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Nota veiligheid 2011-2014.

Voor u ligt de nieuwe nota voor het integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Valkenswaard. Deze nota
geldt voor de periode 2011-2014. Hij is opgesteld aan de hand van:
- gesprekken met beleidsmedewerkers
- de belangrijkste externe veiligheidspartners te weten de politie, justitie, Woningbelang, GGzE,
Paladijn, AMW, Brandweer, Novadic-Kentron, GGD
- politiegegevens
- bestuurlijke stukken van college en raad
- verschillende onderzoeksrapporten, waaronder de veiligheidsmonitoren 2008 en 2009.
Een presentatie over de hoofdlijnen van het concept heeft plaatsgevonden aan uw fractievoorzitters in de
politiecommissie.
In deze nota wordt inzicht gegeven in de huidige veiligheidssituatie van de gemeente en de wijze waarop de
veiligheid verder wordt vergroot. Ook de doelen die gemeente op veiligheidsgebied wil bereiken, zoals deze
in de vorige raadsperiode zijn vastgesteld en ook nog steeds actueel zijn, zijn in deze nota neergelegd. Op
welke wijze deze doelen bereikt gaan worden, wordt jaarlijks in een uitvoeringsprogramma door het college
van burgemeester en wethouders naar voren gebracht. Het uitvoeringsprogramma geeft een beeld van de
concrete acties die binnen een jaar worden ondernomen, waardoor het een controlerend middel voor de
gemeenteraad is.

De Nota Veiligheid 2011-2014 vast te stellen.

Naar aanleiding van het aflopen van de beleidsperiode van het meerjarenbeleid Veiligheid 2006-2010 (door
de raad vastgesteld d.d. januari 2007), is in het verlengde van bovengenoemde systematiek op basis van een
veiligheidsanalyse een nieuw beleidskader voor veiligheid geformuleerd in de vorm van de Nota veiligheid
2011-2014. In deze nota wordt inzicht gegeven in de huidige veiligheidssituatie van de gemeente en de wijze
waarop de veiligheid verder wordt vergroot. Ook de doelen die gemeente op veiligheidsgebied wil bereiken
zijn in deze nota neergelegd. Op welke wijze deze doelen bereikt gaan worden, wordt jaarlijks in een
uitvoeringsprogramma naar voren gebracht.

