te snel of te langzaam) en niet iedereen
heeft hetzelfde proces doorgemaakt. Natuurlijk is hieraan met een goede
communicatie een mouw te passen, maar verschillen zullen er altijd blijven.
Toon begrip en respect voor de manier waarop iedereen zich op zijn of haar
eigen wijze en soms ook eigenwijze manier inzet voor een Veilig(er) Valkenswaard.
Maar: Er moet wel gewerkt worden en daarbij zullen er knopen moeten
worden doorgehakt, dus uitgangspunt is voor alle partijen: afspreken wat je
doet en doen wat je afspreekt. Afspraak is afspraak.

Con amore

Is het resultaat als al deze beginselen goed ter harte worden genomen.

In de volgende hoofdstukken (3 t/m 8) beschrijven we per veiligheidsveld:
een subjectieve en objectieve karakteristiek van de bestaande situatie in de jaren 2004-2006
en de conclusies die we daaraan voor de agenda in de komende jaren moeten verbinden;
het einddoel dat we in 2010 daarmee gehaald willen hebben (ambitie), een of meer speerpunten om dat doel te kunnen bereiken, prioriteiten en de maatschappelijke resultaten die we
in 2010 bereikt willen hebben.

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010

pagina 16 van 48

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG(ER) VALKENSWAARD

3 VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
3.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Subjectieve gegevens
Uit de bewonersenquête komt naar voren dat bewoners zich in de eigen wijk redelijk veilig voelen. Als rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt scoren alle wijken een ruime 7. Ongeveer 22% van de bewoners zegt zich wel eens onveilig te voelen. Hiervan baseert 47% (in Borkel & Schaft 63%) zich op opgedane ervaring en 53% zegt zich te baseren op berichten in de
media of van horen zeggen. Eén op de 8 bewoners (12%; Dommelen 18% en Borkel & Schaft
6%) mijdt plekken in de eigen woonbuurt. Deze plekken worden als volgt aangeduid: in de
avonduren onverlichte fiets- en voetpaden, paden achter en tussen flats, parken en bossen en het
winkelcentrum De Belleman. Als redenen om die plekken te mijden noemt bijna 50% overlast
van zich asociaal gedragende mensen (vooral jongeren), 11% noemt donkere locaties en 11%
plekken die een onveilig gevoel oproepen.
Op de vraag of men in Valkenswaard buiten de eigen buurt plekken mijdt, zegt 3% vaak en 28%
soms. Het vaakst noemt men het centrum/omgeving Markt tijdens uitgaanstijden, afgelegen en
donkere straten en bossen, parken, buitengebied, wandel- en fietspaden en het winkelcentrum
De Belleman. Als redenen waarom men deze plekken (soms) mijdt noemt 21% dezelfde redenen als die voor de eigen buurt.
De top 5 van wijk- en buurtproblemen die in de bewonersenquête zijn genoemd luidt:
Valkenswaard-West
overlast verkeer (27%)
overlast algemeen (26%)
parkeren (13%)
voorzieningen jeugd (6%)
verbeteren infrastructuur (5%)
Valkenswaard-Oost
overlast verkeer (33%)
overlast honden, jongeren en asociaal gedrag (19%)
parkeren (overlast, mogelijkheden) (14%)
onderhoud/schoonhouden openbare ruimte (8%)
verbeteren infrastructuur (6%)
Dommelen
overlast honden, jongeren en asociaal gedrag (38%)
verkeer (snelheid) (22%)
parkeren (overlast, mogelijkheden) (12%)
groenvoorzieningen (7%)
voorzieningen voor kinderen en oudere jeugd (7%)
Borkel & Schaft
verkeer (snelheid/sluipverkeer) (43%)
overlast van honden, asociaal gedrag en geluid (10%)
voorzieningen (winkels, openbaar vervoer) (8%)
verbeteren infrastructuur (7%)
veiligheid (o.a. straatverlichting) (7%)

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010

pagina 17 van 48

SAMEN WERKEN AAN EEN VEILIG(ER) VALKENSWAARD
Uit de Politiemonitor Bevolking 2005 blijkt voor de hele Politieregio Brabant Zuidoost:
ten opzichte van 2004 is er een daling van het aandeel bewoners dat vaak waardevolle spullen thuis laat om beroving tegen te gaan;
de veiligheidsbeleving is in de regio ten opzichte van 2004 toegenomen.
Uit de gezondheidspeiling 18 t/m 64 jarigen Valkenswaard 1999-2000 (GGD ZOB) komen op
het gebied van alcohol- en drugsgebruik de volgende cijfers:
Alcohol
Drinkt niet 15%, Licht 48%, Matig 28% en (zeer) excessief 9%.
Laatste 4 weken wel eens 6 of meer glazen op 1 dag gedronken: 38%.
Laatste 4 weken minstens 1x per week 6 of meer glazen gedronken: 17%.
Drugs
Hasj/marihuana gebruikt? Ooit 11%, laatste jaar: 3%.
Ooit synthetische drugs gebruikt? Ja 3%, ecodrugs 2%, andere drugs 2%.
Gokken
Afgelopen week op gokkast gespeeld? Ja 3%.
In 2004 had de GGZ Eindhoven (GgzE) 610 cliënten uit Valkenswaard met psychische/psychiatrische klachten. Voor slechts een zeer beperkt deel hebben deze cliënten invloed
op de beleving van (on) veiligheid.
Objectieve gegevens
Omschrijving
2004 2005
Diefstal/inbraak woningen, aangiften
130
67
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, aangiften
460 302
Diefstal van motorvoertuigen, aangiften
84
66
Brom-, snor, fietsdiefstal, aangiften
429 281
Zedenmisdrijf, aangiften
16
13
Openlijk geweld, aantal
6
6
Bedreiging, aangiften
65
61
Mishandeling, aangiften
94
97
Drugs/drankoverlast, meldingen
31
32
Parkeeroverlast, meldingen
178 176
Burengerucht / relatieproblemen, meldingen
313 245
Huisvredebreuk, meldingen
3
4
Overlast overig, meldingen
269 240
Bron: cijfers politie voor Valkenswaard
Conclusies
Op grond van de voorgaande analyse van de objectieve en subjectieve veiligheid op dit veiligheidsveld concluderen we dat de volgende onderwerpen hoog op de agenda (blijven) staan:
Terugdringen woninginbraken, diefstal van fiets-, brom- en snorfietsen, diefstal van en uit
auto's en motoren, vernieling en zaaksbeschadiging.
In beeld krijgen van huiselijk geweld en dit probleem met een sluitende ketenaanpak terugdringen.
Verminderen van verloedering van de woonomgeving.
Terugdringen van woonoverlast en versterken van de integrale aanpak daarvan.
Tegengaan van drugsoverlast en hiertoe de samenwerking tussen alle partners versterken.
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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3.2

Einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten, resultaten

3.2.1 Ambitie 2010
Valkenswaard is een gemeente waar inwoners zich veilig voelen in de eigen woon- en leefomgeving. Van overlast is nauwelijks sprake. De meeste mensen zijn sociaal weerbaar en spreken
elkaar aan op gedrag dat tot overlast leidt. Het aantal inbraken in woningen en diefstal van
auto's, fietsen en aantasting van andere bezittingen zijn aanzienlijk teruggebracht. Of dit resultaat gehaald kan worden is mede afhankelijk van niet door de gemeente te beïnvloeden factoren,
zoals de aangiftebereidheid. Voor aanpak van huiselijk geweld en nazorg van slachtoffers en
daders bestaat een sluitend systeem. Op geweldmisdrijven wordt snel, daadkrachtig en via een
sluitende aanpak gereageerd.

