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Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019 - 2022

Voorgesteld besluit
1. Het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vast te stellen.

Inhoud
Inleiding
Er is een nieuw Integraal lokaal Veiligheidsplan 2019-2022 voor de gemeente Hardinxveld-
Giessendam opgesteld. Het vorige veiligheidsbeleid liep tot en met 2018; het jaar 2019 geldt als 
‘overgangsjaar’ waarin het nieuwe veiligheidsbeleid is voorbereid. Vanwege het aflopen van het vorige 
beleid is een nieuwe strategische positiebepaling aan de orde.  

In het collegeprogramma 'Met en voor elkaar aan de slag' staat over integrale veiligheid het volgende 
beschreven: 'Hardinxveld-Giessendam is een veilige gemeente voor onze inwoners en bezoekers en 
daar geven wij continu aandacht aan. Overlast kan zich op tal van terreinen voordoen: van sociaal-
maatschappelijk tot in de openbare ruimte. Ons uitgangspunt is dat wie overlast veroorzaakt, wordt 
aangesproken, gewaarschuwd en indien nodig wordt er gehandhaafd of zorg verleend'. 

Vanuit de doelstelling in het collegeprogramma is gekomen tot een hoofdkoers voor integrale 
veiligheid. Die hoofdkoers van de veiligheidsaanpak in de komende jaren is een zodanige inzet op een 
aantal centrale sociale veiligheidsitems. De basis hiervan is tolerant en verdraagzaam samenleven en 
samenwonen, respectvol met invulling van ieders eigen verantwoordelijkheid en met borging van 
ieders veilige thuissituatie. 

Definitie van veiligheid
In deze nota wordt het begrip veiligheid omschreven als: 'Het aanwezig zijn van de gewenste mate 
van ordening en rust in het openbare leven, van bescherming van leven, gezondheid en goederen 
tegen acute of dreigende aantastingen en het aanwezig zijn van basisvrijheden. Onveiligheid is te 
omschrijven als alles wat daarop inbreuk maakt'. Dit is de definitie van de VNG die door veel 
gemeenten wordt gehanteerd. De definitie geldt als uitgangspunt voor diverse landelijke actoren 
(waaronder het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en wordt ook gebruikt door 
de politie Zuid-Holland-Zuid.

Met integrale veiligheid wordt bedoeld: 'Het realiseren van evenwicht en afstemming, zowel op 
thema’s als tussen partners, gericht op bevordering van de subjectieve en objectieve veiligheid'. Het 
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begrip integraliteit verwijst zowel naar organisatorische als naar inhoudelijke aspecten van het 
veiligheidsbeleid. 

Beoogd effect
Het veiligheidsbeleid heeft het volgende motto meegekregen: 'Veiligheid met elkaar en oog voor 
elkaar'. Veiligheid is immers een basisvoorwaarde voor het prettig wonen, werken en recreëren. De 
gemeente voert de regie als het gaat om veiligheid. Echter, de gemeente kan het niet alleen. 
Samenwerking met en tussen de inwoners, ondernemers en veiligheidspartners is essentieel, ook 
vanuit het motto dat we oog hebben voor die mensen die zich in een kwetsbare situatie bevinden. 

Argumenten
1.1/3.1 De gemeenteraad stelt de kaders van beleid vast
Het Integraal Lokaal Veiligheidsplein omvat de kaders voor het veiligheidsbeleid van de gemeente 
Hardinxveld-Giessendam. Het is aan de gemeenteraad om deze kaders vast te stellen

2.1 Drie thema's voor de komende jaren
Vanuit de door het college vastgestelde startnotitie en de bijeenkomst met de gemeenteraad zijn drie 
speerpunten / thema's benoemd die samen het Integraal Lokaal Veiligheidsplan vormen. In dit 
beleidskader zijn deze verder uitgewerkt. De thema's worden nader geconcretiseerd in jaarlijkse 
uitvoeringsplannen.

De thema's zijn:
1. De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit: Het beter inzicht krijgen in 
ondermijning en het voorkomen ervan in Hardinxveld-Giessendam.
2. Seniorenveiligheid: Het vergroten van de weerbaarheid en zelfredzaamheid van senioren via 
preventiemaatregelen.  
3. Veilige woon- en leefomgeving & voorkomen van overlast: we streven naar het creëren van 
randvoorwaarden en borgen van veiligheid en leefbaarheid in al onze wijken en het voorkomen van 
overlast

Kanttekeningen
2.1 Uitvoering geven aan de drie hoofdthema's én overige veiligheidsthema's
Naast het opstellen van jaarlijkse uitvoeringsplannen aan de hand van de drie hoofdthema's zijn er 
vele activiteiten die we uitvoering in het kader van het algemeen veiligheidsbeleid. Deze kunnen direct 
betrekking hebben op thema's uit dit integraal veiligheidsbeleid of hieraan indirect een bijdrage 
leveren. Ook hierin werken we nauw samen met onze veiligheidspartners. Zo werken we er met elkaar 
aan om het relatieve hoge veiligheidsgevoel in Hardinxveld-Giessendam te kunnen vasthouden en 
waar mogelijk te verbeteren. Dit doen we door preventie, projectmatige acties of reguliere acties. 
Daarnaast volgen we actuele wet- en regelgeving en nemen we deel aan projecten in de 
Veiligheidsregio of Veiligheidshuis.

Financiële informatie
In het collegeprogramma is per jaar € 5.000 opgenomen voor de uitvoering van de veiligheidsthema's.

Communicatie
In de verschillende thema's in de hoofdstukken van het integraal veiligheidsbeleid worden vele 
aspecten van communicatie en informatievoorziening belicht. De samenwerking met allerlei 
ketenpartners, inwoners en ondernemers is een voorwaarde voor het succesvol uitvoeren van dit 
integraal veiligheidsbeleid. Of het nu gaat om de beschreven thema's of actuele thema's die in de 
komende jaren gaan spelen. De gemeente is daarmee een van de partners die investeert in heldere 
communicatie en informatievoorziening richting onze inwoners. Hiervoor zetten we een mix van media 
en middelen in, afhankelijk van het onderwerp, actualiteit en mogelijkheden. 
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Vervolg
Opstellen jaarlijkse uitvoeringsplannen
Nadat het beleid is vastgesteld, wordt gestart met het opstellen van het de jaarlijkse 
uitvoeringsplannen. Deze worden vastgesteld door het college in het 4e kwartaal van ieder jaar, te 
beginnen in het 4e kwartaal van 2019. De actiepunten in het uitvoeringsplan zijn in de eerste plaats 
gerelateerd aan de thema's die in dit integraal veiligheidsbeleid zijn beschreven. In het Veiligheidsplan 
is een (niet uitputtend) overzicht te lezen van die actiepunten. Niet alle actiepunten komen ieder jaar 
terug, er wordt immers gewerkt met jaarschijven.

Openbaar
Ja
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