
Vragen en reactie erop van de raadsavond oordeelsvormend d.d. 14 februari 

2023 
 

Fractie CDA: 

Complimenten: 

- Het plan is redelijk gelijk gebleven wat wijst op dat het goed in elkaar zit en goed 

werkt. Het systeem zoals we dat kennen werkt goed.  

 

Vragen 

- Zitten we op de goede weg? Doen we datgene wat we willen doen? 

- Is het mogelijk regelmatig bij te praten of we op de goede weg zitten? 

 

Antwoord: ja, we zitten op de goede weg. Fijn om te horen dat u regelmatig bijgepraat wilt 

worden. Dat hebben we in het verleden gedaan en dat blijven we uiteraard doen! De 

volgende toezegging wordt gedaan voor de volgende cyclus veiligheidsbeleid: 

- Nieuwe werkwijze: raad wordt tussentijds en een half jaar voorafgaand aan de aanbieding 

van het uitvoeringsplan aan de raad, meegenomen in de lokale ontwikkelingen. 

 

Fractie Hart voor Veldhoven 

Complimenten: 

- Punten als ondermijning, terugdringen van georganiseerde criminaliteit en 

cybercrime zijn belangrijk. 

 

Vragen: 

Meer aandacht voor wat er speelt in de wijken omdat het belangrijk is dat mensen zich ook 

veilig voelen in de wijk. 

Antwoord: Wij vinden het belangrijk om te weten wat er in de wijken speelt. Dit hebben we 

nog en dit ligt ook deels bij de politie, wijkagenten hebben hier ook een rol in bijvoorbeeld. 

Verder komt dit  item ook terug bij het wijkgericht en datagedreven werken wat in 2023 

verder uitgerold wordt. 

- Hoe en wanneer worden natuurbranden aangepakt en hoe wordt de raad hierbij 

betrokken?  

Antwoord: Dit is iets wat met de brandweer is besproken, in Veldhoven zijn er gelukkig 

weinig tot geen bosbranden geweest omdat er ook weinig bosgebieden zijn. De brandweer 

heeft dit item onder de aandacht en zijn hier binnen de veiligheidsregio mee aan de slag. 

Brandbestrijding wordt beschreven in het plan van de Veiligheidsregio en is daarom niet 

specifiek opgenomen in het IVP.  

 

Fractie GBV: 

Complimenten: 

- Het is een algemeen plan, kunnen we mee instemmen. 

 

Vragen: 

- Het is mogelijk om lokale accenten mee te geven aan het IVP, op welke wijze worden 

wij bij dat proces betrokken?  



Antwoord: Ja, dit vinden wij belangrijk en is mogelijk. Dit is onder ander gedaan tijdens het 

proces met betrekking tot het zienswijze-moment van het Regionaal Veiligheidsplan. 

Daarnaast wordt de volgende toezegging gedaan voor de volgende cyclus veiligheidsbeleid: 

Nieuwe werkwijze: raad wordt tussentijds en een half jaar voorafgaand aan de aanbieding 

van het uitvoeringsplan aan de raad, meegenomen in de lokale ontwikkelingen. Lokale 

accenten kunnen specifiek in het UVP (uitvoeringsprogramma veiligheid) terugkomen.  

 

- Heeft het zin om voor de Besluitvormende vergadering een overeenstemming tussen 

de burgemeesters van de Kempen gemeenten plaatsvind waarin ze even met elkaar 

bespreken wat de individuele gemeenten bij het plan verteld hebben, wat ze vinden 

van het geheel en dat dat als aanvulling wordt opgenomen bij het stuk?  

Antwoord: Dit is besproken tussen de individuele gemeenten bij de bestuurlijke driehoek 

(Burgemeester, Openbaar Ministerie en politie).  

 

Onderstaand per gemeente van basisteam De Kempen wanneer het IVP in de raad is of 

wordt behandeld met conclusie:  

 

1. Gemeente Eersel: Vastgesteld, raadsleden willen voor het vervolg binnen thema s 

vooraf prioriteiten aanbrengen. 

2. Gemeente Bladel: 23/3/  in de gemeenteraad.  

3. Gemeente Reusel-De Mierden: Vastgesteld. 

4. Gemeente Oirschot: 20/12 /  als hamerstuk vastgesteld. 

5. Gemeente Best: 12/12/  als hamerstuk incl. 4 lokale prioriteiten vastgesteld, goede 

sessie vooraf met de raad gehad. 

6. Gemeente Bergeijk: Is ongewijzigd vastgesteld. Raad heeft aangegeven meer 

betrokken te willen worden bv via evaluatiemoment. Vinden het onderwerp erg 

belangrijk.  

7. Gemeente Waalre: Het IVP is nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Planning is 

21 maart oordeelsvormend en 4 april besluitvormend.  

8. Gemeente Veldhoven: op 24 januari een beeldvormende avond gehouden,  

oordeelvormend 14/2 in de gemeenteraad en 7/3 besluitvormend.  