3.2.2 Speerpunten, prioriteiten en resultaten
Speerpunt 1: het vergroten van bewonersbetrokkenheid
Veiligheid hoort tot de basiskwaliteiten van het dagelijkse leven. Niet voor niets worden veiligheid en leefbaarheid vaak in één adem genoemd. Het waarborgen van de veiligheid in de woning en in de openbare ruimte, we noemen dit laatste ook wel het publieke domein, is in de eerste plaats een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor elke burger, groot en klein en oud en
jong.
Speerpunt 2: het verder verminderen van criminaliteit en overlast
Buurtpreventieprojecten
Inspanningen van onze bewoners, zoals het op eigen initiatief en samen met andere partners, organiseren van buurtpreventieprojecten, worden door ons gewaardeerd. Tot nu toe stellen wij
hier ad hoc ook een financiële bijdrage voor beschikbaar.
Wij willen deze inspanningen ook de komende jaren financieel blijven waarderen. We zullen
hiervoor eenvoudige criteria opstellen op grond waarvan deze bewonersinitiatieven voor een bescheiden tijdelijke gemeentelijke financiële bijdrage in aanmerking kunnen komen. Deze criteria zullen we bekend maken. Voorwaarde is wel dat hiervoor op de gemeentebegroting 1.000
per jaar wordt gereserveerd. We zullen dit meenemen bij de voorbereiding van de jaarlijkse begrotingen vanaf 2007.
Politiejaarplan
Over de inspanningen die wij van de politie en het Openbaar Ministerie verwachten, maken we
elk jaar afspraken die worden vastgelegd in het jaarplan van de politie. Dit plan wordt vastgesteld door het Driehoeksoverleg. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de kerntaken van de
politie, te weten: handhaving van de openbare orde, strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde (opsporing) en noodhulpverlening. Betreft dit vooral de repressieve kant, ook de preventieve aspecten komen in dit jaarplan aan bod via bijvoorbeeld afspraken over de buurtbrigadiers
en het Jeugd Preventie Project (JPP). Hoewel dit niet aan de orde komt in het jaarplan, zullen
we de inzet van gemeentelijke toezichthouders hierop zoveel mogelijk laten aansluiten.
Prioriteit: Aanpak en nazorg veelplegers.
Op regionaal niveau hebben we eind 2005 een convenant "Aanpak veelplegers" ondertekend.
Medio 2006 zijn er landelijk en regionaal nadere afspraken gemaakt over de nazorg van veelplegers na detentie. Over de uitvoering gaan we lokaal en/of samen met Waalre binnen de Driehoek, afspraken maken. Deze afspraken zullen meegenomen worden in het jaarplan van de politie en in de gemeentelijke bedrijfsplannen.
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Keurmerk Veilig Wonen
Van woningbouwverenigingen verwachten wij dat zij hun activiteiten op het terrein van het
Keurmerk Veilig Wonen voor bestaande woningen voortzetten. Zelf doen wij dat ook via de
vergunningverlening voor nieuw te bouwen, ook particuliere, woningen. Om in aanmerking te
komen voor het Keurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouw moet aan een breed pakket van eisen
zijn voldaan. Dit pakket varieert van eisen op het gebied van de woningdichtheid in een wijk en
de hoogte van het complex tot eisen aan het slot op de deur. Wij zullen nagaan in welke mate
onze gemeentelijke inspanningen nog voldoende actueel zijn en zonodig zullen we deze aanscherpen.
Aanpassingen aan bestaande particuliere woningen om aan dit keurmerk te voldoen, zijn in beginsel voor rekening van de eigenaren van die woningen. Als echter blijkt dat er op buurt- of
straatniveau bij het merendeel van de particuliere eigenaren behoefte is aan aanpassingen, zijn
wij bereid hieraan een bescheiden financiële bijdrage te leveren. We zullen dit dan meenemen
bij de voorbereiding van de jaarlijkse kaderbrieven (voorjaarsnota) en/of begrotingen.
Prioriteit: Woonoverlast en huiselijk geweld.
Aantasting van de veiligheid in en om de woning trekt een zware wissel op de slachtoffers daarvan. Hierop reageren we langs twee lijnen.
In de eerste plaats door het instandhouden van het Woon Overlast Team en het daarmee samenhangende samenwerkingsverband (stuurgroep). In het voorjaar van 2006 hebben partijen hiertoe
hun bestaande convenant geactualiseerd.
In de tweede plaats maken wij ons sterk voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld, waarbij uiteraard de primaire zorg uitgaat naar de slachtoffers hiervan, meestal vrouwen en kinderen.
Daarnaast zal er aandacht zijn voor adequate hulpverlening aan de dader, met wie de slachtoffers om allerlei hen moverende redenen niet zelden de relatie willen laten voortbestaan.
Met het Informatiepunt STOP Huiselijk Geweld in Eindhoven, zonodig het Bureau Jeugdzorg
en de in Valkenswaard op dit terrein werkzame organisaties, willen wij nog in 2006 komen tot
resultaatgerichte afspraken over een sluitende aanpak, aansluitend op de regionale afspraken.
De gemeente zal hiertoe het initiatief nemen.
Of er rond de voorgaande punten afspraken mogelijk zijn met het Veiligheidshuis Eindhoven,
waarvan onder meer deze regionaal werkende organisaties straks deel zullen uitmaken, is onderwerp van nadere discussie vanaf het laatste kwartaal van 2006.
Bouwvereniging Woningbelang heeft medio 2006 het initiatief genomen om ook van haar kant
bij te dragen aan het bestrijden van woonoverlast. Dit betreft situaties waarin woonoverlast te
maken heeft met psychische problemen van de veroorzaker. Als deze problemen leiden tot
slechte bewoning en overlast dan schakelt Woningbelang NEOS in om woonbegeleiding te geven. Als de bewoner deze begeleiding niet afneemt, loopt hij/zij het risico van huisuitzetting.
De maatschappelijke resultaten die we met deze gezamenlijke inspanningen in 2010 bereikt
willen hebben zijn:
Het rapportcijfer dat bewoners geven aan de veiligheid in hun wijk is in 2010 gelijk of hoger
dan de ruime 7 in 2004.
Het percentage bewoners dat plekken in de eigen buurt (12% in 2004) of buiten de eigen
buurt (3% vaak, 28% soms in 2004) mijdt, omdat men zich daar onveilig voelt, is in 2010
gedaald met 50%. Dit is mede het gevolg van wijk- en dorpsontwikkelingsplannen die vanaf
2006 in uitvoering worden genomen.
In 2010 is er een zodanige integrale en sluitende aanpak rond huiselijk geweld en inbraak/
diefstal, inclusief nazorg voor veelplegers en slachtoffers, dat het aantal aangiften en melMeerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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dingen in 2010 met ten minste 15% is gedaald. Het halen van dit resultaat is mede afhankelijk van niet door de gemeente te beïnvloeden factoren.
De aandacht van politie en justitie voor aangiften en meldingen van diefstal en inbraak blijft
minimaal op hetzelfde niveau als in 2004.
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4 BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID
4.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Subjectieve gegevens
In 2005 hebben de Kamer van Koophandel en de Politie Brabant Zuidoost een veiligheidsonderzoek gehouden onder ondernemers in het centrum van Valkenswaard. De respons was
91,15% (= 119 van de 130 winkeliers).
Uit dit “Onderzoek naar criminaliteitsbeleving” komen de volgende cijfers.
Onderzoek over 2004 (laatste 12 maanden voor de
enquête in 2005)
Personeel heeft zich onveilig gevoeld in de directe omgeving winkel.
Voornamelijk bij de parkeerplaatsen
Kans om in 2004 slachtoffer te worden van een misdrijf
is
- gelijk gebleven
- afgenomen
- toegenomen
Geen angstgevoelens bij ondernemers of hun personeel
als gevolg van bedreiging
Wel angstgevoelens
Daadwerkelijke bedreigingen: nee
Ja, lichamelijk geweld
Ja, geestelijk geweld
Ja, zowel geestelijk als lichamelijk geweld

Resultaat
in %.
24,8
25,0
61,4
1,4
37,2
87,1
12,9
76,3
5,6
13,2
4,9

Op de vraag of men met enige vorm van overlast te maken heeft gehad, zegt 37,8% dat dit zo is.
De aard van de overlast is divers, maar het meest voorkomend zijn: vernieling (27x), rondhangen (22x) en geluidoverlast (18x). De veroorzaker van deze overlast was 22x het uitgaanspubliek, 10x jongeren/scholieren en 12x was niet een specifieke groep te noemen.
25,7% Van de winkeliers had last van vernieling of bekladding van gebouw of ander bedrijfsbezit. Het merendeel van de winkeliers (90,3%) heeft geen inbraak gehad. Bij 17,5% is wel een
inbraakpoging geconstateerd. Twee bedrijven hebben te maken gehad met een beroving of
overval.
Om de veiligheid te vergroten noemden de ondernemers in het centrum van Valkenswaard als
prioriteiten:
beter toezicht door politie en/of bewakingsdienst (32%);
zwaardere straffen (9%);
(betere) verlichting (7%).
Objectieve gegevens
Omschrijving
Zakkenrollerij, aangiften
Diefstal af/uit/van overige voertuigen, aangiften
Straatroof, aangiften
Overvallen, aangiften
Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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Omschrijving
2004 2005
Overige vermogensdelicten, aangiften
285 256
Restcategorie, aangiften
14
9
Vernieling / zaaksbeschadiging, aangiften
388 361
Vernieling/ zaaksbeschadiging, meldingen
156 167
Overlast uitgaansgelegenheden. horeca, meldingen
29
28
Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen, aangiften
162 106
Winkeldiefstal, aangiften
49
54
Bijzondere wetten, meldingen
12
12
Tobiasfeiten (rechtstreekse schikkingen, totaalcijfers
133 161
in het bekeuringen afwikkelingsysteem)
Restcategorie, meldingen
5
78
Bron: cijfers politie voor Valkenswaard
Conclusies
Ook de komende jaren blijft aandacht nodig voor de onderwerpen:
Terugdringen van overlast en criminaliteit op bedrijventerreinen en winkelgebieden.
Versterken van de samenwerking met en tussen de horecabedrijven.

4.2

Einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten, resultaten

4.2.1 Ambitie 2010
De veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra is nog verder toegenomen. Overlast rond
uitgaan, toerisme en grootschalige evenementen is beheersbaar, omdat daarover tussen alle betrokkenen goede afspraken bestaan, die ook worden nagekomen.

