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Samenvatting
Op 31 maart 2015 stelde u het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2015-2018
vast. In onze brief van 11 mei 2015 informeerden wij u over het door ons
vastgestelde actieplan 'Samenwerken aan een veilige stad 2015-2016.
Dit actieplan beschrijft welke concrete resultaten moeten worden bereikt in 2015
en 2016 om maximaal te kunnen bijdragen aan het behalen van de
geformuleerde doelen in het IVP 2015-2018.
In de bijlage treft u een tussenrapportage aan per 31 december 2015.
Bijgaand treft u tevens het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam i e helft
2015 aan. Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld bundelt beschikbare informatie op de
niveaus van gemeente, district, eenheid en regionaal thema. Doel is het monitoren
van de veel voorkomende criminaliteit en de thema's uit het vastgestelde Regionaal
Beleidsplan 2015-2018 van de Politie Eenheid Rotterdam.

Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016
Inleiding
Op 31 maart 2015 stelde u het Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 2015-2018
vast. Het IVP bevat de ambities, doelstellingen, uitgangspunten en prioriteiten voor
het veiligheidsbeleid in de periode 2015-2018. De doelen zijn nader uitgewerkt in het
Actieplan 'Samenwerken aan een veilige stad' 2015-2016. In de raadsinformatiebrief
van 11 mei 2015 bent u hierover geïnformeerd.
Uitgangspunt van het IVP 2015-2018 is dat het huidige bovengemiddelde
veiligheidsniveau van Dordrecht behouden blijft. Dit betekent dat wij niet stil kunnen
blijven zitten. Wij blijven stevig inzetten op de veiligheid in stad.
Ook hebben wij daarbij oog voor nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de
gevolgen van aanslagen en geweld in de wereld voor onze samenleving.

Doelstelling
Het actieplan 'Samenwerken aan een veilige stad' 2015-2016 beschrijft welke
concrete resultaten moeten worden bereikt in 2015 en 2016 om maximaal te kunnen
bijdragen aan het behalen van de geformuleerde doelen.
Het actieplan is door alle partijen (intern en extern) onderschreven. De gemeente is
één van de spelers van het integrale veiligheidsbeleid en heeft daarbinnen een
bijzondere positie. Zij is zowel regisseur als actor.
Het actieplan beperkt zich tot de maatregelen die bijdragen om de in het IVP
opgenomen doelstellingen voor de benoemde thema's te realiseren. De dagelijkse
werkzaamheden van de verschillende partners vormen een belangrijke basis voor het
lokale veiligheidsbeleid. Deze zijn niet in dit werkplan opgenomen.
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Stand van zaken/de feiten
In de bijlage treft u een tussenrapportage aan per 31 december 2015.
Kosten en dekking
Het actieplan brengt geen extra kosten met zich mee. Dekking van de verschillende
activiteiten wordt geregeld in het kader van de diverse beleids-, project- en
uitvoeringsplannen van de partners.

Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
Bij de uitvoering van de geprioriteerde thema's worden bewoners en ondernemers,
waar mogelijk, nadrukkelijk betrokken.
De communicatie richt zich op het informeren van inwoners over de veiligheid en
leefbaarheid in de stad en het stimuleren en activeren van de eigen kracht van de
burger en zijn sociale omgeving (positieve beïnvloeding).
Binnen de veiligheidsthema's wordt waar mogelijk rekening gehouden met inclusief
beleid.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De planning van het IVP 2015-2018 en de tweejaarlijkse actieplannen ziet er als volgt
uit:
2016
3 e kwartaal: Tussentijdse evaluatie IVP 2015-2018 commissie Bestuur en Middelen.
4 e kwartaal: Vaststelling college B&W Actieplan 2017-2018 + informeren raad.
2017
3 e kwartaal: Tussentijdse rapportage commissie Bestuur en Middelen.
2018
3e

4 e

kwartaal: Evaluatie beleidskader 2015-2018 + voorbereiding beleidskader 20192022 commissie Bestuur en Middelen.
kwartaal: Vaststelling raad beleidskader 2019-2022.

Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam
i e helft 2015
Inleiding
Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld bundelt beschikbare informatie op de niveaus van
gemeente, district, eenheid en regionaal thema.
Op 18 november 2015 heeft het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) het Gezamenlijk
Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam l e helft 2015 vastgesteld.

Doelstelling
Doel van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is het monitoren van de veel voorkomende
criminaliteit en de thema's uit het vastgestelde Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van
de Politie Eenheid Rotterdam. Gemeenten kunnen deze rapportage gebruiken voor
het verder vormgeven en volgen van het lokaal veiligheidsbeleid.
Stand van zaken/de feiten
De rapportage geeft voor Dordrecht het volgende beeld.
In de eerste helft van 2015 is het totaal aantal misdrijven in Dordrecht gedaald ten
opzichte van dezelfde periode in 2014 (-12%). In de eenheid Rotterdam als geheel is
er ook sprake van een daling (-11%).
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High Impact Crime (HIC):
Alle vormen van High Impact Crimes en geweld zijn afgenomen. In Dordrecht zijn het
aantal woninginbraken (-23%), het aantal misdrijven diefstal/inbraak uit een box,
garage, schuur of tuinhuis (-28%) en openlijk geweld tegen personen (-56%)
duidelijk gedaald. In de eenheid Rotterdam is er sprake van een minder grote daling
van deze HIC's.

Vermogenscriminaliteit
Diefstal van brom-, snor- en fietsen is bijna gehalveerd (-46%), waar in de eenheid
Rotterdam sprake is van een lichte daling (-5%). Ook diefstal/inbraak bij bedrijven
en instellingen is duidelijk gedaald (-21%). Daar staat tegenover dat diefstal uit en
vanaf motorvoertuigen (+23%) alsook vernieling c.q. zaakbeschadiging (+29%), zijn
toegenomen. In de eenheid Rotterdam is het aantal vernielingen juist gedaald.

Overige thema's:
Het aantal misdrijven drugshandel is afgenomen (-37%). Deze daling is groter dan in
de eenheid Rotterdam (-14%). In Dordrecht is het aantal misdrijven huiselijk geweld
vrijwel gelijk gebleven, waar in de eenheid sprake is van een daling van 14%.

Kosten en dekking
De kosten van de rapportage worden bekostigd uit reguliere middelen.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie en inclusief beleid
N.v.t.

Tijdspad, vervolg en evaluatie
De monitor Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam komt twee keer per jaar uit. U wordt
middels een raadsinformatiebrief op de hoogte gehouden over de te verschijnen
monitoren in 2016.

Bijlagen
- Tussenrapportage Actieplan IVP 2015-2016.
- Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

i e helft

2015.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Vyethouders
de secretaris
de bui emeester

M.M. van der Kraan
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