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Voorgesteld besluit
in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten en prioriteiten voor het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026, zie bijlage: NOTITIE VEILIGHEIDSBEELD DORDRECHT 2022 en 
prioriteiten voor het IVP '23-'26). 

Deadline
Het Veiligheidsbeeld moet gelijktijdig met het Regionaal Beleidsplan (RBP) van de Politie-eenheid 
Rotterdam worden behandeld in de gemeenteraad. Dit RBP wordt separaat aangeleverd. Het RBP 
wordt eens in de vier jaar, altijd in september, ter consultatie aan de raad voorgelegd. Behandeling 
van het Veiligheidsbeeld (oordeelsvormend) & RBP (ter consultatie) graag op 20 of 27 september. 

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Opstellen van lokaal veiligheidsbeleid.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Om richting te geven aan de veiligheidsprioriteiten voor het IVP 2023-2026.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
• prioriteiten leiden tot doelstellingen, deze zijn pas realiseerbaar als alle benodigde partijen 

de nodige capaciteit hebben om aan de doelstelling mee te werken;

• maatschappelijke ontwikkelingen, incidenten, rampen en crises kunnen leiden tot nieuwe 
inzichten of een (tijdelijke) verschuiving in prioriteiten. Daar dient bij het opstellen van de 
doelstellingen rekening mee gehouden te worden.

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.
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Hoe wordt dit betaald?
Bij de behandeling van de Begroting 2023-2026 wordt de financiering voor het IVP van € 
1.500.000 ( Politiek Akkoord 2023-2026) ten laste van de Algemene reserve afgewogen, voor 
zover het de gemeentelijke financiering betreft.

Bij een positief besluit zal bij het vaststellen van het IVP door de Raad het budget uit de gevormde 
Reserve worden onttrokken.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
• met de door de gemeenteraad gekozen prioriteiten wordt het IVP 2023-2026 met de 

doelstellingen opgesteld;

• in december wordt het IVP 2023-2026 ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad.

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 23 augustus 2022  
inzake Veiligheidsbeeld Dordrecht & prioriteiten 2023-2026;

overwegende dat: 
• de raad op 21 juni is geïnformeerd over het proces voor de totstandkoming van het IVP; 

• hen is beloofd dat in september het veiligheidsbeeld klaar is en de uitgangspunten en 
prioriteiten voor het IVP oordeelsvormend worden besproken;

• deze stap nodig is voor het opstellen van de doelstellingen voor het IVP 2023-2026, het 
IVP wordt in december ter vaststelling aangeboden aan de raad.

b e s l u i t :

in te stemmen met de voorgestelde uitgangspunten en prioriteiten voor het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026, zie bijlage: NOTITIE VEILIGHEIDSBEELD DORDRECHT 2022 en 
prioriteiten voor het IVP '23-'26). 
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