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Voorwoord
Voor u ligt de kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 gemeente Dongen. Deze nota is het vervolg
op de Kadernota Integrale Veiligheid 2013-2014. In deze kadernota kunt u de meerjarige ambitie
vinden op het gebied van veiligheid. Aan de kadernota ligt een gedegen veiligheidsanalyse ten
grondslag. Op basis van deze analyse zijn de prioriteiten gekozen voor de nieuwe nota Integrale
Veiligheid. "Veiligheid is van ons allemaal" is het motto dat doet beseffen dat iedereen een bijdrage
heeft aan de veiligheid in de gemeente. Deze kadernota is voor alle partners een leidraad om de
werkzaamheden op de ingeslagen weg voort te zetten en daarmee een bijdrage te leveren aan een
veilige gemeente Dongen.
College van burgemeester en wethouders van Dongen
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1. Strategisch kader
1.1 Inleiding
Voor u ligt de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018. In deze nota staan de ambities voor de
komende vier jaar op het gebied van veiligheid van de gemeente Dongen. De voorgaande nota
Integrale Veiligheid 2013-2014 had een looptijd van twee jaar om zowel aansluiting te vinden bij de
cyclus van het Regionaal Beleidsplan van de politie Zeeland-West-Brabant 2013-2014, als bij de
gemeentelijke raadsperiode. De gebruikelijke looptijd van de Kadernota Integrale Veiligheid is vier
jaar. Nu de cycli gelijk lopen, wordt deze Kadernota voor vier jaar opgesteld.
De Kadernota is volgens de methode Kernbeleid Veiligheid opgesteld. Deze methode is ontwikkeld
door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Het is een leidraad die gemeenten helpt bij het
ontwikkelen of het actualiseren van het huidige Integraal Veiligheidsbeleid. De methode Kernbeleid
Veiligheid bestaat uit een vijftal inhoudelijke veiligheidsvelden: Veilige woon- en leefomgeving,
bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid
waarbinnen verschillende veiligheidsthema's zich onderscheiden.
De veiligheidsthema's onderscheiden zich in prioritaire thema's en overige strategische thema's. De
prioritaire thema's staan centraal in deze nota. De overige strategische thema's kennen een lager
profiel en worden minder uitgebreid uitgewerkt.
In de Veiligheidsanalyse zijn objectieve cijfers, meningen van inwoners, professionals en externe
partners verwoord. Samen met een voorlopige evaluatie van het voorgaande Integrale
Veiligheidsbeleid is de Veiligheidsanalyse uitgewerkt tot een voorstel aan de gemeenteraad waarin de
mogelijke prioriteiten geschetst zijn. De keuze om tot een drietal prioritaire en een drietal strategische
thema's te komen wordt door de gemeenteraad gemaakt. Aan deze keuze ligt een uitgebreide
Veiligheidsanalyse ten grondslag, die besproken is op de veiligheidsinformatieavond op 4 september
2014.
Bijbehorend bij deze Kadernota zijn de jaarlijkse Uitvoeringsplannen. Het Uitvoeringsplan wordt
jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders geaccordeerd. In de Uitvoeringsplannen
kunt u de vertaling vinden van de strategische kaders naar concrete acties, taakverdelingen en
termijnen. Bij het opstellen en uitvoeren van de Uitvoeringsplannen wordt de samenwerking gezocht
met externe partners zoals politie, brandweer, woningcorporaties, burgers, welzijnsorganisaties,
bedrijven, wijk- en dorpsraden, buurtpreventie, het Openbaar Ministerie, scholen en
hulpverleningsinstanties. De gemeente vervult hierbij een regierol zonder taken of bevoegdheden van
partners over te nemen.

1.2 Aanleiding
De gemeente Dongen wil zich structureel blijven inspannen voor een veilige leefomgeving voor de
inwoners en bezoekers van haar gemeente. Met de Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018 worden
nieuwe kaders gevormd voor de veiligheid in de gemeente Dongen. Deze kaders zijn een vervolg op
een reeks nota's terugtellend vanaf 1998 waarin de gemeente samen met haar partners afspraken
maakt en verantwoordelijkheden oppakt om samen een veilig Dongen na te streven.

1.3 Functie van de Kadernota en de Uitvoeringsplannen
De Kadernota vormt de basis voor het veiligheidsbeleid. De kadernota fungeert als het ware als een
paraplu waaraan de prioriteiten worden gehangen waar de komende vier jaar aan gewerkt wordt.
De uitwerking van de prioriteiten liggen in lijn met de visie, de uitgangspunten en de doelstelling die in
de Kadernota zijn opgesteld. Veiligheid ligt verdeeld over verschillende beleidsterreinen en bij diverse
partners. De Kadernota zorgt ervoor dat alle segmenten van veiligheid samen hetzelfde doel
nastreven.
In de jaarlijkse Uitvoeringsplannen die voortvloeien uit de Kadernota worden alle prioriteiten nader
uitgewerkt tot concrete activiteiten. Bij iedere activiteit is zichtbaar wie er aan de activiteit meewerken,
wie er verantwoordelijk is voor de uitvoering, welke portefeuillehouder(s) er verantwoordelijk zijn en
wat de planning voor de activiteit is.
Jaarlijks wordt er een Uitvoeringsplan opgesteld en na het einde van de looptijd geëvalueerd. Van
deze evaluatie wordt een rapport gemaakt dat aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd. De
gemeenteraad heeft op deze manier inzicht in de voortgang van de uit te voeren acties. Naar
aanleiding van de evaluatie kan de gemeenteraad wijzigingen aanbrengen in de prioriteiten en
daarmee in de Uitvoeringsplannen door te in te spelen op eventuele trends in de samenleving.
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1.4 De procedure
De veiligheidsanalyse wordt opgesteld in opdracht van het college van burgemeester en wethouders.
Deze analyse geeft een beeld van de actuele veiligheidssituatie van de gemeente Dongen. De
veiligheidsanalyse geeft de gemeenteraad inzicht om tot een keuze te komen en om prioriteiten te
stellen voor de nieuwe kadernota Integrale Veiligheid. Vervolgens kan de kadernota worden
geschreven. Na vaststelling van de Kadernota geeft het college uitvoering aan het beleid met behulp
van jaarlijkse uitvoeringsplannen. Jaarlijks wordt er aan de gemeenteraad een rapportage uitgebracht
met hierin de evaluatie van het jaarlijkse uitvoeringsplan.
Momenteel bevinden wij ons in het middelste blokje Kadernotitie en wordt de nota in oktober
voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders waarna deze in december a.s. zal
worden aangeboden ter vaststelling aan de gemeenteraad.

