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Uitnodiging Thema-avond veiligheid 

gemeenteraad Alblasserdam 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
U bent van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de thema-avond veiligheid op 
donderdag 20 oktober 2022.  
 
Aanleiding 
Terugblikkend op de afgelopen jaren in Alblasserdam zijn er tal van situaties geweest 
waarbij sprake was van verstoring van de openbare orde en veiligheid. Zaken met geringe 
impact maar ook zaken zoals een milieu-incident, brandstichtingen, plaatsingen van 
explosieven door criminelen, zedenzaken en niet te vergeten een verschrikkelijk 
geweldsincident op een zorgboerderij. Al deze zaken zijn divers van aard maar één ding 
hebben zij gemeen. Ze zijn onmiskenbaar van invloed geweest op het veiligheidsgevoel 
van onze inwoners en ondernemers.  
Veiligheid is niet vanzelfsprekend gebleken. We kunnen het ons niet permitteren om lang 
stil te blijven staan bij het verleden. De opgave van morgen staat namelijk alweer voor de 
deur.  
 
Een veilig dorp 
Een veilig dorp vraagt om inzet van vele partijen. Het huidige college heeft in haar akkoord 
opgenomen dat zij via een stevige integrale ketensamenwerking wil inzetten op preventie. 
Waarbij liever geïnvesteerd wordt op het voorkomen van overlast en criminaliteit dan in de 
repressieve aanpak ervan. Tegelijk moeten we de ogen niet sluiten voor ondermijnende 
activiteiten. De aanpak ervan vraagt om een georganiseerde overheid die ook werk maakt 
van publiek-private samenwerkingen. Waarbij preventie- en repressie maatregelen in 
gezonde balans worden uitgevoerd. Daarom wordt er de komende maanden gewerkt aan 
het actualiseren van het integraal veiligheidsbeleid (IVB).  
 
Partners aan het woord 
Tijdens de thema-avond wordt u door medewerkers van de Nationale Politie, het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de VeiligheidsAlliantie Rotterdam  
meegenomen in de actuele trends en de te verwachte ontwikkelingen op het gebied van 
veiligheid. U treft het programma voor de avond in de bijlage bij deze uitnodiging. Tijdens 
de presentaties wordt u in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. 
 
Ik ontmoet u graag op 20 oktober aanstaande. 
 
 
De burgemeester, 
 
 
 
 
 
Jaap Paans 

 



 

 

 

Agenda 
 
19:30 tot 19:35 inloop 
 
19:35 tot 19:45 Welkom en opening Burgemeester Paans 
 
19:45 tot 20:15  VeiligheidsAliantie Rotterdam (VAR) door Astrid de Jong 
 
Astrid de Jong geeft u toelichting op de rol van VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam. Op 
welke wijze wordt vanuit de VAR bijgedragen op advisering van regionale partners?Langs 
welke thema’s worden netwerkbijeenkomsten georganiseerd en op welke wijze zorgt de 
VAR voor verbinding tussen de regionale zorg- en veiligheidspartners. Met onder andere 
aandacht voor de ontwikkeling platform veilig ondernemen.  
 
20:15 tot 21:00  Politie Drechtsteden Buiten door Iwan Vink 
 
De heer Vink,Teamchef van het basisteam Drechtsteden Buiten neemt u mee in een 
schets van het basisteam dat binnen de politie-eenheid Rotterdam dagelijks 
verantwoordelijk is voor de basis politiezorg in de gemeente Alblasserdam. En hoe de 
lokale inzet vanuit het basisteam zich verhoudt tot de verschillende geledingen binnen de 
Nationale politie. Hoe is de rolverdeling tussen Op welke thema's zet de politie in en wat 
wordt vanuit de politie verwacht dat door gemeente (toezicht en handhaving en of andere 
diensten) wordt opgepakt? Naast een toelichting op de inzet van  het basisteam in de 
nabije toekomst wordt u tevens meegenomen hoe dit alles past in het meerjarenplan 
politie Rotterdam 2023-2026.  
 
21:00 tot 21:15  pauze 
 
21:15 tot 22:00  Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam door 

Suzanne Vink  
 
Waarnemend plv. hoofd van het RIEC Rotterdam mw. Vink neemt u mee in de aanpak van 
de georganiseerde criminaliteit. Het RIEC Rotterdam ondersteunt partners bij deze 
aanpak met als doel om samenwerking te stimuleren en de overheid en de maatschappij 
weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan. Op welke thema’s wordt 
ondersteuning geboden aan gemeente Alblasserdam en hoe verhoudt zich dat tot andere 
delen van de regio Rotterdam. Hoe verhoudt de aanpak van ondermijning zich tot uw rol 
als raadslid? 
 
 
22:00 tot 22:10  Afsluiting door burgmeester Paans. 
 
Burgemeester Paans sluit de avond met u af waarbij u wordt geschetst hoe het proces er 
uit ziet dat moet leiden naar een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid voor de gemeente 
Alblasserdam. 


