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ONDERWERP

Integraal Veiligheidsbeleid Vlissingen 2023-2026

Geachte raad,
Aanleiding
Op grond van artikel 38b van de Politiewet dient uw raad minimaal eens in de vier jaar
doelen vast te stellen op het terrein van de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente
Vlissingen. Deze doelen legt uw raad vast in een integraal veiligheidsbeleid. Op 1 januari
2023 loopt de beleidsperiode van het Integraal veiligheidsbeleid van de gemeente
Vlissingen af. In 2022 moet dus een planning gemaakt worden voor het opstellen van een
nieuw gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid 2023-2026
Gezamenlijk Walchers integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026
Het Integraal Veiligheidsbeleid wordt nu nog door de Walcherse gemeenten afzonderlijk
vastgesteld. Het beleid is in alle gemeenten gebaseerd op de VNG methode “Kernbeleid
Veiligheid”. Dit betekent dat de opbouw en de beleidsvelden in de afzonderlijke plannen min
of meer vergelijkbaar zijn. In de prioritering van de beleidsvelden en de prioritering zit een
aantal accentverschillen. Daarnaast zijn er een aantal argumenten om te komen tot een
gezamenlijk Walchers veiligheidsbeleid.
•
•

•

Het opstellen van een gezamenlijk beleidskader, met behoud van accentverschillen
per gemeente, levert in het opstellen van het beleid in capaciteit al winst op.
Het veiligheidsbeleid bevat veel thema’s waar het zinvol is om minimaal op Walchers
niveau samen op te trekken. Een onderwerp als jeugd en veiligheid wordt niet
beperkt tot gemeentegrenzen. Vaak constateren we dat problematiek waar jongeren
bij betrokken zijn, de jongeren vanuit verschillende wijken, kernen of gemeenten
komen. Dan volstaat een lokale aanpak niet.
Naast efficiency past een Walchers Integraal Veiligheidsbeleid beter binnen de
huidige Zeeuwse veiligheidsstructuur. Naast de sociale veiligheid is een belangrijke
pijler in het Veiligheidsbeleid de fysieke en externe Veiligheid. De uitvoering in deze
veiligheidsvelden is grotendeels al op regionale schaal georganiseerd in de
Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) en de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Daarnaast
zijn we op het gebied van de sociale veiligheid afhankelijk van regionale spelers,
zoals bijvoorbeeld Emergis. Binnen het sociaal domein is de ontwikkeling ingezet om
de aanpak en opvang van verwarde en sociaal kwetsbare personen meer op basis
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van regionale afstemming te organiseren. Ook dit onderwerp is een belangrijk
aandachtspunt in het Veiligheidsbeleid.
Eenduidige afstemming van de Walcherse prioriteiten op het gebied van de
openbare orde en veiligheid levert ook winst op in de afstemming met de partners in
de driehoek politie en OM. De Walcherse schaalgrootte past beter in een Regionaal
Beleidsplan van de politie. Zeker in een tijd waarin de politiecapaciteit schaars is kan
dit op Walcherse schaal leiden tot gerichtere inzet van de politiecapaciteit.

Uiteraard moet er ruimte blijven voor lokaal maatwerk. Iedere gemeenten heeft specifieke
kenmerken (haven, toerisme, jaarwisseling, AZC). Deze kenmerken worden in het nieuwe
beleid benoemd en krijgen vooral een plek in de jaarlijks vast te stellen lokale
uitvoeringsprogramma’s.
Proces
In het proces tot uiteindelijke vaststelling van het Walcherse Integrale Veiligheidsbeleid moet
er voldoende ruimte zijn voor afstemming en overleg met uw raad en de veiligheidspartners.
Daarnaast moet er beleidsmatige afstemming worden gezocht met het in Q1 van 2023 vast
te stellen Regionaal Beleidsplan van de politie.
Planning/tijdspad
Om tot het beleid en de vaststelling hiervan te komen willen we op hoofdlijnen de volgende
stappen en planning hanteren.
Maand
Juni

Actie
- Beeldvormende raadsvergadering met uitleg over het beleid, de opzet en
de data (toegespitst op de lokale situatie = maatwerk per gemeente)
- Mogelijkheid raad tot aangeven prioriteiten

Oktober –
December

- Besluitvorming in college en raad
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