Iedereen die in de gemeente Zundert woont, werkt, onderneemt en recreëert is en voelt zich veilig. Vanuit de regieprincipe onderhouden wij de contacten met onze
partners, inwoners en instellingen, sturen wij als gemeente aan, wordt er samengewerkt met partners (waaronder inwoners) vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid
en geven wij onze partners de ruimte voor eigen inbreng. Veiligheidsproblemen/-knelpunten worden op basis van analyses, integraal vanuit ieders eigen kracht, en effectieve monitoring aangepakt. Wij kijken structureel op welke wijze wij de Zundertse aanpak kunnen verbeteren en volgen de (landelijke) ontwikkelingen waarin wij
een proactieve houding in aannemen.
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Verhogen van de objectieve
veiligheid en de
veiligheidsbeleving

Opgesteld uitvoeringsagenda

Vastgesteld VTH beleid

Uitvoeringsagenda
ondermijning opstellen en
uitvoeren

Handhavingskader opstellen
(onderdeel van VTH beleid)
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Veiligheid 2022

PROGRAMMERING
ZUNDERT
COLOFON

Verbeteren van de samenhang
tussen het veiligheidsdomein en
de andere domeinen

Het proactief verankeren van
(landelijke) ontwikkelingen en
trends op het gebied van veiligheid

Verkorten van de doorlooptijd van de
casuïstiek op het gebied van zorg en
veiligheid

Vier controles uitgevoerd
bij evenementen rondom
alcohol en jeugd (NIX 18)

Visiedocument Veiligheid is
vastgesteld

opgestelde aanpak cybercrime

Uitvoeringsplan Cybercrime
opstellen en uitvoeren

Borgen dat Visiedocument
Veiligheid wordt uitgevoerd

Geïmplementeerde werkwijze
incidenten zonder GRIP

Participeren in de aanpak
vakantieparken conform
Projectopdracht

VOORWAARDEN VOOR SUCCES

OPTIMALE PARTICIPATIE

De programmatische aanpak draagt bij aan een veerkrachtig en zelfstandig Zundert. Ieder programma is gericht op het na-

Er is een gezonde balans tussen overheids- en burgerparticipatie. De doelstellingen en de inspanningen van de programma’s

streven van bestuurlijke doelstellingen die bijdragen aan de strategie van Zundert. Het succes van de programma’s is groten-

worden uitgevoerd voor, door en met de inwoner, bezoeker en ondernemer van Zundert.

deels afhankelijk van de mate waarin voldaan is aan drie voorwaarden: Optimale Participatie, Zundert Proof en Communicatie.
ZUNDERT PROOF
Ieder programma, iedere doelstelling en iedere inspanning is Zundert Proof. Dat betekent dat het in overeenstemming is met
de missie en visie van Zundert.
COMMUNICATIE
In het contact met de samenleving biedt de gemeente transparantie en is zij een toegankelijke betrouwbare partner die doet
wat ze belooft. De gemeente is ook wendbaar; ze beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en past zich daar op
aan.