4.2.2 Speerpunt, prioriteit en resultaten
Sinds 2004 beschikt het kernwinkelgebied van Valkenswaard over het certificaat Keurmerk
Veilig Ondernemen. De in de matrix bij het hierover gesloten convenant opgenomen afspraken
zijn onderwerp van het reguliere overleg met de Verenigde Winkeliers Valkenswaard. Op basis
van de in juli 2006 gehouden evaluatie is afgesproken om een hernieuwd certificaat na te streven. Dit betreft veiligheid in het openbaar gebied en wij hebben besloten de kosten hiervan voor
rekening van de gemeente te nemen.
Wij zullen de ondernemers van andere winkelgebieden en bedrijventerreinen stimuleren om
eveneens te werken aan de toekenning van dit keurmerk. Onderwerpen als brandveiligheid en
ontruimingsplannen, inclusief het gemeentelijke toezicht daarop, zijn hierbij wat ons betreft ook
aan de orde.
Een van de voorwaarden om dit te realiseren is het beschikbaar stellen van ca. 7.500 per gebied als gemeentelijke bijdrage in de kosten van het keurmerk en de begeleiding daarbij. We
zullen dit meenemen bij de voorbereiding van de jaarlijkse kaderbrieven (voorjaarsnota) en begrotingen.
Het Verenigd Industrieel Contact (VIC) is initiatiefnemer van de oprichting van de Schaapsloop
BV. Hierin zijn gezamenlijke (o.a. Arbo-dienst, collectieve surveillance) en gemeenschappelijke
activiteiten (o.a. inkoop) overeen gekomen. In ons overleg met ondernemers zullen wij dergelijke initiatieven op andere terreinen stimuleren.
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Speerpunt 3: Veilig uitgaan. Prioriteit.
Sinds kort neemt Koninklijke Horeca Nederland afdeling Valkenswaard weer deel aan het overleg met de horecaondernemers. Met hen willen wij komen tot (aanpassing van de) afspraken
over Veilig Uitgaan. Onderwerpen als het toelatingsbeleid & discriminatie, sluitingstijden, geluid, handhaving en het opstellen van een of meer stappenplannen daarvoor zijn hiervan wat ons
betreft onderdeel. In het voorjaar van 2006 is hiermee al gestart. De evaluatie van het horecabeleid (2005), ons recent vastgestelde Evenementenbeleid (januari 2006) en de reactie van het horecaoverleg op het regionale plan dat tot vermindering van alcoholgebruik bij jongeren onder 16
jaar moet leiden, worden hier uiteraard bij betrokken.
In overleg met de politie hebben wij besloten vooralsnog af te zien van toezicht in de vorm van
camera’s in de uitgaansgebieden.
Door de gelijknamige regionale subwerkgroep IVB is begin 2006 een handreiking gebiedsontzeggingen opgesteld. Op basis daarvan gaan wij na of, en zo ja welke, wijzigingen er in onze
Algemene Plaatselijke Verordening nodig zijn.
De maatschappelijke resultaten die we met deze gezamenlijke inspanningen in 2010 bereikt
willen hebben zijn:
De overlast (37,8% in 2005) rond het uitgaan in Valkenswaard is subjectief en objectief in
2010 tot maximaal 20% gedaald als gevolg van sluitende afspraken tussen de horecaondernemers, politie en gemeente in een vast samenwerkingsverband over toelating, sluitingstijden en handhaving.
In 2010 beschikken meer winkelgebieden (dan het centrum) en meer bedrijventerreinen (dan
De Schaapsloop) over een Keurmerk Veilig Ondernemen.
De functie van Valkenswaard als centrumgemeente voor veilig uitgaan en veilig winkelen is
versterkt.
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5 JEUGD EN VEILIGHEID
5.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Subjectieve gegevens
De uitkomsten van de bewonersenquête Leefbaarheid en Veiligheid staan in paragraaf 3.2.
Uit de jeugdmonitor 12 – 17 jaar Valkenswaard 2003-2004 komen over het onderwerp “leefstijl” de volgende resultaten naar voren:
9% kampt met ernstig overgewicht
10% rookt dagelijks (regio 7%) voornamelijk 15-17 jarigen
3% drinkt excessief en 4% 20 glazen of meer per week
25% was in de laatste week dronken of aangeschoten
4% heeft in afgelopen vier weken wiet of hasj gebruikt, 20% van hen minstens 8x
0,5% gebruikte in die periode XTC, hallucinogene paddestoelen en cocaïne of heroïne door
0,7%, Geen amfetamines.
Van gebruikers van drugs zegt 25% dat hun ouders het afraden en 38% van de ouders verbiedt het. Bij 6% vinden ouders het goed en bij 25% zijn de ouders niet op de hoogte.
4% heeft in de afgelopen 4 weken gegokt (gokkast of fruitautomaat), hiervan deed 50% dat
1 keer, en 50% vaker (voor de regio gelden dubbele aantallen).
Over het onderwerp “veiligheid en criminaliteit” geeft de jeugdmonitor als resultaten:
26% voelt zich wel eens onveilig, m.n. op straat, in eigen buurt en bij uitgaansgelegenheden
Bijna 25% heeft in afgelopen jaar zelf een strafbaar feit gepleegd (vechten, brandstichting,
winkeldiefstal)
28% was slachtoffer van m.n. diefstal en vernieling.
10% staat onverschillig tegenover criminaliteit.
10% is aangehouden vanwege overtreding of misdrijf; 2% is doorverwezen naar HALT.
Over voorzieningen laat de jeugd zich volgens voornoemde jeugdmonitor als volgt uit:
Men is positiever over de eigen gemeente dan gemiddeld in de regio, maar: 33% beoordeelt
speel- en sportvoorzieningen als matig tot slecht en ruim 40% vindt de ontmoetingsvoorzieningen niet goed. Vooral pleintjes en gras/voetbalvelden worden gemist.
16% mist vrijetijdsactiviteiten en 20% mist uitgaansgelegenheden.
Ruim 33% wil meedenken over jeugdbeleid op gemeentelijk en/of provinciaal niveau.
Uit contacten met politie, scholen en horecaondernemers blijkt dat men zich zorgen maakt over
jongeren die risicovol gedrag vertonen. Het gaat dan in het bijzonder om jongeren die overlast
veroorzaken na bovenmatig gebruik van alcohol. Ook maakt men zich ernstige zorgen over de
jonge leeftijd waarop kinderen (veelvuldig) alcohol en drugs (wiet en cocaïne) gebruiken.
Objectieve gegevens
Van de 774 jongeren die in 2004 bij Bureau Halt Eindhoven terechtkwamen, kwamen er 54 uit
Valkenswaard.
De politie heeft in 2004 31 en in 2005 32 jongeren verwezen naar het Jeugd Preventie Project:
13 jongens en 19 meisjes.
Volgens het jaarverslag 2005 van het JPP zijn 8 kinderen 10 jaar of jonger, 10 kinderen tussen
de 11 en 14 jaar en 4 kinderen tussen 15 en 18 jaar. De problemen van deze kinderen hadden te
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maken met: leefomgeving (27), school (15), vrije tijd (17), politie/justitie (3), gezondheid (6),
huisvesting (4) en financiën (3). De gemiddelde duur van de hulpverlening was 0 tot 4 weken
(3), 5 tot 8 weken (12), 9 tot 12 weken (8) en meer dan 12 weken (6). De hulpverlening is voor
29 kinderen afgerond in 2005. Voor de meeste kinderen was de doelstelling bereikt (18). 2 Kinderen zijn terugverwezen, 5 zijn er doorverwezen naar begeleiding en bij 5 kinderen is de hulpverlening afgebroken. Alle 29 kinderen zitten nog op school.
De Criminaliteitsbeeldanalyse - Jeugd heeft, in aansluiting op het landelijke beleid op basis van
het rapport "Jeugdgroepen in beeld", als doel om op gestandaardiseerde wijze inzicht te bieden
in aard, omvang, spreiding en andere kenmerken van jeugdcriminaliteit in een politieregio. De
bronnen hiervoor zijn: jeugdkubus uit GIDS en BPS.
Deze cijfers zien er voor Valkenswaard als volgt uit:
Cijfers 2004
Aantal inwoners
0-17 jaar (Valkenswaard 0-19 jaar)
- jongens
- meisjes
Geregistreerde verdachten
- jonger dan 18 jaar
- jongens
- meisjes
Leeftijdgroep 0 t/m 11
Leeftijdgroep 12 t/m 17
Incidenten met 1 of meer verdachten per pleegplaats
- waarvan jeugdige verdachten
Veelplegers 12 t/m 17 jaar
Veelplegers 18 t/m 24 jaar
Veelplegers 25 jaar en ouder
Totaal politieregio
Incidenten, gepleegd door minimaal één 12-17 jarige uit Valkenswaard

Politieregio
724.971
158.849 = 21.9%
51.2%
48.8%
15.884
2.641 = 16.6%
2.215 = 80%
516 = 20%
123
2.518
22.292

Valkenswaard
31.059
7.048
3.535
3.513
495
87 = 18%

2.878
144
199
950
1.293

118
6
6
23
35
106

905

Conclusies
Voor de komende jaren zal de aandacht blijven uitgaan naar:
Terugdringen van overlast en verstoring van de openbare orde en versterken van de samenwerking tussen de verschillende organisaties die hierbij betrokken zijn.
Beperken van de gevolgen van drugsgebruik en overmatig gebruik van alcohol.
Jeugdcriminaliteit tegengaan via een sluitende aanpak.
Inzicht krijgen in behoefte aan jeugdvoorzieningen.

5.2

Einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten, resultaten

5.2.1 Ambitie 2010
Jongeren zitten op school of zijn aan het werk. Op spijbelen en ontduiking van de leerplicht
wordt daadkrachtig gereageerd. Voor jongeren die door risicovol gedrag (waaronder het gebruik
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van drugs en overmatig gebruik van alcohol) of anderszins dreigen uit te vallen en in het criminele circuit dreigen terecht te komen, bestaat er een sluitende aanpak die hen weer toekomstmogelijkheden biedt. Overlast, vernieling en vandalisme door jongeren is ook hierdoor substantieel
teruggebracht.

