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Samenvatting 
De kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 is het beleidsdocument waarmee de gemeente Goirle haar 
veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar richting geeft. Uit voorgaande beleidsperiode kan geconcludeerd 
worden dat het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren positieve resultaten heeft opgeleverd. Op diverse 
veiligheidsvelden zijn meetbare verbeteringen gerealiseerd en ook de algemene veiligheidsbeleving onder 
inwoners en bedrijven binnen de gemeente is verbeterd.  

Desalniettemin zal de gemeente moeten blijven inzetten op veiligheid. Zowel om het huidige veiligheidsniveau te 
kunnen handhaven, alsook om bij te blijven bij ontwikkelingen van zowel binnen als buiten de gemeente. 

Bij het bepalen van het te voeren integrale veiligheidsbeleid is afstemming gezocht met vele partijen. Naast 
diverse belanghebbenden in de ambtelijke organisatie is ook bestuurlijk gesproken met zowel 
portefeuillehouders als met fractievoorzitters. Samenwerkingspartners zijn bevraagd en daarnaast is zowel met 
een inwonersenquête als met een tweetal inwonersbijeenkomsten nadrukkelijk verbinding gelegd met dat wat 
binnen de gemeenschap leeft. 

Op grond van de opgedane inzichten hanteert de gemeente in de aankomende beleidsperiode het principe dat zij 
op alle veiligheidsvelden zal blijven inzetten, met daarbij drie speerpunten die bovengemiddeld aandacht vragen, 
namelijk: 

1. Georganiseerde criminaliteit; 
2. Crisisbeheersing; 
3. High Impact Crimes. 

Per speerpunt is een doelstelling geformuleerd die de gemeente eind 2019 gerealiseerd wil hebben, met daarbij 
per doelstelling enkele subdoelstellingen. Deze subdoelstellingen vormen het vertrekpunt voor de uitwerking van 
de kadernota in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. 

Veiligheidsveld/-thema Doelstelling 2019 

Algehele veiligheidsbeeld 
Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en 
leefbare gemeente. 

Georganiseerde criminaliteit 

(Speerpunt 1) 
Goirle is onaantrekkelijk als vestigingsklimaat voor criminele en 
ondermijnende activiteiten. 

Crisisbeheersing 

(Speerpunt 2) 
De gemeentelijke crisisorganisatie is professioneel en robuust ingericht, met 
efficiencyvoordelen vanuit intergemeentelijke samenwerking. 

High Impact Crimes 

(Speerpunt 3) 

Het aantal High Impact Crimes per jaar is in 2019, ten opzichte van 2015, 
teruggebracht met 10 %. 

De gemeente handelt bij de realisatie van de kadernota uiteraard niet alleen. De realisatie van de jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma's gebeurt in nauwe samenwerking met interne afdelingen, externe 
samenwerkingspartners en andere (maatschappelijke) groeperingen. Daarbij pakt de gemeente haar regierol en 
zal zij de komende jaren haar informatiepositie versterken en borgen. De raad wordt daarbij periodiek over de 
voortgang en ontwikkelingen geïnformeerd. 
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Om bovenstaande doelstellingen te kunnen bereiken zijn aanvullende middelen gewenst. Voorgesteld wordt om 
naast het structureel inbedden van de functie van beleidsadviseur Integrale Veiligheid tevens aanvullende 
middelen op te nemen in de begroting. Het gaat daarbij om structurele middelen t.b.v. de veiligheidsmonitor 
(tweejaarlijkse cyclus) en om incidentele middelen die gedurende de beleidsperiode worden ingezet voor 
projectmatige activiteiten in het kader van het versterken van de informatiepositie van de gemeente in het 
kader van de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. In onderstaande tabel zijn de middelen per jaar 
weergegeven: 

Onderwerp S/I 2016 2017 2018 2019 Toelichting 

Structureel borgen 
fte beleidsadviseur 
veiligheid 

S € 0 € 0 € 80.000,- € 80.000,- Huidige functie is 
incidenteel tot en met 
2017 opgenomen in de 
huidige begroting  

