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Kamerbeek, 23 januari 2009 

 

Het College van Kamerbeek zal dit voorjaar een conceptnota Integrale Veiligheid 2009 – 2012 ter 

beoordeling en vaststelling aan de gemeenteraad aanbieden. De totstandkoming van deze nota 

geschiedt conform het, in het voorjaar 2008, vastgestelde plan van aanpak. Daarin is onder meer 

voorzien dat de raad/raadscommissie in stap 3 beleidsprioriteiten selecteert op basis van de in stap 2 

uitgevoerde veiligheidsanalyse. In stap 4 zullen deze prioriteiten vervolgens worden uitgewerkt en in 

de beleidsnota worden opgenomen. 

 

Bijgevoegd treft u de rapportage over de veiligheidsanalyse aan. Deze zal aan u worden toegelicht 

tijdens de opiniërende vergadering op 12 februari a.s. Het bureau dat de veiligheidsanalyse uitvoerde, 

zal de belangrijkste uitkomsten presenteren en daarna de discussie over de betekenis van de 

uitkomsten en de wenselijke prioriteiten leiden. Aan het einde van de bijeenkomst zal u in de 

gelegenheid zijn uw voorkeur ten aanzien van de prioriteiten kenbaar te maken, waardoor de beoogde 

basis voor de verdere beleidsontwikkeling zal resulteren.  

 

In de rapportage wordt onder meer ingegaan op uitkomsten van de bewonersenquête die in het kader 

van de veiligheidsanalyse is uitgevoerd. Deze enquête richtte zich onder meer op criminaliteit, 

slachtofferschap en oorzaken van onveiligheidsgevoel in de wijken van Kamerbeek. Inhoudelijk is er 

een overlap met de LEMON-enquête, die zich echter hoofdzakelijk richt op kwaliteit van de 

woonomgeving. Vergelijking van de uitkomsten van beide onderzoeken is beperkt mogelijk vanwege 

de verschillende doelstelling en opzet. 

 

Hierna treft u een korte beschrijving van de prioriteiten aan zoals die uit de veiligheidsanalyse naar 

voren zijn gekomen op basis van inhoudelijke analyse en gevolgtrekkingen. De veiligheidspartners 

van de gemeente zijn betrokken in deze analyse. Genoemde prioriteiten zijn een richtsnoer en niet per 

se de uitkomst van de prioriteringsbijeenkomst. 

 

De planning van het verdere proces ziet er als volgt uit: 

 

12 februari 2009 prioritering door de raadscommissie ABM 

13 februari tot en met 12 

maart 2009 

opstellen 1
e
 conceptnota Integrale veiligheid, in afstemming met 

veiligheidspartners  

19 maart 2009 werkgroepbijeenkomst met veiligheidspartners van de gemeente 

20 maart tot en met 26 maart 

2009 

bijstellen/verder uitwerken conceptnota Integrale veiligheid 

27 maart tot en met 3 april 

2009 

beoordeling 2
e
 conceptnota Integrale veiligheid door 

veiligheidspartners  

6 april tot en met 8 april 2009 verwerking reacties van veiligheidspartners va 

21 april 2009 behandeling conceptnota Integrale veiligheid door het College 

26 mei 2009 behandeling conceptnota Integrale veiligheid door de Gemeenteraad 

 



Zoals uit deze planning blijkt, vindt behandeling van de nota door de Gemeenteraad in de vergadering 

van mei 2009 plaats. Eerder werd de vergadering van april beoogd. Dit zou echter een korte 

doorlooptijd in het proces impliceren en de mogelijkheid om de veiligheidspartners van de gemeente 

bij de beleidsontwikkeling te betrekken, te zeer inperken. 

