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Inleiding

De gemeente Zwijndrecht is voornemens op 18 oktober 2001 een
symposium over veiligheid te organiseren. Naar aanleiding van een door DSP
uitgebrachte pre-offerte heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de ge
meente en Van Dijk, Van Soomeren en Partners (DSP). In dit gesprek is aan
gegeven dat de gemeente zich aan het oriënteren is op de invulling en opzet
van het symposium.
Op verzoek van de gemeente is de uit te voeren opdracht in tweeën geknipt:
een eerste fase ter verkenning van mogelijke thema's en opzet van het sym
posium en een tweede fase die de verdere uitwerking en organisatie van het
symposium betreft. DSP heeft een offerte ingediend voor de eerste fase die
begin juli afgerond diende te worden en waarvan de resultaten zijn neerge
legd in dit rapport. In dit rapport vindt u aanbevelingen ten aanzien van de te
hanteren thema's en een voorzet ten aanzien van de opzet en invulling van
het symposium.
Behalve bureauonderzoek op basis van het door de gemeente beschikbaar
gestelde materiaal en aanvullingen daarop, zijn in het kader van deze op
dracht interviews gehouden met drie door de gemeente aangewezen sleutel
figuren. Deze sleutelfiguren zijn de heer Stork, directeur van de Stichting
Welzijnswerk Zwijndrecht (SIWZ), de heer Brouwer, chef van de gebiedsge
bonden politiefunctionarissen (GPF) in de Zwijndrechtse Waard, en de heer
Dijkema, kabinetsmedewerker gemeente Zwijndrecht. Daarnaast is een con
ceptrapportage ter becommentariëring voorgelegd aan de heren Corporaal en
Vogelaar en heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met de contactpersoon
van de gemeente mevrouw Sonneveldt.
Dit rapport bevat de uitkomsten van de eerste fase van de opdracht. Daar wij
menen dat deze eerste fase niet los gezien kan worden van de tweede fase die de uitwerking richting symposium betreft - wordt tevens een doorkijk
geboden richting het eindresultaat.
In dit rapport wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan (1) de voor deze
opdracht gehanteerde uitgangspunten, (2) de doelstelling en de resultaten die
bereikt dienten te worden, (3) de doelgroep die wordt onderscheiden, (4) de
thema's die wij zouden willen voorstellen en (5) de voorgestelde invulling en
opzet van het symposium.
Ten aanzien van de thema's dient vermeld te worden dat deze nog de nodige
uitwerking vergen. Desalniettemin is een poging ondernomen om per thema
een aantal essentiële punten en enkele relevante vragen te benoemen.
Dit rapport dient gezien te worden als een kader voor de vervolgfase. Het
geeft de hoofdlijnen aan waarlangs de invulling en opzet van het symposium
verder vorm kan krijgen. In de uitwerking hiervan bestaat uiteraard nog de
nodige ruimte om accenten te verleggen, zo nodig van thema te wisselen of
te kiezen voor een andere opzet van het symposium.
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Uitgangspunten

