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Samenvatting 

Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 is het uitvoeringsdocument waarmee de 

gemeente Goirle de doelstellingen zoals geformuleerd in de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-

2019 nader concretiseert en uitwerkt tot jaardoelen/acties. Het Uitvoeringsprogramma vormt 

hiermee niet alleen het werkprogramma voor meest direct betrokken ambtelijke ondersteuning, 

maar is tevens een referentiekader voor de gehele ambtelijke organisatie en betrokken partners over 

wat er in het jaar aan activiteiten op het gebied van veiligheid zal plaatsvinden. 

Veiligheid is een onderwerp dat de gehele gemeentelijke organisatie raakt. Hoewel de ambtenaren 

openbare orde en veiligheid (AOV) daar het meest zichtbaar bij betrokken zijn, zijn vele collega's in 

de interne organisatie (gedeeltelijk) verantwoordelijk voor het realiseren van de geformuleerde 

(veiligheids)doelstellingen. Of het nu gaat om verkeersveiligheid, informatieveiligheid of 

crisisbeheersing; veiligheid is niet alleen "van" de AOV of "van" de afdeling VVH of "van" de 

Burgemeester. Het is een integraal thema, dat zowel ambtelijk als bestuurlijk meerdere 

domeinen/portefeuilles raakt. 

De AOV'er vervult in dit kader een tweetal rollen. Enerzijds de rol van uitvoerder. Invulling en 

uitvoering geven aan tal van activiteiten zoals beschreven in dit Uitvoeringsprogramma, anderzijds 

coördinator/aanjager/adviseur voor alle voorkomende zaken die raakvlakken kennen met veiligheid, 

waarmee in een aantal gevallen de uitvoeringsverantwoordelijkheid en/of het behalen van de 

geformuleerde doelstellingen bij een andere collega/afdeling ligt. 

Het Uitvoeringsprogramma benoemt de jaardoelstellingen en jaaractiviteiten. Soms voortvloeiend 

uit (bestuurlijk vastgesteld) beleid, soms als basis voor nog uit te werken project(plann)en, en in een 

aantal gevallen reeds lopende en/of structurele activiteiten. 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. 

Bij het bepalen van het te voeren integrale veiligheidsbeleid is afstemming gezocht met vele partijen. 

Naast diverse belanghebbenden in de ambtelijke organisatie is ook bestuurlijk gesproken met zowel 

portefeuillehouders als met fractievoorzitters. Samenwerkingspartners zijn bevraagd en daarnaast is 

zowel met een inwonersenquête als met een tweetal inwonersbijeenkomsten nadrukkelijk 

verbinding gelegd met dat wat binnen de gemeenschap leeft. Dit heeft geleid tot de Kadernota 

Veiligheid 2016-2019. Het Uitvoeringsprogramma is een operationele uitwerking van deze 

Kadernota. Met interne en externe partners is bilateraal afstemming gezocht over de beschreven 

deeldoelstellingen en activiteiten. 
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1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

De gemeente Goirle ziet veiligheid als basisvoorwaarde voor een goed woon-, leef- en werkklimaat. 

Als sociale, sterke, duurzame en ondernemende gemeente staat de gemeente daarbij voor een 

integrale aanpak van veiligheid. Een aanpak waarin de gehele keten (van preventie tot aan toezicht 

en handhaving) wordt benut. Als regisseur van het veiligheidsbeleid doet de gemeente dit niet alleen 

in nauwe samenspraak met diverse samenwerkingspartners, maar zeker ook met de inwoners en het 

bedrijfsleven binnen de gemeente. Het einddoel waar al deze inspanningen toe moeten leiden is een 

schoon, heel en veilig Goirle1. Voorliggend Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 is het 

uitvoeringsdocument waarmee de gemeente Goirle de doelstellingen zoals geformuleerd in de 

Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 nader concretiseert en uitwerkt tot jaardoelen/acties. 

1.2 Opzet Uitvoeringsprogramma 

Het Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 vloeit logischerwijs voort uit de Kadernota 

Integrale Veiligheid 2016 – 2019, welke de strategische visie op veiligheid in Goirle beschrijft. Het 

Uitvoeringsprogramma geeft praktische invulling aan deze visie aan de hand van concrete 

uitvoeringsactiviteiten per veiligheidsthema, uitgewerkt in de navolgende hoofdstukken. De 

activiteiten zijn in tabellen weergegeven met een aantal vaste items. Zo is iedere activiteit gekoppeld 

aan een trekker en eventueel een liaison van het team veiligheid en worden betrokken afdelingen en 

partners benoemd. De tabellen in hoofdstuk 2 tot en met 6 zijn zo opgesteld dat ze als zelfstandige 

documenten door de trekkers gebruikt kunnen worden. 

1.3 Prioritering 

Op grond van de opgedane inzichten hanteert de gemeente in de aankomende beleidsperiode het 

principe dat zij op alle veiligheidsvelden zal blijven inzetten.  Mocht de actualiteit daar aanleiding toe 

geven, zullen andere dan de geprioriteerde veiligheidsvelden aandacht krijgen. Dat betekent dan een 

herprioritering ten opzichte van dit Uitvoeringsprogramma. Doelstelling voor het algehele 

veiligheidsbeleid is: 

Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare gemeente. 

Daarnaast zijn drie speerpunten gekozen die bovengemiddeld aandacht vragen, namelijk: 

 Georganiseerde criminaliteit 

                                                        

 

1
 Bestuursakkoord gemeente Goirle 2014-2018. 
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 Crisisbeheersing 

 High Impact Crimes 

 

Per speerpunt is een doelstelling geformuleerd die de gemeente eind 2019 gerealiseerd wil hebben, 

met daarbij per doelstelling enkele subdoelstellingen (zie tabel 1.1). 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Doelstellingen Kadernota 2016-2019 

1.4 Veiligheidsbeleid 

In de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 wordt de methodiek Kernbeleid Veiligheid van de 

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gehanteerd. Deze methodiek biedt een allesomvattend 

kader voor de gemeentelijke regierol in veiligheid en beschrijft in totaal vijf veiligheidsvelden met 

daarbij in totaal tweeëntwintig veiligheidsthema’s (zie tabel 1.2). Deze veiligheidsvelden en -thema's 

zullen ook in voorliggend Uitvoeringsprogramma gebruikt worden om de doelstellingen en 

activiteiten nader te concretiseren. 

