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Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2013-2016 en vaststelling Kadernota Integrale Veiligheid 
2016-2019 
 
Achtergrond Kadernota Integrale Veiligheid 
Eens in de vier jaar wordt binnen de gemeente Goirle de Kadernota Integrale Veiligheid opgesteld. Deze kadernota geeft 
richting aan het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente. De kadernota geeft hiertoe een aantal kaders en verwoordt 
tevens speerpunten in het beleid voor de nieuwe planperiode .  

Aan het einde van iedere planperiode vindt een evaluatie plaats. De evaluatie heeft tot doel vast te stellen in welke mate 
de doelstellingen uit de vorige planperiode zijn behaald, en vormt daarnaast input voor de kadernota van de nieuwe 
planperiode.  

Evaluatie kadernota Integrale Veiligheid 2013-2016 
De evaluatie van de huidige kadernota is nagenoeg afgerond en gepland voor behandeling in de raad van 2 februari 2016. 
De evaluatie is gebaseerd op zowel feitelijke (statistische) cijfers alsmede interviews met intern en extern betrokkenen en 
een bestuurlijke rondgang bij leden van het college B&W.  

Hoewel de behandeling van de evaluatie oorspronkelijk voorzien was in december 2015 is door ziekte en een daarnaast 
ontstane vacature vertraging ontstaan. Inmiddels kan gemeld worden dat er personele vervanging is gevonden en dat de 
in deze brief genoemde data realistisch en haalbaar zijn. 

Vaststelling kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 

De behandeling van de nieuwe kadernota staat gepland voor de raad van 8 maart 2016. De inzichten uit de evaluatie van 
de huidige kadernota zullen daar uiteraard in meegenomen worden. De portefeuillehouder hecht daarnaast veel waarde 
aan de inbreng van de raad in dit dossier. Om deze inbreng te kunnen borgen en gelet op de beperkte ruimte tussen de 
behandeling van de evaluatie in de raad van februari en de doorlooptijd van de doorgeleiding van de nieuwe kadernota tot 
aan de raad, zal de opsteller van de kadernota in januari met vertegenwoordigers van de raad hierover verkennende 
interviews voeren. Daarbij wordt gedacht aan de leden van de commissie Algemene Zaken en/of vertegenwoordiging 
vanuit de fracties.  

Ook zal in aanvulling op de reeds uitgevoerde bewonersenquête in januari extra inbreng vanuit de inwoners gezocht 
worden via een daarvoor georganiseerde bijeenkomst, overeenkomstig de ambities die geformuleerd zijn in het 



bestuursakkoord. Een en ander met als doel om de ambities en doelstellingen van het integrale veiligheidsbeleid voor de 
komende vier jaar met elkaar aan te scherpen en in lijn te brengen met de overige opgaven waar de gemeente zich de 
komende jaren voor gesteld ziet staan. 

 
Planning 
Voor het overzicht hieronder de voornaamste data die voor de raad in het kader van de beide documenten relevant zijn: 
 

- Januari:  
o Bewonersbijeenkomst voor inbreng in nieuwe kadernota (week 2 2016); 
o Ambtelijke verkenning/interviewronde met vertegenwoordiging van de raad (week 1 / 2 2016); 
o Aanlevering evaluatie Kadernota integrale veiligheid 2013-2016 aan raad. 

 
- Februari: 

o Behandeling evaluatie Kadernota integrale veiligheid 2013-2016 (2 februari 2016); 
o Aanlevering Kadernota integrale veiligheid 2016-2019 aan raad (25 februari 2016). 

 
- Maart: 

o Behandeling Kadernota integrale veiligheid 2016-2019 (8 maart 2016). 
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