De gemeente Zwijndrecht heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veilig
heid is dit jaar een belangrijk aandachtspunt en hiertoe zijn de nodige initia
tieven ontwikkeld. Zo is in maart een actieweek met als thema 'jongeren en
veiligheid' georganiseerd en hebben er zowel intern als extern verschillende
gesprekken plaatsgevonden waarin is gesproken over de toekomst van het
veiligheidsbeleid van de gemeente.
Als voorlopig hoogtepunt wil de gemeente op 18 oktober 2001 een sympo
sium organiseren met als hoofdthema veiligheid. De eerste stap bij het orga
niseren van een dergelijk symposium is te bepalen wat de uitgangspunten
hiervoor zijn.
Veiligheid is in de eerste plaats het recht van burgers om zich veilig te voelen
en de verantwoordelijkheid van de overheid om hierin te voorzien. Veiligheid
voor de burgers in Zwijndrecht is daarom het centrale uitgangspunt voor de
gemeente.
Veiligheid is echter al lang niet meer de exclusieve verantwoordelijkheid van
de overheid. De gemeente acht het in dat opzicht van groot belang om sa
men te werken aan veiligheid en kiest daarmee bewust voor een integrale
aanpak. Deze samenwerking wordt in eerste instantie gezocht met
professionals voor wie veiligheid een hoofdtaak (zoals politie, brandweer en
OM) of deeltaak (zoals zorg en welzijn, onderwijs en jeugdwerk) is. Daarnaast
kijkt de gemeente naar het bedrijfsleven (horeca, winkeliers, industrie) en
hoopt dat ook zij bereid zijn om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden
te dragen. Tenslotte hebben ook burgers een eigen verantwoordelijkheid en
zij dragen op verschillende manieren reeds een steentje bij zoals bijvoorbeeld
in wijkplatforms en ouderraden van scholen.
Wanneer gesproken wordt over veiligheid moet ook gedacht worden aan
gevoelens van onveiligheid. Men kan zich onveilig voelen door de wijze
waarop de openbare ruimte is ingericht en een verkeerd ingerichte openbare
ruimte kan ook onveiligheid uitlokken.
Men kan zich ook onveilig voelen door de beeldvorming rond veiligheid. De
media speelt daar zeker een rol in. Het beeld dat men heeft van de onveilig
heid (subjectieve beleving) wijkt daarbij veelal af van de daadwerkelijke
onveiligheid (objectieve gegevens).
De gemeente hecht er daarom waarde aan om een helder beeld te schetsen
van de situatie. Dit zonder de gevoelens van onveiligheid van individuele bur
gers te willen veronachtzamen. Zwijndrecht is geen onveilige gemeente zoals
wel blijkt uit diverse metingen'. Weliswaar zijn er risico's, zeker op het ge
bied van de externe veiligheid (o.a. industrie en vervoersstromen), maar het
is van belang om dit alles in het juiste perspectief te plaatsen.

Noot 1

Statistisch jaarboek gemeente Zwijndrecht 2001; Omnibusonderzoek Zwijndrecht 1999;
Politiemonitor Bevolking 1999. gemeente Zwijndrecht. wijk Kort Ambacht.
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Om Zwijndrecht veilig te houden c.q. veiliger te maken, heeft de gemeente
behoefte aan input voor het veiligheidsbeleid. De gemeente is daarbij van
mening dat een symposium, mits goed georganiseerd en ingevuld, deze input
kan leveren. Het biedt de gemeente de gelegenheid om geconcentreerd en op
een interactieve wijze haar partners te raadplegen.
Tenslotte wordt het symposium gezien als bouwsteen voor het toekomstig
veiligheidsbeleid van de gemeente. Met behulp van de uitkomsten van het
symposium kan de gemeente verder vorm gaan geven aan haar beleid.
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Doelstelling en resultaten

Een tweede vraag die van belang is bij het organiseren van een symposium
betreft de doelstelling van de gemeente met dit symposium en de resultaten
die worden verwacht. Dit bepaalt immers de invulling en opzet van het sym
posium.
De gemeente heeft steeds aangegeven het belangrijk te vinden om een zo
concreet mogelijk resultaat te verkrijgen. Gelet op de korte termijn die be
schikbaar is voor het voorbereiden en organiseren van het symposium wordt
geadviseerd om de resultaten in drie categorieën te verdelen:
1 aanbevelingen en uitgangspunten voor beleid;
2 samenwerken aan veiligheid;
3 bekendheid geven aan acties van de gemeente.
Aanbevelingen en uitgangspunten voor beleid
Het symposium dient aanbevelingen en uitgangspunten op te leveren voor
het veiligheidsbeleid voor de nabije toekomst. Hierbij moet ten eerste denken
aan de keuze voor enkele leidende thema's (bijvoorbeeld jeugd of inbraken).
Ten tweede aan de keuze voor een bepaalde benadering (bijvoorbeeld dat de
nadruk komt te liggen op werken vanuit de wijken). Ten derde aan de keuze
voor bepaalde procedures (bijvoorbeeld dat de gemeente voortaan altijd so
ciaal veilig laat bouwen).
Samen werken aan veiligheid
De gemeente wil komen tot verdere afspraken met lokale partners. Zoals
eerder aangegeven, staat samen werken aan veiligheid hoog in het vaandel
bij de gemeente. De gemeente wil daarom graag commitment van haar part
ners en wil hier graag afspraken over maken. Deze afspreken kunnen variëren
van de bereidheid om mee te denken over de aanpak van specifieke proble
men tot het trekken van een project of onderwerp. Er dient naar gestreefd te
worden deze afspraken zo concreet mogelijk te maken.
Bekendheid geven aan acties van de gemeente
De gemeente doet al veel aan veiligheid en er zijn verschillende stuurgroepen
voor veiligheid in het leven geroepen. Het symposium is een moment om stil
te staan bij hetgeen reeds bereikt is en hier aandacht op te vestigen. Daar
naast kan het symposium gebruikt worden om de bestaande stuurgroepen
nader te introduceren aan de partners en aan te geven welke taken en op
drachten deze stuurgroepen hebben meegekregen (of naar aanleiding van het
symposium nog meekrijgen).
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Doelgroep