College van B&W
Veiligheidsanalyse
Gemeenteraad

Gemeenteraad
Prioriteitstelling

College van B&W
Kadernotitie
Gemeenteraad

College van B&W
Uitvoeringsplannen

Jaarlijkse evaluatie
Uitvoeringsplan

Gemeenteraad

Figuur 1. De procedure
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1.5 Visie en uitgangspunten
De visie van de gemeente Dongen op het gebied van veiligheid kan als volgt worden geformuleerd:
De gemeente Dongen streeft er naar een omgeving te creëren waar veilig wonen, werken en
recreëren voor zowel de inwoners als de bezoekers van de gemeente is gewaarborgd.
De verantwoordelijkheid voor veiligheid is van ons allemaal en samen moeten wij er aan blijven
werken. Veiligheid wordt op een integrale manier opgepakt met de partners en alle betrokkenen
waarbij de gemeente Dongen de regierol op zich neemt.
Binnen het netwerk van burgers, politie, het openbaar ministerie, bedrijven, instellingen, verenigingen
en gemeente worden kansen om de veiligheid te vergroten gesignaleerd, besproken en samen
opgepakt. Preventie voor handhaving, voorkomen is beter dan genezen. De gemeente Dongen wil
door inzet van bestaande middelen en maatregelen het huidige veiligheidsniveau handhaven en extra
inzet plegen op de gekozen prioriteiten om op die gebieden de veiligheid te vergoten.
De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:
Veiligheid is van iedereen
Dit betekent, dat wij samen aan het behoud en het vergroten van veiligheid moeten werken.
Preventie voor handhaving
Het voorkomen van onveiligheid en overlast is belangrijk. Maar mocht er toch onveiligheid ontstaan
dan is handhaving een belangrijk sluitstuk.
Maatregelen en middelen worden in beginsel binnen de bestaande budgeten uitgevoerd
Door bezuinigingen is er geen ruimte om extra financiële middelen in te zetten. Een verschuiving in
de prioriteiten kan betekenen, dat er ook met financiële middelen geschoven moet worden.
Methode Kernbeleid Veiligheid
De Kadernota Integrale Veiligheid en de bijbehorende Uitvoeringsplannen worden volgens het model
Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeente ontwikkeld.
Actuele ontwikkelingen
Er is aandacht voor actuele ontwikkelingen. De prioriteiten kunnen hierop aangepast worden.
Informatiepositie
De beleving van (on)veiligheid van de inwoners van de gemeente Dongen hangt o.a. samen met de
informatie die inwoners tot zich nemen. Het is aan de gemeente en haar partners om de inwoners van
Dongen te informeren over de actuele situatie, de voortgang en de ontwikkelingen op dit vlak.
Eigen verantwoordelijkheid
De eigen verantwoordelijkheid van de burger staat voorop en de bewustwording daarvan wordt
gestimuleerd.

1.6 Strategische doelstelling
De strategische doelstelling van deze Kadernota is het uitgangspunt voor het Integraal
Veiligheidsbeleid en is als volgt te definiëren:
Het behouden van het huidige niveau van veiligheid voor inwoners, ondernemers en bezoekers van
de gemeente Dongen. Het beleid is met name gericht op het voorkomen van onveiligheid en moet
daarnaast de slagvaardige middelen bieden om onveiligheid en overlast tegen te gaan. Dit gebeurt
onder een gezamenlijke verantwoordelijkheid met de partners.

1.7 Veiligheidsvelden
Kernbeleid Veiligheid gaat uit van vijf centrale veiligheidsvelden met bijbehorende thema's (zie tabel
1). In de veiligheidsanalyse is op elk van deze vijf veiligheidsvelden geanalyseerd welke problematiek
er in Dongen aan de orde is. De keuze voor prioritaire en strategische thema's wordt beschreven in
hoofdstuk 4. De uitwerking van de prioritaire en strategische thema's beperkt zich tot een korte
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analyse van de stand van zaken afkomstig uit de Veiligheidsanalyse. In de jaarlijkse
Uitvoeringsplannen wordt beschreven hoe prioriteiten worden aangepakt.

Veiligheidsvelden
Veilige woon- en
leefomgeving

Bedrijvigheid en
veiligheid

Jeugd en veiligheid

Veiligheidsthema’s
 Sociale kwaliteit
 Fysieke kwaliteit
 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende
criminaliteit
 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel
 Veilig winkelgebied
 Veilige bedrijventerreinen
 Veilig uitgaan
 Veilige evenementen
 Veilig toerisme





Overlast gevende jeugdgroepen
Criminele jeugdgroepen/ individuele
probleemjongeren
Jeugd, alcohol- en drugs
Veilig in en om de school

Fysieke veiligheid






Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Externe veiligheid
Voorbereiding op rampenbestrijding

Integriteit en veiligheid





Polarisatie en radicalisering
Georganiseerde criminaliteit
Ambtelijke en Bestuurlijke integriteit

Tabel 1

1.8 Interne organisatie
De gemeenteraad
De gemeenteraad kan op het gebied van veiligheid invloed uitoefenen door het stellen van kaders
(prioriteiten) voor de nota Integrale veiligheid. De gemeenteraad ziet toe op de uitvoering van het
beleid d.m.v. controle en sturing en kan (financiële) middelen toekennen voor de uitvoering van het
beleid.
Burgemeester
De burgemeester is wettelijk belast met het handhaven van de openbare orde. De burgemeester
beslist in "de driehoek" met de officier van justitie en de politiechef, over de lokale prioriteiten en de
inzet van de politie. In geval van een brand, een lokale ramp, crisis of dreiging daarvan heeft de
burgemeester opperbevel en heeft het gezag over de inzet van de hulpverlening. De portefeuille
openbare orde en veiligheid valt daarmee automatisch onder de verantwoordelijkheid van de
burgemeester. De burgemeester vervult een coördinerende rol als het gaat om de nota Integrale
Veiligheid.
Wethouders
Het uitvoeren van het vastgestelde beleid is een aangelegenheid van het college van burgemeester
en wethouders. De burgemeester vervult hierin een coördinerende rol, maar veiligheid ligt niet enkel in
de portefeuille van de burgemeester. Omdat veiligheid raakvlakken heeft met diverse aspecten uit de
samenleving ontstaat er een verdeling over diverse portefeuilles van de wethouders.
Ambtelijk coördinator Kadernota Integrale Veiligheid
De ambtelijk coördinator (Cynthia Hopman) roept de werkgroep Integrale Veiligheid minimaal twee
keer per jaar bijeen om de voortgang te monitoren van werkzaamheden en mogelijke knelpunten te
signaleren. De ambtelijk coördinator zorgt ervoor dat zowel de Kadernota als de jaarlijkse
Uitvoeringsplannen worden opgeleverd. Jaarlijks wordt er in de vorm van een (evaluatie) verslag
gerapporteerd aan de gemeenteraad over de uitgevoerde werkzaamheden.
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Werkgroep Integrale Veiligheid
De werkgroep is verantwoordelijk voor het aanleveren van de benodigde informatie voor de Kadernota
Integrale Veiligheid en de jaarlijkse Uitvoeringsplannen Integrale Veiligheid. Iedereen uit de werkgroep
heeft een taak in het uitvoeren van de acties of dient een medewerker uit zijn team te informeren en
aan te sturen op het uitvoeren van de acties uit de jaarlijkse Uitvoeringsplannen.
In de werkgroep nemen in elk geval zitting:
Jan Verschuren - team veiligheid
Con Verdaasdonk - team veiligheid
Cynthia Hopman - team veiligheid
Leon Langenberg - team ruimtelijk beleid
Karin Naaijkens - team ruimtelijk beleid
Marlou van Meeuwen - team maatschappelijk beleid
Martine Wolfs - team communicatie en secretariaat
Maartje Dusee - team realisatie en beheer
Bas Akkermans - team realisatie en beheer
Ton Holtkamp - communicatie en secretariaat
Leen Augustijn - vergunning en handhaving
John Schellekens - team vergunning en handhaving
Johan Meesters - team vergunning en handhaving
John van Kruijsbergen - team vergunning en handhaving
Operationele overleggen
Omdat veiligheid versnipperd is over diverse teams binnen de gemeente wordt er vaak al afgestemd
in bestaande overlegvormen over de uitvoering van taken, die voorkomen in de nota Integrale
Veiligheid.