 

Belangrijkste uitkomsten veiligheidsanalyse 

 

De veiligheidsanalyse heeft een viertal thema’s in het bijzonder onder de aandacht gebracht als 

mogelijke prioriteiten voor het integrale veiligheidsbeleid van Kamerbeek. Deze thema’s worden ook in 

de bijgevoegde rapportage genoemd. Het betreft thema’s die zich uitstrekken over meerdere van de 

vijf veiligheidsvelden die het analysekader vormden in de veiligheidsanalyse. De thema’s zijn: 

 

• ‘Veilige en leefbare wijken en kernen’; dit heeft betrekking op de zorg voor aandachtswijken, 

specifiek de probleemhuishoudens; preventie en aanpak van overlast en criminaliteit, als 

onderdeel van integrale (Sneker) wijkaanpak 

o wijkproblematiek zoals die zich voordat in enkele wijken van Kamerbeek betreft een complex 

samenstel van sociale en fysieke factoren, dat slechts effectief kan worden 

beheerst/bijgestuurd via een integrale wijkaanpak met aandacht voor sociale en fysieke 

factoren, preventie en repressie en mogelijke bijdragen van interne en externe partners van 

de gemeente; een mogelijkheid is hierbij aan te sluiten bij de Sneker wijkaanpak, die 

momenteel in de opstartfase verkeert;  

 

• ‘Zorg voor (problematische) jeugd’ 

o jeugdigen zijn dader van overlast en criminaliteit en slachtoffer van overlast en criminaliteit; 

ook kunnen ze slachtoffer zijn van sociale problematiek waarin ze verkeren; van belang zijn: 

 beheersing van de risico’s waaraan jongeren bloot staan; 

 jongeren die de maatschappelijke aansluiting dreigen te verliezen, tijdig traceren en 

begeleiden; 

 preventie van overlast en criminaliteit van jongeren 

o specifieke overwegingen voor deze prioriteit: Kamerbeek voert momenteel beperkt regie over 

de preventie, curatie en repressie van jeugdproblematiek; lokale, regionale en provinciale 

partners dragen elk belangrijk bij aan de aanpak van aspecten van problematiek; intensievere 

gemeentelijke regie, bijvoorbeeld vast te leggen in het integrale jeugdbeleid, biedt 

synergiekansen;  

o een mogelijkheid is aan te sluiten bij de Sneker wijkaanpak, die momenteel in de opstartfase 

verkeert; 

 

• ‘Veilig winkelen, uitgaan en toerisme’: 

 Kamerbeek is bij uitstek een ondernemersstad: detailhandel, horeca, evenementen- en 

toerismesector bloeien en brengen de stad veel profijt; de focus bij de samenwerking tussen 

ondernemers en gemeente ligt nu vooral op de economische kwaliteiten en minder op 

veiligheidseffecten van deze vormen van bedrijvigheid: de mogelijke rol van ondernemers bij 

de beheersing van deze veiligheidseffecten is onderbelicht; gerichte gemeentelijke regie op dit 



punt kan leiden tot evenwichtige taakverdeling tussen publieke en private partijen; een 

aandachtspunt is daarbij  integriteit: genoemde branches hebben bij uitstek een lokaal 

karakter i.e. kennen geen complexe regionale of grootschaliger logistieke 

ketens/bedrijfsorganisatie; door deze lokale worteling kunnen ambtelijke en bestuurlijke 

integriteitsrisico’s eerder aan de orde zijn. 

  

• ‘Borging fysieke veiligheid’:  

 fysieke veiligheid, met name brandveiligheid, externe veiligheid en voorbereiding op 

rampenbestrijding, behoren een vast en geïntegreerd onderdeel te zijn van gemeentelijke 

beleids- en uitvoeringsprocessen op de terreinen ruimtelijke ordening en infrastructuur, 

bedrijvigheid en toerisme en recreatie; er bestaan verbeterpunten in zowel de betrokkenheid 

van veiligheidsafdelingen/-functionarissen bij betreffende beleidsprocessen als de organisatie 

en visievorming van veiligheidsafdelingen zelf; dit is onwenselijke situatie, aangezien de 

risico’s binnen dit veiligheidsveld heel concreet kunnen zijn; 

 bijzondere aandacht is nodig voor fysieke veiligheid op bedrijventerreinen waar BEVI/BRZO-

inrichtingen gesitueerd zijn en bewoning van en overnachting in bedrijfspanden aan de orde is 

(met name rond BRZO-inrichting Ucon (voorheen Noord-Nederlandse Tankopslag)). 

 

 


