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2.2

Programma 2 Veiligheid

Taakvelden
Crisisbeheersing en brandweer
Openbare orde en veiligheid

2.2.1

Wat hebben we bereikt met het programma Veiligheid?

Doel
'Gorinchem is een schone, veilige en leefbare stad waarin bewoners zich veilig en prettig voelen.'
• Het bevorderen van het veiligheidsgevoel op het terrein van wonen en leven, het creëren van een veilige en door
burgers gewaardeerde sociale en fysieke leefomgeving.
• Het stimuleren van de eigen bijdrage van burgers aan de leefomgeving.
• Het stimuleren van bewonersparticipatie.
• Het voorkomen van veiligheidsrisico's van onder andere transport en opslag van gevaarlijke stoffen.
• Zorgen 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

Vastgesteld door de raad in

Evenementenbeleid

2002

Prostitutiebeleid

2004

Bibob beleid

2012

Coffeeshopsbeleid

2012

Veiligheidsplan 2013-2015

2013

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

2014
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Maatschappelijke effecten
Indicator

B/F

Eenheid

Verwijzingen Halt

B

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

PI

Harde kern jongeren (overlast)

B

Aantal per 10.000 inwoners in de
leeftijd van 12-14 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
openbare ruimte)

B

Aantal per 1.000 inwoners

PI

Aandeel dat zich veilig voelt in de buurt

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI

Mate van overlast van buurtbewoners
Ten minste enige mate van overlast

F

% vanuit Gorcumse burgerpeiling

PI
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2.2.2

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Concrete acties
Onderwerp

Realisatie 2017

Beleid
vergunningverlening,
toezicht en
handhaving

Het afgelopen jaar is geconstateerd dat zowel landelijk als lokaal toezicht en handhaving een
andere plaats heeft ingenomen. Eerst dient in kaart gebracht te worden welke gevolgen dit
heeft voor de gemeente. Omdat hiervoor in 2017 onvoldoende capaciteit beschikbaar was,
wordt in 2018 het beleid geactualiseerd.

Radicalisering

Er zijn in 2017 diverse interne awareness bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast is
begonnen met het opstellen van gemeentelijk radicaliseringsbeleid ter voorkoming en aanpak
van radicalisering.

Horecabeleid

Voor het opstellen van een beleidsnota waren wij in afwachting van de uitkomsten van de
Visie van de Stad, het citymarketing plan en het evenementenbeleid. Daarnaast zal met het
college gekeken worden naar de wensen voor de toekomst. Daarom is er nog geen invulling
gegeven aan een beleidsnota.

Nieuw integraal
veiligheidsplan

In 2017 zijn wij begonnen met een eerste inventarisatie van de onderwerpen die in het
veiligheidsplan moeten worden opgenomen. Het nieuwe veiligheidsplan zal met de nieuwe
raad gedeeld worden.

Evenementenbeleid

Tijdens diverse ontmoetingssessies met inwoners, organisatoren en ondernemers is input
verzameld om in 2018 te komen tot een nieuw evenementenbeleid.
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