SPEERPUNT DOELSTELLING 2019 

Algehele veiligheidsbeeld Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een 
veilige en leefbare gemeente. 

Georganiseerde criminaliteit Goirle is onaantrekkelijk als vestigingsklimaat voor criminele en 
ondermijnende activiteiten. 

Crisisbeheersing De gemeentelijke crisisorganisatie is professioneel en robuust 
ingericht, met efficiencyvoordelen vanuit intergemeentelijke 
samenwerking. 

High Impact Crimes Het aantal High Impact Crimes per jaar is in 2019, ten opzichte 
van 2015, teruggebracht met 10 %. 

VEILIGHEIDSVELD VEILIGHEIDSTHEMA’S 

1 Veilige  
woon- en leefomgeving 

Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en 
verslaafden) 
Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti en zwerfvuil) 
Objectieve veiligheid (o.m. woninginbraak, fietsendiefstal en 
geweldsdelicten) 
Subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoelens) 

2 Bedrijvigheid en veiligheid Veilig winkelgebied 
Veilige bedrijventerreinen 
Veilig uitgaan 
Veilige evenementen 
Veilig toerisme 
 

3 Jeugd en veiligheid Overlast gevende jeugd 
Criminele jeugd/individuele probleemjongeren 
Jeugd, alcohol en drugs 
Veilig in en om de school 
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Tabel 1.2: Veiligheidsvelden en -thema's 

1.5 Beleidscyclus 

Het Uitvoeringsprogramma vormt het werkprogramma voor de meest direct betrokken ambtelijke 

ondersteuning en is tevens een referentiekader voor de gehele ambtelijke organisatie en betrokken 

partners over wat er in het jaar aan activiteiten op het gebied van veiligheid zal plaatsvinden. In het 

najaar van 2017 wordt het Uitvoeringsprogramma geëvalueerd, deze evaluatie zal zowel een 

kwantitatief alsook een kwalitatieve component kennen. Bij de evaluatie zullen de trekkers van de 

verschillende veiligheidsvelden worden betrokken, samenwerkingspartners en de 

portefeuillehouder. De evaluatie zal een antwoord geven op de vraag of de doelstellingen bereikt zijn 

en een duiding geven van de manier waarop. De resultaten worden meegenomen voor invulling van 

het Uitvoeringsprogramma van 2018, zodat het elk jaar kan worden aangescherpt op basis van 

opgedane inzichten. 

  

4 Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid 
Brandveiligheid 
Externe veiligheid 
Voorbereiding op rampenbestrijding 

5 Integriteit en veiligheid Polarisatie en radicalisering 
Georganiseerde criminaliteit 
Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
Veilige Publieke Taak (VPT) 
Informatieveiligheid 
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De jaarlijkse planning & control-cyclus rondom Integrale Veiligheid ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

Afbeelding 1.1 P&C-cyclus integraal veiligheidsbeleid 

1.6 Dwarsverbanden en integraliteit 

Bij het werken aan integrale veiligheid kunnen gaandeweg dwarsverbanden tussen 

veiligheidsthema’s duidelijk worden, waarbij de aanpak van veiligheidsthema A gevolgen heeft voor 

de omvang van veiligheidsthema B en daarnaast mogelijk ook een praktische wisselwerking heeft 

met de aanpak van B. In principe blijft de aanpak van A en de aanpak van B gescheiden trajecten – 

anders waren ze immers geclusterd naar aanleiding van de veiligheidsanalyse. Maar het kan ook zo 

zijn dat in de uitvoering blijkt dat de aanpak van A en B nauwere samenhang moet kennen. Om dit te 

bepalen, zullen in de uitvoeringsfase de volgende vragen beantwoordt worden: 

1. Welke veiligheidsthema’s hebben een inhoudelijk verband met elkaar? 
2. Welke veiligheidsthema’s hebben een inhoudelijk én uitvoeringstechnisch verband met 

elkaar? 
3. Ten aanzien van welke veiligheidsthema’s dient de aanpak heroverwogen te worden, 

gegeven de intensiteit van het inhoudelijke en uitvoeringstechnische verband? 

Het antwoord op de eerste vraag is opgenomen in dit Uitvoeringsprogramma middels een lijstje per 

thema. De twee laatste vragen zullen bij de start van het uitvoeringstraject per thema beantwoord 

worden. Het antwoord bepaalt op welke manier de uitvoering opgepakt gaat worden. 

Vaststellen 
Kadernota 
Integrale 
Veiligheid 

(vierjaarlijks) 

Vaststellen 
Uitvoerings-
programma 
door College 

Infomeren 
gemeente-
raad over 

Uitvoerings-
programma 

Uitvoering 
Uitvoerings-
programma 

Evaluatie 
Uitvoerings-
programma 

Evaluatie 
Kadernota 
Integrale 
Veiligheid 

(vierjaarlijks) 
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1.7 Taken en bevoegdheden 

De portefeuille Openbare Orde en Veiligheid is binnen de gemeentelijke organisatie primair belegd 

bij de burgemeester, de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving (VVH voert de regie 

op de uitvoering. Vanwege de integraliteit van het thema veiligheid raakt dit Uitvoeringsprogramma 

ook andere portefeuilles binnen de gemeente, zodat het College integraal verantwoordelijk is en alle 

afdelingen op een of andere manier betrokken zijn. In het Uitvoeringsprogramma is per 

veiligheidsveld een trekker benoemd, maar deze hoeft vanwege de integraliteit van het onderwerp 

niet per definitie medewerker van de afdeling VVH te zijn. De trekker is specialist op het onderwerp -

niet per se zijnde veiligheid- en wordt bijgestaan door een liaison van het team veiligheid. De trekker 

is verantwoordelijk voor het aanjagen en de uitvoering van de activiteit waar hij/zij aan gekoppeld is. 

Dit programma is in overleg met de trekkers en partners opgesteld. 

Regie over het  totale Uitvoeringsprogramma is belegd bij de functie beleidsadviseur Openbare orde, 

(Integrale) veiligheid en Crisisbeheersing. Dit betekent dat een van de beleidsadviseurs als 

veiligheidsregisseur zicht houdt op de uitvoering van de activiteiten en indien nodig bijstuurt. Deze 

Veiligheidsregisseur is verantwoordelijk voor het functioneren van de ketenorganisatie als geheel. Dit 

houdt in dat de regisseur zorgt voor verbinding tussen beleid en uitvoering, voor verbinding tussen 

beleidsvelden en voor verbinding tussen samenwerkingspartners onderling. Uitgangspunt hierbij is 

dat alle samenwerkingspartners gelijkwaardig zijn aan elkaar.  

