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Argumenten 

1.1 Indit IVB wordt in grote lijnen beschreven wat 

onze ambities en doelstellingen zijn voor de komende 

vier jaar. We presenteren hiermee onze werkwijze om 

de veiligheid in onze gemeente en samenleving te 

blijven waarborgen. De meeste veiligheidsonderwerpen 

zijn niet nieuw en gaan door op reeds ingezet beleid. 

Maar er zijn ook enkele verschuivingen in thema’s die in 

de aankomende periode specifieke aandacht vragen. 

Dit komt door mondiale ontwikkelingen of liggen meer 

op lokaal (demografisch) niveau. Voorbeelden daarvan 

zijn de radicalisering om ons heen, vluchtelingen en de 

aandacht die nodig is voor kwetsbare doelgroepen 

zoals jeugd en verwarde personen in de wijk. 

1.2 Aandacht is er voor : 

e Fysieke veiligheid 

Ondanks dat wij een veilige gemeente zijn, is het toch 

zaak om onze aandacht niet te verslappen. Wij blijven 

inzetten op high impact crime, oftewel criminaliteit met 

een hoge impact op de veiligheid en het veiligheids- 

gevoel van onze inwoners, ondernemers en 

organisaties. 

e Integrale veiligheid 

Wat we belangrijk vinden is dat veiligheid wordt gezien 

als een domeinoverstijgend thema en een integraal 

onderdeel is van meerdere beleidsvelden. Steeds vaker 

zien we dat de oorzaak van onveilige situaties is te 

herleiden naar andere beleidsvelden. Om veiligheids- 

vraagstukken dus aan te kunnen pakken zal er ook 

gekeken moeten worden naar de oorzaak daar achter 

om deze structureel te tackelen. 

e Preventie 

Daar waar het eerder bij veiligheid ging om repressieve 

aanpak, oftewel opsporing en straffen, is tegenwoordig 

preventie een belangrijk aspect geworden. Problemen 

die tot voor kort exclusief langs justitiële weg werden 

aangepakt, worden steeds meer ook op andere wijze 

benaderd. 



Zo heeft de gemeente met de Wet BIBOB (Wet 

Bevordering Integriteit Beoordelingen door het 

Openbaar Bestuur) en andere bestuurlijke middelen 

ook de mogelijkheid om, al dan niet gecombineerd met 

een justitiële inzet, de prostitutie of criminele onder- 

mijning in de gemeente aan te pakken. De gemeente 

heeft daarmee een andere positie en een andere rol 

gekregen, een rol die het mogelijk maakt om bepaalde 

problemen meer aan de voorkant aan te pakken. 

e Zorg en veiligheid 

Wij willen tevens met dit IVB richting geven aan de 

mogelijkheden die de gemeente heeft door de 

decentralisaties van de zorgtaken. Door de 

verschuiving van deze taken naar de gemeente, 

kunnen wij nu de algehele regie voeren, Zo kunnen we 

veiligheid en de taken op het sociaal domein zodanig 

met elkaar verbinden dat veiligheid door preventie 

vergroot wordt. Veiligheidsproblematiek kan hiermee 

vroegtijdig en meer integraal worden aangepakt. 

Daarmee wordt voorkomen dat de problematiek 

doorgroeit en weerbarstiger wordt. 

Daarnaast zijn er drie focusgebieden benoemd waarop 

de aankomende periode stevig wordt inzetten. Dit zijn: 

1. Versterken van onze regie- en netwerkpositie 

2. Een veilige buurt voor iedereen 

3. Georganiseerde criminaliteit stevig aanpakken 

Rond deze drie focusgebieden hebben we onze 

hoofddoelstellingen en in vogelvlucht onze maatregelen 

en acties geformuleerd. Alle maatregelen en acties 

komen terug in de jaarlijkse uitvoeringsprogramma'’s 

waarin ze worden toegelicht en nader uitgewerkt. 

Risico’s 

Om onze ambities op veiligheid te realiseren en omdat 

veiligheid veel complexe en veelomvattende thema's 

kent, is het noodzakelijk om te prioriteren om zodoende 

naar rato de aandacht te verdelen over de verschillende 

veiligheidsvraagstukken om deze vervolgens niet uit het 

oog te verliezen. 

Het is natuurlijk zo dat prioriteren ook betekent dat 

bepaalde thema's minder aandacht krijgen. We zijn er 

ons van bewust dat wanneer wij prioriteiten benoemen, 

wij ook een bepaalde mate van risicoacceptatie nemen 

op de andere thema's. 

Uitvoering 

Vanaf 1 januari 2017 is dit beleidsplan het uitgangspunt 

van de aankomende 4 jaar voor de te behalen doel- 

stellingen en activiteiten op het gebied van Veiligheid. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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