Versterken en 
borgen van 
informatiepositie 
gemeente 

I € 0 € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- Onderzoek, technische 
ondersteuning en inzet 
van middelen 

Veiligheidsmonitor S € 0 € 7.500,- € 0 € 7.500,- 2 jarige cyclus 

Totaal:  € 0 €15.000,- € 87.500,- € 95.000,-  

Tabel1: Doelstellingen in relatie tot benodigde middelen 
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1  Inleiding 

1.1 Inleiding 
De gemeente Goirle ziet veiligheid als basisvoorwaarde voor een goed woon-, leef- en werkklimaat. Als sociale, 
sterke, duurzame en ondernemende gemeente staat de gemeente daarbij voor een integrale aanpak. Een aanpak 
waarin de gehele keten (van preventie tot aan toezicht en handhaving) wordt benut. Als regisseur van het 
veiligheidsbeleid doet de gemeente dit niet alleen in nauwe samenspraak met diverse samenwerkingspartners, 
maar zeker ook met de inwoners en het bedrijfsleven binnen de gemeente. Het einddoel waar al deze 
inspanningen toe moeten leiden is een schoon, heel en veilig Goirle1. 

1.2  Veiligheidsbeleid in Nederland 
De methodiek Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een allesomvattend 
kader voor de gemeentelijke regierol in veiligheid en beschrijft in totaal vijf veiligheidsvelden met daarbij in 
totaal tweeentwintig veiligheidsthema’s: 

Tabel 2: Veiligheidsvelden en -thema's 

 

1 Bestuursakkoord gemeente Goirle 2014-2018 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s 

1 
Veilige  

woon- en leefomgeving 

• Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) 
• Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti en zwerfvuil) 
• Objectieve veiligheid (o.m. woninginbraak, fietsendiefstal en 

geweldsdelicten) 
• Subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoelens) 

2 
Bedrijvigheid en 

veiligheid 

• Veilig winkelgebied 
• Veilige bedrijventerreinen 
• Veilig uitgaan 
• Veilige evenementen 
• Veilig toerisme 

3 Jeugd en veiligheid 

• Overlast gevende jeugd 
• Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 
• Jeugd, alcohol en drugs 
• Veilig in en om de school 

4 Fysieke veiligheid 

• Verkeersveiligheid 
• Brandveiligheid 
• Externe veiligheid 
• Voorbereiding op rampenbestrijding 

5 Integriteit en veiligheid 

• Polarisatie en radicalisering 
• Georganiseerde criminaliteit 
• Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
• Veilige Publieke Taak(VPT) 
• Informatieveiligheid 
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Figuur 1: De veiligheidsketen 

De gemeente is bij het realiseren van het veiligheidsbeleid afhankelijk van vele partijen; niet alleen professionals 
en belangengroeperingen, maar ook inwoners en bedrijfsleven. Ook in de interne organisatie is veiligheid een 
onderwerp dat vele afdelingen raakt en daarmee een integrale/gezamenlijke verantwoordelijkheid is van zowel 
de ambtelijke als de bestuurlijke organisatie. 

1.3 Afbakening 
Deze nota gaat over de hoofdlijnen van het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Het zet daarmee de “stip 
op de horizon” en vormt tevens de basis voor de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.  

De kadernota zal zich vooral richten op thema’s die meer dan gemiddeld aandacht vragen de komende 
beleidsperiode. Daar waar thema’s reeds geborgd zijn in bestaande (bestuurlijk) vastgestelde 
(beleids)documenten, wordt in deze nota volstaan door daarnaar te verwijzen. 

 Financiële consequenties die rechtstreeks voortvloeien uit het voorgestelde beleid in deze kadernota zijn hierin 
opgenomen. 

1.4 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een terugblik op het veiligheidsbeleid van de afgelopen beleidsperiode 2013-2015 op grond 
van de uitgevoerde evaluatie. Hoofdstuk 3 geeft de visie van de gemeente op veiligheid weer en beschrijft de 
ambities en doelstellingen die de gemeente zichzelf en haar partners stelt voor de komende beleidsperiode 
2016-2019. Hoofdstuk 4 tenslotte gaat nader in op de benodigde middelen om het voorgestelde beleid te 
realiseren.  