Bovenstaande randvoorwaarden maken het mogelijk om goed uitvoering te geven aan het 

Uitvoeringsprogramma. Met deze randvoorwaarden accepteren samenwerkingspartners ook de rol 

van de regisseur die de voortgang van het proces dient te bewaken. Dit betekent dat de 

Veiligheidsregisseur de gezamenlijk vastgestelde ambitie in het vizier houdt. Verder betekent dit dat 

de regisseur gevraagd en ongevraagd onderwerpen kan agenderen bij de relevante leidinggevenden 

om die ambitie te verwezenlijken en in te grijpen wanneer het proces stagneert of dreigt te 

stagneren. Als vanzelfsprekendheid wordt bij voorkeur een integrale aanpak nagestreefd. 

1.8 Leeswijzer 

De hoofdstukken 2 tot en met 6 bevatten een overzichtelijk programma van alle 

uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019. In hoofdstuk 7, 

tenslotte, wordt beschreven hoe het beleid gerealiseerd wordt. 
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2 Veilige woon- en leefomgeving 

 

2.1 Toelichting veiligheidsveld 

Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de 

veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren en achter de voordeur. Waarbij het 

exclusief om de sociale veiligheid gaat: criminaliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke 

aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan 

verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. Dit veiligheidsveld wijkt daarnaast af van 

de andere veiligheidsvelden doordat de aanpak van de vier veiligheidsthema’s erbinnen langs 

dezelfde (zes) lijnen verloopt, namelijk: infrastructuur, investeren in fysieke kwaliteit, investeren in 

sociale kwaliteit, betrekken bewoners, toezicht en handhaving en aanpak specifieke criminaliteit. 

2.2 Uitwerking doelstellingen per thema 

VEILIGHEIDSTHEMA 1.1 SOCIALE KWALITEIT 

Veiligheidsveld 1. Veilige woon- en leefomgeving 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. De betrokkenheid van burgers is toegenomen 

Activiteiten 1.   Voortzetten integrale samenwerking Buurtregie 

 Implementeren nieuwe werkwijze meldingen openbare ruimte 

 Betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid 

Trekker Pauline Strijbos - VVH - team veiligheid 

Betrokken afdelingen Ontwikkeling - Buurtregie 

Realisatie & Beheer - meldingen openbare ruimte 

Maatschappelijke Dienstverlening - Buurtregie, preventie, ZVH 

Communicatie - communicatie 

Partners Politie, maatschappelijk werk, GGD, ZVH, Leystromen, Stichting Jong 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
3.1 Overlastgevende jeugd, 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
4.1 Verkeersveiligheid 
5.1 Polarisatie en radicalisering 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 

Relevante documenten Beleidsnota Back 2 Basics 2.0 
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VEILIGHEIDSTHEMA 1.2 FYSIEKE KWALITEIT 

Veiligheidsveld 1. Veilige woon- en leefomgeving 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Burgers worden betrokken bij schoon, heel en veilig in de openbare ruimte 

Activiteiten 1.   Implementeren nieuwe werkwijze meldingen openbare ruimte 

 Stimulans campagne Schoon, heel en veilig 

Trekker Nico van Aarle - Realisatie en beheer 

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos 

Betrokken afdelingen Realisatie en beheer - meldingen verkeer en openbare ruimte 

Partners Politie, Leystromen 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied 
2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige evenementen 

2.5 Veilig toerisme 
3.1 Overlastgevende jeugd, 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 
3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
3.4 Veilig in en om de school 

Relevante documenten APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 

Integraal Beeldbestek 2016-2019 

Wegenbeleidsplan 2014-2023 

Beleidsplan Openbare verlichting 2012-
2020 
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VEILIGHEIDSTHEMA 1.3 OBJECTIEVE VEILIGHEID / VEELVOORKOMENDE EN 'HIGH IMPACT'-
CRIMINALITEIT 

Veiligheidsveld 1. Veilige woon- en leefomgeving 

Doelstelling 2019 SPEERPUNT: Het aantal High Impact Crimes per jaar is in 2019, ten opzichte van 
2015, teruggebracht met 10%. 

Subdoelstellingen 2017 1. Het aantal High Impact Crimes is verminderd of in ieder geval gelijk 
gebleven ten opzichte van 2015 

Activiteiten 1.   Regievoering integrale aanpak  

 Uitvoering Veiligheidsmonitor (0-meting) 

 Opstellen plan van aanpak High Impact Crimes 

Trekker Annemieke Vos - VVH - team veiligheid  

Betrokken afdelingen VVH - vergunningverlening 

Ontwikkeling - samenwerking ZVH 

Partners Politie, ZVH, OM, Leystromen 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied 
2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.3 Veilig uitgaan 

2.4 Veilige evenementen 
2.5 Veilig toerisme 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 

Relevante documenten APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 

Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland-
West-Brabant 2015-2018 
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VEILIGHEIDSTHEMA 1.4 SUBJECTIEVE VEILIGHEID 

Veiligheidsveld 1. Veilige woon- en leefomgeving 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het inzicht in de veiligheidsbeleving van inwoners is vergroot 

Activiteiten 1.   Uitvoering Veiligheidsmonitor 

 Betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid 

Trekker Pauline Strijbos - VVH - team veiligheid  

Betrokken afdelingen Ontwikkeling - betrekken bewoners 

Partners Politie, bewonersorganisaties, Stichting Jong, Leystromen 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
3.1 Overlastgevende jeugd 

4.1 Verkeersveiligheid 
5.1 Polarisatie en radicalisering 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 

Relevante documenten Beleidsnota Back 2 Basics 2.0 
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3 Bedrijvigheid en veiligheid 

 

3.1 Toelichting veiligheidsveld 

Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische 

voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Het gaat hierbij 

nadrukkelijk om de sociale veiligheid rond genoemde vormen van bedrijvigheid: delicten als 

winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld.  

