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Geachte fractie,
In uw brief d.d.13 januari 2011 (ingekomen 17 januari 2011) stelt u - op grond van
artikel 41 van het Reglement van Orde - een vraag (of een aantal vragen) omtrent de
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
De vragen luiden:
1. Hoe luidt de opdracht aan de verschillende partijen die betrokken zijn bij het
opstellen van bovenstaand plan?
2. Welke omschrijving is er voor dit plan?
3. Hoe is de loop van'dit besluitvormingstraject?
4. Hoe is de stand van zaken m.b.t. dit plan?
De antwoorden op gestelde vragen zijn:
1. Het proj eet Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan dient gestoeld te zijn op een
gezamenlijke aanpak (private en publieke partijen) van een gezamenlijke
probleem- en kanseninventarisatie met maatregelselectie. Hierbij is het
belangrijk dat de acties niet alleen maar gericht zijn op de aanpak van
veiligheidsproblemen (waaronder geweld- en overlastbestrijding) maar zich ook
richten op de verbetering van de kwaliteit en aantrekkelijkheid van
Valkenswaard als uitgaanscentrum. De grootste uitdaging zit in het gezamenlijk
zoeken naar de juiste balans van de verschillende speerpunten.
2. De doelstelling van het project KVU is een verbetering van de
' veiligheid,waaronder ook de aantrekkelijkheid van met name de
uitgaansgebieden Markt en Statie in het centrum van Valkenswaard.

gemeente@valkenswaard.nl
homepage
www.valkenswaard.nl

Onderwerpen die hierbij aan de orde komen, zijn onder andere:
bereikbaarheid en parkeergelegenheid;
vervoer van bezoekers (taxistandplaatsen);
onderhoud en beheer openbaar gebied;
alcohol- en drugsgebruik, vooral onder jongeren;
geweld in en buiten horeca;
geluidsoverlast;
brandveiligheid.
Teneinde uitvoering aan dit project te geven, is een werkgroep KVU
opgericht waarin verschillende belangengroepen (gemeente, politie, horeca
Markt en Statie, brandweer ) vertegenwoordigd zijn. Deze werkgroep stond
onder leiding van Polyground BV uit Eindhoven.
Als startpunt van voornoemd project KVU is in september 2007 de voornoemde
werkgroep met een stappenplan en een tijdpad aan de slag gegaan.
Voor specifieke informatie over het bovenstaande wordt verwezen naar de
bijgevoegde paragrafen 3 tot en met 6 van de offerte van Polyground BV
d.d.1 juni 2007.
Gaandeweg het traject werd het wenselijk geacht om naast een convenant
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan ook een convenant Sluitingstijden op te stellen.
Daartoe is in december 2008 eveneens aan Polyground BV een
vervolgopdracht verstrekt.
Uiteindelijk zijn er in 2009 twee concept- Convenanten opgesteld waarover
bestuurlijk/ambtelijk overleg is gepleegd met een afvaardiging van Kon.
HorecaNederland/afdeling Valkenswaard en met een aantal leden van de
Bewonersvereniging CentrumBelangen Valkenswaard. Dit overleg heeft
vervolgens begin 2010 geleid tot burgervaderlijke gesprekken met
als inzet: "een open gesprek over het uitgaanscentrum aan te gaan in de meest
brede zin des woords om met als doel het bereiken maximale
gemeenschappelijkheid daarover". Intussen hebben er een viertal gesprekken
plaats gevonden die uiteindelijk medio 2010 niet tot het beoogde doel hebben
geleid.

G E M E E N T E
VA L K E N S W A A R D

In het vierde kwartaal van 2010 heeft de portefeuillehouder EZ en Integraal
Horecabeleid afzonderlijk het overleg met betrokkenen (horeca- ondernemers en
bewoners ) hervat met als inzet dat medio 2011 voornoemde concept
Convenanten kunnen worden bekrachtigd.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,
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3. Vraagformulering
De vraag van de gemeente Valkenswaard interpreteren wij als volgt:
"Het begeleiden, adviseren en ondersteunen van het traject dat gericht is op de toepassing van de
Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan voor het centrumgebied van Valkenswaard".
Meer specifiek bedoelen we hiermee dat Polyground:
• leiding zal geven aan het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Valkenswaard;
• een initiërende en coördinerende functie heeft;
• de eindredactie voert over de benodigde onderdelen zoals de intentieverklaring en de
samenwerkingsovereenkomst;
• desgewenst aanbevelingen doet ter verhoging van het veiligheidsniveau.
Het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan zou een prima aanzet kunnen zijn voor een nader te
ontwikkelen "Kwaliteitskring Centrumgebied".