 

Fractie VVD 

Complimenten  

- Duidelijk stuk, ambities zijn hoger maar dat is prima 

 

Vragen: 

- Is er voldoende capaciteit voor deze ambities? Is er meer capaciteit nodig? 

Antwoord: het ambitie niveau is inderdaad hoog in Veldhoven. Nu is er geen extra capaciteit 

aangevraagd. We hebben in Veldhoven c.q. regio voor nu voldoende kennis, kunde en 

capaciteit in huis om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen. Mocht het nodig zijn 

om meer capaciteit te creëren,  dat wordt dit via de lij  PC-cyclus kenbaar gemaakt en 

aangevraagd.  

 

Fractie GroenLinks – PVDA 

Complimenten: 

- Goede raadsavond gehad 24 januari, over regionale veiligheid. 



- Wel duidelijk hoe lokaal gemaakt kan worden. 

- Rapport op goede leest gebouwd. 

 

Vragen: 

- Toelichten:  

o Portefeuillehouder bij onduidelijke handeling van veiligheid in gesprek 

betrekken met aangevers/burgers 

o Mensen laten kennis maken met instanties om veiligheid te melden 

- Vind u niet dat armoede en uitsluiting meer moeten worden toegelicht in dit plan? 

Antwoord: Dit item komt terug in het uitvoeringsprogramma wat in de maak is. Bedankt 

voor het signaal.  

Het o der erp ar oede e  uitsluiti g is te s hare  o der eerdere the a s i e  het IVP, 
zoals polarisatie, ondermijning, jeugd en mensenhandel. Hierin wordt het onderwerp 

desgevraagd meegenomen. Binnen het IVP vallen meerdere signalen en problematieken 

o der de the a s zoals deze e oe d zij . I  het Uit oeri gsprogra a veiligheid (UVP) 

wordt specifieker benoemd wat er aan bepaalde problematieken wordt gedaan.  

 

Fractie Senioren Veldhoven 

Complimenten: 

- Burgemeester is aanvoerder van gemeente basisteam de Kempen, dat lijkt me heel 

mooi. 

- Afdeling veiligheid in Veldhoven doet goed zijn best! 

 

Vragen: 

- Bij de bespreken van het regionaal veiligheidsplan is toegezegd dat er een 

aanscherping zou komen over onze eigen doelstellingen, waaruit bestaat die 

aanscherping dan? 

Antwoord: In de presentatie die is gebruikt voor de beeldvormende 

raadsvergadering worden de verschillen tussen RVP en IVP verwoord. Die heeft u als 

raad ook ontvangen (fysiek en via het RIS). Zie hieronder nogmaals de 

uitgangspunten en prioriteiten RVP en IVP. 

 

 



 
 

- Is de portefeuillehouder het eens met de stelling dat het hier voorgestelde beleid een 

toenamen zowel kwalitatief als kwantitatief van de contacten met partners buiten 

Veldhoven? 

Antwoord: Ja, er wordt meer en meer samengewerkt met diverse Zorg- en 

Veiligheidspartners. Dit is ook onder andere nodig voor een afname van de 

criminaliteit en ter voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de 

openbare orde en veiligheid. Daarnaast is dit ook nodig voor de verbinding en 

verankering van zorg en veiligheid in de kernen, wijken en buurten. Verder is 

samenwerking met andere gemeentes en instellingen van groot belang om zowel 

landelijke als regionale trends en ontwikkelingen snel in beeld te krijgen. Daarmee 

doet integrale veiligheid aan innovatie en vroeg signaleren van problemen die zich 

voor kunnen gaan doen.    

- Kan de portefeuillehouder een tipje van de sluier oplichten als het gaat om de 

uitvoering van dit beleid, wat is met de kennis van nu denkt u nu nodig?  

Antwoord: Uitvoering van dit beleid vraagt kennis en kunde, wat  

binnen het team integrale veiligheid aanwezig is. Daarnaast vraagt dit een proactieve 

houding, zodat we klaar zijn voor de veiligheidszaken die op ons pad komen. We 

wachten daar waar kan niet op escalatie en gaan dan pas handelen. Praten waar kan 

en doorpakken waar moet is ons motto! Daarbij zijn de eerder genoemde 

uitgangspunten (RVP en IVP) leidend. De vertaling ervan en de acties komen terug in 

het uitvoeringsplan wat in de maak is. Als het gaat om innovatie en technologie en de 

uitvoering bijvoorbeeld op het gebied van ondermijnende criminaliteit, daarvan dan 

kan gemeld worden dat er is geëxperimenteerd met data gedreven werken middels 

1-smart overheid. Daar is van geleerd en dit wordt doorontwikkeld samen met 

interne- en externe partners. 1 van de gestelde uitgangpunten is ook slimmer 

werken. Als het om uitwerking bv op gebied van de bestuurlijke aanpak van 

ondermijnende criminaliteit in onze gemeente gaat dan staat een zorgvuldige 

werkwijze, waarbij data, analyse, signaalverwerking en samenwerking centraal. Dit 



om signalen goed te kunnen duiden en op te schalen waar nodig. Bovendien kan 

ondermijnende criminaliteit in vele verschijningsvormen voorkomen waardoor er een 

complexe informatievraagstuk ontstaat: hoe herken je ondermijnende criminaliteit 

en hoe kan je daar opvolging aan geven. 