3.2 Uitwerking doelstellingen per thema 

VEILIGHEIDSTHEMA 2.1 VEILIG WINKELGEBIED 

Veiligheidsveld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het huidige niveau mbt veiligheidsgevoelens in winkelgebieden is 
behouden 

Activiteiten 1.   Monitoring via regulier netwerk en (politie)cijfers 

 Reactief ageren op casuïstiek adhv signalen 

 Stimuleren en faciliteren actieve rol ondernemers 

 Onderzoeken deelname Keurmerk veilig Ondernemen 

Trekker Joep Horevoorts - Ontwikkeling  

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos  

Betrokken afdelingen VVH - toezicht en handhaving, vergunningverlening 

Maatschappelijke Dienstverlening - contact ondernemers 

Realisatie en beheer - verkeer en parkeren 

Ontwikkeling - economisch beleid 

Partners Centrummanagement, SORG, Goirle Onderneemt, Koninklijke Horeca Nederland, 
afdeling HARG, Ondernemersvereniging Riel, Politie, Veiligheidsregio, Leystromen 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid 
2.3 Veilig uitgaan 
2.5 Veilig toerisme 
3.1 Overlastgevende jeugd 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
3.4 Veilig in en om de school 
4.1 Verkeersveiligheid 
4.2 Brandveiligheid 

Relevante documenten APV 2016 Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 

 

VEILIGHEIDSTHEMA 2.2 VEILIGE BEDRIJVENTERREINEN 
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Veiligheidsveld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het inzicht in veiligheid op bedrijventerreinen is vergroot 

2. Er is goede afstemming met het bedrijfsleven 

Activiteiten 1.  Inzicht 

 Cijferanalyse van huidig veiligheidsbeeld 

 2.  Afstemming 

 Veiligheid op de agenda zetten bij overleg bedrijfsleven en 
gemeente 

 Positieve publiciteit bedrijfsleven 

 Stimuleren en faciliteren actieve rol ondernemers 

 Onderzoeken deelname Keurmerk veilig Ondernemen 

 Deelname mijnbedrijfslocatie.nl ivm bestrijding leegstand 

 Plan van aanpak illegale bewoning bedrijfswoningen 

Trekker Joep Horevoorts - Ontwikkeling 

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos 

Betrokken afdelingen VVH - toezicht en handhaving, vergunningverlening 

Maatschappelijke Dienstverlening - contact ondernemers 

Realisatie en beheer - verkeer en parkeren 

Ontwikkeling - economisch beleid 

Partners BORT Tijvoort, Stichting Ons Tijvoort, SORG, Goirle Onderneemt, 
ondernemersvereniging Riel, Veiligheidsregio, Politie 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid 
1.2 Veilig winkelgebied 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 
4.1 Verkeersveiligheid 

4.2 Brandveiligheid 
4.3 Externe veiligheid 
4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 
5.22 Georganiseerde criminaliteit 

Relevante documenten Projectplan Unicorn 

APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 
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VEILIGHEIDSTHEMA 2.3 VEILIG UITGAAN 

Veiligheidsveld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Er is minder overlast in de omgeving 

2. De informatiepositie van gemeente en partners is versterkt 

Activiteiten 1.  Overlast 

 Opstellen en implementeren preventie- en handhavingsplan 
Drank- en Horecawet (DHW) 

 2.  Informatiepositie 

 Versterken samenwerking met relevante partners 

 Prioriteiten stellen obv. informatiepositie 

Trekker Pauline Strijbos - VVH - team veiligheid  

Betrokken afdelingen VVH - Marleen van den Hout - vergunningverlening 

Ontwikkeling - beleid gezondheid, jeugd 

Partners Horecaondernemers, bewoners, Koninklijke Horeca Nederland - afdeling Harg, 
Politie, OM, Stichting Jong 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

2.1 Veilig winkelgebied, 
2.4 Veilige evenementen 
2.5 Veilig toerisme 
3.1 Overlastgevende jeugd 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
4.1 Verkeersveiligheid 
4.2 Brandveiligheid 
5.2 Georganiseerde 
criminaliteit 

Relevante documenten APV 2016 Integraal handhavingsbeleid 2014-
2017 
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VEILIGHEIDSTHEMA 2.4 VEILIGE EVENEMENTEN 

Veiligheidsveld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. De rol van veiligheid bij evenementen is versterkt 

2. De samenwerking tussen gemeente en relevante partners is versterkt 

Activiteiten 1.  Rol veiligheid 

 Opzetten integrale aanpak 

 2.  Samenwerking 

 Bij elkaar brengen van preventiepartners 

 Aandacht voor invulling rol gemeente tav Centrummanagement 

Trekker Marleen van den Hout - VVH - team vergunningverlening  

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos 

Betrokken afdelingen Realisatie en beheer - onderhoud en beheer openbare ruimte, verkeer 

Partners Evenementenmakers, bewoners, Politie, Veiligheidsregio 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied, 
2.3 Veilig uitgaan 
2.5 Veilig toerisme 
3.1 Overlastgevende jeugd 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
4.1 Verkeersveiligheid 
4.2 Brandveiligheid 
4.3 Externe veiligheid 
4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 
5.3 Veilige Publieke Taak 

Relevante documenten Evenementenbeleidsnota 2007 

APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-
2017 
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VEILIGHEIDSTHEMA 2.5 VEILIG TOERISME 

Veiligheidsveld 2. Bedrijvigheid en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het huidige niveau mbt veilig toerisme behouden 

Activiteiten 1.   Opzetten periodiek structureel overleg Vereniging Recreatie en 
Toerisme  

 Opzetten van klantgerichte promotie 

 Bewustwording over veiligheid binnen toerismesector 

Trekker Joep Horevoorts - Ontwikkeling 

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos  

Betrokken afdelingen VVH - toezicht, handhaving, vergunningverlening 

Partners Vereniging Recreatie en Toerisme, Politie, Veiligheidsregio MWB 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.4 Veilige evenementen 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
4.1 Verkeersveiligheid 
4.2 Brandveiligheid 
5.2 Georganiseerde 
criminaliteit 

Relevante documenten Economische agenda 2016-2020 

APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-
2017 
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4 Jeugd en veiligheid 

 

4.1 Toelichting veiligheidsveld 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd: 

‘overlastgevende jeugd’, ‘criminele jeugd/individuele probleemjongeren’, ‘jeugd, alcohol en drugs’ 

en ‘veilig in en om de school’. 