4. Doelstelling
De doelstelling van het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan is een verbetering van de veiligheid,
waaronder ook de aantrekkelijkheid, van met name de uitgaansgebieden Markt en Statie in het
centrum van Valkenswaard.
De doelstelling wordt nagestreefd door een gezamenlijke aanpak die gebaseerd is op een
gezamenlijke probleem- en kansen inventarisatie met maatregelselectie. Hierbij is het belangrijk
dat de acties niet alleen maar gericht zijn op de aanpak van veiligheidsproblemen (waaronder
geweld- en overlastbestrijding), maar zich ook richten op de verbetering van de kwaliteit en
aantrekkelijkheid van Valkenswaard als uitgaanscentrum. De grootste uitdaging zit in het
gezamenlijk zoeken naar de juiste balans van de verschillende speerpunten die worden
vastgesteld in relatie tot de beoogde doelstelling die wordt nagestreefd.
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Onderwerpen die hierbij aan de orde kunnen komen zijn:
- Bereikbaarheid en parkeergelegenheid (auto's en fietsen)
- Vervoer van bezoekers (taxistandplaatsen)
- Onderhoud en beheer van het openbaargebied (schoon en heel)
- Alcohol- en drugsgebruik met name onder jongeren.
Geweld in en buiten de horeca.
Brandveiligheid.
- Herinrichting openbaar gebied. .
Uitvoering horeca- en evenementenbeleid.
Etc.

5. Werkwijze
5.1 Algemeen
De werkwijze die wij hanteren kenmerkt zich door een aantal aspecten, te weten:
.
Resultaat- en actieaericht: Om het enthousiasme en betrokkenheid van partijen te
stimuleren en te behouden is het belangrijk dat er bij de start van het project al / '
bepaalde zichtbare resultaten worden geboekt. Verder is het belangrijk dat gedurende
het project stapsgewijs resultaten geboekt worden en dat hieraan ook voldoende
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publiciteit wordt gegeven. Dit bevorderd het draagvlak voor het project bij de
deelnemers en hun achterban.
Optimale participatie: Participatie van de professionals binnen het project is belangrijk,
maar het project staat of valt pas echt bij de participatie van de ondernemers. Met
name door de belangen cq. de voordelen van participatie van de ondernemers helder
in beeld te brengen en aan te sturen op het gezamenlijk benutten van kansen zullen
de ondernemers geënthousiasmeerd en geactiveerd worden.
Draagvlak: Binnen het KVU project zal veel aandacht worden besteed aan de
aspecten organisatie en communicatie. Belangrijk is dat met name de ondernemers
goed georganiseerd zijn en dat er goede communicatie plaatsvindt tussen de
deelnemende partijen onderling en hun achterban. Met name dit laatste is een
belangrijke voorwaarde om een zo'n optimaal mogelijk draagvlak te creëren en te
behouden voor de uitvoering van de verschillende activiteiten. Zonder draagvlak zal
de uitvoering van activiteiten minder resultaat opleveren.

5.2 Uitgangspunten
Om de doelstelling van het KVU project te kunnen realiseren is het volgens ons van belang
dat de opzet van het project voldoet aan de onderstaande uitgangspunten. Het KVU project
moet nooit een doel op zich zijn, maar een instrument om het doel te realiseren. Binnen onze
werkwijze staan de volgende criteria centraal:
•
•
«
•
•
«
«

Structuur (vaste stappen: inventariseren, SMART doelstellingen formuleren, maatregelen
opstellen en uitvoeren, evalueren en vaste communicatiemomenten).
Herkenbaarheid (aansprekende naam, logo).
Duidelijkheid (inzichtelijk maken van inspanningen, afspraken en maatregelen. Heldere
rol en taakverdeling).
Commitment (verbinding van de deelnemers aan werkwijze, waaronder gemaakte
afspraken en vastgestelde maatregelen).
Flexibiliteit (noodzakelijk voor de realisatie van lokaal maatwerk, sluit aan op de situatie
van de horeca in Valkenswaard).
Beoordeelbaar (resultaat is goed beoordeelbaar, waardering in de vorm van een soort
certificering/Schouw).
Borging (makkelijk over te dragen en in te bedden in bestaande structuur van organisatie
of samenwerkingsverband).

