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Aan de gemeenteraad, 

 
Voorstel 
Vaststellen van de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022. 
 
Inleiding 
Graag houden we de gemeente Goirle veilig. Een sterk veiligheidsbeleid vormt hiervoor de basis. Als 
gemeenteraad stelt u het veiligheidsbeleid vast.  
 
Tussen september en december 2018 zijn de veiligheidspartners betrokken bij de totstandkoming 
van het nieuwe veiligheidsbeleid; de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 (hierna: kadernota). 
Inwoners zijn betrokken door het houden van een enquête, waarop 193 personen hebben 
gereageerd. Ook zijn er zeven inwoners geïnterviewd.  Lokale organisaties (zoals jongerencentrum 
Mainframe, stichting Ons Tijvoort en de wijkvereniging Riel) zijn ook geïnterviewd. Met de externe 
partners (politie, brandweer, GHOR, Leystromen, Zorg- en Veiligheidshuis, RIEC en de gemeenten 
Hilvarenbeek en Oisterwijk) is in december 2018 een bijeenkomst georganiseerd en is besproken wat 
de belangrijke veiligheidsthema's voor de gemeente Goirle zijn.  
 
De uitkomsten zijn geanalyseerd en aan u toegelicht in de beeldvormende raadsvergadering op 9 
april 2019. U heeft mee mogen praten en uw visie van op veiligheidsproblematiek mogen geven. Uw 
input is meegenomen bij het opstellen van de nieuwe kadernota, waarin de kaders, 
beleidsdoelstellingen en aanpak op hoofdlijnen voor de komende beleidsperiode wordt beschreven.  
 
Voor het eerst kiezen we ervoor om de kadernota te presenteren op A3 formaat.  Samen met de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk (het GHO-verband) is voor deze methodiek gekozen om zo 
een duidelijk en leesbaar beleid te creëren.  
 
Het resultaat hiervan ligt nu voor u. 
 
Argumenten 
1.1 De looptijd van de huidige kadernota verstrijkt eind 2019 
De huidige kadernota heeft een looptijd van 2016 tot en met 2019. Normaliter stelt de 
gemeenteraad eens in de vier jaar een nieuw veiligheidsbeleid vast. Er is gekozen voor één jaar 
beleidsoverlap, omdat het veiligheidsbeleid in de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk de looptijd 
van 2019-2022 hanteert. 
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1.2 De nieuwe beleidsperiode levert samenwerkingsvoordelen op 
Door één jaar beleidsoverlap te creëren, loopt het tijdsbestek synchroon met het beleid van de 
gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk. Zoals bij samenwerking wordt benoemd, is dit plan binnen 
GHO-verband afgestemd. Bepaalde veiligheidsthema's kunnen hierdoor gezamenlijk effectief en 
efficiënt opgepakt worden. Ook heeft het Regionaal Beleidsplan Eenheid Zeeland West-Brabant van 
de politie hetzelfde tijdsbestek, waardoor de beleidsspeerpunten ook met de politie synchroon 
lopen. 
 
1.3 De kadernota benoemt lokale prioriteiten 
Uit analyses (op basis van politiedata, Veiligheidsmonitor, incidentenrapportage VNG), de input van 
inwoners, lokale organisaties en externe partijen (zie samenwerking) en uw vragen gesteld tijdens de 
beeldvormende raadsvergadering over Integrale Veiligheid op 9 april 2019, kan geconcludeerd 
worden dat de drie onderstaande thema's in de kadernota extra aandacht behoeven:  
 

- Ondermijning 
'Het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot een 
aantasting van haar fundamenten en/of de legitimiteit van het stelstel dat haar beschermt' 
(RIEC, 2019). Georganiseerde ondermijnende criminaliteit, zoals drugscriminaliteit en 
mensenhandel, komt helaas ook in de gemeente Goirle voor. Als dorp in Noord-Brabant 
ontkomen ook wij hier niet aan. Het is belangrijk dat we hier zicht op houden en de 
mogelijkheden om de uitingsvormen van dit fenomeen te bestrijden en verder te verkennen. 
We willen een onaantrekkelijk crimineel vestigingsklimaat creëren en de bestuurlijke en 
maatschappelijke weerbaarheid versterken. 
 