1.9 Partners in veiligheid
De ambities in de Kadernota kunnen enkel gerealiseerd worden als de maatregelen samen worden
ontwikkeld en samen worden uitgevoerd. Hiervoor moet er intensief worden samengewerkt met alle
strategische partners. Waar nodig spreken de partners elkaar aan op verantwoordelijkheden en
bewaken zij met elkaar de voortgang van de uitvoering van de gemaakte afspraken.
Bij de totstandkoming van deze Kadernota zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, waarbij
inwoners, interne en externe partners werden uitgenodigd om hun mening te delen over welke
thema's prioriteit moesten krijgen in de nieuwe nota, en welke rol zij voor zichzelf zien in de uitvoering
van deze prioriteiten.
De gemeente Dongen werkt samen met de volgende samenwerkingspartners:





















Inwoners van de gemeente Dongen
Wijk- en Dorpsraden
Buurtpreventie teams Klein-Dongen-Vaart en 's Gravenmoer
Politie Zeeland-West-Brabant
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Regionale Brandweer Midden- en West-Brabant
Ondernemers (horeca, detailhandel, industrie)
Contourdetwern
Woningcorporaties
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
Openbaar Ministerie (OM) Zeeland-West-Brabant
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Slachtofferhulp
Bureau Halt
Buurgemeenten
Welzijnsorganisaties
Horeca Nederland, afdeling Dongen
Steunpunt Huiselijk Geweld
Onderwijsinstellingen
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 GFK-onderzoeksbureau
 GGD Hart van Brabant
 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
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2. Ontwikkelingen
2.1 Landelijke ontwikkelingen
Binnen het werkveld veiligheid hebben zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan welke invloed
hebben op de samenwerking en de uitvoering van een aantal taken. Enerzijds wordt er
geregionaliseerd en genationaliseerd en anderzijds worden er taken van de centrale overheid naar de
lokale overheid overgebracht. Deze veranderingen hebben invloed op de financiële middelen
waardoor er meer en beter gekeken moet worden naar een combinatie van efficiëntie van de inzet van
middelen en mensen. Een van de grootste gevolgen voor de burger is bevordering van de
participatiemaatschappij. De gemeente Dongen is slechts een kleine schakel binnen het geheel en
acteert vaak volgend binnen regionale of landelijke kaders
Wmo
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking de
voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.
Het kabinet wil de langdurige zorg hervormen. Het stelsel van langdurige zorg (AWBZ) kent de laatste
tien jaar een sterke toename van gebruik en kosten. De vergrijzing van de bevolking in de komende
periode zal gaan leiden tot een nog groter beroep op zorg. De regering heeft besloten om het huidige
stelsel geheel te herzien. De belangrijkste reden is de financiële houdbaarheid. Er zijn nog twee
andere motieven: het verbeteren van de kwaliteit van ondersteuning en zorg en het vergroten van de
betrokkenheid van de samenleving (meer voor elkaar zorgen). Alleen de langdurige zorg, het bieden
van de hoognodige en noodzakelijke voorzieningen voor mensen met ernstige beperkingen, valt nog
onder de landelijke regeling. Verpleging en verzorging worden een verantwoordelijkheid van de
zorgverzekeraars. De Wmo wordt geheel herzien en krijgt een uitbreiding met de taak
"ondersteuning". Daarmee moeten gemeenten ervoor gaan zorgen dat meer mensen dan nu met
ondersteuning en zorg thuis kunnen blijven wonen.
Jeugdzorg
Het huidige jeugdstelsel functioneert onvoldoende. Er is een te grote druk op gespecialiseerde zorg;
samenwerking schiet tekort, het aanbod is versnipperd en afwijkend gedrag wordt onnodig
gemedicaliseerd. Dit alles samen zorgt voor extra kosten. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet
wordt alle hulp en zorg aan jeugd en gezin ondergebracht bij gemeenten: ook taken die nu belegd zijn
bij provincie, rijk en zorgverzekeraars, dus inclusief specialistische hulp als jeugd-ggz (geestelijke
gezondheidszorg), jeugd-vb (verstandelijke beperking) en gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en
opvoedingsproblemen.
Participatiewet
De huidige regelgeving is versnipperd en nodigt niet altijd uit tot participatie. Sommige regelingen
zitten elkaar in de weg of hebben onbedoelde neveneffecten. Met de invoering van de Participatiewet
worden de bestaande wetten onder één regeling gebracht. Het gaat daarbij om de Wet werk en
bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw), en de Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong). Dit betekent dat voor iedereen dezelfde rechten en plichten gaan
gelden.
Met de invoering van de Participatiewet, wil het kabinet mensen die nu nog niet (volwaardig)
meedoen, meer kansen bieden. De gemeenten krijgen een centrale rol in de uitvoering van de
Participatiewet.
Nationale Politie
Per 1 januari 2013 bestaat de politie uit één landelijke eenheid en tien regionale eenheden. Een
basisteam werkt voor een gemeente, een deel van een gemeente of voor meerdere kleine
gemeenten. Een politiechef stuurt de regionale eenheden aan en is verantwoordelijk voor de
basispolitiezorg in de regio. De korpschef heeft leiding over de nationale politie. De minister van
Veiligheid en Justitie (VenJ) is eindverantwoordelijk voor het goed functioneren van de politie. De
Inspectie Veiligheid en Justitie ziet erop toe dat de politie haar taken goed uitvoert.
De gemeente Dongen valt onder politieregio Zeeland-West-Brabant (voormalige twee regionale
politiekorpsen Zeeland en Midden en West Brabant). In deze politieregio valt de gemeente Dongen
onder het district Hart van Brabant bestaande uit de gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek,
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Oisterwijk, Loon op Zand, Tilburg en Waalwijk. De districtelijke driehoek vergadert eens per kwartaal
met alle burgemeesters, de directeur Veiligheid van de gemeente Tilburg, de districtschef, de Officier
van Justitie en per toerbeurt een adviseur openbare orde en veiligheid van één van de deelnemende
gemeenten. In dringende gevallen kan er een Dongense driehoek worden belegd. Dit is echter niet
standaard. Daarnaast heeft de burgemeester een drie wekelijks overleg met de teamchef van de
politie, de manager Veiligheid en de adviseur openbare orde en veiligheid van de gemeente Dongen.
RUD
De Rijksoverheid heeft aangestuurd op de vorming van een regionale uitvoeringsdienst (RUD). Het
RUD is een vorm van verlengd lokaal bestuur. De RUD-taken van de gemeenten en provincie worden
in de regio Midden- en West-Brabant onder gebracht in de Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant (OMWB). De OMWB wordt gevormd door 26 gemeenten en de provincie Noord-Brabant en
is sinds 1 januari 2013 operationeel. De grenzen van het gebied lopen gelijk aan die van de
1
Veiligheidsregio Midden-en West-Brabant . De OMWB voert milieutaken uit in opdracht van
gemeenten, provincie en andere overheden en levert expertise en ondersteuning bij het formuleren
van milieubeleid. De taken komen voort uit vergunningverlening, handhaving en behandeling van
milieuklachten. Verder worden er adviestaken uitgevoerd en projecten op het gebied van bodem,
water, geluid, lucht, externe veiligheid, communicatie en juridische zaken en beleid.