5.2.2 Speerpunt, prioriteit en resultaten
Speerpunt 4: het verminderen van de veiligheidsrisico's voor jongeren
Voor de jongeren in Valkenswaard is het belangrijk dat zij kansen krijgen om hun ontwikkelingsmogelijkheden te benutten. De ouders of verzorgers zijn de eerstverantwoordelijken om
hen daarbij te ondersteunen.
Op hun weg naar volwassenheid wordt de omgeving die hen beïnvloedt steeds groter: huis,
buurt, wijk, school, uitgaan, werken, zelfstandig wonen. En daarmee stijgt ook de mogelijkheid
dat ze in aanraking komen met onderwerpen en gedragingen die strijden met algemene maatschappelijke normen en waarden. Een aantal jongeren is onvoldoende toegerust om daar weerstand aan te bieden of verkeert in (huiselijke) omstandigheden waar deze waarden en normen
minder tot niet in acht worden genomen. Inspanningen voor jongeren die slachtoffer zijn van
vormen van huiselijk geweld zijn vermeld onder 3.2.2.
In dit veiligheidsveld gaat het over jongeren die de kans lopen om zich ongewenst of risicovol
gedrag aan te meten of dit gedrag al vertonen. Het is (landelijk) bekend dat dit risico groter is bij
jongeren die voortijdig de school verlaten zonder startkwalificatie en/of jongeren die spijbelen
en ook anderszins de leerplichtwetgeving ontduiken. Het gaat dan om jongeren die dader zijn
van overtredingen en misdrijven (zie onder 3.1), jongeren die door hun gedrag de eigen ontwikkelingskansen schaden en jongeren die door hun gedrag overlast voor anderen veroorzaken.
Wij zetten de uitvoering van maatregelen uit het bestaande Meerjarenplan Jeugdbeleid 20022006 voort. We denken hierbij bijvoorbeeld aan het Overleg Jongeren Ontmoetings Plaats /
Jongeren Op Straat (JOP/JOS) en aan de subsidie van 27.670 (in 2006) voor de Stichting De
Combinatie voor de inzet van 0,8 fte van het Jeugd Preventie Project voor Valkenswaard.
Zowel met de jeugdraad als met het jeugdplatform en bestaande netwerken, bijvoorbeeld rond
jeugdhulpverlening en leerplicht, zullen wij ons inspannen om de uitgangspunten en werkwijze
die we in hoofdstuk 2 hebben beschreven ook in deze lopende processen ter harte te nemen.
In 2006 hebben wij drie projecten in het kader van de tijdelijke stimuleringsregeling Buurt Onderwijs Sport 2008-2011 ingediend en deze projecten zijn door het Ministerie van VWS ook
gehonoreerd. Deze drie projecten zijn: Gezonde kinderen, Gezonde wijken en Gezonde jongeren en zij borduren deels voort op de projecten onder de vorige tijdelijke regeling (Breedtesport
Impuls). Bij de uitvoering zullen wij de uitgangspunten uit hoofdstuk 2 ter harte nemen en waar
mogelijk aansluiten op te maken afspraken zoals hierboven genoemd.
Prioriteit: Sluitende aanpak bestrijden risicovol gedrag jongeren
De ervaringen in de bestaande overlegverbanden en de door ons gewenste werkwijze vormen de
basis voor ons overleg met de meest betrokken partners (Paladijn, scholen, GGD-JGZ, Dommelregio, HALT, politie, jeugdzorg, Novadic-Kentron, reclassering, het centrum voor werk en
inkomen, leerplicht en de Jeugdraad) om tot structurele afspraken te komen. Die afspraken moeten leiden tot een adequate aanpak van criminaliteit en overlast en tot het weer bieden van toekomstperspectief aan jongeren. Bestaande afspraken worden getoetst aan hoofdstuk 2 en waar
nodig aangepast of ondergebracht in andere afspraken.
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We houden hierbij rekening met ontwikkelingen die op dit terrein op ons afkomen, bijvoorbeeld
die in het kader van de landelijke Operatie Jong, en ontwikkelingen die beogen gemeentelijke
voorzieningen te realiseren. Onder meer gaat het dan om een Centrum voor Jeugd en Gezin dat
in februari 2006 door de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor elke gemeente is aangekondigd.
Binnen deze prioriteit krijgen twee onderwerpen extra aandacht.
Regionaal projectplan Alcohol en jongeren 2006 t/m 2009
Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven heeft samen met STAP het Projectplan alcohol
en jongeren 2006 t/m 2009 ontwikkeld voor de regiogemeenten (zie hoofdstuk 1). Wij hebben
besloten dat ook onze gemeente aan dit regionale project zal deelnemen. Dit project is op 1 november 2006 gestart.
Lokale aanpak beperken gebruik alcohol en drugs door kinderen en jongeren
Een eerste stap is in maart 2006 gezet met de opdracht aan Novadic-Kentron om een versneld
veldonderzoek onder intermediairen te doen naar aard en omvang van risicovol gedrag van jongeren. Wij hebben de uitkomsten en aanbevelingen van dit onderzoek in juli 2006 ontvangen.
Deze vormen de basis voor overleg met betrokken instanties (rond jeugd, jeugdhulpverlening,
verslavingszorg en uitgaan) om tot concrete, structurele afspraken te komen. Uiteraard dienen
deze aan te sluiten bij de afspraken rond veilig uitgaan (zie onder 4.2.2) en bij de afspraken die
in het kader van prestatievelden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning zijn of worden
gemaakt.
De maatschappelijke resultaten die we met deze gezamenlijke inspanningen in 2010 bereikt
willen hebben zijn:
Het aantal jongeren dat dreigt te ontsporen is in 2010 aanzienlijk teruggebracht. Dit blijkt
enerzijds uit de cijfers van de afdeling leerplicht en het Bureau Jeugdzorg en anderzijds uit
een daling van de cijfers uit 2004 voor overlast door jongeren voor de onderscheiden wijken
en Valkenswaard als geheel in de Bewonersenquête Leefbaarheid & Veiligheid.
Door de integrale aanpak en bestrijding van risicovol gedrag door jongeren, is in 2010 het
totale aantal aangiften en meldingen van overlast en uitgaansgerelateerde criminaliteit en/of
vandalisme met ten minste de helft van de aantallen uit 2004 gedaald (de politiecijfers maken geen leeftijdonderscheid tussen aangiften en meldingen, waardoor er geen concrete cijfers genoemd kunnen worden). Als meetinstrument kan ook de Criminaliteitsbeeldanalyse Jeugd dienst doen.
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6 EXTERNE EN FYSIEKE VEILIGHEID
6.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Subjectieve gegevens
Uit het, in paragraaf 4.1 genoemde veiligheidsonderzoek van de Kamer van Koophandel en de
politie is naar voren gekomen dat:
32,1% van de winkeliers beschikt over een goedgekeurd ontruimingsplan brandveiligheid
bij 6,7% een ontruimingsplan in voorbereiding is, en
61,2% hiervoor nog geen actie heeft ondernomen.
In de bewonersenquête Leefbaarheid & Veiligheid hebben de bewoners aangegeven wat hun top
5 voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in Valkenswaard als geheel is.
Schematisch zien deze er als volgt uit.
ValkenswaardWest

ValkenswaardOost

Dommelen

Borkel &
Schaft

Prioriteiten voor hele gemeente
1. verkeersveiligheid (27%)
2. meer politiecontrole (11%)
3. parkeerbeleid aanpassen o.a. betaald parkeren (10%)
4. aanpak overlast jongeren, uitgaansleven, drugs, hondenpoep (10%)
5. voorzieningen voor kinderen en oudere jeugd (7%)
1. verkeersveiligheid (31%)
2. parkeerbeleid aanpassen o.a. betaald parkeren (10%)
3. meer politiecontrole (9%)
4. voorzieningen voor kinderen en oudere jeugd (8%)
5. verbeteren infrastructuur (8%)
1. verkeersveiligheid (21%)
2. aanpak overlast (15%)
3. parkeerbeleid aanpassen o.a. betaald parkeren (12%)
4. meer politiecontrole (10%)
5. voorzieningen voor kinderen en oudere jeugd (9%)
1. verkeersveiligheid (30%)
2. voorzieningen (winkels, openbaar vervoer en postagentschap) (12%)
3. veiligheid (o.a. straatverlichting) (9%)
4. parkeerbeleid aanpassen o.a. betaald parkeren (7%)
5. meer politiecontrole (6%).

Objectieve gegevens
Omschrijving
Verkeersoverlast, meldingen
Verkeersoverlast, bekeuringen
Verkeersongevallen materieel, registratie
Letselongevallen
Ziekenhuisgewonden bij aanrijding
Verkeersdoden
Doorrijden na aanrijding
Brand/ontploffing, aangiften
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Omschrijving
2004
Milieu grijs, meldingen
52
Milieu groen, meldingen
6
Milieu overig, meldingen
19
Snelheidsovertredingen, bekeuringen op kenteken
1.375
Aantal staandehoudingen
522
Alcoholmisdrijven artikel 8 ingezonden p.v.'s
103
Gebruik van gordel, helm, etc. bekeuringen/staandehoudingen
235
Rood licht, bekeuringen op kenteken
92
Bekeuringen op staandehoudingen
33
Weg overig, bekeuringen op kenteken
244
Bekeuringen op staandehoudingen
474
Bron: cijfers politie voor Valkenswaard

2005
66
8
15
709
895
63
383
232
182
256
732

Binnen de rampenbestrijding kent men een aantal gemeentelijke processen, te weten:
Alarmering
Voorlichting
Opvang en verzorging
Uitvaartverzorging
Registratie van slachtoffers (CRIB)
Registratie van schade (CRAS)
Milieuzorg
Ontruimen en evacueren
Nazorg
Geestelijke zorg
Verslaglegging
Voorzien in primaire levensbehoefte
Toegankelijk/begaanbaar maken
Op dit moment zijn 2 gemeentelijke processen nog niet beschreven en vastgesteld, namelijk:
"ontruimen en evacueren" en "voorzien in primaire levensbehoefte".
Het is nu nog niet zo dat de gemeentelijke deelprocessen planmatig beoefend worden. Er wordt
gewerkt aan een oefenbeleidsplan voor een periode van 4 jaar (2007-2011) en aan een oefenjaarplan voor het jaar 2007.
Conclusies
Ook in de komende jaren zullen we aandacht moeten besteden aan de volgende onderwerpen:
Beperken van de parkeeroverlast.
Preventieve maatregelen op het gebied van brandveiligheid.
Terugdringen van verkeersoverlast.
Opleiden en oefenen van de gemeentelijke organisatie in het kader van de rampenbestrijding.

6.2

Einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten, resultaten

6.2.1 Ambitie 2010
De verkeersveiligheid is toegenomen. Op aantasting daarvan in woonwijken en in de gemeente
als geheel wordt daadkrachtig gereageerd. Kinderen kunnen veilig naar en van school en speelMeerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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terreinen. Iedereen kan veilig naar parken en sportterreinen. Beheer en onderhoud van de openbare ruimten zijn verbeterd, evenals de brandveiligheid van gebouwen. Op milieucriminaliteit
wordt daadkrachtig gereageerd.
Valkenswaard maakt deel uit van de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant, waardoor er snel en effectief kan worden ingegrepen bij rampen.
Door de risico-inventarisatie op basis van het Risico Inventarisatie Systeem zijn risico's van
aanwezige bedrijvigheid in beeld gebracht. Vervolgens kan extra aandacht gegeven worden om
in overleg met de bedrijven risico's te minimaliseren.