4.2 Uitwerking doelstellingen per thema 

VEILIGHEIDSTHEMA 3.1 OVERLASTGEVENDE JEUGD 

Veiligheidsveld 3. Jeugd en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het huidige (lage) niveau van overlast is behouden 

2. De huidige aanpak van gemeente ism partners is geoptimaliseerd  

Activiteiten 1.  Laag overlastniveau 

 Voortzetting reactieve handhaving op grond van 
meldingen/klachten 

 Voeren van preventief beleid op basis van onderlinge 
afstemming met partners 

 2.  Optimaliseren aanpak 

 Verfijnen van samenwerkingsafspraken tussen gemeente en 
partners 

 Borgen informatiepositie, intern en extern 

 In beeld brengen instrumentarium 

Trekker Pauline Strijbos - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen VVH - toezicht en handhaving  

Ontwikkeling – Hanneke Reijrink - jeugdbeleid, preventie 

Partners Politie, OM, ZVH, Stichting Jong, scholen  

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied 
2.3 Veilig uitgaan 

2.4 Veilige evenementen  
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 
3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
3.4 Veilig in en om de school 
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Relevante documenten APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 

Beleidsnota Back 2 Basics 2.0 

 

VEILIGHEIDSTHEMA 3.2 CRIMINELE JEUGD / INDIVIDUELE PROBLEEMJONGEREN 

Veiligheidsveld 3. Jeugd en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het huidige (lage) niveau van overlast is behouden 

2. Partners zijn op de hoogte van de werking van de Meldcode 

3. Focus op individuele probleemjongeren 

Activiteiten 1.  Laag overlastniveau 

 Versterken informatiepositie obv samenwerking met relevante 
partners  

 2.  Meldcode 

 Implementeren Meldcode 

 Organiseren van samenwerking rondom Meldcode 

 3.  Focus 

 Opzetten en implementeren eenduidige en integrale aanpak 
voor probleemjongeren 

 Leveren van maatwerk tbv criminele jeugd 

Trekker Pauline Strijbos - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen Ontwikkeling – Hanneke Reijrink - jeugdbeleid, preventie, ketenregie 
Maatschappelijke Dienstverlening - loket 

Partners Politie, OM, ZVH, Stichting Jong, scholen 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied, 
2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige Evenementen 
2.5 Veilig toerisme 
3.1 Overlastgevende jeugd 
3.3 Jeugd, alcohol en drugs 

3.4 Veilig in en om de school 
4.1 Verkeersveiligheid 
4.2 Brandveiligheid 
4.3 Externe veiligheid  
4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 
5.1 Polarisatie en radicalisering 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 
5.3 Ambtelijke en bestuurlijke 
integriteit  
5.4 Veilige Publieke Taak 
5.5 Informatieveiligheid 

Relevante documenten Beleidsnota Back 2 Basics 2.0 

VEILIGHEIDSTHEMA 3.3 JEUGD, ALCOHOL EN DRUGS 

Veiligheidsveld 3. Jeugd en veiligheid 
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Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het inzicht in alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is vergroot 

2. Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is afgenomen 

Activiteiten   Preventiebeleid op scholen en bij ouders 

 Toezicht/handhaving bij evenementen 

 Toezicht/handhaving bij horeca en andere drankverstrekkers  

 Intensiveren samenwerking met partners 

 Opstellen en implementeren preventie- en handhavingsplan 
Drank- en Horecawet (DHW) 

Trekker Hanneke Reijrink - Ontwikkeling 

Liaison team veiligheid Pauline Strijbos 

Betrokken afdelingen VVH- toezicht en handhaving 
Maatschappelijke Dienstverlening - preventie 
Ontwikkeling - beleid jeugd en gezondheid 

Partners Politie, OM, ZVH, Stichting Jong, scholen , sportverenigingen, GGD HvB, Novadic-
Kentron 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.2 Fysieke kwaliteit 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied 

2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige evenementen  
3.1 Overlastgevende jeugd 
4.1 Verkeersveiligheid 

Relevante documenten APV 2016 

Integraal handhavingsbeleid 2014-2017 

Beleidsnota Back 2 Basics 2.0 

Jongerenmonitor GGD 
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VEILIGHEIDSTHEMA 3.4 VEILIGHEID IN EN OM DE SCHOOL 

Veiligheidsveld 3. Jeugd en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Huidige veiligheidsniveau blijft gehandhaafd 

2. Huidige samenwerkingsverbanden blijven gehandhaafd 

Activiteiten 1.  Huidig veiligheidsniveau 

 Voortzetting project Veilige Honken 

 2.  Samenwerking 

 Reactieve inzet bij problemen 

 Structureel contact met scholen 

Trekker Pauline Strijbos - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen Ontwikkeling – Hanneke Reijrink - beleid school en gezondheid 

Realisatie en beheer - verkeer 

Partners Politie, OM, ZVH, Stichting Jong, scholen, Kompaan, GGD (PSHI) 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.2 Fysieke kwaliteit 
1.3 Objectieve veiligheid 
2.1 Veilig winkelgebied, 
bedrijventerreinen  
2.3 Veilig uitgaan 
3.1 Overlastgevende jeugd 

3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren  
3.3 Jeugd, alcohol en drugs 
4.1 Verkeersveiligheid 

Relevante documenten Convenant Veilige School 
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5 Fysieke veiligheid 

 

5.1 Toelichting veiligheidsveld 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de fysieke veiligheidsthema’s, welke niet met sociale veiligheid te 

maken hebben: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en 

crisisbeheersing.  