- Overlast door personen met verward gedrag 
Personen met verward gedrag kunnen een gevaar vormen voor de openbare orde en 
veiligheid. Wij willen dit voorkomen en de regie pakken om de verbinding tussen zorg en 
veiligheid te verbeteren. Uit maatschappelijke ontwikkelingen, de nieuwe opdrachten en 
verantwoordelijkheden van gemeenten en de sterk toegenomen complexiteit van 
zorgvragen, blijkt dat deze samenwerking steeds belangrijker wordt. 
 

- Samenwerking en communicatie 
Vrijwel alle veiligheidspartners geven aan dat er nog stappen te zetten zijn binnen de 
samenwerking en communicatie. Binnen huidige samenwerkingsverbanden willen we 
effectiever samenwerken en verkennen waar we op kunnen verbeteren. Ook met inwoners 
willen we samenwerken door bewonersinitiatieven  (zoals WhatsApp-
buurtpreventiegroepen) te ondersteunen.  Onze communicatie tussen alle 
veiligheidspartners willen we verbeteren door een afgestemde communicatiekalender op te 
stellen. 
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Kanttekeningen 
2.1 Jaaruitvoeringsplannen zijn essentieel  
Jaarlijks moet een jaaruitvoeringsplan opgesteld worden. Dit is de praktische invulling van de 
kadernota, waarin de aanpak op hoofdlijnen concreet gemaakt voor één jaar. Door deze cycli aan te 
houden kan stap voor stap gewerkt worden naar het behalen van de gestelde beleidsdoelstellingen 
van 2022. Het college stelt de jaarplannen vast. 
 
2.2 Dynamiek in veiligheidsproblematiek 
Door de dynamiek in veiligheidsproblematiek, kunnen gedurende de beleidsperiode andere 
veiligheidsthema's prioriteit behoeven, dan de prioriteiten die gesteld zijn. Als een 
veiligheidsprobleem zich snel en hevig ontwikkeld, kan er directe inzet nodig zijn om dit te kunnen 
regisseren. Als deze trend of ontwikkeling binnen de veiligheidsproblematiek voort blijft zetten, kan 
ervoor gekozen worden om dit probleem alsnog tot prioriteit te benoemen. Zoals benoemd in de 
kadernota is er rekening gehouden met het kunnen inspelen op acute veiligheidsproblematiek. 
 
Financiën 
De uitvoering van het beleid past binnen de begroting die in de programmabegroting is opgenomen. 
Zoals te zien in tabel 1 is in de begroting voor het taakveld 'zorg voor veilige leefomgeving' 
onderscheid gemaakt tussen twee onderdelen: 'crisisbeheersing en brandweer' en 'openbare orde 
en veiligheid'.  
 
Tabel 1: Financiën (Programmabegroting 2019, p. 49) 

Zorg voor veilige leefomgeving 2019 2020 2021 2022 

1: Crisisbeheersing en brandweer 1.212.000 1.257.000 1.304.000 1.341.000 

2: Openbare orde en veiligheid 502.000 494.000 502.000 494.000 

 
Samenwerking 
In samenwerking met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk is dit plan tot stand gekomen. 
Veiligheidspartners van gemeente Goirle hebben ook bijgedragen aan de inhoud van de kadernota. 
Dit zijn o.a. inwoners, politie, brandweer, GHOR, Taskforce, RIEC, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig 
Thuis én lokale organisaties en verenigingen in Goirle en Riel. 
 
Communicatie 
Na vaststelling wordt dit plan gepubliceerd. De veiligheidspartners worden op de hoogte gesteld en 
inwoners kunnen de kadernota terugvinden op de website van gemeente Goirle. Tevens worden de 
reguliere sociale mediakanalen gebruikt om de kadernota bekend te maken. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van de kadernota wordt jaarlijks een uitvoeringsplan opgesteld: de praktische 
invulling per jaar. 
 
Bijlagen 

1. Leeswijzer Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 
2. Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 
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burgemeester en wethouders van Goirle 
 
 
 
 
Mark van Stappershoef, burgemeester 
Jolie Hasselman, secretaris  
 
 
 
 
De raad van de gemeente Goirle; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 september 2019 
 
gelet op de Gemeentewet; 
b e s l u i t : 
de Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 vast te stellen. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 22 oktober 2019. 
 
 
          , de voorzitter 
 
 
 
          , de griffier 
 

 