6.2.2 Speerpunt, prioriteit en resultaten
Speerpunt 5: het versterken van de handhaving
De discussie binnen de Driehoek Valkenswaard-Waalre (zie hoofdstuk 1) over de oneigenlijke
taken van de politie zal invloed hebben op ons handhavingsbeleid. Nog in 2006 willen we het
inzicht hierover helder hebben en hebben aangegeven wat hiervan de consequenties zijn in personele (toezichthouders gemeente) en financiële zin.
Om overlast (verkeer, bouw, milieu) in de openbare ruimte daadkrachtiger aan te kunnen pakken, zijn er in de Tweede Kamer twee wetten in behandeling, namelijk: de Wet bestuurlijke
boete overlast in de openbare ruimte (TK 30.101) en de Wet bestuurlijke boete fout parkeren en
andere lichte verkeersovertredingen (TK 30.098). Het gaat hier om een wijziging van de Gemeentewet, respectievelijk de Wegenverkeerswet 1994. Op grond hiervan kan de gemeenteraad
bij verordening bepalen dat een bestuurlijke boete wordt opgelegd voor bij Algemene Maatregel
van Bestuur omschreven gedragingen die kunnen leiden tot overlast in de openbare ruimte en
die strafbaar zijn gesteld. Omdat in juli 2006 de Wet Afdoening Openbaar Ministerie door de
Eerste Kamer is goedgekeurd is het nog de vraag of de behandeling van de twee genoemde wetten zal doorgaan. Als dat zo is, zullen wij nagaan wat de consequenties van deze wettelijke mogelijkheden zijn voor onze gemeentelijke organisatie (toezicht en handhaving). De subwerkgroep bestuurlijke boete van de Regionale Bestuurlijke Werkgroep IVB zal nagaan of en zo ja
welke, samenwerkingsmogelijkheden regionaal een optie kunnen zijn. Aannemelijk is dat deze
wettelijke mogelijkheden extra toezichthoudende capaciteit van de gemeente gaat vergen.
In onze politieregio is sinds enige tijd het Regionale HandhavingTeam actief. Dat team constateert bij zijn, gemeentegrens overschrijdend, optreden qua procedures en bevoegdheden verschillen tussen gemeentelijke verordeningen. In regionaal verband zullen we nagaan hoe deze
verschillen verkleind kunnen worden. Daarop volgend zullen wij bezien welke aanpassingen er
nodig zijn in onze Algemene Plaatselijke Verordening en wat de eventuele consequenties kunnen zijn voor ons eigen jaarlijkse Actieprogramma Handhaving. We zullen net als bij het voorgaande onderwerp eventuele extra benodigde middelen meenemen bij de voorbereiding van de
jaarlijkse kaderbrieven (voorjaarsnota) en begrotingen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties streeft ernaar om in alle regio's een
Veiligheidsregio tot stand te brengen (zie hoofdstuk 1).
In onze regio zijn de voorbereidingen daarvoor al in een gevorderd stadium.
In december 2006 heeft de raad ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijk regelingen ten behoeve van de regionalisering van de brandweer, versterking van de GHOR, de Wet ambulancezorg en doorzettingsmacht.
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Wij geven uitvoering aan de besluiten uit het Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding en implementeren deze in onze organisatie.
De taakstellingen uit het Milieubeleidsplan 2006-2010 en het jaarlijkse gemeentelijke Actieprogramma Handhaving worden conform die plannen gehandhaafd en uitgevoerd.
Er wordt, met de provincie, gewerkt aan het opstellen van een risico-inventarisatie. Een onderdeel van het rampenplan is de risicoparagraaf. In deze risicoparagraaf worden de risico's die in
een gemeente bestaan, bij naam en toenaam genoemd.
Op dit moment is nog niet te overzien of deze inventarisatie zal leiden tot het nemen van maatregelen.
Het doel van de risicokaart is het geven van een (zo goed als) volledig en actueel beeld van de veiligheidsrisico's in een bepaald gebied.
De overheid kan hiermee inwoners van een bepaald gebied informeren over de risico's in hun omgeving. De risicokaart is in eerste instantie bestemd voor inwoners. Daarnaast is de risicokaart bestemd
voor de professionele gebruiker. Dit zijn bijvoorbeeld gemeenten,
provincies, waterschappen, politie en brandweer.
In de Wet Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding (juni 2004) is de
verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en het beheer van de landelijke risicokaart neergelegd bij provincies. Elke gemeente moet
daarvoor de vereiste gegevens aanleveren.

Prioriteit: aanpak hennepkwekerijen.
De gelijknamige regionale subwerkgroep IVB heeft de notitie "Aanpak hennepkwekerijen" opgesteld en deze notitie is eind maart 2006 door het Regionaal College vastgesteld. Afspraak
hierin is dat alle gemeenten zoveel mogelijk op de daarin beschreven manier zullen werken en
samenwerken op basis van een hierover nog te sluiten convenant op regionaal én op lokaal niveau.
Wij zullen na de zomer van 2006 het overleg met de benodigde partners op lokaal niveau starten. Naar verwachting start in het najaar van 2006 een pilot op basis waarvan de regionale samenwerking en de afstemming tussen gemeentelijke regelgeving verder ontwikkeld kan worden. De bestaande afspraken over ontruiming van huurders die in of bij hun huurwoning een
hennepkwekerij in stand houden en het beleid rond illegale bewoning in huurwoningen blijven
onverkort gehandhaafd.
Voor de aanpak van vrijplaatsen (locaties waar sprake is van stelselmatige (belasting) fraude) is
op 14 december 2005 regionaal het "Convenant Vrijplaatsen" ondertekend en er is een regionale
Stuurgroep in het leven geroepen. In de Stuurgroep worden concrete afspraken gemaakt over
waar, met welke partners en het tijdstip waarop er wordt opgetreden. In regionaal verband heeft
deze activiteit eveneens prioriteit.
De gesprekken binnen het SRE, met de provincie en met het Ministerie van Verkeer & Waterstaat over reductie van verkeersstromen op de N69 door onze gemeente vinden gestaag voortgang. De termijn waarbinnen deze gesprekken tot feitelijke vermindering zullen leiden, is vooralsnog niet aan te geven.
Voor zover regionale afspraken daartoe aanleiding geven, zullen wij lokale verordeningen, afspraken en maatregelen daarop zoveel mogelijk en met inachtneming van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten, aanpassen binnen de daarover af te spreken termijnen.
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Bij het opstellen van gebiedsplannen (zoals de wijkontwikkelingsplannen voor Dommelen, Het
Gegraaf en Borkel & Schaft) zal er aandacht zijn voor plekken die door bewoners en ondernemers als onveilig worden ervaren en daarvoor zullen uitvoeringsmaatregelen worden opgesteld.
Onder meer gaat het dan om: illegaal storten afval, groenafval, gebiedsontsluitingen, verkeersremmende maatregelen, en verkeersgedrag van de inwoners in onder andere woonwijken en op
doorgaande wegen. Voorts worden de gemaakte afspraken uit het ouderenbeleid en de notitie
"Ouderen en veiligheid" in acht genomen.
De maatschappelijke resultaten die we met deze, veelal regionale, gezamenlijke inspanningen
in 2010 bereikt willen hebben zijn:
In 2010 is de Veiligheidsregio Zuidoost Brabant volledig gerealiseerd.
De verkeersveiligheid is toegenomen en het aantal verkeersongevallen en het aantal meldingen/bekeuringen verkeersoverlast zijn, ten opzichte van de cijfers over 2005 met 10% gedaald. Dit resultaat vloeit mede voort uit de maatregelen die in het kader van de landelijke
beleidslijn "Duurzaam Veilig" worden genomen.
Het aantal locaties waar bewoners zich onveilig voelen is ten opzichte van de cijfers van
2004 met ca. 50% gedaald.
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7 INTEGRITEIT EN VEILIGHEID
7.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Subjectieve gegevens
Uit de Politiemonitor Bevolking 2005 blijkt voor de hele Politieregio Brabant Zuidoost:
de mate waarin verkeersoverlast en verloedering als buurtproblemen worden ervaren, is,
vergeleken met 2004, afgenomen.
ten opzichte van 2004 betrof een kleiner deel van de politiecontacten een controle.
in vergelijking met 2004 zijn minder mensen van mening dat de politie te weinig tijd heeft
voor allerlei zaken en niet snel komt als je ze roept.
Objectieve gegevens
2005
9
6
3
7
6
11
3
5
6
3
966
26
19
192
19

Omschrijving
2004
Drugshandel, over te dragen onderzoekdossiers
7
Ontmantelde hennepkwekerijen
10
Ontnemingsvoorstellen
4
Wapenhandel, verdachten in onderzoekdossiers
1
Wapenhandel, over te dragen onderzoekdossiers
0
Fraude, onderzoeksdossiers
9
Kinderporno (overgedragen dossiers / verdachten
0
Discriminatie, incidenten
10
Vreemdelingenzorg, incidenten
3
Aantasting openbare orde, misdrijven
4
Restcategorie, incidenten
1.145
Restcategorie, aangiften misdrijven
21
Aantal klachten over politie Valkenswaard-Waalre
6
Hulpverlening politie aan personen, meldingen
185
Idem aan instanties
13
Bron: cijfers politie voor Valkenswaard

Conclusies
De komende jaren zullen we ons moeten blijven inzetten om via preventieve maatregelen georganiseerde criminaliteit tegen te gaan (wet BIBOB, aanpak vrijplaatsen, aanpak hennepkwekerijen e.d.).

7.2

Einddoel / ambitie 2010, speerpunten, prioriteiten, resultaten

7.2.1 Ambitie 2010
Binnen de regio Zuidoost Brabant is de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en
organisatiecriminaliteit (fraude, informatiebeheer) verder ontwikkeld.
Aantasting van de integriteit van het lokale bestuur en de ambtelijke organisatie wordt verder
beperkt door adequate maatregelen die in het verlengde liggen van de bestuurlijke aanpak hiervan.
De cijfers over handel in drugs en wapens zijn aanmerkelijk gedaald.
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7.2.2 Activiteiten en resultaten
Het Regionaal College heeft op aangeven van de regionale bestuurlijke werkgroep IVB besloten
de Wet BIBOB (zie hoofdstuk 1) toe te passen. Wij hebben eveneens hiertoe besloten. Dit betekent dat het in deze hele regio criminele organisaties moeilijk wordt gemaakt crimineel gedrag
(witwassen, mensen- of wapenhandel, e.d.) te verschuilen achter formeel verkregen vergunningen. In eerste aanleg krijgen aanvragers van een drank- en horecavergunning voor een nieuwe
onderneming of voor een bestaande onderneming met een nieuwe ondernemer of voor een bestaande onderneming met een nieuwe leidinggevende die niet de ondernemer is, standaard een
zogeheten BIBOB-formulier. Op dit formulier moeten financiële gegevens worden vermeld.
Aan de hand hiervan kan de gemeente beoordelen of er aanleiding is voor een landelijk BIBOBonderzoek naar de handel en wandel van de aanvrager op grond waarvan een vergunning kan
worden geweigerd.
Vanaf 2007 volgt een uitbreiding met andere (milieu) vergunningen en met aanbestedingen en
subsidies. Procedureregels en andere hiermee verband houdende afspraken zullen wij in 2006
formuleren en publiceren.
In het verlengde hiervan gaan wij na of voor het binnen de gemeentelijke organisatie bestaande
integriteitbeleid aanpassingen nodig zijn in relatie tot onder meer de doorontwikkeling van de
gemeentelijke organisatie.
Wij handhaven ons besluit om aansluitend op regionaal gemaakte afspraken en op advies van de
politie geen coffee-, grow- en/of smartshops e.d. en geen uitbreiding van prostitutiebedrijven in
Valkenswaard toe te staan.
De maatschappelijke resultaten die we met deze gezamenlijke inspanningen in 2010 bereikt
willen hebben zijn:
De georganiseerde criminaliteit krijgt in Valkenswaard geen kans.
Aantasting van de integriteit van het lokale bestuur en de ambtelijke organisatie zijn nog
verder beperkt.
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8 DE ORGANISATIE VAN IVB VALKENSWAARD
8.1