 

Veiligheid kent daarbij een ketengerichte 
aanpak. Een cyclisch proces van fasen 
vergelijkbaar met de kwaliteitscirkel van 
Deming1. Fasen die continue in elkaar overlopen 
wat leidt tot een effectieve inzet van 
menskracht en middelen en er sprake is van 
voortdurende kwaliteitsverbetering. 
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2 Terugblik op afgelopen beleidsperiode 
Als afsluiting van de voorgaande beleidsperiode is een evaluatie uitgevoerd op het gevoerde beleid van januari 
2013 tot en met december 2015. 

In de vorige kadernota is prioriteit gegeven aan vier veiligheidsvelden met daarbij een zestal prioritaire 
veiligheidsthema's: 

I. Veilige woon-  
en leefomgeving 

II. Integriteit 
en veiligheid 

III. Jeugd en veiligheid IV. Fysieke 
veiligheid 

Voertuigcriminaliteit  Georganiseerde 
criminaliteit 

Overlast jeugdgroepen  Crisisbeheersing 

Woninginbraak  Alcohol en drugs onder jongeren  

Aanvullend op de zes prioritaire thema's is in de vorige kadernota, op grond van het daarvoor gevoerde 
veiligheidsbeleid, een drietal thema’s aangemerkt als strategisch, te weten “kwaliteit woonomgeving”, 
“huiselijk geweld” en “onveiligheidsgevoelens”. Thema’s die geen expliciete prioriteit hebben gekregen in de 
planperiode 2013-2015, maar wel continue aandacht hebben gekregen.  

Aandachtspunten evaluatie 
De evaluatie noemt enkele aandachtspunten die relevant zijn bij het interpreteren van de uitkomsten van de 
evaluatie, namelijk: 

• Een aantal ontwikkelingen heeft invloed gehad op de realisatie van de beoogde doelstellingen. Het inkorten 
van de vierjarige planperiode met één jaar, knelpunten in capaciteit binnen de gemeentelijke organisatie en 
samenwerkingspartners (bijv. politie) en veranderingen in wet- en regelgeving (bijv. verhoging minimum 
leeftijd voor het drinken van alcohol) zijn enkele voorbeelden hiervan.  

• Bij het uitvoeren van de evaluatie is geconstateerd dat, ondanks de reeds aangebrachte prioriteringen, 
focus aanbrengen in het beleid nog altijd een uitdaging is. De veelal kwantitatief geformuleerde ambities en 
doelstellingen bleken daarnaast in enkele gevallen lastig te vergelijken met de beschikbare (statistische) 
informatie. 

• Ondanks beschikbare cijfers van gemeente, politie, GGD en overige samenwerkingspartners, aangevuld met 
diverse interviews, is gebleken dat in enkele gevallen de juiste cijfers ontbraken om het ingezette beleid 
goed te kunnen evalueren. 

Conclusies 
In algemene zin kan gesteld worden dat in het ingezette beleid veel positieve effecten heeft gehad op de 
prioritaire en strategische thema’s die zijn opgenomen in de kadernota. Dit blijkt niet alleen uit de feitelijke 
cijfers, maar ook uit de (bestuurlijke) contacten met inwoners, ondernemers en externe partijen. Ook de door 
het Algemeen Dagblad opgestelde "Misdaadmeter onveiligste gemeente" laat zien dat Goirle veiliger is 
geworden.  
In de interne organisatie is veiligheid ook beter belegd en vinden bestuurders en ambtenaren elkaar steeds 
gemakkelijker. Dit is ook nodig aangezien de complexiteit van de problematiek rondom veiligheid steeds meer 
toeneemt, zowel op inhoud als op het aantal partijen dat daarbij betrokken is/moet zijn. 

