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Actieplan Integrale Veiligheid 2017-2018, Gemeente Hellendoorn, Basisteam Twente 
West 

Advies: 
í Vaststellen actieplan "Samen = Veiliger, Integrale Veiligheid 2017-2018, Gemeente Hellendoorn 

Basisteam West mede op basis van evaluatie 2015-20161 
2» Ter kennisname naar cie ABZM „ 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Het beïnvloeden van het onveiligheidsgevoel en de aanpak van criminaliteit en overlast vergt brede inzet. De 
focus mag niet alleen liggen op zichtbare, herkenbare en aanspreekbare wijkagenten en strikte handhaving. De 
focus moet ook liggen op preventie, participatie en dragen van eigen verantwoordelijkheid. Met een brede 
integrale focus wil het "Actieplan Integrale Veiligheid 2017-2018" de nodige verbetering bereiken en daarmee 
het veiligheidsgevoel verhogen, de overlast verminderen etc. Bij werken aan veiligheid dient samen met onze 
(keten)partners maatwerk geleverd te worden. Actuele informatie en goede analyses zijn leidend in de aanpak. 
Kortom, het actieplan is het logische vervolg op de ingeslagen weg op het terrein van veiligheid: "Samen = 
Veiliger". 

Aanleiding: 
Bij het vaststellen van het "Veiligheidsbeleid 2015 - 2 0 1 8 " in de raadsvergadering van 23 september 2014 is 
ingestemd met het tweejaarlijks opstellen van een actieplan. 

Zoals in het veiligheidsbeleid is verwoord is in de jaren 2015-2016 aan de volgende veiligheidsthema's gewerkt: 

1. Woninginbraken 
2. Overlastgevende jeugdgroepen 
3. Alcohol-, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale media onder jongeren 
4. Huiselijk geweld 
5. Verkeer 
6. Fietsendiefstal 

Een kernachtige evaluatie op deze thema's is terug te vinden in het actieplan voor de jaren 2017-2018. Het 
nieuwe actieplan voor de jaren 2017-2018 gaat uit van de volgende vijf veiligheidsthema's die de komende 
twee jaar met voorrang worden opgepakt, te weten: 

1. Woninginbraken 
2. Jeugd, alcohol, drugsoverlast en strafbaar gebruik van sociale media 
3. Overlast verwarde personen (psychisch kwetsbaren) 
4. Ondermijning 
5. Fietsendiefstal 
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De punten 1, 2, 3 en 5 betreffen dezelfde geprioriteerde veiligheidsthema's als in 2015-2016 . In het nieuwe 
actieplan wordt hierop voortgeborduurd. 

Echter, veiligheid is een dynamisch proces dat continu aangepast moet worden als de omstandigheden daarom 
vragen. Daarom zijn, mede in overeenstemming met de thema's die de politie voor 2017 wil gaan hanteren, de 
volgende twee prioriteiten toegevoegd aan het actieplan: 

Overlast verwarde personen (psychisch kwetsbaren) 
Ondermijning 

Op verzoek van de politie is het thema "Ondermijning" geprioriteerd. De toename van problematiek ten aanzien 
van verwarde personen is zowel voor de politie als de gemeente aanleiding voor prioritering. 

"Verkeer" en "Huiselijk geweld" zijn van de prioriteitenlijst afgehaald. Dit is niet gebeurd omdat deze zaken geen 
aandacht meer krijgen maar omdat deze thema's inmiddels stevig zijn ingebed in de reguliere werkwijze van de 
gemeente en de politie. 

Relevante eerdere besluiten: 
- 14INT01 274 Besluit B en W tot instemmen met het Veiligheidsbeleid voor de jaren 201 5-2018 

(19 augustus 2014) 
- 14INT01290 Besluit raad tot Instemmen met het Veiligheidsbeleid voor de jaren 2015-2018 

(23 september 2014) 
- 14INT04562 Besluit B en W tot instemmen met het Actieplan Integrale Veiligheid 2015-2016 (19 december 

2014) 

Doelstelling: 
Invulling geven aan de in het "Veiligheidsbeleid 2015 - 2 0 1 8 " vastgestelde prioriteiten. In dit actieplan zijn 
concrete acties en doelstellingen benoemd. Dit moet onder meer leiden tot een geaccepteerd veiligheidsgevoel 
onder onze inwoners. In oktober I november 2018 vindt zowel een evaluatie van het actieplan als het 
veiligheidsbeleid plaats. 

Oplossing: 
Op basis van het actieplan Integrale Veiligheid 2017-2018 werken we samen met onze (keten)partners aan het 
verbeteren van het veiligheidsgevoel van onze inwoners. 

Effecten: 
Door middel van samenwerking tussen gemeente en (keten)partners de veiligheid in de gemeente Hellendoorn 
handhaven cq. verbeteren. 

Planning: 
Na vaststelling van dit actieplan invulling te geven aan de gestelde prioriteiten. Eind 2018 zal de gemeenteraad 
door middel van een eindrapportage worden geïnformeerd over de stand van zaken rondom de voortgang van dit 
actieplan en het integrale veiligheidsbeleid 2015-2018. Die informatie kan worden gebruikt ten behoeve van de 
beeld- en meningsvorming en de duiding van prioriteiten voor 2019-2022. 

Financiële consequenties: 
Uitvoering van dit plan vindt plaats binnen de daarvoor in de begroting opgenomen middelen. 

Personele consequenties: 
Niet van toepassing 

Juridische consequenties: 
Hiermee geeft de gemeente Hellendoorn invulling aan het vastgestelde Veiligheidsbeleid. 

Informatisering I Automatisering: 
Niet van toepassing. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Voor het creëren van voldoende draagvlak van het voorgaande actieplan zijn diverse instellingen, organisaties en 
veiligheidspartners betrokken, waaronder politie, OM, Wmo-raad, Woningstichting, raadsleden en ambtelijke 
afdelingen. 
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Daar is dit keer niet voor gekozen omdat er voor een groot deel wordt voortgeborduurd op dezelfde thema's. 
De regelmatig uitgevoerde wijkschouwen geven ook geen aanleiding tot andere thema's die extra aandacht 
behoeven. 

Communicatie: 
Na vaststelling van het actieplan 2017-2018 worden de betrokkenen geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
Niet van toepassing. 
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