Karakteristiek bestaande situatie 2004-2006

Op het terrein van IVB kennen we op gemeentelijk niveau een Bestuurlijke Stuurgroep IVB.
Hierin hebben zitting de burgemeester, de gemeentesecretaris, de politiechef ValkenswaardWaalre, een vertegenwoordiger van de brandweer en een vertegenwoordiger van Woningbelang.
De coördinator IVB treedt op als secretaris. De vergaderingen van de stuurgroep worden voorbereid door een ambtelijke projectgroep IVB met dezelfde samenstelling onder leiding van de
coördinator IVB.
Beide organen zijn in het leven geroepen om uitvoering te geven aan de opdracht die de gemeenteraad in januari 2005 aan het college van burgemeester en wethouders gegeven heeft (zie
het Voorwoord).
Naast verschillende gemeentelijke afdelingen zijn tal van lokale en regionale organisaties, instanties en bewonersgroepen, al dan niet in samenwerkingsverbanden en netwerken, werkzaam
op het brede terrein van veiligheid. Er wordt hard gewerkt en er wordt veel inzet getoond.
Het is echter lang niet altijd duidelijk wie precies waarmee bezig is, waar verantwoordelijkheden en bevoegdheden liggen, welke middelen beschikbaar zijn gesteld en wat de effecten of resultaten zijn die men beoogt.
Evenmin is vaak duidelijk of er sprake is van (structurele) samenwerkingsverbanden en wat
doelen, werkwijzen en te bereiken resultaten daarvan zijn. Niet alleen de relaties met externen
zijn niet altijd even helder, maar ook binnen de gemeentelijke organisatie is er behoefte aan
meer duidelijkheid over de precieze rol en taak van de verschillende afdelingen en de mate
waarin er sprake is van samenhangend en integraal werken. Eind 2005 is daarom gestart met een
doorontwikkeling van de gemeentelijke organisatie. Kernwaarden hierin zijn: betrouwbaar, professioneel en klant- en omgevingsgericht. Deze doorontwikkeling is per 1 juli 2006 geëffectueerd.
Tijdens de voorbereiding van dit nu voorliggende beleidsplan is mede naar aanleiding van het
voorgaande gebleken dat de samenstelling van zowel de Stuurgroep IVB als die van de Projectgroep IVB aangepast zou moeten worden aan het Actieprogramma.
Conclusies
Versterken van de organisatie IVB, zowel binnen de gemeente als in relatie tot degenen met wie
wij binnen en buiten onze gemeente samenwerken.
Dit wil in elk geval zeggen dat we nog een weg te gaan hebben om het gewenste beeld voor het
jaar 2010 te bereiken. Dit wil ook zeggen dat we het ingezette veiligheidsbeleid zullen voortzetten en versterken.

8.2

Einddoel / ambitie 2010 en speerpunt

8.2.1 Ambitie 2010
De organisatorische verbanden en afspraken zijn op initiatief van de gemeente op alle onderdelen en in hun onderlinge samenhang helder vastgelegd. Zowel op regionaal niveau als op het niveau van de gemeente Valkenswaard en zowel binnen de gemeentelijke organisatie als in relaties tussen de gemeente en lokale en regionale organisaties en instanties is sprake van een inteMeerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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graal en samenhangend veiligheidsbeleid.
Er is sprake van een gecoördineerde handhaving op basis van goede afspraken tussen interne en
externe medewerkers en diensten.

8.2.2 Speerpunt
Speerpunt 6: het versterken van de organisatie voor gemeentelijke regie en samenwerking
Naast de voorwaarden, uitgangspunten en werkwijze die we in hoofdstuk 2 hebben genoemd,
zullen we ons verder beraden over de meest wenselijke gemeentelijke organisatiestructuur rond
IVB. Naast de plaats en de positie van een gemeentelijke coördinator IVB binnen de gemeentelijke organisatie onder leiding van de gemeentesecretaris, betekent dit ook dat we opnieuw zullen kijken naar de samenstelling van de stuur- en projectgroep IVB. Deze samenstelling is mede
afhankelijk van de doorontwikkeling van de interne organisatie die vanaf 1 juli 2006 in werking
is getreden. De samenstelling van en de afspraken binnen alle bestaande overlegverbanden en
netwerken in de eerder genoemde actiepunten maken daarvan deel uit.
In de lijn van onze wens om het gemeentelijke IVB qua integraliteit en samenhang verder te
versterken, ligt het in de verwachting dat de stuurgroep zowel in bestuurlijk zin als op het niveau van het management zal worden verbreed. Of, en zo ja in welke mate, het particulier initiatief c.q. het maatschappelijk middenveld in de stuurgroep vertegenwoordigd zal zijn, is nog in
discussie en is mede afhankelijk van de aanwijzing van regisseurs op de verschillende niveaus.
In dezelfde zin zal ook de samenstelling van de projectgroep opnieuw worden bekeken. Zo kan
bijvoorbeeld worden nagegaan of het effectief is om per veiligheidsveld een kleine groep van
meest betrokkenen afdelingen en organisaties in het leven te roepen ter voorbereiding en uitvoering van concrete acties.

Meerjarenbeleidsplan IVB 2006-2010
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9 ACTIEPROGRAMMA 2006-2008
9.1

Speerpunten, prioriteiten en activiteiten samengevat
Veilige woon- en leefomgeving
Speerpunt 1
Het vergroten van bewonersbetrokkenheid
Lopende activiteiten
We werken hieraan door de lopende activiteiten rond wijk- en
dorpsontwikkelingsplannen voort te zetten. Deze ontwikkelingsplannen bevatten wijk/dorpsanalyses met daarop gebaseerde uitvoeringsplannen. We streven ernaar om de afspraken over de uitvoering te laten aansluiten op de werkwijze die we in hoofdstuk 2
hebben beschreven.
uitvoeren acties diverse beleidsnota's, o.a. gehandicapten, ouderen e.d.
Overige activiteiten:
Om dit speerpunt nog verder te versterken hebben wij in september
2006 besloten de betrokkenheid van bewoners en andere (professionele) partners te verankeren in een communicatieplan.
De in voorbereiding zijnde herziening van de inspraakverordening zal
hierop aansluiten.
Speerpunt 2
PRIORITEITEN

Overige activiteiten

Het verder verminderen van criminaliteit en overlast
aanpak en nazorg veelplegers
sluitende aanpak rond woonoverlast en huiselijk geweld
De hiermee samenhangende activiteiten hebben tot doel bestaande
overlegverbanden opnieuw te bezien en de samenstelling en werkwijze daarvan te laten aansluiten op de manier van werken die we in
hoofdstuk 2 hebben beschreven.
faciliteren buurtpreventieprojecten aan de hand van te formuleren
criteria
mee opstellen en mee uitvoeren van jaarplannen van de politie
stimuleren van corporaties en particulieren om tot een Keurmerk
Veilig Wonen te komen. Aan een gezamenlijke inzet van particulieren dragen wij bescheiden financieel bij.

Bedrijvigheid en veiligheid
Speerpunt 3
Veilig uitgaan
Stappenplannen rond veilig uitgaan.
PRIORITEIT
Bij deze activiteit gaat het om het organiseren van samenwerking om
de diversiteit van werkzaamheden logisch en efficiënt op elkaar te laten aansluiten. Daarover willen we met alle partijen afspraken maken
op de manier die we in hoofdstuk 2 hebben beschreven.
Overige activiteiten

Stimuleren Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen en
winkelgebieden. Voor zover het activiteiten in de openbare ruimte betreft, leveren we een financiële bijdrage.

Actieprogramma IVB 2006-2008
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Jeugd en Veiligheid
Speerpunt 4
PRIORITEIT

Overige activiteiten

Het verminderen van de veiligheidsrisico's voor jongeren
Organiseren van een sluitende aanpak ter bestrijding van risicovol gedrag van jongeren. Hiermee hangen samen:
het mee uitvoeren Regionaal projectplan Alcohol en Jongeren
2006 t/m 2009
uitvoeringsplan op basis van veldonderzoek Novadic-Kentron juli 2006.
Uitvoering geven aan bestaand beleid zoals onder meer vastgelegd in
de nota Integraal Jeugdbeleid.

Externe en fysieke veiligheid
Speerpunt 5
Het versterken van de handhaving
Aanpak hennepkwekerijen
PRIORITEIT
Overige activiteiten

Integriteit en Veiligheid
Overige activiteiten

Uitvoering geven aan bestaande actieprogramma's rond handhaving en milieu.
Versterken van de handhaving
Aanpassen rampenplan en gemeentelijke deelplannen

Toepassing geven aan de Wet BIBOB voor vergunningen in het
kader van de Drank- en Horecawet. Vanaf 2007 ook in het kader
van milieu en aanbestedingen in de bouw.
Aanpassen van het interne integriteitbeleid
Aanpassen van de APV

De organisatie van IVB Valkenswaard
Speerpunt 6
Het versterken van de organisatie voor gemeentelijke regie en samenwerking
Activiteit
versterken van de interne organisatiestructuur als garantie voor
het (re)organiseren van eerder genoemde samenwerkingsverbanden en overlegvormen.