Met betrekking tot de prioritaire thema’s voertuigcriminaliteit, woninginbraken, georganiseerde criminaliteit en 
overlast jeugdgroepen kan geconcludeerd worden dat er veel positieve resultaten zijn bereikt. Desondanks 
vraagt met name georganiseerde criminaliteit nog de nodige aandacht. Ondanks meer capaciteit bij zowel 
gemeente als politie blijkt dat het aantal dumpingen van drugsafval en het aantal illegale hennepkwekerijen 
blijft stijgen. Dit is overigens niet een probleem specifiek voor de gemeente Goirle, maar een onderwerp dat bij 
meerdere gemeenten in de regio speelt. 
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Het thema crisisbeheersing kent een positieve ontwikkeling, maar de beoogde doelstellingen zijn niet alleen 
vanwege de ingekorte planperiode, maar ook vanwege ontwikkelingen in de samenwerking binnen de regio, ten 
dele bereikt.  

Vanwege het ontbreken van de juiste cijfers is de effectiviteit van het ingezette beleid met betrekking tot het 
prioritaire thema alcohol- en drugsgebruik onder jongeren lastig te duiden in deze context. 

Met betrekking tot de strategische thema’s volgt uit de evaluatie een wisselend beeld. Daar waar het thema 
“huiselijk geweld” een positieve ontwikkeling laat zien, is uit de beschikbare cijfers niet te herleiden welke 
ontwikkeling het thema “onveiligheidsgevoelens” heeft doorgemaakt. Het thema “kwaliteit woonomgeving” 
heeft weliswaar een ontwikkeling doorgemaakt, maar vanwege het verlagen van de drempel voor het doen van 
meldingen en de beperkt beschikbare cijfers, is een exacte weging van de behaalde doelstellingen lastig te 
maken. 

Aanbevelingen 
Op grond van de evaluatie van de kadernota van de afgelopen beleidsperiode zijn de volgende aanbevelingen 
gedaan voor de toekomstige beleidsperiode: 

- "Breng bij het opstellen van de kadernota 2016-2019 nog meer focus aan op prioritaire thema’s; 
- Leg bij het SMART-formuleren van doelstellingen en ambities een betere relatie met de beschikbare 

meetinstrumenten en statistische informatie zodat de gehele beleidscyclus beter "in control" kan 
komen; 

- Gebruik met ingang van 2016 de jaarlijkse Integrale Veiligheidsmonitor als belangrijk meetinstrument 
voor het nieuw in te zetten integraal veiligheidsbeleid; 

- Neem bij het bepalen van de prioritaire thema’s in ieder geval de thema's “Crisisbeheersing” en 
"Georganiseerde criminaliteit" op. 
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3 Visie op veiligheid 
De gemeente werkt dagelijks aan een schone, hele en veilige gemeente. Hoe de gemeente dit de komende 
beleidsperiode wil realiseren wordt in dit hoofdstuk nader toegelicht. Naast een beschrijving van hoe het beleid 
tot stand is gekomen, wordt inhoudelijk ingegaan op de uitgangspunten die daarbij richtinggevend zijn geweest 
en het voorgestelde beleid, inclusief de daarbij geformuleerde speerpunten. 

3.1 Interactieve beleidsontwikkeling 
De gemeente heeft bij het opstellen van deze kadernota een eerste stap gezet met interactieve 
beleidsontwikkeling. In nauw overleg met ambtelijke adviseurs en bestuurlijk portefeuillehouders, met externe 
samenwerkingspartners én met de inwoners van Goirle. De volgende stappen zijn daarin gemaakt: 

• Evaluatie beleidsperiode 2013-2016; 

• Inwonersenquête (steekproefsgewijs onder 500 inwoners, respons 220 inwoners); 

• Interviews met ambtelijke vakspecialisten en bestuurlijk portefeuillehouders; 

• Interviews met externe samenwerkingspartners; 

• Interviewronde langs alle fractievoorzitters van de gemeenteraad; 

• Inwonerbijeenkomsten (2x). 

De inzichten uit deze contacten hebben geleid tot enkele strategische uitgangspunten die richting hebben 
gegeven aan de inhoudelijke uitwerking van het veiligheidsbeleid. Ook zijn de inzichten vertaald in de 
speerpunten die de voorliggende beleidsperiode meer dan gemiddeld aandacht zullen krijgen. 

