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Samenvatting
In het Politiek Akkoord hebben wij Veiligheid en Leefbaarheid als een van de
dossiers benoemd waar wij de komende periode extra aandacht aan willen
besteden en een andere koers willen varen. De vaststelling van een nieuw IVP3
geeft hier voor wat betreft veiligheid verder richting aan.
Vanaf 2002 voorziet het integraal veiligheidsprogramma in een integrale
programmering en verslaglegging van de Inzet van de gemeente (lees:
gemeentelijke sectoren), brandweer, MZHZ, politie en Openbaar Ministerie voor een
veilig Dordrecht, Het huidige programma liep in 2010 af en in lijn met het inmiddels
vastgestelde M3P hebben wij, samen met onze primaire veiligheldspartners, de
koers bepaald voor het veiligheidsbeleid in de deze raadsperiode.
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014. U wordt gevraagd dit
programma vast te stellen, als kader voor het in de komende jaren te voeren
veiligheidsbeleid.
1. Wat is de aanleiding?
Al gedurende een groot aantal jaren beschikt de gemeente Dordrecht over een
(meerjarig) Integraal Veiligheids Programma. Onder het grotestedenbeleid is hier
een extra impuls aan gegeven, met name ten aanzien van sociale veiligheid. Mede
onder invloed van het rapport van de commissies Oosting en Alders, naar
aanleiding van de vuurwerkramp In Enschede en de cafébrand in Volendam, is ook
de fysieke veiligheid nadrukkelijk onderdeel geworden van het integraal
veiligheidsbeleid. Het integraal veiligheidsprogramma 2 (2006-2010) Is eind 2010
afgelopen en in lijn met het rijksbeleid is een nieuw programma voorbereid.
Zoals wellicht bekend is een wetsvoorstel tot "Wijziging van de Gemeentewet in
verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het
lokaal veiligheidsbeleid" ingediend.
2* Wat willen we bereiken?
Samen met de inwoners van onze stad, maatschappelijke organisaties en onze
veiligheidspartners willen we het veiligheidsniveau van de stad vasthouden en waar
mogelijk verder uitbouwen. We stimuleren de betrokkenheid van Inwoners om ook
zelf een bijdrage te leveren aan het creëren van een veilige eigen buurt en
leefomgeving. Concreet hebben wij voor veiligheid doelen in het M3P geformuleerd
die richting geven aan het in de komende jaren te voeren veiligheidsbeleid.
- Wij willen dat meer inwoners van onze stad, Dordrecht (en hun buurt) waarderen
als een veilige stad.
- Inwoners minder sociale overlast en minder overlast van vermogensdelicten
ervaren.
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- Inwoners zich minder bedreigd voelen.
- Inwoners zich minder onveilig voelen en minder vermijdingsgedrag vertonen.
Daarnaast blijven we inzetten op het beperken van het risico op en het beheersen
van calamiteiten, crises en grootschalige verstoringen van de openbare orde.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
In dit Integraal Veiligheids Programma 2011-2014 (IVP3) geven wij aan waar in
deze coilege-/raadsperiode de accenten voor het veiligheidsbeleid komen te liggen,
welke doelstellingen wij bereikt willen hebben aan het eind van de collegeperiode
en hoe wij die samen met onze partners denken te realiseren. Voor de opbouw van
dit programma is aangesloten bij de - inmiddels landelijk gangbare - methode
Kernbeleid veiligheid. Ter voorbereiding van dit programma hebben met
vertegenwoordigers van gemeentelijke organisatieonderdelen en onze kernpartners
bijeenkomsten plaatsgevonden, waarbij per veiligheidsveld de situatie in beeld is
gebracht en mogelijke accenten voor de komende tijd zijn geïnventariseerd.
De volgende zaken worden in de periode 2011-2014 met voorrang én
programmatisch aangepakt:
- Verbeteren van het veiligheidsgevoel / veiligheidsbeleving.
- Tegengaan van overlast.
-Tegengaan van bedreigingen.
- Verbeteren van de fysieke veiligheid.
De concrete activiteiten en maatregelen die jaarlijks door de veiligheidspartners
worden geleverd op deze thema's worden opgenomen ïn het Jaarplan Integrale
Veiligheid, dat onder regie van de gemeente tot stand komt.
Dit jaarplan wordt grotendeels gebaseerd op de diverse beleids- en
uitvoeringsplannen die door de veiligheidspartners worden opgesteld en waar het
IVP mede richting aangeeft.
a. Inspraak en communicatie
Het ÏVP3 is tot stand gekomen in samenwerking met vertegenwoordigers van
veiligheidspartners. De komst van dit college en het inmiddels vastgestelde Politiek
Akkoord waarin accent is gelegd bij onder meer veiligheid en leefbaarheid, heeft er
toe geleid dat in de totstandkoming enige vertraging is opgetreden.
Bij het bepalen van de prioriteiten is de mening van bewoners betrokken door
rekening te houden met de uitkomsten van de Integrale Veillgheidsmonitor,
meldingen wijklïjn, meldingen en aangiften politie, bij gebiedsmanagers bekende
klachten en ervaringen van professionals in de omgang met bewoners.
Bij de uitvoering van diverse lopende en nog te realiseren activiteiten en
maatregelen zijn bewoners uiteraard wel direct betrokken.
Ook in de wijken zijn bovendien bij tal van activiteiten, die mede in relatie tot een
veilige woon- en leefomgeving worden uitgevoerd, al bewoners betrokken*
jaarlijks vinden in lijn van het IVP diverse communicatieactiviteiten plaats, die zijn
gerelateerd aan één of meerdere veiligheidsthema's. Deze communicatieactiviteiten
zullen mede gericht zijn op het verbeteren van de veiligheidsbeleving.
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Na vaststelling van het ÏVP3 door de raad zal de pers hierover worden bericht en
zal het IVP3 via internet algemeen beschikbaar worden gesteld,
b* Vervolgtraject besluitvorming
Na vaststelling van het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 zal over het
programma worden gecommuniceerd zoals hiervoor is aangegeven. Jaarlijks
worden de concrete acties neergelegd In jaarplannen en -verslagen.
c. Inclusiefbeleïd
Niet van toepassing,
4. Wat mag het kosten?
Dit voorstel heeft geen directe financiële consequenties.
5. Fatale beslisdatum
Er Is geen sprake van een fatale beslisdatum,
6.
1.
2.
3.

Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
ontwerp besluit;
Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014;
Staat van veiligheid.

7, Voorstel
Wij stellen u voor het Integraal Veiligheidsprogramma 2011-2014 vast te stellen,
conform bijgevoegd ontwerp besluit.
Het college van Burgemeester en Wethouders va riliDord recht
de bul hemeester
de secretaris

j . H . de Baas

ontwerp besluit -
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