9.2

Acties Veilige woon- en leefomgeving

1. Het vergroten van bewonersbetrokkenheid
In het kader van LeefOmgevingGericht Werken zetten wij de gedragslijn voort om betrokkenen
en belanghebbenden bij ontwikkeling en uitvoering van ons beleid te betrekken. Bij de lopende
werkzaamheden om te komen tot een Leefbaarheidplan Het Gegraaf, het wijkontwikkelingsplan
voor Dommelen-Noord en het Integraal Dorps Ontwikkelingsprogramma (IDOP) voor Borkel
& Schaft en de uitvoering daarvan, zijn bewoners en andere belanghebbenden en organisaties
vanaf het begin betrokken. Deze activiteiten zetten wij uiteraard voort. Dat wil zeggen dat de
maatregelen uit eerder vastgestelde beleidsnota's conform de afspraken zullen worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld: de afspraak in de nota gehandicaptenbeleid om in 2008 de verkeerslichteninstallaties buiten bloktijden aan te passen aan de verplaatsingssnelheid van gehandicapten.
Hiervoor is in 2008 eenmalig 35.000 beschikbaar. In dezelfde nota is afgesproken om in desbetreffende werken het goed verlagen van trottoirbanden te begroten. Wij zullen ons inspannen
Actieprogramma IVB 2006-2008
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om de uitgangspunten die we in hoofdstuk 2 hebben beschreven ook in deze lopende processen
ter harte te nemen. "Het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid" is één van de prestatievelden die de Wet Maatschappelijke Ondersteuning noemt als gemeentelijke taak. De in dat
kader te maken afspraken met cliënten- en professionele organisaties zullen waar nodig en mogelijk bij de uitwerking van de verschillende actiepunten worden betrokken.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Doel

Betrokken partijen
en ieders inzet

Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Lopende afspraken
Portefeuillehouder leefomgevinggericht werken
Afdeling Leefomgeving, wijkcoördinatoren
Wijkontwikkelingsplan Het Gegraaf
Wijkontwikkelingsplan Dommelen-Noord
Integraal Dorps Ontwikkelingsprogramma Borkel & Schaft
Ontwikkelingsplan Valkenswaard Zuid
en concrete uitvoeringsprogramma's die voldoen aan de werkwijze
die in hoofdstuk 2 beschreven is.
Richting geven aan gewenste ontwikkelingen en inzichtelijk maken
volgens welke planning, met welk budget en met welke regisseurs
de uitvoering verloopt. De verdere ontwikkeling sluit aan bij onze
taken in het eerste prestatieveld binnen de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning.
Deelnemers managementgroep (bewoners + professionals Het Gegraaf, Leden Stuurgroep en projectgroepen Dommelen-Noord, Leden Wijkraad Borkel & Schaft, Team Juridische Zaken, Communicatie & Veiligheid (=JC&V): communicatie, Bewoners en organisaties Valkenswaard Zuid.
Naast de bewoners vervullen professionals als welzijnswerkers,
leerkrachten, wijkverpleegkundigen en thuiszorgmedewerkers,
buschauffeurs, medewerkers van woningbouwverenigingen en
(gemeentelijke) uitvoerders een belangrijke functie waar het gaat
om het signaleren van aantastingen van de veiligheid aan politie en
gemeente (proactie en preventie).
Plannen gereed in 2006. Uitvoering van daarin opgenomen maatregelen vanaf 2e helft 2006
Regulier budget. Stelpost 990 ontwikkeling van leefomgevinggericht werken. Jaarlijks (2006 t/m 2010) 25.000.
Hoofd Afdeling Leefomgeving
Afdeling Leefomgeving: wijkcoördinatoren.

2. Opstellen criteria voor bescheiden financiële bijdragen aan buurtpreventieprojecten.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel

Burgemeester en Wethouders
Buurt-, wijk- en dorpsplannen
Portefeuillehouder IVB
Team JC&V: Coördinator IVB
Eenvoudige criteria op grond waarvan bewonersinitiatieven voor
buurtpreventieprojecten in aanmerking kunnen komen voor een tijdelijke financiële gemeentelijke bijdrage.
Leveren van bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit in de
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Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

eigen woonomgeving.
Publiekszaken, team juridische zaken, politie, woningbouwverenigingen
Criteria gereed in 2006. Start uitvoering vanaf 2007.
Uitvoeringskosten: 1.000 per jaar.
Stelpost 110 uitvoering projecten IVB (vanaf 2006 jaarlijks
50.000).
Hoofd Afdeling Beleid, Ontwikkeling & Ondersteuning
Team JC&V: Coördinator IVB.

3. Jaarplan politie
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Doel
Betrokken partijen
Planning

Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder
4. Prioriteit

Lokale Driehoek Valkenswaard-Waalre
Afspraken lokale Driehoek Valkenswaard-Waalre.
Valkenswaard: Portefeuillehouder IVB
Valkenswaard: Team JC&V: Coördinator IVB
Jaarplannen waarin concrete inzet van politie, Openbaar Ministerie
en gemeente is vastgelegd.
Hierbij rekening houden met: kerntakendiscussie politie.
Consequenties van vermindering of beëindiging van politie-inzet
voor andere partners aangeven (discussie oneigenlijke politietaken).
Aansluiting op gemeentelijk beleid toezicht en handhaving.
Inzicht bieden in jaarlijkse afspraken ter vermindering van de criminaliteit in Valkenswaard.
Politie Valkenswaard-Waalre, Brandweer, Publiekszaken: team
Toezicht & Handhaving, cluster Vergunningen en BO&O: team
JC&V
Jaarplan 2006 gereed en in uitvoering. Jaarplan 2007: voorbereiding vanaf augustus 2006. Aandeel gemeente verankeren in begrotingscyclus. Vaststelling Jaarplan 2007 door Lokale Driehoek Valkenswaard-Waalre in november 2006. Daarna ter kennisneming
naar gemeenteraden.
Reguliere budgetten personeelskosten
n.v.t.
n.v.t.

Sluitende aanpak en nazorg voor veelplegers.

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Lokale driehoek Valkenswaard-Waalre
Regionaal convenant Aanpak veelplegers ZOB najaar 2005 en afspraken met het Ministerie van Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
Portefeuillehouder IVB
Team W&I (werk & inkomen): teamleider
Nakomen inspanningsverplichtingen die in genoemd convenant
zijn vastgelegd: inbedden in gemeentelijke (IVB) organisatie;
deelnemen aan casusoverleg; preventie (korting uitkering, nachtopvang, jeugd- en jongerenwerk, maatschappelijke opvang) en na-
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Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder
5. Prioriteit

Woonoverlastteam.

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder
6. Prioriteit.

zorg. Afspraken intern en met externe uitvoerende organisaties
vastleggen en hierover communiceren.
Leveren van een bijdrage aan de vermindering van de criminaliteit.
Per jaar neemt 10% van de veelplegers in een resocialisatietraject
deel.
Coördinator IVB, CWI, politie, OM, reclassering, Dienst Justitiële
inrichtingen, bureau jeugdzorg (raad voor de kinderbescherming).
In 2007worden de stappen binnen een resocialisatietraject vastgelegd en stromen de eerste veelplegers in traject.
Intern: Regulier budget. Extern: regulier binnen budgetafspraken
n.v.t.
n.v.t.

Burgemeester en Wethouders
Lopende activiteit
Portefeuillehouder welzijn
Team JC&V: coördinator IVB
Actualiseren bestaande convenant (gerealiseerd medio 2006) en
nakomen afspraken die in het casusoverleg worden gemaakt.
Tijdig ingrijpen en organiseren van hulpverlening ter vermindering
van overlast
De deelnemers in de stuurgroep WOT (JC&V, publiekszaken, politie, AMW Dommelregio, Woningbelang, Paladijn, Woonbedrijf en
GgzE) en het daaronder vallende team WOT.
doorlopend
Reguliere budgetten gemeentelijke afdelingen en budgetbrieven
organisaties.
n.v.t.
n.v.t. Het team heeft geen werkbudget.

Samenwerking met Steunpunt STOP huiselijk geweld (Eindhoven).

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Meerjarenplan IVB 2006-2010
Portefeuillehouder welzijn
Voor aansluiting bij Eindhoven: Team JC&V: Coördinator IVB
Samenwerkingsafspraak sluitende aanpak huiselijk geweld.
Tijdig ingrijpen en organiseren van hulpverlening ter vermindering
van overlast op basis van casusoverleg
Kennisteam: cluster WBE, WOT, Steunpunt STOP huiselijk geweld Eindhoven, politie, OM, AMW Dommelregio, Woningbelang, Paladijn, Woonbedrijf, GgzE.
Start overleg eind 2006.
Reguliere budgetten gemeente en budgetbrieven organisaties.
Hoofd afdeling Publiekszaken
n.v.t. het Eindhovens steunpunt STOP is uitvoerder.
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9.3

Acties Bedrijvigheid en veiligheid

7. Prioriteit.

Afspraken over Veilig Uitgaan.

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen

Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

9.4

Burgemeester en Wethouders
Nota Integraal horecabeleid 2001 en de evaluatie daarvan uit 2004
Portefeuillehouder IVB
Team JC&V: Coördinator IVB
Actualiseren en uitbreiden van samenwerkingsafspraken rond sluitingstijden, toelating, discriminatie, handhaving etc. en de communicatie daarover.
Bestrijding overlast; relatie met acties 8 en 9.
Deelnemers Horecaoverleg, horecaverenigingen Markt en Statie,
omwonenden, politie, OM en gemeente (Afd. leefomgeving: wijkcoordinator, team T&H, Team JC&V: juridische zaken, Kennisteam:
clusters WBE en V&B).
Afspraken zijn in de 2e helft van 2006 vastgesteld.
Regulier personeelsbudget gemeente.
n.v.t.
n.v.t.

Acties Jeugd en veiligheid

8. Prioriteit.

Organiseren van een sluitende aanpak risicovol gedrag jeugd.

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Doel

Betrokken partijen

Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Meerjarenplan integraal Jeugdbeleid 2003
Portefeuillehouder welzijn
Afdeling BO&O, Team S&B: medewerker jeugdbeleid
Samenwerkingsverband met concrete afspraken per partner die alle
fasen omvat: pro-actie, preventie, repressie en nazorg. De afspraken
worden afgestemd op die uit actie 4 (nazorg veelplegers), op die in
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en op andere
maatregelen uit het meerjarenplan integraal jeugdbeleid.
Jongeren en hun ouders/verzorgers aanspreken op risicovol en overlastveroorzakend gedrag en hen toekomstperspectief bieden. Bezien
moet worden of er een samensmelting mogelijk is met het netwerk
jeugdhulpverlening dan wel of de werkwijze van dit netwerk herziening behoeft. Relatie met Onderwijsbeleid. Relatie met actie 7 en 9.
Bepalen in overleg met het Platform integraal Jeugdbeleid. In elk geval: Halt, politie, openbaar ministerie, reclassering, Dommelregio
(opvoedingsondersteuning), GGD-JGZ, Jeugdraad en gemeente (Publiekszaken: leerplichtambtenaar, Afd. Leefomgeving: cluster WBE
en afd. BO&O: Team JC&V: coördinator IVB).
Intentieovereenkomst gereed voorjaar 2007. Start uitvoering 2007.
Reguliere personeelskosten. Stelpost integraal jeugdbeleid.
Hoofd Kennisteam,
cluster WBE voor uitvoering jeugdbeleid.
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9. Prioriteit.