Het bekendheid geven aan hetgeen de gemeente al doet aan veiligheid, één
van de drie beoogde resultaten van het symposium, is iets wat niet alleen via
het symposium maar ook op andere manieren kan worden gecommuniceerd.
Wat dit resultaat betreft is de doelgroep iedereen in Zwijndrecht en kunnen
ook andere kanalen worden gehanteerd dan alleen het symposium.
Daar het symposium zich enerzijds richt op het verkrijgen van uitgangspunten
en aanbevelingen en anderzijds op samen werken aan veiligheid, wordt gead
viseerd om vooral professionals en potentiële partners uit te nodigen in com
binatie met vertegenwoordigers namens de bevolking.
De wens van de gemeente om concrete resultaten te verkrijgen, betekent dat
de discussie zo gestructureerd mogelijk dient te zijn en dat deelnemers aan
de discussie vanuit hun betrokkenheid reeds de nodige kennis dienen te be
zitten.
Vertegenwoordigers namens de bevolking
Als vertegenwoordigers namens de bevolking komen natuurlijk als eerste de
leden van de gemeenteraad in beeld. Als geen ander dienen zij in staat te zijn
de gevoelens van de Zwijndrechtse bevolking te verwoorden en tegelijkertijd
door de bril van de gemeente te kijken.
Andere vertegenwoordigers namens de bevolking dienen te worden gezocht
onder de leden van de wijkplatforms en de ouderraden van scholen in Zwijnd
recht. Behalve betrokkenheid bij problemen hebben zij een direct belang bij
oplossing ervan.
De jeugd van Zwijndrecht mag natuurlijk niet vergeten worden. De actieweek
van maart had niet voor niets als thema 'jeugd en veiligheid'. De voorkeur
gaat daarbij uit naar jongeren die reeds betrokken zijn bij onderwerpen die
spelen in de gemeente. Uiteraard dient getracht te worden om deze jongeren
een redelijke afspiegeling te laten zijn van de jeugd in Zwijndrecht.
Professionals en potentiële partners
Als veiligheidsprofessionals komen het Openbaar Ministerie (OM), de politie
(zowel lokaal als districtelijk), de brandweer en (eventueel) de GGD in beeld.
Zij dienen in staat te zijn om op basis van objectieve en ervaringsgegevens
een helder beeld van de situatie in Zwijndrecht te schetsen. Bovendien zijn
deze organisaties essentieel bij elke ketengerichte aanpak van veiligheidspro
blemen.
Aangezien de gemeente als uitgangspunt heeft dat ze samen wil werken aan
veiligheid, dient ook het bedrijfsleven benaderd te worden. Hierbij moet men
denken aan de winkeliersvereniging, lokale industrie en lokale horeca. Moge
lijk dat de Kamer van Koophandel hier een bemiddelende rol kan spelen aan
gezien deze in regionaal verband vaak deelneemt aan regionale platforms
voor criminaliteitsbeheersing (waarin industrie, openbaar bestuur, politie, OM
en industrie samenwerken). Tenslotte valt te overwegen om lokaal actieve
particuliere beveiligingsorganisaties uit te nodigen.
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Een andere categorie (potentiële) partners van de gemeente zijn de professio
nals die actief zijn in de gemeente (o.a. op het gebied van zorg en welzijn,
jeugd, samenleving, wonen, onderwijs) en maatschappelijke organisaties
zoals woningbouworganisaties en sportorganisaties.
Voor wat betreft omliggende gemeenten is het van belang dat Zwijndrecht
met Hendrik Ido Ambacht, Heerjansdam en Dordrecht één politiedistrict
vormt. Veiligheidsproblemen trekken zich weinig aan van gemeentelijke gren
zen en derhalve is betrokkenheid van deze buurgemeenten van belang. De
wijze van betrokkenheid en vertegenwoordiging op het symposium dient nog
verder uitgewerkt te worden.
Last but not least de medewerkers van de gemeente Zwijndrecht. Afhankelijk
van de thema's die uiteindelijk worden gekozen, zullen verschillende afdelin
gen van de gemeente uitvoering moeten gaan geven aan het veiligheidsbe
leid. Afdelingen voor wie veiligheid een deeltaak of neveneffect van beleid is,
zullen mogelijk moeten worden overtuigd van het belang van deelname aan
het symposium en het uitvoering geven aan de uitkomsten van het sym
posium.
De doelgroep wordt in de verder uitwerking van het symposium definitief
bepaald. Afhankelijk van de gekozen thema's, wordt de doelgroep breder of
smaller. Om aan het eind van de dag zo concreet mogelijke uitkomsten te
verkrijgen, is het echter belangrijk ervoor te waken dat de doelgroep niet te
breed wordt.
Voor wat betreft het aantal genodigden gaat de gemeente voorlopig uit van
tussen de 100 en 150 deelnemers. Gelet op de doelgroep die wordt onder
scheiden, zouden op naam geadresseerde uitnodigingen een redelijke respons
moeten opleveren.
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Thema's

