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Op 6 december 2022 ontvingen wij vragen van Pro Actief Goirle over het Integraal Veiligheidsbeleid 
GHO 2023-2026. Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 

1. Het focusblad wekt de indruk dat er een ‘groter’ plan is m.b.t. integrale veiligheid dat niet 
is gedeeld met de raad. Klopt dat? 

 
Nee, dit klopt niet. Aan de raad is het integraal veiligheidsbeleid ter vaststelling voorgelegd. 
Dit beleid omschrijft op strategisch niveau voor de beleidsperiode 2023-2026 onze 
prioriteiten op het gebied van de openbare orde en veiligheid en de daarbij horende 
ambities. Het biedt de burgemeester en het college strategische kaders waarmee zij verder 
invulling kunnen geven aan de lokale uitwerking van het beleid. De lokale uitwerking vindt 
(na vaststelling van het beleid door de raad) plaats door middel van het opstellen van een 
focusblad. Deze wordt ook ter kennisgeving aangeboden aan de raad.  
 
In het focusblad worden per prioriteit de concrete activiteiten beschreven voor 2023 en 
2024. Gekozen is voor de looptijd van twee jaar, omdat tussentijds bijstellen in praktijk 
wenselijk is. Het veiligheidsdomein is namelijk dynamisch en altijd in ontwikkeling. Voor 2025 
en 2026 wordt een nieuw focusblad opgesteld. 
 

2. Het voorstel is dermate algemeen van opzet, dat de lokale situatie van de gemeente Goirle 
niet blijkt uit het voorstel (ontwikkeling veiligheidssituatie Goirle en Riel). Hoe kan met dit 
integraal beleidsplan worden ingespeeld op de lokale context in Goirle en Riel? 
 
Het ten uitvoering brengen van het nieuwe veiligheidsbeleid gaat effect hebben op de 
veiligheidssituatie in Goirle en Riel. Het effect is te monitoren aan de hand van diverse data, 
zoals de politiecijfers en de resultaten van de CBS veiligheidsmonitor en gemeentelijke 
projecten en interventies. We gaan de raad actief informeren over de voortgang van de 
uitvoering van het beleid.   
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3. Welke prioriteiten worden vanuit het gezag (Openbaar Ministerie en burgemeester) 
gesteld voor de komende 4 jaren? 
 
De prioriteiten uit het integraal veiligheidsbeleid zijn:  

• de aanpak van ondermijnende criminaliteit; 

• het werken aan een sluitende aanpak op het gebied van zorg en veiligheid; 

• de samenleving weerbaarder maken tegen cybercrime en digitale criminaliteit; 

• het waarborgen van veilige evenementen zonder overmatige overlast.  
 

Deze zijn afgestemd met alle betrokken veiligheidspartners, waaronder het Openbaar 
Ministerie en de politie. De planvorming van deze veiligheidspartners is in lijn met de 
gemeentelijke prioriteiten voor de komende vier jaar.  
 

4. Het is onduidelijk waarom het veiligheidsbeleid op GHO-verband wordt ingestoken. 
Immers, de politieteams kennen een indeling qua werkgebieden die niet synchroon loopt 
met de GHO-grenzen. Basisteam Leijdal bedient de gemeente Goirle vanuit de Karel 
Boddeweg in Tilburg. Daarentegen wordt de politiezorg voor gemeenten Hilvarenbeek en 
Oisterwijk verzorgd door basisteam Groene Beemden vanuit de Brücknerlaan in Tilburg. 
Hoe gaat dit praktisch werken qua uitvoering van het IVP in de praktijk? 

 
Gekozen is voor gezamenlijk beleid omdat de GHO gemeenten op veel vlakken al 
samenwerken op het gebied van veiligheid. Denk aan het gezamenlijke BOA toezicht, 
piketdiensten van de veiligheidsadviseurs en officieren van dienst Bevolkingszorg en de GHO 
brede inzetbaarheid van toezichthouders (bijv. bij grote ondermijningscontroles).  
 
Deze samenwerking biedt nu al de nodige efficiëntievoordelen en maakt ons tevens minder 
kwetsbaar. Op basis van het nieuwe GHO beleid kunnen we deze samenwerking voortzetten 
en intensiveren. We volgen hiermee ook andere gemeenten binnen het district Hart van 
Brabant, welke al gezamenlijk beleid hebben (Langstraat en ABG gemeenten).  
 
Dat de GHO gemeenten met andere politieteams werken vormt in praktijk geen 
belemmering. Ook de politie eenheid Brabant-Zeeland heeft een regionaal beleidsplan met 
daarin geprioriteerde onderwerpen. Momenteel is de politie bezig met het opstellen van een 
nieuw beleidsplan, waarbij de gemeenten nauw betrokken zijn. De gestelde prioriteiten 
komen overeen met de prioriteiten uit ons veiligheidsbeleid en versterken onze gezamenlijke 
aanpak. 
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