Uitvoering regionaal projectplan Alcohol en Jongeren 2006 t/m 2009.

Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Meerjarenplan integraal Jeugdbeleid 2003. Collegebesluit tot deelnemen aan het Regionaal projectplan Alcohol en jongeren (30-6-2006
en 12-09-2006).
Portefeuillehouder welzijn
Afdeling BO&O, Team S&B: medewerker jeugdbeleid
De coördinator IVB neemt deel in een van de regionale werkgroepen.
Input en output communiceren met uitvoerende afdelingen die dat op
hun beurt weer communiceren met "het veld". Voor zover aan de orde: "vertalen" van regionale uitvoeringsplannen naar de gemeentelijke activiteiten en andersom. Bewaken van de samenhang met andere
lopende projecten uit het meerjarenplan jeugdbeleid en IVB. Relatie
met actie 7 en 8.
Opschuiven van de startleeftijd van alcoholgebruik en afname dronkenschap door jongeren in het gehele publieke domein.
De deelnemende regiogemeenten en de partijen die op lokaal niveau
deelnemen aan uitvoeringsplannen.
Start per 1 november 2006. Daadwerkelijke uitvoering start in 2007.
De gemeente draagt jaarlijks 5.000,= bij aan de totale kosten van
het regionale projectplan, dus in totaal 20.000. Dit wordt gefinancierd uit het restant van de stelpost uitvoering integraal jeugdbeleid.
Hoofd afdeling Publiekszaken
Kennisteam: cluster WBE

10. Prioriteit. Uitvoeringsplan op basis van het veldonderzoek van Novadic-Kentron.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Meerjarenplan integraal Jeugdbeleid 2003
Portefeuillehouder welzijn
Coördinator IVB
Uitvoeringsplan in samenhang met overige acties uit hoofdstuk 3 t/m
8.
Terugdringen overmatig alcoholgebruik en beëindigen andere drugs
door jongeren.
Novadic-Kentron, Jeugdraad, Horecaondernemers, GGD-JGZ, Platform jeugd, jeugdraad, gemeente (Kennisteam, cluster WBE: zorg,
Afd. leefomgeving, wijkcoördinatoren).
Uitvoeringsplan gereed in oktober 2006. Start uitvoering vanaf oktober 2006.
Onderzoek is gefinancierd uit stelposten uitvoering integraal jeugdbeleid en IVB, elk voor 50%. Uitvoering financieren uit restant stelpost
uitvoering integraal jeugdbeleid.
Hoofd afdeling Publiekszaken
Kennisteam: cluster WBE.
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9.5

Acties Externe en fysieke veiligheid

11. Versterken handhaving.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Collegeprogramma en regionale afspraken over o.a. taken politie.
Portefeuillehouder IVB
Teamleider Toezicht & Handhaving
Actualiseren bestaande handhavingsbeleid en -maatregelen.
Versterken adequate handhaving.
Cluster vergunningen, JC&V: coördinator IVB, politie, brandweer.
Eind 2006 - voorjaar 2007 opdat voorstellen en daarbij behorende
budgetten kunnen worden meegenomen in de begrotingscyclus/kaderbrief 2007.
Nog niet bekend.
Hoofd afdeling Publiekszaken
Teamleider T&H.

12. Prioriteit. Aanpak hennepkwekerijen.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen

Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en Wethouders
Afspraken in het Regionaal College
Portefeuillehouder IVB
Convenant: Team JC&V, Coördinator IVB
Uitvoering convenant: Teamleider T&H.
"Vertaling" van het nog op te stellen regionale convenant naar het
gemeentelijke beleid. Hiertoe worden ook op lokaal niveau afspraken
gemaakt en vastgelegd in een convenant.
Bewerkstelligen dat hennepkwekerijen worden ontmanteld.
Woningbouwverenigingen, energieleveranciers, politie, OM, Stuurgroep en team Woonoverlast en gemeente (Publiekszaken, Team
T&H, Afd. BO&O, Team JC&V, juridische zaken en coördinator
IVB.
Convenant gereed in 2006. Start uitvoering in regionaal overleg.
Reguliere personeelsbudgetten. Uitvoering: reguliere budgetten en
eventuele kosten voor inzet RHT (Regionaal Handhaving Team).
Hoofd afdeling Publiekszaken
Teamleider T&H.

13. Aanpassen Rampenplan en gemeentelijke deelplannen.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten

Burgemeester en wethouders
Regionaal Beheersplan Rampenbestrijding (RBR)
Portefeuillehouder IVB
Team JC&V: Coördinator rampenbestrijding
Aanpassen rampenplan en gemeentelijke deelplannen; implementeren
maatregelen uit RBR Maken oefenbeleidsplan en jaarplan oefeningen; versterken gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie.
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Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

9.6

Lokaal beschikken over actuele plannen en een adequate rampenbestrijdingsorganisatie.
Medewerkers die aan rampenbestrijding deelnemen
Starten in 2007
Reguliere budgetten
Hoofd afdeling BO&O
Teamleider juridische zaken.

Acties Integriteit en veiligheid

14. Toepassen van de Wet BIBOB
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en wethouders
Regionale beleidslijn BIBOB, collegebesluit BIBOB, collegeprogramma 2006-2010.
Portefeuillehouder IVB
Team JC&V, Coördinator IVB
Interne werkinstructie BIBOB, voorbereiden formulieren bij aanvraagformulieren voor vergunningen drank- en horecawet.
Voorkomen van crimineel gedrag (witwassen, mensen- of wapenhandel, e.d.) via formeel verkregen vergunningen.
Contactpersonen BIBOB bij Teams juridische zaken en vergunningen; politie, OM, landelijk bureau BIBOB.
In oktober 2006 werkinstructie en formulieren gereed. Communiceren met horecaondernemers. Invoeringsdatum toepassing BIBOB november/december 2006.
Reguliere personele budgetten. Uitvoering: stelpost uitvoering BIBOB van jaarlijks (2006 t/m 2010) 5.000.
Hoofd Afdeling BO&O.
Teamleider juridische zaken.

15. Aanpassen interne integriteitbeleid.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en wethouders
Collegebesluit over toepassen BIBOB
Gemeentesecretaris
Senior adviseur P&O
Actualisatie intern gemeentelijk integriteitbeleid
Adequaat kunnen inspelen op aantasting integriteit bestuurders en
medewerkers
Afdeling BO&O, Team Bestuurs- en Management Ondersteuning,
P&O, Team JC&V (juridische zaken en communicatie), managementteam.
Gereed: voorjaar 2007
Reguliere budgetten
Hoofd afdeling BO&O
Teamleider BMO
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16. Aanpassen van de APV.
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

9.7

Burgemeester en wethouders
Regionale afspraken in Regionaal College en Bestuurlijke werkgroepen
Portefeuillehouder IVB
Teamleider JC&V
Geactualiseerde APV mede op basis van het meerjarenplan IBV
Zoveel mogelijk aansluiten op de APV van omliggende gemeenten,
zeker waar het betreft het optreden van regionale teams voor handhaving en toezicht.
Diverse gemeentelijke afdelingen, Politie afdeling ValkenswaardWaalre (adviseur).
Met het actualiseren van de APV is medio 2006 gestart. Gereed: eind
2006.
Reguliere budgetten
Hoofd afdeling BO&O
Teamleider Juridische Zaken.

Actie rond de organisatie van het IVB Valkenswaard

17. Versterken van de organisatiestructuur IVB
Opdrachtgever
Basis
Bestuurlijke regie
Operationele regie
Resultaten
Doel
Betrokken partijen
Planning
Budget
Budgethouder
Budgetbeheerder

Burgemeester en wethouders
Beleidsplan IVB
Gemeentesecretaris
Leden MT
Aanpassen samenstelling Stuur- en projectgroep IVB. Inbedding
IVB in gemeentelijke organisatie.
Creëren van meer mogelijkheden voor integraal en samenhangend
beleid
In- en externe partners
Organisatie gereed in najaar 2006.
Reguliere personele budgetten
n.v.t.
n.v.t.

SAMENSTELLING STUUR- EN PROJECTGROEP IVB PER 1 JANUARI 2007.
Voorzitter
Secretaris
Vaste leden

STUURGROEP

Portefeuillehouder IVB
Coördinator IVB
Gemeentesecretaris
Portefeuillehouder Welzijn c.s.
Portefeuillehouder RO & Wonen c.s.
Hoofd afdeling BO&O
Hoofd afdeling Publiekszaken
Afdelingschef politie Valkenswaard
Commandant Brandweer Valkensw.
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PROJECTGROEP

Coördinator IVB
Medew. Ondersteuning cluster WBE
Coördinator rampenbestrijding
Medewerker Beleid & onderst.WBE
Teamleider Toezicht & Handhaving
Teamleider Leefomgeving realisatie
Netwerkinspecteur politie
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Ad hoc leden, afhankelijk van de
agenda

Teamleider Kennisteam
Directeur Paladijn
Directeur Dommelregio
Regiomanager Novadic-Kentron
Directeur Bouwver. Woningbelang
Voorzitter horecaoverleg
enzovoorts

Taak

Uitbrengen van adviezen aan B&W

Vergaderfrequentie

4x per jaar 1e dinsdag van de maand
februari, mei, september, december van
14.00-15.30 uur.

Vaste
agendapunten

1. verslag vorige vergadering;
2. voortgang actieprogramma.
3. thema.
4. rondvraag.
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Wijkcoördinatoren
Ambtenaar leerplicht
Medewerker brandweer
Manager klant en wonen Woningbelang
Jeugdopbouwwerker Paladijn
Contactpersoon GGD-JGZ
Voorzitter netwerk jeugdzorg
Voorzitter Jeugdraad
enzovoorts
Voorbereiden vergaderingen Stuurgroep
IVB. Voortgangscontrole actieprogramma, opstellen rapportages; initiëren
nieuwe initiatieven.
8 x per jaar, 1e donderdag van de maand
februari, maart, april, mei, juni, oktober,
november, december telkens van 09.0011.00 uur.
1. verslag vorige vergadering
2. voortgang actieprogramma
3. knelpunten en oplossingen
4. thema
5. rondvraag.
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