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Gevraagde beslissing:
De prioriteiten van veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’ vast te
stellen
Samenvatting
Hierbij bieden wij u het veiligheidsplan 2019-2022 ‘Samen werken aan een veilig Delft’ aan.
1.
Aanleiding
Sinds 2002 kent Delft een integraal veiligheidsbeleid met vierjarige beleidskaders. Dit
beleidsplan voor de komende vier jaar bouwt voort op het lopende beleid. Wij gaan daarbij
verder met de aanpak en de bestaande manier van werken op basis van de veiligheidsketen
met strategische partners.
2.
Bevoegdheid
De gemeenteraad stelt de doelen en prioriteiten van het veiligheidsbeleid vast, zoals vastgelegd
in de Politiewet (artikel 38b, lid 1).
3.
Historie / relatie met eerdere besluiten/ proces
Tijdens de presentatie van de veiligheidsanalyse op 4 oktober 2018 – waarbij ook de regionale
prioriteiten en aanpak met u zijn besproken – zijn voor Delft prioriteiten benoemd die extra
aandacht vragen. Daar is toegezegd dat deze worden uitgewerkt in het nieuwe beleidsplan
2019-2022.
In het bestuursprogramma zijn accenten gelegd voor de komende vier jaar. Deze komen terug in
‘going concern’ of in de prioritaire thema’s van het veiligheidsbeleid.
4.
Wat willen we bereiken? (Beoogd effect)
Naar aanleiding van het bestuursprogramma heeft de raad in de gewijzigde
programmabegroting 2019 (d.d. 31/1/2019) de programmadoelen en beoogde effecten
vastgesteld voor de komende bestuursperiode (1e W-vraag), ook voor veiligheid. In het
veiligheidsplan is beschreven aan welke thema’s we werken om dit te bereiken. De uitwerking
per prioriteit is opgenomen in het uitvoeringsplan dat bij het veiligheidsplan hoort.
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5.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen / kanttekeningen)
Een veilige stad is een stad waar inwoners weerbaar zijn en zelf ook bijdragen aan hun eigen
veiligheid en die van anderen. Meer eigen verantwoordelijkheid en het vergroten van
burgerbetrokkenheid en het nemen van preventieve maatregelen is nuttig en noodzakelijk om
slachtofferschap verder terug te dringen. Voor veel thema’s, zoals bijvoorbeeld High impact
crimes, fietsendiefstal en overlast, geldt dat hier nog ruimte voor verbetering is. De inzet op
bewustwording en het stimuleren van participatie draagt bij aan alle doelen van het
veiligheidsbeleid en is een rode draad in de aanpak.
We werken vanuit going concern en zetten in op de volgende vijf prioriteiten:
 High impact crimes en fietsendiefstal
 Overlast
 Veiligheidsbeleving
 Ondermijning
 Radicalisering en Polarisatie
6.
Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf )
Programmabegroting 2019-2022
Taakvelden
Lasten
1.Veiligheid:
1.1. Crisisbeheersing en brandweer
€ 7.799.000
1.2. Openbare orde en veiligheid
€ 4.543.000

Baten

€ 63.000

7.
Communicatie
Jaarlijks belegt de lokale driehoek een persconferentie in het eerste kwartaal, zodra de cijfers
van het afgelopen jaar bekend zijn. Daarin wordt ook aandacht besteed aan het nieuwe
veiligheidsplan.

8.
Verdere procedure
Bij dit Veiligheidsplan 2019-2022 hoort een 'Uitvoeringsplan prioriteiten 2019-2020' dat twee jaar
beslaat. Voorde periode 2021-2022 volgt een bijstelling die wordt voorgelegd aan het college en
ter kennisgeving wordt aangeboden aan de raad. De uitvoering zal te volgen zijn in het de
programmabegroting via het programma Veilige en schone stad.
Bijlagen:
Veiligheidsplan 2019-2022 "Samen werken aan veiligheid" met twee bijlagen:
• Veiligheidsanalyse commissie EFB 4/10.2018;
• Uitvoeringsplan prioriteiten 2019-2020.
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