5.2 Uitwerking doelstellingen per thema 

VEILIGHEIDSTHEMA 4.1 VERKEERSVEILIGHEID 

Veiligheidsveld 4. Fysieke veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het bevorderen van verkeersveiligheid tav: 

a) infrastructuur en herkenbaarheid van de weg 

b) vergroten van kennis en vaardigheden van weggebruikers 

c) stimuleren van gewenst verkeersgedrag 

2. Het bevorderen van integraal werken: 

a) vormgeven fysieke ruimte vanuit het oogpunt handhaving 

b) eenduidige werkwijze 

Activiteiten Uitvoering geven aan het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersprogramma  2013 

Trekker Anke Lückman - Realisatie en beheer 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen VVH - handhaving 

Ontwikkeling  - beleid verkeer 

Realisatie & Beheer - verkeer, openbare ruimte 

Partners Zie Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersprogramma  2013 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.2 Fysieke kwaliteit 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige evenementen 

2.5 Veilig toerisme  
3.4 Veilig in en om de school 
4.2 Brandveiligheid  
4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Relevante documenten APV 2016 

Gemeentelijk Verkeers- en 

Integraal handhavingsbeleid 2014-
2017 
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Vervoersprogramma  2013 Brabants verkeersveiligheidslabel 

 

VEILIGHEIDSTHEMA 4.2 BRANDVEILIGHEID 

Veiligheidsveld 4. Fysieke veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Verbeterde samenwerking met relevante partners 

2. Toegenomen aandacht voor preventie tbv brandveiligheid 

Activiteiten 1.  Samenwerking 

 Inplannen structurele overleggen met partners 

 Invulling geven aan gemeentelijke regierol 

 2.  Preventie 

 Opzetten integrale aanpak 

 Bepalen speerpunten inzet en bijbehorende activiteiten 

Trekker Jeroen Gosselink - VVH - team toezicht 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen VVH - toezicht en handhaving  

Communicatie - voorlichting 

Partners Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

2.1 Veilig winkelgebied 
2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige evenementen 

4.1 Verkeersveiligheid 
4.3 Externe veiligheid  
4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Relevante documenten Beleidsplan Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 2015-2019 

Werkprogramma OMWB 2016 

 

  



 

 

 

  

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid 2017 

 

Pagina 23 van 37 

 

 

VEILIGHEIDSTHEMA 4.3 EXTERNE VEILIGHEID 

Veiligheidsveld 4. Fysieke veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Externe veiligheid is geborgd in bestemmingsplannen 

2. Er is een actuele gemeentelijke visie op externe veiligheid 

3. Alle interne disciplines binnen de gemeente hebben voldoende kennis 
van het beleidsterrein externe veiligheid 

4. De gemeente participeert aan het Regionaal Werkprogramma 2016 van 
de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (OMWB) 

Activiteiten 1.  Borgen externe veiligheid 

 Afspraken maken met betrokken partners (intern en extern) over 
de wijze waarop externe veiligheid in bestemmingsplannen wordt 
beschreven 

 2.  Actuele visie 

 Actualiseren en opnieuw vaststellen van de visie Externe 
Veiligheid 2007 ism. OMWB 

 3.  Kennisniveau 

 Nagaan of er bij de diverse disciplines voldoende kennis is op het 
gebied van externe veiligheid 

 Organiseren voorlichting (indien nodig) 

 4.  Samenwerking OMWB 

 Zie Regionaal Werkprogramma 2016 OMWB 

Trekker Nicole Oosterbeek - VVH – team vergunningverlening 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen VVH - toezicht en handhaving 

Realisatie en beheer - ruimtelijke ordening 

Partners Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, Omgevingsdienst Midden- en West 
Brabant, Provincie Noord-Brabant 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.4 Veilige evenementen  

4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Relevante documenten Beleidsplan Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant 2015-2019 

Werkprogramma OMWB 2016 

Visie Externe Veiligheid 2007 

Uitvoeringsprogramma Brabantse 
omgevingsdiensten 
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VEILIGHEIDSTHEMA 4.4 RAMPENBESTRIJDING EN CRISISBEHEERSING 

Veiligheidsveld 4. Fysieke veiligheid 

Doelstelling 2019 SPEERPUNT: De gemeentelijke crisisorganisatie is professioneel en robuust 
ingericht, met efficiencyvoordelen vanuit intergemeentelijke samenwerking 

Subdoelstellingen 2017 1. De crisisorganisatie Bevolkingszorg Goirle is geborgd 

2. Er is onderzocht of efficiencyslagen in de gemeentelijke crisisorganisatie 
mogelijk zijn door intergemeentelijke samenwerking 

Activiteiten 1.  Borgen crisisorganisatie 

 Borgen van het beheer van de crisisorganisatie 

 Functionarissen binnen de crisisorganisatie zijn opgeleid, 
getraind en geoefend (OTO) 

 2.  Intergemeentelijke samenwerking 

 Participeren in districtelijke crisisorganisatie Hart voor Brabant 

 Onderzoeken mogelijkheden voor invullen overige crisisfuncties 
Bevolkingszorg in GHO-verband 

Trekker Désirée Lesger - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen Alle afdelingen waar crisisfuncties belegd zijn 

Partners Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, gemeenten Hart voor Brabant, GHO-
gemeenten 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

2.2 Veilige bedrijventerreinen 
2.3 Veilig uitgaan 
2.4 Veilige evenementen 

4.2 Brandveiligheid 
4.3 Externe veiligheid  
5.5 Informatieveiligheid 

Relevante documenten Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Midden- en West Brabant 2012-2016 
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6 Integriteit en veiligheid 

 

6.1 Toelichting veiligheidsveld 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit 

c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze 

samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een omvangrijk veiligheidseffect – ze 

kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. 

6.2 Uitwerking doelstellingen per thema 

VEILIGHEIDSTHEMA 5.1 POLARISATIE EN RADICALISERING 

Veiligheidsveld 5. Integriteit en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Er is onderzocht of een visie op polarisatie en radicalisering ontwikkeld 
moet worden 

2. De meldingsbereidheid is verhoogd 

3. De informatiepositie van de gemeente is versterkt 

Activiteiten 1.  Visieontwikkeling 

 In kaart brengen problematiek en risico’s in de gemeente 

 2.  Meldingsbereidheid 

 Onder de aandacht brengen thema intern en bij 
burgers/organisaties 

 3.  Informatiepositie 

 Afspraken maken met partners over informatie-uitwisseling 

Trekker Désirée Lesger - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen Maatschappelijke Dienstverlening - preventie en signalering 

Ontwikkeling - beleid welzijn, jeugd, participatie 

Partners Politie, RIEC, Stichting Jong, maatschappelijke zelforganisaties, 
welzijnsorganisaties, scholen, OM, NCTV 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.1 Sociale kwaliteit 
1.4 Subjectieve veiligheid 
2.3 Veilig uitgaan  
3.1 Overlastgevende jeugd 

4.4 Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing  
5.2 Georganiseerde criminaliteit 
5.5 Informatieveiligheid 
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VEILIGHEIDSTHEMA 5.2 GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 

