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Inleiding
Begin 2016 heeft uw raad de Kadernota Integrale Veiligheid gemeente Goirle 2016-2019 vastgesteld.
Deze kadernota dient te worden uitgewerkt in de vorm van een jaarlijks uitvoeringsprogramma.
Onlangs heeft het college het Uitvoeringsprogramma 2017 van de Kadernota Integrale Veiligheid
gemeente Goirle 2016-2019 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is het uitvoeringsdocument
waarmee het College de doelstellingen zoals geformuleerd in de Kadernota Integrale Veiligheid 20162019 nader concretiseert en uitwerkt tot jaardoelen/acties. Via deze weg wordt u op hoofdlijnen
geïnformeerd over het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017, dit Uitvoeringsprogramma
wordt u ter informatie toegestuurd (zie bijlage).
Methodiek
Op basis van de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 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
Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in
gemeenten en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke
voorzieningen en beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). De overheid
werkt hierin nauw samen met de andere overheidspartners.
2.
Crisisbeheersing
Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor de bevolkingszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en
geneeskundige hulpverlening, maar zijn wettelijk verplicht dit te laten uitvoeren door de
Veiligheidsregio. Dit met uitzondering van de bevolkingszorg, welke door de gemeente zelf
op peil wordt gebracht en gehouden.
3.
High Impact Crimes.
Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt,
wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn, zijn woninginbraak,
overvallen, voertuigcriminaliteit en geweld (waaronder huiselijk geweld).
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 het Uitvoeringsprogramma 2017, waarbij
gebruik gemaakt wordt van de VNG-methodiek Kernbeleid Veiligheid.
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Beleidscyclus
Hoewel het programma een jaarlijkse cyclus kent en in beginsel aan het einde van het voorgaande
jaar wordt opgesteld en vastgesteld, is 2016 een afwijkend jaar in de cyclus geweest. De Kadernota
Integrale Veiligheid 2016-2019 is begin 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. Vanwege personele
en bestuurlijke wijzigingen is ervoor gekozen om in 2016 de lopende werkzaamheden voort te zetten
en voor 2017 een nieuw Uitvoeringsprogramma op te stellen. Hiermee wordt de reguliere cyclus
weer opgepakt.
Werkwijze
De integrale werkwijze op basis van de VNG-methodiek Kernbeleid Veiligheid die in dit
Uitvoeringsprogramma wordt gehanteerd, betekent een gewijzigde manier van werken aan
veiligheid. Dit houdt in dat het Uitvoeringsprogramma niet op alle onderdelen even concreet en
doorwrocht is. In de loop van 2017 wordt het programma verder integraal uitgediept. Dit is een
opmaat naar een verbeteringsslag voor de uitvoeringsprogramma's in de toekomst.
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