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Beleidskader sociale veiligheid

Geachte leden van de raad.
In de commissievergadering Bestuur en Middelen van 7 december 2006 heb ik naar
aanleiding van een vraag van de PvdA-fractie bij de behandeling van het Veiligheidsplan
2007 aangegeven dat ik januari 2007 zou laten weten of het beleidskader sociale
veiligheid een halfjaar eerder aangeboden zou kunnen worden. Dat dit tot nu toe nog niet
is gedaan heeft te maken met het volgende.
In de afgelopen maanden is de commandant Brandweer door de gemeentesecretaris belast
met de opdracht om vóór 1 april 2007 te rapporteren over de positionering van veiligheid
in de gemeentelijke organisatie. Hierbij spelen o.a. de volgende aspecten een rol, te weten
de veranderende regierol van de gemeente in de uitvoering van veiligheid en de komst
van de veiligheidsregio.
Het betreffende positioneringsonderzoek maakt duidelijk dat er ten aanzien van
veiligheid sprake is van een behoorlijke versnippering van de diverse
veiligheidsaandachtsgebieden birmen de ambtelijke organisatie.
In het betreffende rapport dat binnenkort aan de gemeentesecretaris zal worden
aangeboden wordt de aanbeveling gedaan om in 2007 te komen tot een door de
gemeenteraad en het college gedragen Beleidsplan Integrale Veiligheid, waarin sociale
veiligheid, naast gebiedsgericht werken en persoonsgericht werken, een belangrijk
speeipunt zal zijn.
Daamaast zal ook komend jaar worden bezien hoe ook de ambtelijke organisatie kan
worden aangepast om Integrale Veiligheid, waaronder sociale veiligheid, beter vorm te
geven om zodoende de activiteiten ten aanzien van veiligheid te realiseren.

Het te ontwikkelen beleidsplan Integrale Veiligheid wordt geschreven in een meerjaren
perspectief waardoor vroegtijdig met het oog op dejaarlijkse Kademota prioriteiten ten
aanzien van de totale veiligheid kunnen worden gesteld.
Met het oog op de komende Kademota heeft het op dit moment, gelet op het hiervoor
overwogene, niet mijn voorkeur sociale veiligheid specifiek uit de voorgestelde integrale
benadering te lichten.
Hoogachtend,
de burgemeester.

C. Bijl