1

Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk,
Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Werkendam,
Woensdrecht, Woudrichem, Zundert.
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3. Hoe staan we ervoor
3.1 Veiligheidsanalyse
In dit hoofdstuk wordt de Veiligheidsanalyse per prioriteit beknopt behandeld.
Voor een volledig overzicht van de Veiligheidsanalyse kunt u het document "Veiligheidsanalyse
gemeente Dongen 2014" raadplegen behandeld in de raadsvergadering van 11-9-2014. Hierin kunt u
een analyse vinden van de veiligheidssituatie in Dongen van de jaren 2010 t/m 2014. De gegevens
voor de analyse zijn vergaard in de maanden februari t/m mei van 2014. De analyse is voltooid in juni
2014. In de analyse is o.a. cijfermateriaal gebruikt van de politie, bureau Halt, de GGD, het
Veiligheidshuis en interne bronnen van de gemeente Dongen. Er is door onderzoeksbureau GFK een
Veiligheidsenquête gehouden onder de inwoners van Dongen in de maand april 2014. Er zijn
bijeenkomsten gehouden waarin interne en externe partners zijn bevraagd over welke prioriteiten zij
belangrijk vinden en welke rol zij voor zichzelf zien in de uitvoering van deze prioriteiten.
Nadat de objectieve en de subjectieve gegevens waren geanalyseerd, zijn er conclusies getrokken
over welke veiligheidsproblemen zich in Dongen voordoen. Een van de conclusies van de analyse is
dat niet alle gegevens van diverse jaren één op één met elkaar vergeleken kunnen worden, omdat de
methode van het onderzoek en/of de vraagstelling niet exact hetzelfde is geformuleerd. Toch geeft de
analyse een goed beeld van de veiligheidssituatie in de gemeente Dongen door de jaren heen. Daar
waar mogelijk zijn de diverse jaren met elkaar vergeleken.
Het college van burgemeester en wethouders heeft de Veiligheidsanalyse vastgesteld op 21 augustus
2014. De Veiligheidsanalyse vormt samen met de prioriteitensessie van de gemeenteraad (gehouden
op 4 september 2014) de basis voor het strategische beleid van de Kadernota Integrale Veiligheid.
De gemeenteraad heeft tijdens de prioriteitensessie een selectie gemaakt van prioritaire thema's en
strategische thema's. Deze thema's zullen de komende vier jaar onder de aandacht staan in het te
voeren beleid van de gemeente Dongen op het gebied van veiligheid.

3.2 Objectieve cijfers
In hoofdlijn en enkel gekeken naar de objectieve cijfers kan er geconcludeerd worden dat
woninginbraken, diefstal van fietsen, incidenten vernieling c.q. zaakbeschadiging de meest
voorkomende vorm van criminaliteit zijn in de gemeente Dongen.
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 19% gestegen in verhouding tot 2012 en ligt gemiddeld
14% hoger dan in vergelijkbare gemeenten in Hart van Brabant. Jeugdgroepen worden onderscheiden
volgens de Beke methode in hinderlijke groepen, overlast gevende groepen en criminele groepen. In
de gemeente Dongen zijn het aantal hinderlijke en overlast gevende jeugdgroepen gereduceerd tot
nul. Van criminele jeugdgroepen is geen sprake geweest.
Parkeerproblemen zijn toegenomen met 32%. Verkeersstremmingen met 18%. Bekeuringen voor
snelheid zijn met 40% toegenomen.

3.3 Subjectieve meningen
De inwoners van de gemeente Dongen zijn via het inwonerpanel door GFK benaderd om een enquête
in te vullen over veiligheid. Inwoners die nog geen lid waren van het inwonerspanel zijn via de website
van de gemeente en een artikel in het Weekblad voor Dongen geattendeerd op de mogelijkheid van
het lid worden en het invullen van de enquête. De geënquêteerden hebben uit een lijst met diverse
veiligheid gerelateerde onderwerpen een top drie aangegeven.
a. Inbraak in woningen
b. Te hard rijden
c. Hondenpoep
Samengevatte conclusies uit de enquête zijn:
 Het meest voorkomende voorval is volgens de inwoners van de gemeente Dongen te hard
rijden met 41% (vaak), hondenpoep 41% (vaak). Hierna volgen rommel op straat en
woninginbraken.
 Door 15% wordt overlast door groepen (hang) jongeren genoemd als prioriteit.
 91% van de inwoners is tevreden of zeer tevreden over het wonen in hun wijk en 79% is
(zeer) tevreden over de veiligheid in de wijk.
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In de gemeente Dongen voelt 41% van de inwoners zich wel eens onveilig. In de eigen wijk
voelt gemiddeld 28% zich wel eens onveilig.
Op plaatsen waar jongeren rondhangen in de gemeente voelt 44% zich wel eens onveilig. In
het centrum van de gemeente en in de buurt van horecagelegenheden is dit 25%.