3.2 Strategische uitgangspunten 
De gemeente is over het algemeen genomen positief over het algehele veiligheidsbeeld. Zowel voor dat deel dat 
objectief te meten is, als ten aanzien van de beleving onder inwoners en bedrijfsleven. Tegelijkertijd is te 
constateren dat de maatschappij dynamisch is, wat ook zijn weerslag kent op het te voeren veiligheidsbeleid. 
Of het nu gaat om de decentralisaties bij zorg, welzijn en jeugd, de veranderende wereldsituatie en het daaruit 
voortvloeiende vluchtelingenvraagstuk of de steeds sneller digitaliserende maatschappij.  

Voornoemde acties en inzichten hebben geleid tot de onderstaande strategische uitgangspunten: 
- Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en inwoners/bedrijfsleven; 
- Veiligheid kent een integrale aanpak en vraagt ook in de interne organisatie om een 

afdelingsoverstijgende aanpak; 
- Veiligheid kan alleen geborgd worden door intensieve samenwerking tussen gemeente, partners, 

inwoners en bedrijfsleven; 
- De regierol van de gemeente is de laatste jaren gegroeid, om invulling te geven aan deze regierol is een 

sterke informatiepositie nodig; 
- Bij het formuleren van beleid en het inzetten van beleidsinstrumenten gaat de gemeente uit van 

zelfredzame inwoners; 
- Effectiviteit van het beleid wordt periodiek gemeten volgens erkende methodieken en instrumenten; 
- Inzetten van beleid en beleidsinstrumenten gebeurt doelmatig en proportioneel (in verhouding tot de 

geconstateerde problematiek, zowel objectief gemeten als subjectief ervaren); 
- De kadernota vormt de richting en het raamwerk voor het te voeren beleid, de praktische aanpak 

wordt uitgewerkt in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s.  
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3.3 Het gemeentelijk veiligheidsbeleid in algemene zin 

De gemeente heeft met haar veiligheidsbeleid een integrale aanpak voor ogen, waarin alle aspecten van de 
veiligheidsketen worden belicht, van preventie tot aan toezicht en handhaving en nazorg. In deze aanpak wil de 
gemeente vanuit haar regierol, naast intensieve samenwerking met haar veiligheidspartners, nauw contact 
onderhouden met haar inwoners en bedrijfsleven en hen actief betrekken bij de totstandkoming en uitvoering 
van het veiligheidsbeleid. 

Veiligheid kent een breed spectrum en is niet een op zichzelf staand beleidsveld. Buiten deze kadernota om is 
veiligheid op diverse manieren reeds belegd binnen bestaande beleidsdocumenten en -initiatieven. Of het nu gaat 
om verkeersveiligheid, dat onderdeel uitmaakt van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP), 
brandveiligheid, dat een onderdeel is van het regionale beleidsplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant of 
externe veiligheid dat zelfs op provinciale schaal wordt gecoördineerd. 

In de gemeentelijke organisatie is veiligheid veelal één van de dimensies die wordt betrokken bij de 
beleidsbepaling en –realisatie. Zoals bijvoorbeeld in de ruimtelijke ordening waar het gaat om een balans tussen 
risico’s in de openbare ruimte en veilig wonen, werken en recreëren, of bij het opstellen van verkeer- en 
vervoersbeleid waarbij verkeersveiligheid ook een belangrijke invalshoek is. 

Daarnaast kent veiligheid ook eigenstandige taken. Of het nu gaat om de inspanningen die nodig zijn om de 
gemeente robuust te maken/houden in het kader van de voorbereiding op rampen en crises, het bewaken van de 
openbare orde en veiligheid in het publieke domein, het bewaken van de integraliteit van het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid of het ondersteunen van portefeuillehouders en bestuur voor alle voorkomende vraagstukken 
rondom veiligheid. 

Voor de komende beleidsperiode blijft de gemeente zich inzetten op alle veiligheidsvelden en onderliggende 
veiligheidsthema’s. Ingezet beleid dat zijn vruchten heeft afgeworpen zal worden gecontinueerd. Verder zal in de 
voorliggende beleidsperiode ingezet worden op een aantal speerpunten die voortvloeien uit de inzichten die zijn 
verzameld uit de interactieve beleidsvorming, zie daarvoor paragraaf 3.4. 

