
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KADERNOTA INTEGRALE VEILIGHEID GOIRLE 2019-2022 
 

Veiligheidsmissie 
De gemeente Goirle levert een actieve bijdrage 
aan de openbare orde en veiligheid in Goirle, 
waar zowel de objectieve als de subjectieve 
veiligheid van inwoners gewaarborgd wordt. 

 

Veiligheidsvisie 2022 
Inwoners van Goirle zijn veilig en voelen zich veilig 
in eigen huis en omgeving. Als gemeente voeren we 
de regie, waarbij nauw wordt samengewerkt met 
veiligheidspartners. Veiligheid wordt gewaarborgd 
op basis van gedegen analyses, signalen vanuit 
inwoners en veiligheidspartners én effectieve 
monitoring.  
 

Succesbepalende factoren 

• Naast de intensivering op drie thema's, wordt er voldoende aandacht 
besteed aan de doorlopende veiligheidsthema's en acute 
veiligheidsvraagstukken 

• Veiligheidstrends en -ontwikkelingen worden gemonitord, waardoor we hier 
flexibel op kunnen inspelen   

• Integraal werken we samen met inwoners en veiligheidspartners, op lokaal 
niveau, in GHO-verband en op regionaal niveau  

• We gaan uit van de eigen kracht én verantwoordelijkheid van onze inwoners, 
met aandacht voor minder zelfredzame inwoners 

 

1. Ondermijning 

• Het verstoren van het crimineel 
ondernemingsklimaat in de gemeente 
Goirle  

• Het versterken van de bestuurlijke 
weerbaarheid tegen ondermijnende 
criminaliteit  

• Het versterken van de maatschappelijke 
weerbaarheid tegen ondermijnende 
criminaliteit  

 
 

Doorlopende veiligheidsthema's 

• Het op niveau houden van de doorlopende veiligheidsthema's  

• Het kunnen inspelen op trends en ontwikkelingen binnen 
veiligheid 
 

Onderstaande veiligheidsvelden omvatten de veiligheidsthema's waarop 
ingezet blijft worden: 

- Veilige woon- en leefomgeving 
- Bedrijvigheid en veiligheid 
- Jeugd en veiligheid 
- Fysieke veiligheid 
- Integriteit en veiligheid 

2. Overlast door personen met verward 
gedrag 

• Regievoering op de hulpverlening om de 
verbinding tussen zorg en veiligheid te 
verbeteren 

• Het voorkomen van overlast en gevaar 
door personen met verward gedrag 

 
 

 

3. Samenwerking en communicatie 

• Samenwerking tussen de gemeente, 
veiligheidspartners en inwoners 
bevorderen 

• Communicatie tussen de gemeente, 
veiligheidspartners en inwoners 
bevorderen 

• Informatie-uitwisseling tussen de 
gemeente en partners is optimaal 

 
 

Veiligheidspartners  

• Inwoners 

• Politie 

• Taskforce en RIEC 

• Zorg- en veiligheidshuis 

• Veilig Thuis 

• Veiligheidsregio 

• GHOR 

• Brandweer 

• GGD 

• GGZ 

• GHO-samenwerking 

• District Hart van 
Brabant 

 
 

2. Overlast door personen met verward 
gedrag 
Regievoering 

• Bevorderen van de samenwerking 
tussen zorg- en veiligheidspartners op 
casusniveau  
 
Voorkomen overlast en gevaar 

• Vergroten bewustzijn bij inwoners met 
betrekking tot personen met verward 
gedrag, voor meer begrip en tolerantie 
en om signalen te herkennen 

• De meldingsbereidheid met betrekking 
tot personen met verward gedrag 
verhogen  

 

3. Samenwerking en communicatie 
Samenwerking 

• Binnen huidige 
samenwerkingsverbanden 
veiligheidsproblematiek gezamenlijk 
effectief en efficiënt aanpakken waar 
nodig 

 
 
Communicatie 

• Inwoners informeren en betrekken bij 
actuele veiligheidsthema's door te 
werken met een communicatiekalender 
die wordt opgesteld samen met 
veiligheidspartners, waarbij wordt 
aangesloten bij landelijke en regionale 
veiligheidscampagnes  

• Inwoners en bedrijven stimuleren zelf 
(preventief) bij te dragen aan hun 
veiligheid en de veiligheid in de 
gemeente Goirle 

• Bewonersinitiatieven die bijdragen aan 
een veilige woon- en werkomgeving 
ondersteunen (zoals buurtWhatsApp- 
en buurtpreventiegroepen) 
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Bestuurlijke weerbaarheid 

• Het Bibob-beleid actueel houden en 
actief uitvoeren 

• Het Damocles-beleid actueel houden en 
actief uitvoeren 

• Actieve samenwerking met 
veiligheidspartners op casusniveau om 
ondermijning tegen te gaan 

• Vergroten van het bewustzijn op 
ondermijning bij raad, college en 
ambtelijke organisatie 

• Inzetten op een veilige publieke taak  
 
Maatschappelijke weerbaarheid 

• Vergroten van het bewustzijn op 
ondermijning bij inwoners 

• De meldingsbereidheid met betrekking 
tot ondermijnende criminaliteit 
verhogen  

• De meldroutes van Meld Misdaad 
Anoniem, de politie en het 
gemeentelijke meldpunt optimaliseren 

 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsbudget 
1: Crisisbeheersing en 
brandweer 
2: Openbare orde en veiligheid 
 

* 2019 2020 2021 2022 

1 1.212 1.257 1.304 1.341 

2 502 494 502 494 

*(x 1.000). 

Doorlopende veiligheidsthema's  

• Door structurele 
tweejaarlijkse deelname 
aan de Veiligheidsmonitor 
wordt de objectieve en 
subjectieve veiligheid 
gemonitord 

 
Onderstaande veiligheidsthema's 
zijn risicogericht geselecteerd als 
aandachtsgebieden: 
  
Grote impact 

- Woninginbraak   
- Straatroof 
- Diefstal van of uit auto's  
- Prostitutie 
- Crisisbeheersing 
- Brandveiligheid 
- Polarisatie en radicalisering 

 
Grote kans 

- Overlast  
- Internetfraude 
- Oplichting 
- Winkeldiefstal 
- Fietsendiefstal 
- Vandalisme 
- Burenruzies 

 