Veiligheidsveld 5. Integriteit en veiligheid 

Doelstelling 2019 SPEERPUNT: Goirle is onaantrekkelijk als vestigingsklimaat voor criminele en 

ondermijnende activiteiten 

Subdoelstellingen 2017 1. Inzetten van het bestuurlijk instrumentarium tegen georganiseerde 
criminaliteit en ondermijning 

a. De informatiepositie van de gemeente is versterkt 

b. Het huidige niveau van awareness is behouden en er is onderzoek 
gedaan naar mogelijkheden deze te versterken 

c. De meldingsbereidheid is verhoogd 

d. De samenwerking met partners is versterkt 

e. De repressieve aanpak casuïstiek is voortgezet 

f. Er is integrale handhaving in buitengebied opgestart 

Activiteiten a.  Informatiepositie 

 In kaart brengen en vastleggen criminele netwerken 

 Opstarten project Informatiepositie 

 In kaart brengen verwevenheid georganiseerde criminaliteit met 
ambtelijke/bestuurlijke omgeving 

 b.  Awareness 

 Opstellen plan van aanpak awareness 

 Voortzetten project Hestia 

 c.  Meldingsbereidheid 

 Bekendheid Meldpunt Openbare Ruimte bij burgers/bedrijfsleven 
vergroten 

 Managen beeldvorming en verwachtingen rondom gebruik 
Meldpunt Openbare Ruimte 

 d.  Samenwerking 

 Evalueren en bijstellen van samenstelling en frequentie 
overlegvormen 

 Eenheid brengen in doelen en activiteiten van gemeente en 
partners 

 e.  Casuïstiek 

 Continueren gebiedsgerichte aanpak conform werkwijze Unicorn 

 Actieve aanpak van nr. 1 t/m 5 hotlist georganiseerde 
criminaliteit 

 Reactieve aanpak van nr. 6 t/m 15 hotlist georganiseerde 
criminaliteit 

 a)  Handhaving buitengebied 

 Samenwerken binnen projectplan Buitengebied 
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 Vormgeven samenwerking met partners 

Trekker Désirée Lesger - VVH – team veiligheid 

Betrokken afdelingen VVH - vergunningverlening, toezicht en handhaving. Project buitengebied. 

Realisatie en beheer - meldpunt 

Ontwikkeling - economie 

Partners Politie, Belastingdienst, FIOD, OM, Bureau BIBOB, RIEC, Leystromen, Enexis 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid 
3.2 Criminele jeugd/individuele 
probleemjongeren 

5.3 Ambtelijke en bestuurlijke 
integriteit 5.5 Informatieveiligheid 

Relevante documenten Projectplan Unicorn 

Damoclesbeleid Goirle 2011 

APV 2016 
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VEILIGHEIDSTHEMA 5.3 VEILIGE PUBLIEKE TAAK (VPT) 

Veiligheidsveld 5. Integriteit en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het agressieprotocol is geïmplementeerd 

2. Er is verkend of er behoefte is aan meer maatregelen/beleid 

Activiteiten 1.  Agressieprotocol 

 Inzet van bestaande instrumenten 

 Opnemen VPT in nieuwe plannen (oa. Nieuwe Dienstverlening) 

 Vergroten awareness binnen organisatie 

 2.  Verkenning 

 Verkrijgen van inzicht in bestaande instrumenten en beleid 

 Opstellen voorstel 

Trekker Suzanne Daelman - Bestuurs- en directieondersteuning - team P&O 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen VVH - externe aangelegenheden 

Alle afdelingen 

College van B&W, Gemeenteraad 

Partners Politie, OM 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid 
2.3 Veilig uitgaan 

2.4 Veilige evenementen 
3.3 Jeugd, alcohol en drugs 

Relevante documenten Agressieprotocol 
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VEILIGHEIDSTHEMA 5.4 INFORMATIEVEILIGHEID 

Veiligheidsveld 5. Integriteit en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Gemeentelijke informatiesystemen zijn beschermd en geborgd 

2. Gemeente voldoet aan BIG-richtlijnen 

Activiteiten 1.  Informatiesystemen 

 Versterken awareness binnen organisatie 

 2.  BIG-richtlijnen 

 Uitvoeren jaarplan Informatiebeveiliging 

Trekker Bestuurs- en directieondersteuning - CISO 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen Alle afdelingen 

College van B&W, Gemeenteraad 

Partners IBD, NCSC, BID 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

1.3 Objectieve veiligheid  
4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
5.1 Polarisatie en radicalisering 

5.2 Georganiseerde criminaliteit 
5.3 Ambtelijke en bestuurlijke 
integriteit 

Relevante documenten Informatiebeveiligingsbeleid 2015-2018 Jaarplan Informatiebeveiliging 2016-
2017 
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VEILIGHEIDSTHEMA 5.5 AMBTELIJKE EN BESTUURLIJKE INTEGRITEIT 

Veiligheidsveld 5. Integriteit en veiligheid 

Doelstelling 2019 Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige en leefbare 

gemeente 

Subdoelstellingen 2017 1. Het huidige beleid is geïmplementeerd en geborgd 

2. Er is een meerjarenvisie integriteit opgesteld 

Activiteiten 1.  Huidig beleid 

 Inzet van bestaande instrumenten 

 Actualisatie en implementatie BIBOB-beleid 

 2.  Meerjarenvisie 

 Inventariseren bouwstenen nieuwe visie 

 Vergroten awareness rondom thema integriteit 

 Ontwikkelen visie ism. interne (ambtelijk en bestuurlijk) en 
externe partners 

Trekker Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning - Ruud Lathouwers 

Liaison team veiligheid Désirée Lesger 

Betrokken afdelingen VVH - BIBOB 

Alle afdelingen 

College van B&W, Gemeenteraad 

Partners Politie, RIEC, GHO-gemeenten, BING 

Relatie met andere 
veiligheidsthema’s 

4.2 Brandveiligheid 
4.3 Externe veiligheid 
5.2 Georganiseerde criminaliteit 

5.3 VPT 
5.4 Informatieveiligheid 
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7 Van beleid naar realisatie 

7.1 Team veiligheid 

Het primaire doel van het team veiligheid is het vorm en inhoud geven aan het integrale 

veiligheidsbeleid ter verbetering van de objectieve en subjectieve veiligheid, de voorbereiding op 

rampen en crises en het handhaven van de openbare orde. Het team werkt vanuit een integrale 

gedachte samen met interne en externe partners.  