Hieronder zal in het kort worden toegelicht wat we met deze punten bedoelen.
Onze algemene ervaring is dat het op deze manier vorm en inhoud geven aan de
samenwerking leidt tot een gemotiveerde en enthousiaste deelname van de verschillende
partijen, waaronder de horeca.
5.2.1 Structuur
Het KVU project kent een vaste structuur. Bij de aftrap van het project is het belangrijk
dat het doel helder geformuleerd is. Het project zal starten met een inventarisatie van
problemen en kansen. Vervolgens zullen voor ieder aandachtspunt, volgens het
SMART-principe, heldere en tijdsgebonden doelstellingen worden geformuleerd.
Daarna zullen de deelnemers aan het project met elkaar afspreken wie welke
maatregelen zal uitvoeren om de doelen te bereiken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van

,

i

polyqROUNd

Offerte KVU Valkenswaard

———

een matrixmodel. indien wenselijk kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst die door alle partijen wordt ondertekend. Tenslotte zullen
er vanaf het begin van het project vaste evaluatie- en communicatiemomenten worden
vastgelegd. Evalueren is belangrijk om het proces tijdig te kunnen bijsturen. De vaste
communicatiemomenten moeten er toe leiden dat er gedurende het hele jaar rondom
het project de nodige publiciteit blijft bestaan. Hierdoor vindt er terugkoppeling plaats
van het project naar een breed publiek en tevens werkt publiciteit motiverend ten
aanzien van de betrokkenheid van de deelnemers.
5.2.2 Herkenbaarheid
Ter bevordering van de betrokkenheid van de deelnemers aan het project is het
belangrijk dat het KVU project bij de deelnemende partijen een hoge mate van
herkenbaarheid oproept. Het moet een project zijn waarmee de ondernemers zich
graag willen identificeren.
5.2.3 Duidelijkheid
Vanaf de start van het project is het belangrijk dat de opzet van het project, waaronder
de werkwijze, bij alle deelnemers duidelijk is. Dit is vooral belangrijk om de
verwachtingen die een ieder heeft goed te kunnen managen. Tevens dienen de rollen
en taken (verantwoordelijkheden) van de verschillende deelnemers inzichtelijk te
worden gemaakt. Op deze manier wordt helder wie welke inspanningen zal leveren ten
aanzien van de uitvoering van welke maatregelen. Ook dit werkt stimulerend en
motiverend voor de deelnemers.
5.2.4 Commitment
Een sterke betrokkenheid van de professionals en ondernemers bij het project is
belangrijke voorwaarde om tot resultaat te komen. Hierbij gaat het niet alleen over de
betrokkenheid van de 'direct betrokkenen', maar ook van de 'indirect betrokkenen'. Op
alle niveaus, zowel strategisch, tactisch als operationeel dienen de verantwoordelijke
personen binnen de verschillende organisaties (gemeente, politie, brandweer en
ondernemers) betrokken te worden bij het project. Om dit te realiseren verdient de
terugkoppeling van informatie vanuit de projectgroep richting achterban extra aandacht.
5.2.5 Flexibel
Het instrument dient in zijn toepassing flexibel te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat de
werkwijze goed moet aansluiten op de situatie in Valkenswaard en dus de mogelijkheid
biedt tot lokaal maatwerk.