Tenslotte is er in een bijeenkomst met externe partners gevraagd om een 'top 3' van prioriteiten aan te
geven. De externe partners hebben de volgende prioriteiten aangegeven:
1. Verkeersveiligheid (snelheid, onveilige plekken, overtredingen);
2. Objectieve veiligheid/ veelvoorkomende criminaliteit (woninginbraken en
drugs(handel));
3. Jeugd, alcohol en drugs.
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4. Prioriteiten
In dit hoofdstuk worden de prioriteiten zoals de gemeenteraad die gekozen heeft benoemd. De
prioriteiten die zijn gekozen, worden prioritaire thema's genoemd. De prioritaire thema's komen
centraal te staan in de Kadernota Integrale Veiligheid en de bijbehorende Uitvoeringsplannen.
Daarnaast zijn er strategische thema's die een lager profiel kennen en minder uitgebreid worden
uitgewerkt dan de prioritaire thema's. Dit betekent niet dat er geen aandacht aan de strategische
thema's wordt gegeven, maar dit betekent wel dat de uitvoering een meer "going concern" karakter
krijgt.
Om de gemeenteraad te ondersteunen bij de keuze voor prioritaire en strategische thema's is
voorgaand een Veiligheidsanalyse gemaakt, waarin naar voren komt welke veiligheid/leefbaarheid
problemen er in de gemeente Dongen spelen.

4.1 Prioritaire thema's
Rangorde
1
2
3

Veiligheidsveld
Veilige woon- en leefomgeving
Jeugd en veiligheid
Fysieke veiligheid

Prioriteit
Woninginbraken
Jeugd, alcohol en drugs
Verkeersveiligheid

4.2 Waar ligt het accent
4.2.1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van de inwoners van de
gemeente Dongen. Het gaat hier om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat en tussen
de buren. In dit veiligheidsveld worden vier kernindicatoren benoemd: sociale kwaliteit, fysieke
kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Zie figuur 2.

Sociale
kwaliteit

Fysieke
kwaliteit

Objectieve
veiligheid

Subjectieve
veiligheid

Figuur 2: kernindicatoren
De vier kernindicatoren hebben een sterke onderlinge verwevenheid. Aanpak op een van de
kernindicatoren heeft een doorwerking op de andere indicatoren. In de gemeente Dongen ligt de
prioriteit op het voorkomen van woninginbraken en daarmee direct op de indicator objectieve
veiligheid. Om woninginbraken te voorkomen en tegen te gaan zal ook gekeken moeten worden naar
mogelijkheden op de andere kernindicatoren. Zoals bijvoorbeeld het stimuleren van sociale controle in
de wijk door buurtgenoten, het snoeien van het groen en de openbare verlichting.
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Indicator

bron

Incidenten woninginbraak
Cijfers woninginbraak Hart van
2
Brabant

Politie
Politie

indicator

bron

jaar

Percentage ‘woninginbraak komt
vaak voor in eigen buurt’

Burgerpanel veiligheid

2014
10

Indicator

bron

Aantal aangevraagde certificaten
Politie Keurmerk Veilig Wonen
(PKVW)

Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV)

Aantal geldige certificaten Politie
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
2013
Indicator
Woninginbraak vaak in %

jaar
2010
96
123

2011
111
150

2012
144
133

2013
113
142

jaar
2010
3

2011
2

2012
2

2013
2

Centrum voor
Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV)

-

-

-

108

bron

jaar

Integrale
Veiligheidsmonitor
2011

2011
5,3

Prioriteit 1 Woninginbraken
Analyse:
Woninginbraak. Het aantal woninginbraken is toegenomen in de jaren 2011 en 2012 en in 2013 weer
met 22% gedaald. De gemeente Dongen ligt alleen in 2012 gemiddeld 8% hoger met het aantal
inbraken in vergelijkbare gemeenten in het district Hart van Brabant. Hoewel de Integrale
Veiligheidsmonitor 2011 en de Veiligheidsenquête 2014 niet één op één met elkaar vergeleken
kunnen worden, is er in 2011 een percentage van 5,3 % van de inwoners dat schat dat woninginbraak
vaak voorkomt in de eigen buurt. En in 2014 een percentage van 10% van de inwoners dat schat dat
woninginbraak in de eigen buurt vaak voorkomt. Dit is toch een flinke toename die mogelijk te wijten is
aan de informatieve campagnes van de partners in veiligheid van de afgelopen jaren. Het percentage
van inwoners dat maatregelen heeft getroffen ter bevordering van de veiligheid aan de woning ligt op
63%. Het Politie Keurmerk Veilig Wonen blijft hierin achter met een stabiele lijn van twee aanvragen
per jaar de afgelopen drie jaar. De gemeente Dongen ligt momenteel met < 8% PKVW-certificaten
onder het landelijk gemiddelde. Woninginbraak wordt als hoogste prioriteit genoemd door de inwoners
die de Veiligheidsenquête 2014 hebben ingevuld.
Wat willen we bereiken:
2

Cijfers van de Hart van Brabant gemeenten bevatten cijfers uit vergelijkbare gemeenten uit het district Hart van Brabant. Om
een vertekening van het beeld te voorkomen zijn cijfers van omliggende gemeenten gekozen met inwonersaantallen
vergelijkbaar met de gemeente Dongen. De gemeenten Gilze en Rijen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Oisterwijk zijn
hiervoor gebruikt.. De gemeenten Tilburg en Waalwijk zijn niet meegewogen.
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Daling van het aantal woninginbraken binnen de gemeente Dongen.
Meer woningen voorzien van het Politiekeurmerk Veilig Wonen zowel in nieuwbouw als in
bestaande bouw.
 Actieve rol van inwoners om inspanningen te leveren ter voorkoming van inbraak.
Wat gaan we daarvoor doen:
 Samen met projectontwikkelaars streven naar het gebruik Politie Keurmerk Veilig Wonen.
 Prestatieafspraken gemeente Dongen met woningcorporaties Vieya en Slagenland wonen
2011 t/m 2015 herzien.
 Borgen van het gebruik van Politie Keurmerk Veilig Wonen.
SMART-doelstelling:
In de periode 2015-2019 is het aantal incidenten woninginbraak met 5% verminderd.
Indicator:
 Aangiften politie.
 Aantal uitgereikte certificaten Politiekeurmerk Veilig Wonen.
Flankerend beleid:
 Dongense Woonvisie
 Prestatieafspraken Dongen 2011 t/m 2015
Bestuurlijk portefeuillehouder:
 Burgemeester gemeente Dongen
Betrokken partijen:
 Gemeente, teams: ruimtelijke beleid, vergunningen en handhaving, veiligheid en
communicatie.
 Projectontwikkelaars
 Woningcorporaties
 Inwoners/eigenaren
 Bewonersorganisaties
 Politie
 Winkels en bedrijven
 Wijk- en Dorpsraden
 Buurtpreventie teams
Dwarsverbanden met andere veiligheidsvelden:
 Bedrijvigheid en veiligheid
 Jeugd en veiligheid
4.2.2 Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid
In dit veiligheidsveld vallen veiligheidsthema's in relatie tot jeugd: overlast gevende jeugd, criminele
jeugd, individuele probleemjongeren, jeugd, alcohol en drugs en veilig in en om de school. In Dongen
ligt de prioriteit op overlast gevende jeugd, en jeugd alcohol en drugs.
Indicator