Doelstelling 2019: Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 
gemeente. 

Subdoelstellingen: 
- Veiligheid is geen apart thema, maar integraal geborgd bij de uitvoering van de gemeentelijke 

kerntaken; 
- Inwoners voelen zich veilig binnen de gemeente Goirle; 
- Zowel ten aanzien van fysieke kwaliteit als van sociale kwaliteit is meetbaar vooruitgang geboekt 

in het terugdringen van het aantal veiligheidsgerelateerde incidenten. 
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3.4 Speerpunten in de nieuwe beleidsperiode 
Binnen het totale spectrum van veiligheid ziet de gemeente, op basis van het voorgaande beleid, ontwikkelingen 
binnen de maatschappij en ontwikkelingen binnen de gemeente een aantal prioriteiten voor de komende 
beleidsperiode die bovengemiddeld aandacht behoeven, namelijk: 

1. Georganiseerde criminaliteit; 
2. Crisisbeheersing; 
3. High impact crimes, waaronder woninginbraken, overvallen en straatroof ("WOS"). 

Deze speerpunten zijn hieronder uitgewerkt en doelstellingen die aan het einde van de beleidsperiode moeten 
zijn gerealiseerd. Om dit te bereiken zijn de doelstellingen vertaald naar subdoelstellingen die in de jaarlijkse 
uitvoeringsplannen verder worden geconcretiseerd en SMART-gemaakt worden. Ook wordt er in de jaarlijkse 
uitvoeringsplannen een vertaling gemaakt naar de inzet van menskracht en middelen. Daar waar op grond van 
de geformuleerde speerpunten reeds voorzienbaar extra middelen benodigd zijn, zal dat in deze nota expliciet 
kenbaar worden gemaakt in hoofdstuk vier. 

3.4.1 Georganiseerde criminaliteit 

Georganiseerde (en ondermijnende) criminaliteit vormt in toenemende mate een bedreiging voor de kwaliteit van 
wonen, werken en leven in de gemeente Goirle. Mede dankzij verscherpte inzet heeft dit de afgelopen jaren tot 
diverse successen geleid.  

Tegelijkertijd is de conclusie gerechtvaardigd dat er nog veel werk te verzetten is en dat hier een belangrijke rol 
voor de gemeente in is weggelegd. 

De gemeente krijgt hier zowel mee te maken in haar maatschappelijke verantwoordelijkheid richting haar 
inwoners, alsook in het kader van haar eigen taakuitvoering. Veel criminele activiteiten maken met grote 
regelmaat gebruik van diensten van de overheid, te denken valt daarbij aan vergunningen, subsidies, huisvesting 
en dergelijke. Ervaring leert dat daarmee de kans toeneemt dat de onderwereld verweven raakt met de 
bovenwereld en dat deze ondermijning daarmee een bedreiging vormen voor de veiligheid en integriteit van ons 
overheidsapparaat en onze samenleving. 

De aanpak tot op heden heeft zich in sterke mate gericht op het repressief aanpakken van bekende criminele 
activiteiten en onveilige situaties. Daarnaast zijn diverse onderzoeken gaande. 

De gemeente wil de komende jaren steeds meer aan de voorkant van de keten inzetten. Enerzijds door haar 
informatiepositie te versterken en daarmee ook haar regierol goed in te kunnen zetten. Anderzijds door te 
investeren in bewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners, bedrijfsleven, maar ook in de interne ambtelijke en 
bestuurlijke organisatie. Door deze preventieve aandacht, gecombineerd met daadkrachtig optreden bij 
vastgestelde criminele activiteiten is de verwachting dat de gemeente als vestigingsklimaat steeds meer 
onaantrekkelijk zal worden en daardoor het aantal criminele activiteiten zal afnemen. 

Doelstelling 2019: Goirle is onaantrekkelijk als vestigingsklimaat voor criminele en ondermijnende 
activiteiten. 