5.2.6 Beoordeelbaar
Binnen de werkwijze zijn de effecten van de gezamenlijk geleverde inspanningen te
meten en is het totale project beoordeelbaar. Dit biedt de mogelijkheid om een bepaalde
vorm van waardering te koppelen aan geleverde prestatie. Een idee kan zijn om een
'schouw' te organiseren uitgevoerd door een externe instantie, waarbij deze na een jaar
gevraagd wordt om de prestatie te beoordelen. Hierbij ontstaat tevens de mogelijkheid
om een beloning in de vorm van bijvoorbeeld een certificaat 'Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan' aan het project te koppelen. Voordeel hiervan is dat niet alleen de
inspanningen gewaardeerd en beloond worden, maar dat er tevens een goed moment
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ontstaat om een ceremonie te organiseren waarbij alle indirect betrokkenen
(bestuurders) worden uitgenodigd en er een goed publiciteitsmoment ontstaat.
5.2.7 Borging
Tenslotte is het belangrijk dat het instrument makkelijk is in te bedden in de bestaande
structuur van organisatie of samenwerkingsverband, waardoor het project voor langere
duur geborgd is. Dit is belangrijk voor de continuïteit van het project. Wisselingen van
mensen (sleutelfiguren, projectleiders) binnen de gemeente, politie.brandweer en
horecaondernemers zijn bedreigend voor de continuïteit van het project. Tevens is het
project makkelijk overdraagbaar omdat de voorgestelde werkwijze eenvoudig van opzet
is. Ook dit is een voordeel als het gaat om de continuïteit van het project.

6. KVU-Valkenswaard
6.1 Inleiding
Om uitvoering te kunnen geven aan het KVU-project zal een werkgroep worden opgericht
waarin de vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen zitting hebben. Wie
hierin zitting neemt staat hieronder weergegeven. Tevens wordt in dit hoofdstuk aan de hand
van een aantal stappen uiteengezet welke acties ondernomen moeten worden om uitvoering
te kunnen geven aan het KVU project. Polyground BV is hierbij verantwoordelijk voor het
begeleiden van deze stappen en het ondersteunen en adviseren van de werkgroep.

6.2Werkgroep KVU
Voor de uitvoering van dit project zal een "werkgroep KVU" worden opgericht. In deze
werkgroep hebben afgevaardigden van de volgende belangengroepen zitting:
•
•
•
•

Gemeente Valkenswaard (afdelingen: Wijk en Welzijn, Beleid en Ontwikkeling, Beheer en
grondgebied, Economische Zaken).
Politie (Regiopolitie Brabant Zuid Oost, Afdeling Valkenswaard - Waalre).
Horeca (Markt, Statie, KHN/afdeling Valkenswaard)
Brandweer (gemeente Valkenswaard).

De werkgroep wordt voorgezeten en begeleid door een projectmanager van Polyground BV.
Na ondertekening van het convenant zal de regie worden overgedragen aan een ambtelijk
coördinator van de gemeente Valkenswaard.
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6.3Stappenplan en tijdpad

Er van uitgaande dat de toepassing van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in
juni 2007 zal starten, ziet het stappenplan met tijdpad er als volgt uit:
2007 Juni

Introductie en start
Introductie van de start project in horecaoverleg, waarbij uitleg wordt
gegeven over de werkwijze van het project.
Ondertekening van startverklaring
Private partijen:
Informeren horeca
- informeren toeleveranciers
:

Augustus

September/
Oktober/

Perscontact
Veiligheidsanalyse en rapportage
1 sle bijeenkomst werkgroep KVU
Voorbereiding nulmeting:
- enquête horecaondernemers
- cijfers politie en gemeente
Veiligheidsanalyse, uitvoeren van nulmeting:
- enquête afnemen bij ondernemers
- gesprekken met sleutelfiguren van gemeente, politie en brandweer
Veiligheidsrapportage
2e bijeenkomst werkgroep KVU

November
December
2008 Januari

Februari

Presentatie eerste resultaten naar horecaondernemers
(horecabijeenkomst) en bestuurlijk afgevaardigden, hoofden van
diensten van de gemeente, politie en brandweer.
Veiligheidsrapportage definitief gereed
Maatregelen-Matrix
Maatregelselectie in'Knelpunten-Doelstellingen-Maatregelen-Matrix'
3e bijeenkomst KVU-werkgroep
Maatregelen-Matrix
4e bijeenkomst KVU-werkgroep
Perscontact

Offerte KVU Valkenswaard
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Maart/april