bron

Melding overlast jeugd Dongen
Melding overlast jeugd
vergelijkbare gemeenten Hart van
3
Brabant

Politie
Politie

Indicator

bron

Overlast meldingen hangjeugd
Hinderlijke jeugdgroepen

Melddesk gemeente
Regionale overzicht
jeugdgroepen politie

jaar
2010
113
102

2011
106
103

2012
83
114

2013
103
98

jaar
2010
13
0

2011
9
0

2012
2
2

2013
2
0

3

De meldingen zijn vergeleken met soortgelijke gemeenten in Hart van Brabant om een zo objectief mogelijk beeld te
verkrijgen. De cijfers van de gemeenten Oisterwijk, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Gilze Rijen en Goirle zijn gebruikt. De cijfers
van de gemeenten Waalwijk en Tilburg zijn gezien het aanzienlijke verschil in inwoners niet gebruikt om daarmee een
vertekening van het beeld te voorkomen.
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Overlast gevende jeugdgroepen
Criminele jeugdgroepen

indicator
Percentage inwoners dat vaak
overlast ondervindt van groepen
jongeren in hun eigen buurt
Percentage inwoners dat vaak
overlast ondervindt (van groepen)
hangjongeren
Percentage inwoners dat soms
overlast ondervindt (van groepen)
hangjongeren
Percentage inwoners dat het
gedrag van de hangjongeren als
aanvaardbaar beschouwt
Van het percentage inwoners dat
vaak of soms overlast ervaart van
hangjongeren het gedrag van de
hangjongeren als hinderlijk
Van het percentage inwoners dat
vaak of soms overlast ervaart van
hangjongeren beschouwt..% het
gedrag van de hangjongeren als
overlast gevend
Van het percentage inwoners dat
vaak of soms overlast ervaart van
hangjongeren beschouwt..% het
gedrag van de hangjongeren als
crimineel
Percentage inwoners dat zich
vaak onveilig voelt op plekken
waar groepen jongeren
rondhangen in de gemeente
Percentage inwoners dat zich
soms onveilig voelt op plekken
waar groepen jongeren
rondhangen in de gemeente
Percentage inwoners dat zich
nooit onveilig voelt op plekken
waar groepen jongeren
rondhangen in de gemeente

Regionale overzicht
jeugdgroepen politie
Regionale overzicht
jeugdgroepen politie

2

0

1

0

0

0

0

0

bron

jaar

Burgerpanel veiligheid

2014
8

Burgerpanel veiligheid

4

Burgerpanel veiligheid

40

Burgerpanel veiligheid

23

Burgerpanel veiligheid

60

Burgerpanel veiligheid

15

Burgerpanel veiligheid

2

Burgerpanel veiligheid

3

Burgerpanel veiligheid

41

Burgerpanel veiligheid

27

Prioriteit 2 Jeugd en Veiligheid
Analyse:
Incidenten jeugdoverlast. Ten opzichte van 2010 en 2011 gedaald, maar ten opzichte van
2012 is het aantal klachten in 2013 een kwart toegenomen. In 2013 ligt Dongen iets hoger
met de cijfers dan vergelijkbare gemeenten in het district Hart van Brabant. De meldingen
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van overlast jeugd hebben niet geleid tot een toename van hinderlijke, overlast gevende of
criminele jeugdgroepen. De inwoners die de Veiligheidsenquête hebben ingevuld, vinden
overlast van groepen jeugd een achtste plek waard als het gaat om prioriteitstelling op het
gebied van veiligheid.
Soms overlast. Bijna 40% van de inwoners die de Veiligheidsenquête 2014 hebben ingevuld,
ondervindt soms overlast van groepen hangjongeren.
Hinderlijk gedrag. Het gedrag dat de hangjongeren vertonen, wordt door 60% van de
inwoners (die overlast ervaren van hangjongeren) die de Veiligheidsenquête hebben
ingevuld als hinderlijk ervaren.
Soms onveilig. 41% van de inwoners die de Veiligheidsenquête hebben ingevuld, voelt zich
soms onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen.
Het aantal jongeren in de leeftijd 12 t/m 18 met een Halt-verwijzing is in 2011 en 2012
toegenomen en in 2013 licht gedaald.
Wat willen we bereiken:
 Dat inwoners minder overlast ervaren van jeugdgroepen.
 Dat het veiligheidsgevoel van de inwoners op een positieve manier wordt beïnvloed.
 Bevorderen besef dat overlast iets te maken heeft met lawaai en dreiging, maar ook
met acceptatie en inleving.
 Vermindering van alcohol- en drugsgebruik door (hang) jongeren.
Wat gaan we daarvoor doen:
 Acties in het kader van preventie van alcohol- en drugsgebruik (gericht op jongeren
en ouders)
 Acties in het kader van handhaving
 Deskundigheidsbevordering
 Hangplekken in beeld brengen/houden
 Uitvoering straathoekwerk/jongerenwerk middels subsidie aan ContourdeTwern
SMART-doelstelling:
 In de periode van 2015 t/m 2018 wordt er een aanvullend plan van aanpak
opgesteld en uitgevoerd om het gebruik van alcohol en drugs tegen te gaan; dit plan
is gericht op jongeren en hun ouders.
Indicator:
4
 Rapportage politie volgens Beke methode (elk kwartaal).
Flankerend beleid:
 Beleidsregels "hangen mag, overlast niet"
 Notitie drugsbeleid (vaststelling 0-optie coffeeshops)
 Beleidsregel growshops, smartshops (vaststelling 0-optie)
 Beleidsregels Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast
(zgn. Voetbalwet).
 Lokaal gezondheidsbeleid
 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014 - 2018
Bestuurlijk portefeuillehouder:
 Wethouder Bea van Beers
Betrokken partijen:
 Gemeente, teams: maatschappelijk beleid, veiligheid, vergunningen en handhaving
en communicatie.
 Politie
 Straathoekwerk / jongerenwerk (ContourdeTwern Dongen)
 GGD

