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Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

• Gemeente voert regie op het lokale veiligheidsbeleid

• De gemeenteraad stelt de kaders (IVP) en het college werkt ze uit (UVP)

• VNG methode > Kernbeleid Veiligheid VNG

• 5 veiligheidsvelden 
 Informatie partners
 analyse cijfers (politiecijfers, cijfers uit de zorg, meldingen bij gemeente e.d.)
 enquête (oktober 2022) 

• 3 prioriteiten en 2 strategische thema’s

• Going concern

Algemeen



Veiligheidsvelden

Algemeen



Verkeersveiligheid

57 % van de inwoners maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid

Aanpak:

• Snelheidscontroles

• Aanpak knelpunten 

• Voorlichting / communicatie

• gedragsbeïnvloeding

Doel: 

• Veilige inrichting (objectief)

• Toename van veiligheidsgevoel (subjectief)  

Prioriteit 1 



Integrale Wijkaanpak

• Gebieden met verhoogde problematiek door stapeling factoren
 woonoverlast, psychosociale problematiek, risicojongeren, verloedering

• Aantasting van woon- en leefklimaat

• Aantasting veiligheidsgevoel

Aanpak:

• verbinding domeinen veiligheid en zorg (intern én extern)

• Gebiedsgerichte aanpak 

Doel: 

• Verbeteren woon- en leefklimaat 

• Veiligheidsgevoel verhogen 

Prioriteit 2



Ondermijning

Landelijke prioriteit
 Omstandigheden in Papendrecht (overloopgebied Rotterdam) 
 (Te) weinig zicht > kwetsbaar

Aanpak: 

• Controles > zicht vergroten en handhaven

• Voorlichting > bewustwording, weerbaarheid (M-meldingen)

Doel:

Weerbare gemeente 

Prioriteit 3



Prioriteiten en benodigde middelen
Verkeersveiligheid 

Team GROV: uitvoering Mobiliteitsplan               structureel € 150,000,-

Wijkgerichte aanpak

Team MO: ambulante jongerenwerker, intensivering Jeugdbeleid,               structureel € 200,000,-

voortzetten wijk-GGD

Team VVTH: extra boa-capaciteit*, data-analist/informatiemakelaar*,

extra surveillance auto*               structureel € 450,000,-

   totaal aanvullend benodigde middelen € 800,000,-

Ondermijning:

RIB Aanpak ondermijnende criminaliteit 16 juni 2022 (in begroting opgenomen)                structureel € 167,000,-

        totaal Veiligheid (afgerond)  € 1 mio

* Bredere inzetbaarheid in organisatie mogelijk



Digitale Veiligheid

Strategisch thema

• Eigen huis op orde > informatieveiligheid

• Inwoners/bedrijven > fraude/criminaliteit

• Digitale ontwrichting / online aangejaagde 
ordeverstoringen > crisis/openbare orde

Strategisch thema



Maatschappelijk ongenoegen, 
moderne rampen en crises

• Nieuw type crises > flexibiliteit/aanpassingsvermogen 

• Veilige Publieke Taak / integriteit 

Strategisch thema



* Besluitvormende raad 2 februari
* Uitwerking uitvoeringsplan 2023-2024 Q1/Q2 (college)
* Evaluatie uitvoeringsplan 2024
* Uitwerking uitvoeringsplan 2025-2026 Q1 2025
* Evaluatie IVP 2026 
* Nieuw IVP eind 2026

Vervolgproces



IVP 2023-2026

Vragen?
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