Veiligheidsanalyse
Uit de criminaliteitscijfers van de politie en de rapportcijfers die onze inwoners geven aan hun
veiligheidsgevoel, blijkt dat het over het algemeen goed gaat met de veiligheid in Valkenswaard. We streven
echter wel naar het nog verder verbeteren van de veiligheid en dan met name op specifieke terreinen.
Zo creëert het hoge veiligheidsgevoel van de inwoners ruimte om meer aandacht te kunnen besteden aan de
wat kleinschaliger, gebiedsgerichte problematiek. Het gaat dan om zaken die in de wijk spelen, omdat men
zich in elk geval in de eigen woon-, leef- en werkomgeving écht veilig moet voelen.
Voor het veiligheidsbeleid 2011-2014 wordt dan ook met name de aandacht gericht op veiligheid in de wijk.
Doelstelling
De strategische doelstelling van het veiligheidsbeleid van de gemeente Valkenswaard is vitale, leefbare
wijken waarin alle mensen zich veilig voelen, veilig zijn en bereid zijn de veiligheid te bevorderen. De
hoofddoelstelling voor Integrale Veiligheid in Valkenswaard is:
Een veilige woon-, werk- en leefomgeving voor onze inwoners, forenzen en bezoekers.
Ten opzichte van 2006-2010 is deze doelstelling ongewijzigd, maar concreter en pakkend omschreven.
Thema’s
In de nota integraal veiligheidsbeleid wordt de uitgangssituatie beschreven aan de hand van de vijf
veiligheidsvelden en bijbehorende 25 veiligheidsthema’s die in de VNG-handreiking ‘Kernbeleid
Veiligheid’ zijn benoemd.
Prioriteiten
Per veiligheidsveld zijn concrete ambities geformuleerd. Hieronder worden de prioriteiten en de maatregelen
weergegeven:
1. Veilige woonomgeving:
a. In 2014 bedraagt het rapportcijfer voor de woonomgeving in de eigen buurt 7,0
Maatregelen: implementeren buurtbemiddeling
b. In 2014 voelt niet meer dan 3% van alle inwoners in Centrum zich vaak onveilig in de eigen
buurt (2009: 3,4%)
Maatregelen: wijkgerichte communicatie (brochure veiligheid) + Centrum Schoon
c. In 2014 bedraagt het aantal incidenten per 1000 inwoners maximaal 2,3 (2009: 2,6)
Maatregelen afronden Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan + handhaven en opsporen geweld
d. In 2014 bedraagt het aantal woninginbraken per 1000 adressen maximaal 9 (2009: 9,3).
Maatregelen: dadergerichte aanpak bij woninginbraken + campagne inbraakpreventie
e. In 2014 vinden maximaal 10 (2009: 16,2) fietsdiefstallen per 1000 inwoners plaats
Maatregelen: project aanpak fietsdiefstallen + dadergerichte aanpak/opsporing politie
f. In 2014 vindt max. 3 % van de inwoners van het Centrum dat drugsoverlast vaak voorkomt in
de eigen buurt (2009: 5,3).
Maatregelen: handhavingsbeleid aanpak hennep-/drugspanden + Maatregelen drugsoverlast
opnemen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan
2. Bedrijvigheid en veiligheid
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a. In 2014 bedraagt het aantal inwoners in het Centrum dat zich vaak onveilig voelt rond
uitgaansgelegenheden maximaal 9% (2009: 12,1)
In 2014 bedraagt het aantal inwoners in het Centrum dat vaak geluidsoverlast heeft van
horecagelegenheden 10% (2009: 15%)
Maatregelen: Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan + HOLA-metingen + horecastappenplan +
update evenementenbeleid
3. Jeugd en Veiligheid
a. Het percentage jongeren (12-18) dat vier weken voorafgaande aan de Jeugdmonitor GGD
alcohol heeft gedronken is in 2014 maximaal 40% (2008: 50%)
Het percentage jongeren (12-18) dat in de vier weken voorafgaande aan de jeugdmonitor
GGD cannabis heeft gebruikt is in 2014 maximaal 4% (2008: 5%)
Maatregelen: Uitvoering geven aan nota verslavingszorg 2011 e.v.
4. Fysieke veiligheid
a. Beperken verkeersdoden en verminderen aantal letselslachtoffers
Maatregelen: Actualiseren verkeersbeleidsplan
b. rampenbestrijding en crisisbeheersing gericht op voorkomen van incidenten en het bestrijden
en beperken van mogelijke effecten bij een incident.
Maatregelen: versterking gemeentelijke rampbestrijdingsorganisatie
5. Integriteit en veiligheid
a. Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.
Voorkomen dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat.
Doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal dat met
criminele activiteiten is verdiend.
Maatregelen: verder uitvoering geven aan Wet BIBOB (fase 2) + handhavingsbeleid
Opiumwet + samenwerking Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
b. Voorkomen dat de integriteit van bestuurders en medewerkers wordt aangetast.
Adequaat kunnen inspelen op aantasting integriteit bestuurders en medewerkers.
Maatregelen: aandacht voor integriteitsbeleid + gedragscode
Communicatie
Een actief communicatiebeleid draagt bij aan een positief beeld van de veiligheid in de gemeente. De
doelstellingen zijn gericht op het geven van voldoende informatie, het betrekken van burgers, bedrijven en
organisaties en het bevorderen van een positieve beeldvorming. Daar waar er verschil is tussen beleving en
werkelijkheid van veiligheidsaspecten is met communicatie veel winst te halen.
Zo gaan we onder andere structureel communiceren over veiligheid, door het opnemen van een maandelijkse
rubriek “Veiligheid” binnen Valkenswaard Om Te Weten.
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Nieuw beleidskader voor integrale veiligheid periode 2011-2014.
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Vaststellen nota veiligheid 2011-2014.
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Basis voor lokale veiligheid is de nota veiligheid van de gemeente. Het wetsvoorstel regierol gemeenten
(Kamerstukken 32459), dat thans bij de Kamer ligt, geeft een heldere systematiek aan. Gemeenten
inventariseren met partners de uitdagingen op veiligheidsgebied. De raad stelt daarbij de doelen en
prioriteiten vast. Ter concretisering van het integraal veiligheidsplan overlegt het college van burgemeester
en wethouders vervolgens met de partners hoe de taakverdeling bij het halen van die doelen er uit moet zien.
De burgemeester ziet er op toe dat het veiligheidsbeleid ook wordt geëffectueerd.
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Jaarlijks wordt over de voortgang van de beleidsuitvoering gerapporteerd. Uitvoering van het jaarlijkse
uitvoeringsprogramma wordt verantwoord. Daarnaast vindt binnen de gemeentebrede planning- en
controlcyclus verantwoording plaats over de voortgang van de in de programmabegroting vastgelegde acties.
Aan het einde van de beleidsperiode dient de nota breed te worden geëvalueerd. Op basis daarvan en op basis
van de actuele analyses op gebied van veiligheid dient besluitvorming te komen over het kader van
veiligheid voor de periode tot 2018.
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Nota geldt voor de periode van 2011 tot en met 2014.
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De bekostiging van veiligheidsmaatregelen is reeds opgenomen in de meerjarenbegroting en vindt plaats uit
de aan de verschillende begrotingsprogramma’s gekoppelde budgetten. Op deze manier komt de integrale,
gemeentebrede verantwoordelijkheid van veiligheid tot uiting en worden de financiële aspecten daarvan door
de gehele begroting gedragen. In de bijlage is het overzicht opgenomen.
Daarnaast is binnen het programma 1 structureel een budget van € 16.700 beschikbaar voor de uitvoering
van het integraal veiligheidsbeleid ten behoeve van het kunnen inspelen op trends of incidenten op gebied
van veiligheid, zoals buurtpreventie, buurtbemiddeling, uitvoering Wet BIBOB, de veiligheidsmonitor en
diverse andere acties.
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Via de reguliere en gebruikelijke kanalen zal de nota veiligheid bekend worden gemaakt.
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Burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
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burgemeester

drs. R.F.W. van Eijck.
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drs. A.B.A.M. Ederveen.
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Nota veiligheid 2011-2014
Veiligheidsmonitor 2009
Uitvoeringsprogramma’s 2006-2010 en periodieke voortgangsoverzichten daarvan
Financieel overzicht bekostiging veiligheidsmaatregelen vanuit begroting
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