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veiligheidsbeeld regio Tweestromenland

Geachte leden,
De gezagsdriehoek van Tweestromenland heeft op 31 januari 2013 besloten om een gezamenlijk
Integraal Veiligheidsplan (IV-plan) op te stellen voor Tweestromenland. Daarover bent u in februari
2013 bij de behandeling van de ‘evaluatie 2011-2012 en uitvoeringsprogramma 2013 van het
Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Beuningen 2010-2013’ (BW13.00192) in de commissie PAZ
geïnformeerd. De basis voor het op te stellen IV-plan is het bijgevoegde veiligheidsbeeld van
Tweestromenland.
IV-plan
Op 28 november j.l. heeft de gezagsdriehoek het veiligheidsbeeld van Tweestromenland vastgesteld.
Daaruit komen de volgende prioriteiten naar voren:
• gevoel van onveiligheid;
• bereidheid tot aangifte;
• diefstal en inbraken;
• geweld;
• overlast.
Dit veiligheidsbeeld vormt de basis voor het gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan.(IV-plan). Het is
een meerjarenplan voor de periode 2014 t/m 2016. Het veiligheidsbeeld Tweestromenland is mede
gebaseerd op het veiligheidsbeeld Beuningen, dat met medewerking van lokale partijen tot stand is
gekomen.
Het jaarplan van de gemeente Beuningen zal (mede) op basis van dit gezamenlijke IV-plan worden
opgesteld. De gemeenteraad blijft de mogelijkheid houden om eigen prioriteiten in te brengen in het
jaarplan.
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Veiligheidsbeeld
Het veiligheidsbeeld van Tweestromenland wordt volgens het model ‘kernbeleid veiligheid’ van de
VNG de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in kaart gebracht. Dit kernbeleid bestaat uit
vijf veiligheidsvelden: ‘veilige woon- en leefomgeving’, ‘bedrijvigheid en veiligheid’, ‘jeugd en
veiligheid’, ‘fysieke veiligheid’ en ‘integriteit en veiligheid’.
Op basis van het veiligheidsbeeld van Tweestromenland heeft de gezagsdriehoek van
Tweestromenland een prioritering vastgesteld. Aan de hand van deze prioritering kan het IV-plan
worden opgesteld.
De gemeenten hebben eerst, door middel van het kernbeleid veiligheid, hun eigen gemeentelijk
veiligheidsbeeld opgesteld. Dit hebben zij gedaan door zowel binnen de gemeentelijke organisatie
informatie op te vragen als ook bij de externe bij partners. Het veiligheidsbeeld van Beuningen is als
bijlage opgenomen.
Vervolgens heeft de regionale werkgroep IV aan de hand van deze gemeentelijke veiligheidsbeelden
een gezamenlijk veiligheidsbeeld voor Tweestromenland gemaakt. Daar hebben zij een
veiligheidsanalyse aan toegevoegd met een advisering van prioritering voor de gezagsdriehoek.
Consequenties
Het veiligheidsbeeld vormt de basis voor het integraal veiligheidsplan. De prioriteiten die zijn
vastgesteld, bepalen ook de focus van de politie. Wanneer er keuzes gemaakt moeten worden
omtrent de (beperkte) capaciteit van de politie voor Tweestromenland zijn deze prioriteiten leidend.
De prioriteiten worden ook als input geleverd voor de meerjaren-strategie van de politie.
Vervolg
De werkgroep Integraal Veiligheidsplan zal aan de hand van de vastgestelde prioriteiten het
gezamenlijk IV-plan voor Tweestromenland opstellen. Wanneer de gemeenteraad nog aanvullende
opmerkingen heeft voor het IV-plan, kunnen deze worden meegenomen.
In april 2014 zal het IV-plan zijn afgerond en worden gepresenteerd aan de gezagsdriehoek van
Tweestromenland. Het IV-plan zal daarna ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.
Vervolgens maken we als gemeente ieder jaar een jaarplan dat is gebaseerd op dit integraal
veiligheidsplan.

Met vriendelijke groet,

drs. C.F. van Eert
burgemeester
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