Het team bestaat uit 2,0 fte Beleidsadviseur Openbare Orde, (Integrale) Veiligheid en 

Crisisbeheersing en 1,0 fte Medewerker Veiligheid. De functie Beleidsadviseur (AOV'er) vervult in dit 

kader een tweetal rollen. Enerzijds de rol van uitvoerder, wat inhoudt invulling en uitvoering geven 

aan tal van activiteiten zoals beschreven in dit Uitvoeringsprogramma. Anderzijds de rol van 

coördinator, aanjager en adviseur voor alle voorkomende zaken die raakvlakken kennen met 

veiligheid, waarmee in een aantal gevallen de uitvoeringsverantwoordelijkheid en/of het behalen van 

de geformuleerde doelstellingen bij een andere collega of afdeling ligt. De functie Medewerker  

Veiligheid is op tactisch en uitvoerend vlak werkzaam binnen het gehele taakveld veiligheid, met 

extra aandacht voor georganiseerde criminaliteit.  

7.2 Buitengewoon opsporingsambtenaren 

Binnen het team veiligheid is ook de coördinatie van de buitengewoon opsporingsambtenaren 

(Boa's) belegd, welke ingehuurd worden via een aanbesteding samen met de gemeenten Oisterwijk 

en Hilvarenbeek. Deze boa's houden op basis van de APV toezicht op de openbare ruimte en zijn 

volwaardige partners bij het vergroten van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Goirle. In de 

gemeente Goirle zijn drie typen boa's werkzaam: 
 de zogenaamde domein I boa's die toezien op de openbare ruimte (waaronder parkeren) 

 boa's die toezien op de Drank -en Horecawet (DHW)2  

 boa's die controleren in het buitengebied, de domein II boa's 

 

De domein II boa's worden niet direct aangestuurd door de gemeente Goirle maar door de 

Omgevingsdienst als collectieve taak. Voor verdeling van inzet van de boa's binnen de gemeente zijn 

vier domeinen aangewezen, te weten verkeer en vervoer, openbare ruimte, veiligheid en 

bouw/milieu. Ieder domein heeft de beschikking over een deel van de uren die binnen de 

                                                        

 

2 Dit is een Domein I boa, die dankzij aanvullende scholing op de DHW mag toezien. 
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aanbesteding zijn vastgelegd. Sturing op uren en inhoud verloopt via domeinhouders binnen de 

afdelingen VVH, Ontwikkeling en Realisatie & Beheer3. 

7.3 Positionering team veiligheid 

Veiligheid kent een breed spectrum en is niet een op zichzelf staand beleidsveld. In de gemeentelijke 

organisatie is veiligheid veelal één van de dimensies die wordt betrokken bij de beleidsbepaling en     

-realisatie. Daarnaast kent veiligheid ook eigenstandige taken. Of het nu gaat om de inspanningen die 

nodig zijn om de gemeente robuust te maken/houden in het kader van de voorbereiding op rampen 

en crises, het bewaken van de openbare orde en veiligheid in het publieke domein, het bewaken van 

de integraliteit van het gemeentelijk veiligheidsbeleid of het ondersteunen van portefeuillehouders 

en bestuur voor alle voorkomende vraagstukken rondom veiligheid. 

De Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2019 is dan ook het beleidsdocument waarmee de gemeente 

Goirle haar veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar richting geeft. Het team veiligheid binnen de 

afdeling VVH staat aan de lat om dit beleid uit te voeren en daarbij hoort ook een 

Uitvoeringsprogramma. Vanwege het integrale karakter van het werkveld, zijn op onderdelen andere 

afdelingen aangehaakt. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de veiligheidsthema's ligt bij 

de leidinggevende van de betreffende afdeling. Per project/activiteit zal ingeschat worden of de inzet 

van medewerkers binnen de reguliere werkzaamheden past. Is dat niet het geval, zal overleg 

gepleegd worden met de leidinggevende van de betreffende afdeling. Het team veiligheid zal regie, 

bewaking en voortgang van de thema's op zich nemen en zo nodig ondersteunen en adviseren. 

7.4 Financiën 

Veiligheid is binnen de gemeentelijke organisatie primair belegd binnen de afdeling Veiligheid, 

Vergunningverlening en Handhaving (VVH). In de begroting is in 2017 voorzien in de volgende 

middelen die direct aanwijsbaar worden ingezet ten behoeve van veiligheid(sbeleid): 

KOSTENPLAATS BUDGET 2017 DOEL 

Integrale Veiligheid 

 

€ 8.800 

€ 7.200 

€ 12.745            

€ 7.500 

€ 7.500 

Diversen integrale veiligheid 

Nazorg ex-gedetineerden 

Samenwerking Zorg- en veiligheidshuis (verplichting) 

Uitvoering Veiligheidsmonitor 

Versterking/borging informatiepositie 

                                                        

 

3 Het betreft de medewerker veiligheid en toezichthouder milieu van de afdeling VVH, de beleidsmedewerker verkeer en vervoer van de 
afdeling Ontwikkeling en de projectleider beheer & onderhoud van de afdeling R&B. 
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Crisisbeheersing € 33.200 Diversen crisisbeheersing
4
 

Politiezaken € 8.800 

€ 10.000 

€ 14.140 

€ 5.800 

Diversen hennep 

Samenwerking RIEC  (verplichting) 

Bibob-beleid 

Infoplein politie (verplichting) 

Regionale brandweer € 1.024.455 Inwonersbijdrage Veiligheidsregio (verplichting) 

Toezicht en handhaving 
openbare ruimte 

€ 79.650 Inzet boa's 2017 (verplichting) 

Schema 7.1 Budgetten integrale veiligheid, Begroting 2017 

Opgemerkt moet worden dat middelen ten behoeve van veiligheid ook op andere plekken 

terugkomen in de begroting, bijvoorbeeld middelen ten behoeve van de inzet van de brandweer of 

brandveiligheid (onderdeel van de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio Midden- en West-

Brabant). Daarnaast zullen in 2017 stappen genomen worden om de in dit Uitvoeringsprogramma 

gehanteerde indeling in veiligheidsvelden in de begroting te verwerken. 

                                                        

 

4 Eenmalige ophoging met €20.000 tbv inrichting districtelijke crisisorganisatie. 


