
Zonder de dialoog hadden we de energietransitie en de bijbehorende
veiligheidsrisico’s nooit opgenomen in ons beleid.

Met elkaar in dialoog gaan, ook met de vakgebieden waar je niet zelf van
bent, maar waar je wel gezamenlijk de veiligheid beïnvloedt.

Verschillende databronnen bijeenbrengen op één vindplek.

Het 'landen' van de Monitor vraagt tijd en aandacht. Iedereen goed
meenemen in het proces en de toepassingsmogelijkheden is daarbij
belangrijk. 

Aanvullend op de indicatoren, instrumenten of bronnen benoemd. Mogelijk aanvullende
indicatoren op de bestaande indicatoren.

Doorontwikkeling Monitor
Integrale Veiligheid

Van data naar duiding

DE MONITOR

Georganiseerde criminaliteit inclusief cybercrime
Zorg en Veiligheid inclusief jeugd en veiligheid
Digitale Veiligheid
Veilige buurt en Risico’s & Omgeving

Ruim 60 indicatoren op 4 verschillende thema's:

DOORONTWIKKELING
EN ERVARINGEN

Er is in de verschillende districten ervaring opgedaan met het voeren van beleidsdialogen over de
veiligheidstrends op ambtelijk en in De Markiezaten ook op bestuurlijk niveau.

4 districten maken gebruik van de Monitor:

De BaronieDe Markiezaten Hart van Brabant Zeeland

Het doel van de Monitor Integrale Veiligheid is het integraal monitoren van de ontwikkeling van
strategisch-tactische meerjaren doelen, waarmee beleidsmakers van de veiligheidspartners een
gezamenlijk veiligheidsbeeld vormen en met elkaar in dialoog gaan om van elkaar te leren en
beleidsvoorstellen te doen op de domeinen veiligheid, wonen, zorg en leefomgeving.

De beleidsdialoog wordt als belangrijkste meerwaarde van de Monitor gezien
door de verschillende districten. 
En cijfers kunnen niet zonder duiding. 

1 november 2022

De Markiezaten heeft ook ervaring met de bestuurlijke dialoog. Daarin zijn
trends vanuit de Monitor met de ketenpartners besproken. 
De burgemeesters hebben wens uitgesproken 2 a 3 keer per jaar met behulp
van de Monitor het gesprek te willen voeren.

Gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan. In verschillende districten wordt de
Monitor, in combinatie met de beleidsdialoog benut als input voor het
opstellen van gezamenlijke integrale veiligheidsplannen. 

Er worden wat kansen benoemd om de Monitor in de toekomst nog beter te
benutten waaronder het delen van opvallendheden tussen de verschillende
districten. 

INDICATOREN
ONDER DE LOEP

Link opnemen naar het instrument “Zicht op
ondermijning”
Provincie/Taskforce-RIEC & gemeenten:
gedeelte uit Brabantse en Zeeuwse norm
weerbare overheid over awareness benutten
in plaats van data-uitvraag over aantal
sessies en geschat aantal deelnemers
awareness bijeenkomsten 
Taskforce: aantal weigeringen
vergunningverlening vanuit Wet Bibob
toevoegen als indicator

Georganiseerde criminaliteit

Digitale Veiligheid

Politie: nagaan of soorten fraude i.v.m.
digitale veiligheid geleverd kunnen worden

Zorg & Veiligheid

Nationaal rapporteur mensenhandel: nagaan
of op districtsniveau data te verkrijgen zijn
over seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en
criminele uitbuiting. Zo niet, de landelijke
trend benutten in de dialoog.
Politie: nagaan of er data te verkrijgen zijn
over steekincidenten

Veilige buurt en Risico’s & Omgeving

Aedes, de koepel van
woningbouwcorporaties: nagaan of hier op
districtsniveau data te verkrijgen zijn over
onder meer woninguitzetting of
woonoverlast. Zo niet, de landelijke trend
benutten in de dialoog.

Voor VRMWB is het een hulpmiddel voor gesprekken op verschillende niveaus
binnen de gemeenten. 

Feiten Sentiment Context Dialoog Duiding


