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Voorgesteld besluit
het Integraal Veiligheidsplan Dordrecht 2023-2026 vast te stellen.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Om een sterke, veerkrachtige en weerbare stad te zijn, spelen we in op het behouden en 
verstevigen van de veiligheid op de langere termijn en staan we klaar wanneer acute incidenten of 
crisissituaties onze onmiddellijke en onverdeelde aandacht vragen. Wat wij beogen is dat onze 
inwoners zich op hun gemak voelen, zich veilig voelen én veilig zijn. In dat kader is het IVP gericht 
op het bereiken van een situatie waarbij:

• er sprake is van minder veiligheidsgerelateerde overlast;

• er sprake is van minder criminaliteit en

• fysieke en maatschappelijke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief wordt 
bestreden. 

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
In het kader van de versteviging van de regierol van de gemeenten ten aanzien van veiligheid zijn 
gemeenteraden verplicht om elke vier jaar een Integraal Veiligheidsplan (IVP) vast te stellen. Het 
IVP is dé kadernota voor het veiligheidsbeleid. In dit plan zijn de prioriteiten en doelstellingen 
opgenomen op het gebied van lokale veiligheid waar de gemeente samen met de inwoners, 
ondernemers en partners invulling aan geven. 

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
• Een veilige stad maken we samen met inwoners, ondernemers, (veiligheids)partners en 

maatschappelijke organisaties. De doelstellingen uit dit plan zijn alleen realiseerbaar als 
alle benodigde partijen zich daarvoor inzetten en de nodige capaciteit hebben en houden 
om aan de doelstellingen mee te werken.

• Maatschappelijke ontwikkelingen, incidenten, rampen en crises kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten of een (tijdelijke) verschuiving in prioriteiten en doelstellingen. 
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Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Het IVP 2023-2026 moet goed onderbouwd zijn en draagvlak hebben onder bewoners, 
ondernemers, partners en raadsleden. Een veilige stad maken we tenslotte samen. Voor het 
bepalen van de prioriteiten is daarom samen met onze in- en externe partners een Veiligheidsbeeld 
gemaakt van de externe trends en factoren door een onafhankelijke partij. Ook is onderzoek 
gedaan onder de Dordtse bevolking naar hun veiligheidsbeleving en hun kijk op de 
veiligheidssituatie en is het team Veiligheid de stad ingegaan om te spreken met inwoners, 
ondernemers en sleutelfunctionarissen uit de Dordtse samenleving. Dit Veiligheidsbeeld is 
besproken in de oordeelsvormende vergadering van 20 september 2022 en vastgesteld in de 
raadsvergadering van 18 oktober 2022. Het Veiligheidsbeeld is de basis voor het IVP 2023-2026. 

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 2023-2026 - Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Besluitnummer 2022-0137396: uitgangspunten en prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan 
(IVP) 2023-2026.

Hoe wordt dit betaald?
• vanuit het Politiek Akkoord 2023-2026 (PA) is incidenteel € 1.500.000 (€ 375.000 per jaar) 

beschikbaar gesteld ter uitvoering van de prioriteiten en doelstellingen uit het IVP;

• daarnaast wordt vanuit het PA € 500.000 (€ 125.000 per jaar) geïnvesteerd om ernstige 
overlast tegen te gaan.  

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
• na vaststelling wordt het IVP tevens in de vorm van een eenvoudig bereikbare webversie 

beschikbaar;

• er worden op basis van de doelstellingen concrete activiteiten ontwikkeld, waarbij we 
werken met tweejarige uitvoeringsprogramma's;

• na het eerste uitvoeringsprogramma vindt evaluatie plaats met belanghebbenden en de 
raad.

Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 december 2022  
inzake Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2023-2026  ;

gelet op artikel 160, lid 1 onder a van de Gemeentewet; 
gelet op Art. 172 Gemeentewet;

b e s l u i t :

het Integraal Veiligheidsplan Dordrecht 2023-2026 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van