4

BEKE heeft een eenvoudig instrument, de shortlist, ontwikkeld om een ordening aan te brengen in
de grote diversiteit aan problematische jeugdgroepen, door ze op basis van wetenschappelijk
onderzoek in te delen in drie hoofdcategorieën: hinderlijke groepen, overlastgevende groepen en
criminele groepen.
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 Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
 Onderwijsinstellingen
 Dorps- en wijkraden
 BOA
 Omwonenden
 Jongeren
 Ouders
 Verenigingen
Dwarsverbanden met andere veiligheidsvelden:
 Veilige woon- en leefomgeving
 Bedrijvigheid en veiligheid

4.2.3 Veiligheidsveld fysieke veiligheid
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de veiligheid van het verkeer voor verkeersdeelnemers in het
algemeen. Deze veiligheid wordt met name beïnvloed door fysieke factoren en het rijgedrag van
verkeersdeelnemers. In dit veld kan onderscheid gemaakt worden tussen objectieve
verkeersveiligheid, subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast. In de gemeente
Dongen ligt de prioriteit op snelheid, parkeerproblemen en onveilige plekken.
indicator

bron

Verkeersongevallen dodelijke afloop
Verkeersongevallen letsel
Verlaten plaats na verkeersongeval
Rijden onder invloed
Parkeerproblemen
Verkeersstremming
Bekeuringen snelheid

Politie
Politie
Politie
Politie
Politie
Politie
Politie

2010
0
33
150
31
49
26
117

indicator

bron

jaar

Percentage inwoners dat vindt dat overlast
door te hard rijdende auto’s vaak voorkomt
Percentage inwoners dat vindt dat
geluidsoverlast door verkeer vaak voorkomt

Burgerpanel
veiligheid
Burgerpanel
veiligheid

Indicator

bron

Schaalscore verkeersoverlast

Integrale
Veiligheidsmonitor
2011

Jaar
2011
1
37
119
32
35
36
2305

2012
2
39
131
19
17
9
1207

2013
0
25
128
14
25
11
2000

2014
41
15

jaar
2011
3,8

indicator

bron

jaar

Jaar

Last van verkeer in de buurt in Dongen
0= het meest last tot 10 = het minste last

LEMON

2007
6,6

2010
6,5

Last van verkeer in de buurt landelijk
0= het meest last tot 10 = het minste last

LEMON

6,3

6,0
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Prioriteit 3 Verkeersveiligheid
Aanpak
Analyse:
Parkeerproblemen zijn gedaald in 2011 en 2012. In 2013 zijn de parkeerproblemen met bijna
een derde gestegen.
Overlast door te hard rijdende auto's. 41% van de inwoners dat de enquête Veiligheid 2014
heeft ingevuld, vindt dat overlast door te hard rijdende auto's vaak voorkomt. Te hard rijden
wordt door 37% van de inwoners die de Veiligheidsenquête hebben ingevuld, aangegeven
als tweede prioriteit op het gebied van veiligheid.
Wat willen we bereiken:
 Parkeeroverlast beperken.
 Minder snelheidsovertredingen in de gemeente Dongen
 Een reductie van onveilige verkeerssituaties in de gemeente Dongen.
Wat gaan we daarvoor doen:
 Parkeeroverlast; verzoeken praktisch oplossen;
 Actief campagne voeren om gedragsbeïnvloeding te bewerkstelligen;
SMART-doelstelling:
 In de periode van 2015 t/m 2018 het aantal ongevallen (6,3 per 1000 inwoners) met
5 % verminderen.
 In de periode van 2015 t/m 2018 het aantal meldingen parkeeroverlast verminderen
met 5 %.
Indicator:
 Veiligheidsenquete onder inwoners van de gemeente Dongen.
 Ongevallen registratie.
 Verkeersmetingen (aantallen en snelheid).
Flankerend beleid:
 Het verkeersbeleidsplan
Bestuurlijk portefeuillehouder:
 Wethouder Ad van Beek
Betrokken partijen:
 Gemeente teams: ruimtelijk beleid en veiligheid.
 Regiogemeenten
 Politie
 Scholen
 burgers
 BOA
 Weggebruikers
 Wijk- en dorpsraden
Dwarsverbanden met andere veiligheidsvelden:
 Veilige woon- en leefomgeving
 Bedrijvigheid en veiligheid
 Jeugd en veiligheid.

4.3 Strategische thema's
Naast de prioritaire thema's worden een drietal strategische thema's onderscheiden voor de periode
van 2015-2018. Deze thema's krijgen meer een going concern karakter en worden minder uitgebreid
uitgewerkt als de prioritaire thema's.
Strategische thema's
1.Fietsendiefstal

2. Incidenten vernieling c.q. zaakbeschadiging
3. Inbraak bedrijf/kantoor

Doel
- Inwoners en bezoekers bewust maken hoe
fietsendiefstal is te voorkomen.
- Het aantal fietsendiefstallen terug dringen.
- Terugdringen van incidenten van vernieling c.q.
zaakbeschadiging.
- Betrokkenheid ondernemers bevorderen
- Keurmerk veilig ondernemen
(bedrijventerreinen) uitbreiden.
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4.4 Overige aandachtspunten
Buiten de prioritaire en de strategische thema's wordt er dagelijks doorgewerkt aan een veilige
gemeente middels lopende projecten, afspraken en vastgestelde beleidsnotities. Hierbij valt te denken
aan de 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur' (BIBOB) waarmee bij
toepassing wordt onderzocht of er een kans bestaat dat een vergunning, subsidie of
overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Het toepassen
van de 'wet Damocles' bij sluiting van drugspanden in de gemeente. Het opleggen van een
huisverbod.
Het toezicht houden op de openbare ruimte. Deze activiteiten en meer worden naast de genoemde
prioriteiten voortgezet en komen terug in de jaarlijkse Uitvoeringsplannen, zodat er een beeld
verkregen wordt van de totale aanpak op het gebied van veiligheid.

4.5 Regionale prioriteiten
Om een optimale aanpak van problemen die gemeentegrenzen overschrijden binnen de districten te
organiseren op het niveau van een regionale eenheid wordt het Regionaal Beleidsplan vastgesteld.
Er zijn vijf gemeenschappelijke veiligheidsproblemen opgehaald vanuit de 39 gemeenten in de
Politieregio Zeeland-West-Brabant.
1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS)
2. Geweld waaronder uitgaansgeweld, huiselijk geweld en veilige publieke taak
3. Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen
4. Ondermijnende criminaliteit waaronder drugshandel, mensenhandel, outlaw motor cycle gangs en
vrijplaatsen.
5. Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van burgers.