Plan van Aanpak
Maatregelen-Matrix
Plan van aanpak

April/mei

59 bijeenkomst KVU-werkgroep
Convenant
Opstellen convenant
Ceremonie (voorbereiden)

Juni

6e bijeenkomst KVU-werkgroep
Ondertekening convenant

Perscontact
Na de zomer Follow up en uitvoering van maatregelen
Evaluatie en monitoring

6.4Toelichting op stappenplan
6.4.1 Introductie en start van het project
Voordat gestart zal worden met het project zullen de sleutelfiguren van gemeente,
politie, brandweer en horecaondernemers geïnformeerd worden over de opzet cq.
werkwijze van het KVU project.
Ondertekening van startverklaring heeft als doel om het commitment vast te leggen van
de deelnemende partijen op bestuurlijk niveau. Hierin verklaren de deelnemers dan ook:
• wat hun overwegingen zijn (zowel individueel als collectief) om samen te werken;
• dat zij gezamenlijk gaan werken aan de verbetering van de veiligheid van het
Valkenswaardse uitgaansgebied en hiervoor de nodige tijd en middelen ter
beschikking zullen stellen.
NB: De introductie van het project naar een bredere achterban zal plaatsvinden nadat
de nulmeting is gehouden. De terugkoppeling van de resultaten uit de enquête dient
hierbij als aanleiding om de achterban bijeen te roepen. Hiervoor zal een speciale 'KVUbijeenkomst' worden georganiseerd waarvoor, naast de horecaondernemers, ook de
bestuurlijke vertegenwoordigers van de deelnemende partijen (gemeente, politie en
brandweer) worden uitgenodigd.
6.4.2 Veiligheidsanalyse
Om een resultaatmeting mogelijk te maken, is in het kader van KVU het invullen van
een nulmeting verplicht. Polyground stelt voor om deze nulmeting af te nemen bij alle
horecaondernemers in het centrumgebied door gebruik te maken van een speciaal
hiervoor ontwikkelde enquête. Tevens zullen gesprekken gevoerd worden met de
veiligheidscoördinator van de gemeente, afgevaardigde van de brandweer en de
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netwerkinspecteur van politie. Hierbij zullen ook de politiecijfers (BPS-gegevens)
worden geraadpleegd. In gezamenlijkheid worden de (potentiële) probleemaspecten en
ontwikkelingskansen op een rij gezet. Per aandachtspunt worden SMARTdoelstellingen geformuleerd
6.4.3 Maatregelen-Matrix
Wanneer minimaal vijf prioritaire probleem- en of kansaspecten in kaart zijn gebracht,
zullen passende maatregelen moeten worden geselecteerd gericht op de realisatie van
de vastgestelde doelen. Vanaf het moment dat de maatregelenmatrix wordt opgesteld
kan gestart worden met de uitvoering van de korte termijn acties.
Tijdens de uitvoering van maatregelen zal aan de hand van de zogenaamde
maatregelenmatrix de voortgangsbewaking van het project plaatsvinden.
6.4.4 Plan van aanpak
Om het project goed binnen de gemeentelijke organisatie te kunnen borgen worden alle
onderdelen van het KVU project vastgelegd in een rapport "Plan van aanpak KVU".
Hierin staat onder meer de doelstelling van het project, de deelnemers aan de
werkgroep en het stappenplan weergegeven. Tevens worden als bijlagen de nulmeting
(onderzoeksrapportage), de maatregelenmatrix en het convenant bij het rapport
gevoegd.
6.4.5 Convenant
Om er voor te zorgen dat alle de partijen zich committeren aan de uitvoering van de
maatregelenmatrix wordt een convenant ondertekend. Hiermee wordt onderstreept dat
het project geen vrijblijvend karakter heeft.
6.4.6 Uitvoering
Vanaf het moment dat de maatregelenmatrix wordt opgesteld kan gestart worden met
de uitvoering van de korte termijn maatregelen cq. acties. Waarmee is aangegeven dat
niet tot aan de ondertekening van het convenant gewacht hoeft te worden met de
uitvoering. Het zijn met name de lange termijn maatregelen, gericht op het oplossen van
complexe problemen, die na de ondertekening van het convenant zullen worden
uitgevoerd.