 

In samenwerking met meer dan 25 organisaties op gemeentelijk, RIEC, provinciaal en 

landelijk niveau is er een platform ontwikkeld: een centraal platform voor het 

versterken van de informatiepositie en resultaatgerichte aanpak van ondermijnende 

criminaliteit. Integrale Veiligheid is bezig om te onderzoeken of er aansluiting gezocht 

kan worden bij dit platform. Om dit te bekostigen wordt o.a. bekeken of de 

versterkingsgelden en kennis vanuit de Taskforce RiEC daarbij gebruikt en ingezet 

kunnen worden. 

- In het regionaal veiligheidsplan is spraken van het ophogen van de dijken, de 

zogenaamde weerbaarheidsnorm, ook wel genoemd Brabantse norm weerbare 

overheid. Als je met afkortingen gaat werken wordt dit heel vervelend natuurlijk. In 

het plan van Veldhoven hebben we het over het verhogen van ons 

weerbaarheidsniveau waarbij de Brabantse norm weerbare overheid onze kapstok is. 

Dit is dus een voorbeeld van definities. Is de norm nu een dijkhoogte of een kapstok? 

Antwoord:  

We snappen de opmerking hoe dit wordt bedoeld. We nemen dit in het vervolg mee. Verder 

is goed om te melden dat de Brabantse norm bestuurlijke overheid een document van de 

provincie is. Dit is een provinciaal stuk. De inhoud van de Brabantse norm komt terug in het 

Uitvoeringsplan Veiligheid.   

 

Antwoord op de opmerking Data gedreven werken, intelligence is nog geen kwaliteit voor 

aanwezig 

Data gedreven werken is een speerpunt binnen het werk van integrale veiligheid. Daar waar 

kan worden innovatieve data gestuurde middelen ingezet om beeld te vormen en hierop 

plannen te maken. Hiervoor wordt bij verschillende gemeentes en instanties expertise 

ingewonnen.   

 

Antwoord op ; richting, orde en grote van de (uitvoering) verandering van beleid. 

De meeste eiligheidsthe a s era dere  iet s el a  urge tie. De lokale ua es e  
ieu e tre ds e  o t ikkeli ge  i e  die the a s, ko e  terug i  het Uitvoeringsplan 

Veiligheid.   

 

Fractie D66: 

Complimenten: 

- Compliment voor de informatiebijeenkomst 24 januari, leuk gedaan, breed 

aangepakt ook vanuit de praktijk 

- Goed om stil te staan dat het team veiligheid veel verantwoordelijkheid draagt over 

de veiligheid en vrijheid van burgers voor deze toewijding zijn we als d66 en burgers 

enorm dankbaar. 

- Ontzettend veel waardering voor professionals die zich inzetten voor veiligheid. 

Vragen:  



(Proces samen met alle partners al bepaald vanuit uitvoeringsperspectief worden de 

prioriteiten binnen de Kempen gemeente worden afgestemd de raad wordt aan de voorkant 

niet betrokken en heeft dus weinig invloed op de uitkomst) 

 

- Naast ambities ook beoogde resultaten en verwachten inzet bevatten?  

Antwoord: De hoofdkaders (prioriteiten en uitganspunten) staan in het IVP    

benoemd. Verder is een tipje van de sluier m.b.t. resultaten bekend gemaakt tijdens  

de beeldvormende – informatie avond op 24-1 (zie successen en vooruitblik en cijfers   

in de presentatie die u op het RIS kunt terugvinden. De verdere resultaten en  

intensivering komen terug in het uitvoeringsplan veiligheid (UVP). Het UVP is in de    

maak. Input voor het UVP is van harte welkom. 

- Op welke prioriteiten welke intensivering van inzet plaatsvindt? 

Antwoord: zie vorig antwoord.  

- Wat is het onderscheid van go in concern ofwel de reguliere inzet? Zowel in proces 

als inhoud is de raad in ons idee beperkt in haar mogelijkheden om kader stellende 

taken goed uit te voeren  

Antwoord:  In het IVP zijn zaken benoemd die extra aandacht behoeven c.q. extra op 

ingezet wordt en niet wat going concern  is. Dat blijft gewoon doorgaan.  

- bij het vaststellen van het IVP en hoe dit voorstel daar invulling aan geeft zowel op 

proces als op inhoud?   

Antwoord: De volgende toezegging wordt gedaan voor de volgende cyclus 

veiligheidsbeleid : 

Nieuwe werkwijze: raad wordt tussentijds en een half jaar voor 

 

afgaand aan de aanbieding van het uitvoeringsplan aan de raad, meegenomen in de 

lokale ontwikkelingen. 


