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Voorstel
Te besluiten om:
1. Het Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen (IVP De Kempen) 2019-2022 vast te
stellen.
Inleiding
De gemeente heeft de regierol in het lokaal veiligheidsbeleid. Om deze goed in te vullen, is het
integraal veiligheidsplan (IVP) van belang. Artikel 38b, lid 1 Politiewet 2012 bepaalt dat de
gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar een veiligheidsplan dient vast te stellen. In dit
veiligheidsplan worden prioriteiten op het gebied van veiligheid vastgesteld. Daarmee heeft de
gemeenteraad een middel om te sturen op de visie, strategische doelen, uitgangspunten en
prioriteiten van het lokaal veiligheidsbeleid. De acht gemeenten van het basisteam De Kempen
(Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre) stellen samen
met de politie en het Openbaar Ministerie (OM) één gezamenlijk IVP op. Het huidige IVP van het
basisteam De Kempen (IVP De Kempen) kent een looptijd van 2015 tot en met 2018. Dit betekent dat
vóór 1 januari 2019 het IVP moet worden herzien. Met dit voorstel wordt een nieuw IVP (IVP De
Kempen 2019-2022) ter vaststelling aan u voorgelegd.
Beoogd doel
De uiteindelijke doelstelling van het IVP De Kempen 2019-2022 is het bewerkstelligen van een
integrale aanpak van gezamenlijke en gedragen prioriteiten. De beoogde effecten hiervan zijn:
- Een afname van de criminaliteit
- Een toename van het veiligheidsgevoel
- Het verankeren van veiligheid in de kernen, wijken en buurten
- Het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde.
Argumenten
1.1 Met de prioriteiten zoals deze in het IVP De Kempen 2019-2022 zijn neergelegd worden de kaders
gegeven voor het lokaal veiligheidsbeleid voor de komende periode
De gemeenteraad stelt de kaders van het lokaal veiligheidsbeleid vast. In het IVP De Kempen 20192022 zijn dit de prioriteiten. Deze prioriteiten zijn cruciale onderwerpen voor de komende periode
waarop extra geïnvesteerd dient te worden in beleid en aanpak. De keuze voor deze prioriteiten is
gebaseerd op analyses en afspraken binnen het basisteam driehoek De Kempen en het RVP OostBrabant 2019-2022. De voorgestelde prioriteiten voor de komende periode zijn als volgt:
- High Impact Crimes
- Ondermijning / georganiseerde criminaliteit
- Cybercrime en cybersecurity
- Verbinding zorg en veiligheid
- Fysieke veiligheid (brandveiligheid en crisisbeheersing).
In het IVP De Kempen 2019-2022 zijn alleen de prioriteiten opgenomen die door alle acht gemeenten
van het basisteam De Kempen als prioritair zijn aangemerkt. De invulling van dit kader wordt per
prioriteit nader uitgewerkt in een tweejaarlijks door het college vast te stellen uitvoeringsprogramma
(UVP).
1.2 Het IVP De Kempen 2019-2022 zorgt voor een samenhangend integraal lokaal veiligheidsbeleid
waarbij rekening is gehouden met de inbreng van samenwerkingspartners
Het IVP De Kempen 2019-2022 is in samenspraak tot stand gekomen op basis van
veiligheidsanalyses en input verkregen van ketenpartners.
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Er is gebruik gemaakt van informatie en cijfers van de politie en het OM, lokale veiligheidsenquêtes,
de landelijke Veiligheidsmonitor, gegevens van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(RIEC), gesprekken met een vertegenwoordiging van het basisteampolitie en informatie van
gemeentelijke stakeholders.
Consequenties
1.1 Bij het niet of anders vaststellen van het veiligheidsbeleid ontbreekt legitimiteit om binnen het
basisteam de samenwerking verder door te zetten
Binnen het basisteam wordt samengewerkt met acht gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie,
de veiligheidshuizen, het RIEC, AIVD, Veiligheidsregio etc. De legitimiteit voor deze samenwerking
kan gevonden worden in het feit dat alle partners zich aan het integraal veiligheidsplan committeren.
Wanneer een partij niet meedoet of anders meedoet dan ontbreekt de legitieme basis voor de
samenwerking.
1.2 indien het college of de raad het anders wil, kan dit via de lokale paragraaf
In het huidige voorstel is geen lokale paragraaf opgenomen omdat de actuele thema’s in de gemeente
Reusel-De Mierden voldoende naar voren komen in de gezamenlijke thema’s. Denk daarbij
bijvoorbeeld aan verloedering van agrarisch percelen of recreatieparken, huisvesting van
arbeidsmigranten, alcohol- en drugspreventie en verwarde personen. Mocht uw toch de wens hebben
meer thema’s in te brengen, dan kunnen deze worden opgenomen. Wel ontbreekt op dit moment de
capaciteit om deze thema’s uit te voeren.
Financiën
Er vloeien niet direct financiële consequenties voort uit dit voorstel. Mochten de benodigde middelen
voor de realisatie van het UVP ontoereikend zijn dan zal dit middels separate voorstellen aan u
worden voorgelegd.
Samen Doen
Samen doen is een belangrijk uitgangspunt in het veiligheidsbeleid. Inwoners actief betrekken om de
wijk of de kern veiliger te maken is een van de speerpunten.
Vervolg
Na vaststelling van het IVP De Kempen 2019-2022 De Kempen kan gestart worden met het opstellen
van het UVP. Streven is om het UVP in het eerste kwartaal van 2019 ter besluitvorming in het college
te brengen.
Bijlagen
. Concept raadsbesluit
. Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen (IVP De Kempen) 2019-2022
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