Subdoelstellingen: 
- Informatiepositie en regierol van gemeente versterken en borgen; 
- Bewustzijn en zelfredzaamheid van inwoners en bedrijven versterken; 
- Terugdringen van productie, handel en overlast van soft- en harddrugs; 
- Terugdringen van ondermijnende criminaliteit. 
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3.4.2 Crisisbeheersing 

De impuls die dit thema de afgelopen periode zowel op regionaal als op lokaal niveau heeft gekregen heeft er 
toe geleid dat onder meer planvorming en technische ondersteuningsmiddelen goed op orde zijn. Ook is 
geïnvesteerd in de bemensing en vakbekwaamheid van de interne crisisorganisatie. Ondanks deze versterkingen 
blijft dit onderwerp een speerpunt in de voorliggende beleidsperiode.  

Vanwege toenemende maatschappelijke verwachtingen en landelijke kwaliteitseisen dient de gemeente haar 
crisisorganisatie verder te optimaliseren en professionaliseren. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de 
paraatheid van de gemeentelijke organisatie en de garantie dat deze ook in weekenden, feestdagen en 
vakantieperiodes, binnen afzienbare tijd bemenst kan worden. Een vraagstuk dat niet alleen voor Goirle geldt, 
maar voor veel kleine, middelgrote en zelfs grote gemeenten in Nederland. 

Dit staat op gespannen voet met de mate waarin menskracht en middelen worden ingezet ten opzichte van 
gemeentegrootte en het gemeentelijke risicoprofiel. De gemeenten in Hart van Brabant hebben bestuurlijk de 
ambitie uitgesproken om ambtelijk meer samen te gaan werken. De gemeentelijke crisisorganisatie leent zich bij 
uitstek voor dit onderwerp. Samenwerking biedt de kans voor verdere doorontwikkeling en professionalisering, 
terwijl tegelijkertijd efficiencywinst bereikt kan worden door met meerdere gemeenten een gezamenlijke 
crisisorganisatie en –structuur te realiseren. Uiteraard met behoud van de lokale autonomie en bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

- Gezamenlijke poolvorming voor piketfuncties; 
- Gezamenlijke opleiding- en oefentrajecten; 
- Gezamenlijke inkoop van instrumenten t.b.v. de crisisorganisatie; 
- Ervaringsverdichting en kennisdeling. 

Doelstelling 2019: De gemeentelijke crisisorganisatie is professioneel en robuust ingericht, met 
efficiencyvoordelen vanuit intergemeentelijke samenwerking. 

Subdoelstellingen: 
- Interne borging van crisisorganisatie 
- Onderzoeken en realiseren van efficiencyslagen in de gemeentelijke crisisorganisatie door 

intergemeentelijke samenwerking 
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3.4.3 High Impact Crimes 

Bij High Impact Crimes gaat het om woninginbraken, overvallen, straatroof (ook wel WOS genoemd) en 
geweld(sincidenten). Dit zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 
veiligheidsgevoel in de maatschappij. Niet voor niets heeft dit onderwerp ook bij de politie-eenheid Zeeland-
West-Brabant een hoge prioriteit.  

Hoewel in de afgelopen beleidsperiode het aantal high impact crimes is verminderd, mede vanwege de grote 
inzet van gemeente en politie, streeft de gemeente ernaar om dit aantal de komende jaren verder terug te 
brengen. Daarbij wordt zowel ingezet op preventie als op repressie. Hier zal een combinatie van middelen en 
partners voor nodig zijn. Niet alleen vanuit de klassieke partijen zoals gemeente, politie en openbaar ministerie, 
maar ook vanuit maatschappelijke organisaties en niet te vergeten, de inwoners. Denk daarbij aan het bundelen 
van kennis en inzichten vanuit jongerenwerk, woningcorporatie, gemeente en politie, whatsapp-groepen in het 
kader van buurtpreventie, inzet van Keurmerken en de toenemende digitale mogelijkheden om de eigen 
informatiepositie te versterken en daarmee nog effectiever beleid te kunnen voeren. 

Doelstelling 2019: Het aantal High Impact Crimes per jaar is in 2019, ten opzichte van 2015, teruggebracht 
met 10 %. 

