Gemeente Gorinchem
Begroting 2019

2.2

Programma 2 Veiligheid

Taakvelden
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

2.2.1

Wat willen we bereiken?

Doel
Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin bewoners zich veilig en prettig voelen.
Dat doen we door een veilige en door burgers gewaardeerde sociale en fysiek leefomgeving te creëren.
Aan de hand van de speerpunten uit het aanstaande integraal veiligheidsprogramma 2019-2022 gaan we met
inwoners, ondernemers en partners aan de slag.
Daarnaast gaan we aan de slag met wijkgericht werken op basis van vertrouwen en maatwerk, stimuleren we
bewoners om een eigen bijdrage aan de leefomgeving te leveren en stimuleren we bewonersparticipatie.
Samen in de regio en met de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid beheersen we de veiligheidsrisico's van onder andere
transport en opslag van gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een adequate voorbereiding op de bestrijding van
incidenten en crisis door een goede verbinding met hulpdiensten en een slagvaardige organisatie van gemeentelijke
processen bij ernstige incidenten.

Vastgesteld beleid
Beleidskader
Evenementenbeleid

Vastgesteld door de raad in
2002

Prostitutiebeleid

2004

Bibob beleid

2012

Coffeeshopsbeleid

2012

Veiligheidsplan 2013-2015

2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

2014
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Maatschappelijke effecten en indicatoren
Hoe meten we dat?
Indicator

B/F

Eenheid

Soort

Verwijzingen Halt

B

Aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17
jaar

PI

Winkeldiefstallen

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Geweldsmisdrijven

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Diefstallen uit woning

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

ME

Mate van overlast van buurtbewoners
Ten minste enige mate van overlast

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

ME
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2.2.2

Wat gaan we daarvoor doen?

Prioriteiten en aandachtspunten
Onderwerp

Toelichting prioriteiten

Integraal
Veiligheidsplan

Begin 2019 wordt het nieuwe integrale veiligheidsplan aan de raad voorgelegd. Dit
beleidsplan is de kapstok aan de hand waarvan het veiligheidsbeleid van de gemeente,
samen met inwoners, ondernemers, partners en collega's, de komende vier jaar wordt
bepaald. Het integrale veiligheidsbeleid kent 7 prioriteiten:
ondermijning, zorg & veiligheid, veilige wijken, aanpak cybercrime, evenementen,
vermogens- & geweldscriminaliteit en fysieke veiligheid.

Cameratoezicht

Publiek cameratoezicht is gericht op het voorkomen van verstoring van de openbare orde en
veiligheid. Vanaf 2008 is op een aantal locaties in Gorinchem cameratoezicht ingevoerd en
effectief gebleken. De regelgeving rond cameratoezicht in het openbaar gebied beperkt zich
sinds 2016 niet langer tot de inzet van vaste camera’s. Ook mobiel en tijdelijk cameratoezicht
vallen onder de regelgeving. In het nieuwe Integraal veiligheidsplan zal cameratoezicht
genoemd worden. Dat betekent dat er in 2019, samen met onze partners en politie,
geïnventariseerd gaat worden wat de mogelijkheden en wensen zijn rondom het inzetten van
cameratoezicht op onveilige plekken.

Wijkgericht werken

Alle Gorcumse wijken hebben een eigen dynamiek. We willen deze dynamiek op wijkniveau
integraal (vanuit Wijkbeheer, Gorinchem Beweegt, Sociaal Team, opbouwwerker, inrichting
buitenruimte etc.) realiseren. We zoeken naar samenwerking met bewoners en
netwerkpartners om zowel de fysieke als sociale leefbaarheid te verbeteren. Voor deze
samenwerking bestaat geen blauwdruk maar we kijken wat er nodig is (maatwerk). In 2019
willen we daarnaast het integraal wijkgericht werken binnen de gemeente verder ontwikkelen.
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