4.6 Landelijke prioriteiten
Iedere vier jaar worden door de minister van Veiligheid en Justitie landelijke prioriteiten gesteld voor
de taakstelling van de politie. De huidige landelijke prioriteiten zijn ingegaan op 2011 en lopen tot en
met 2014. De Regioburgemeesters zijn samen met de voorzitter van het College van procureursgeneraal in overleg met de minister van Veiligheid en Justitie over een gemeenschappelijke
veiligheidsagenda voor de periode 2015-2018 waarin ook de nieuwe landelijke prioriteiten voor de
politie worden opgenomen.
*Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van misdaad die een bedreiging zijn voor de
integriteit van onze samenleving. Voorbeelden zijn bedrijven of particulieren die op grote schaal
belasting ontduiken, witwassen van crimineel geld, fraude met vastgoed, overheidssubsidies of
aandelen. Al deze vormen van criminaliteit tasten de integriteit van het maatschappelijk en
economisch verkeer aan.
De onderwereld vermengt zich steeds vaker en gemakkelijker met de bovenwereld. Politie en justitie
leggen het steeds vaker af tegen deze criminele organisaties. Het bundelen van de krachten is
daarom noodzakelijk. Met name het uitwisselen en verdelen van informatie. Dit geldt niet alleen voor
opsporingsdiensten en de belastingdienst maar ook voor gemeenten waar veel informatie voorhanden
is. Hierbij valt te denken aan vergunningverlening, inschrijvingen in de gemeentelijke basis
administratie of het register van onroerende zaakbelasting. De gemeente Dongen werkt op dit gebeid
nauw samen met genoemde partners.

Landelijke prioriteiten 2011 t/m 2014
1

Aanpak van tenminste de heft van de criminele jeugdgroepen

2

Veiligheid op straat

3

Aanpak delicten met een hoge impact op het slachtoffers: overvallen, straatroof, inbraken,
geweld

4

Aanpak dierenmishandeling: 500 animal cops
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5a

Versterking integrale aanpak cybercrime

5b

Versterking aanpak kinderporno

6

Intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele samenwerkingsverbanden (CSV's) op
vooral de thema's mensenhandel productie/ in- en uitvoer van drugs, witwassen en zware
milieucriminaliteit

7

Verbetering intake en afhandeling aangifte in kwalitatieve als in kwantitatieve zin

8

Aanvalsplan bureaucratie politie: daling van bureaucratische lasten met 25%

9

Verbeteren heterdaadkracht

10

Het controleren, identificeren en overdragen van criminele (illegale) vreemdelingen aan de
strafketen, conform de werkwijze vreemdelingen in de strafrechtsketen (VRIS) en aan de
vreemdelingenketen ter fine van uitzetting.
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5. Financiën
De maatregelen die genomen moeten worden om de doelstellingen uit de Kadernota te behalen
worden met de bestaande budgetten van de betreffende teams gefinancierd. Wanneer zich nieuwe
prioriteiten voordoen zal hier extra geld voor moeten worden gevraagd aan de gemeenteraad.

Post
Publieksvoorlichting
Ruimtelijk beleid
-Verkeer
Openbare orde en
veiligheid
Integrale Veiligheid
Maatschappelijk beleid
-Jeugd- en jongerenwerk
Onderhoud openbare
ruimte
Openbare verlichting
Rampenbestrijding
Vergunning en
handhaving
-PKVW
Burgerparticipatie Wijken Dorpsraden
BOA
Aansturen BOA
Vervoersmiddel BOA
Totaal

Tijd in geraamd in
uren 2015
120
100

Uren omgezet
naar €
€ 10.200,€ 8500,-

Budget middelen
2015
€ 5000,€ 0,-

1225

€ 104.125,-

€ 17.050,-

615
80

€ 52.275,€ 6800,-

€ 0,-

0

€ 0,-

€ 0,-

713

€ 60.605,€ 52.360,€ 2125,-

€ 283.000,€ 27.000,-

616

€ 0,-

25
936

€ 79.560,-

1248
150
0

€ 75.000,€ 12.750,€ 0,€ 464.300,-

5828

€ 0,€ 0,€ 800,€ 332.850,-
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6. Communicatie
Communicatie in het kader van Integrale Veiligheid
'Veiligheid is van ons allemaal'. Met deze slogan wordt mede aangegeven, dat (weghalen ????
veiligheid 'niet van de gemeente' alleen is. De gemeente gaat juist op zoek naar de dialoog, samen
met de politie, samen met het Openbaar Ministerie, samen met andere (maatschappelijke) instellingen
en ondernemingen en bovenal samen met onze inwoners.
Uitgangspunten
Een belangrijk uitgangspunt van integrale veiligheid is dat 'voorkomen beter is dan genezen'. Daarom
wordt er met diverse communicatiemiddelen ingezet op preventie. Daarnaast heeft de gemeente
aandacht voor de zelfredzaamheid van burgers en voor het stimuleren van de betrokkenheid van
inwoners. De gemeente zal daarbij sturen op bewustwording van eigen houding en gedrag van
inwoners. Een ander communicatie-uitgangspunt is maatwerk. Per doelgroep wordt de juiste
communicatieboodschap bepaald en daarmee de juiste inzet van de (communicatie)middelenmatrix.
Als algemene stelregel geldt dat de communicatie digitaal gaat, waar dat kan en op papier waar nodig.
Tenslotte wordt er uitgegaan van de kracht van herhaling: de communicatieboodschap wordt op
verschillende manieren en via verschillende media herhaald.
Regisseren en faciliteren
Per veiligheidsprioriteit wordt ook gekeken welke rol de gemeente heeft. De gemeente vervult op een
aantal veiligheidsterreinen, zoals op het gebied van 'veilig wonen', een regierol. Op andere terreinen,
bijvoorbeeld bij verkeersveiligheid, sluit de gemeente meer aan bij de ketenpartners, zoals politie en
de provincie en ondersteunt onze gemeente bijvoorbeeld (provinciale) verkeerscampagnes. Op weer
andere gebieden faciliteert de gemeente Dongen de ketenpartners door bijvoorbeeld ruimte aan te
bieden in de gemeentelijke informatiekrant.
Uitvoeringsplannen
In de Uitvoeringsplannen, waarin staat uitgewerkt op welke wijze de prioriteiten worden aangepakt,
staat meer uitgebreid beschreven wat de communicatieboodschap is en welke middelen daarbij voor
welke doelgroep worden ingezet. Op die manier levert de gemeente een bijdrage aan een veilig en
leefbaar Dongen.
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