Subdoelstellingen: 
- Het aantal woninginbraken is met 10% gedaald (t.o.v. 69 in 2015); 
- Het aantal overvallen en straatroven is op hetzelfde niveau gebleven (t.o.v. 0 in 2015);  
- Het aantal geweldsincidenten is met 10% gedaald (t.o.v. 64 in 2015). 
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4 Van beleid naar realisatie 

4.1 Financiën huidige situatie 
Veiligheid is binnen de gemeentelijke organisatie primair belegd binnen de afdeling Veiligheid, 
Vergunningverlening en Handhaving (VVH). In de begroting is in 2016 voorzien in de volgende middelen die direct 
aanwijsbaar worden ingezet ten behoeve van veiligheid(sbeleid): 

 Fte’s Budget Bijzonderheden 

Integrale veiligheid 

 2,0 fte 

(waarvan 1,0 
fte structureel 
en 1,0 fte** 
incidenteel) 

€ 8.700,- 

€ 11.800,- 

Diversen integrale veiligheid 

Samenwerking Zorg- en veiligheidshuis (verplichting) 

Crisisbeheersing  € 23.150,- Diversen crisisbeheersing 

Politiezaken 

€ 8.700,- 

€ 10.000,- 

€ 13.695,- 

€ 5.750,- 

Diversen hennep 

Samenwerking RIEC  (verplichting) 

Bibob-beleid 

Infoplein politie (verplichting) 

Budgetten integrale veiligheid, Begroting 2016 

Opgemerkt moet worden dat middelen ten behoeve van veiligheid ook op andere plekken terugkomen in de 
begroting. Of het nu gaat om de middelen die worden ingezet ten behoeve van verkeersveiligheid (onderdeel van 
afdeling Ontwikkeling of Realisatie en Beheer) of middelen ten behoeve van de inzet van de brandweer of 
brandveiligheid (onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant). 

** 1,0 fte is met ingang van 2015 incidenteel opgenomen in de begroting t/m 2017. Ook vóór 2015 was 
er frequent sprake van incidentele inhuur voor het opstellen van beleidsstukken (bijv. 
kadernota/uitvoeringsprogramma's), uitvoeren van onderzoeken en/of evaluaties.   

4.2 Benodigde middelen voor voorgesteld beleid 
Op grond van het voorgestelde beleid in deze nota is de verwachting dat de reguliere taakuitvoering grotendeels 
gedekt is vanuit de bestaande begroting. Om de voorgestelde speerpunten te kunnen realiseren zijn aanvullende 
middelen gewenst. In onderstaande schema wordt aangegeven welke (aanvullende) middelen gewenst zijn om 
het beleid te kunnen realiseren.  

Onderwerp S/I 2016 2017 2018 2019 Toelichting 

Structureel borgen 
fte beleidsadviseur 
veiligheid 

S € 0 € 0 € 80.000,- € 80.000,- Zowel t.b.v. continuering 
algehele beleid als 
realisatie van speerpunten 

Versterken en 
borgen van 
informatiepositie 
gemeente 

I € 0 € 7.500,- € 7.500,- € 7.500,- Onderzoek, technische 
ondersteuning en inzet 
van middelen 

Veiligheidsmonitor S € 0 € 7.500,- € 0 € 7.500,- 2 jarige cyclus 

Totaal:  € 0 €15.000,- € 87.500,- € 95.000,-  

Aangevraagde middelen t.b.v. realisatie kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 
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4.2.1 Relatie met Planning & Control-cyclus 
Voor het lopende begrotingsjaar worden geen aanvullende uitgaven verwachten, buiten hetgeen reeds is 
begroot. Met de voorgestelde middelen voor 2017, 2018 en 2019, naast hetgeen reeds structureel is begroot, 
is de verwachting dat het voorgestelde beleid kan worden gerealiseerd. Mocht gedurende de beleidsperiode op 
basis van voortschrijdend inzicht aanvullend budget gewenst zijn, zal dit meegenomen worden in de reguliere 
P&C-cyclus en -instrumenten. 
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