De belangrijkste opdracht in de eerste fase betreft het vaststellen van de
thema's. De basis hiervoor is het door de gemeente beschikbaar gestelde
materiaal (en aanvullingen daarop), de gesprekken die gevoerd zijn met sleu
telfiguren uit het netwerk van de gemeente, de feedback op de concept
rapportage en de overige contacten met de opdrachtgever.
Geadviseerd wordt om uit te gaan van zeven thema's: drie plenaire thema's
en vier workshopthema's. Uiteraard spelen er meer onderwerpen in de ge
meente maar op basis van ons onderzoek, komen wij tot de volgende op
somming:
1 rampenbestrijding;
2 onveiligheidsgevoelens;
3 jeugd;
4 school;
5 sociale veiligheid in ruimtelijke plannen;
6 wijkgericht werken;
7

samen werken aan veiligheid.

Het thema 'rampenbestrijding' dient (kort) behandeld te worden in de
inleiding. Het thema 'onveiligheidsgevoelens' kan aansluitend worden
gebruikt voor een plenaire debat. Het thema 'samen werken aan veiligheid'
(de rode draad die steeds naar boven dient te komen) als afsluiting na het
vaststellen van de aanbevelingen en uitgangspunten.
De overige vier thema's zijn in onze ogen de meest relevante die verdieping
behoeven in de vorm van workshops. Ze sluiten voor een groot deel ook
goed aan bij de in maart gehouden veiligheidsweek.
Het is aan de opdrachtgever zelf om uiteindelijk te bepalen welke van deze
thema's terug dienen te komen op het symposium. Wij adviseren in dat ver
band om een voorbereidingscommissie in te stellen die verder uitwerking
geeft aan dit rapport en zo nodig accenten kan verleggen.
rampenbestrijding (plenair thema)
Qua thematiek valt rampenbestrijding in een geheel andere categorie dan de
overige thema's.
Verder is rampenbestrijding vooral een zaak van gemeente, brandweer en
bedrijven is. Ook qua doelgroep is rampenbestrijding daarom een vreemde
eend in de bijt.
Omdat het onze opdracht is om veiligheid als geheel te bezien en externe
veiligheid (industrie, vervoerstromen) voor Zwijndrecht zeker wel relevant is,
zijn wij van mening dat het thema ter sprake dient te komen tijdens het
symposium.
Wij zouden willen voorstellen rampenbestrijding in de inleiding te behandelen
en daarbij te benadrukken dat Zwijndrecht een relatief veilige gemeente is.
Vervolgens aan te geven dat er altijd risico's overblijven maar dat de ge
meente hier extra middelen voor heeft uitgetrokken en samen met haar part
ners een integrale aanpak voorstaat.
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Na een toelichting op hetgeen wordt gedaan aan rampenbestrijding kan de
overstap worden gemaakt naar de rest van het programma. Dit door onder
scheid te maken tussen de 'harde en grote' risico's (rampenbestrijding) en de
'kleinere en zachte' risico's (jeugd, wijkwerk, school, sociale veiligheid in
ruimtelijke plannen).
Vervolgens teruggrijpen op de acties op het gebied van de rampenbestrijding
door aan te geven dat de gemeente al ver op weg is met de 'harde en grote'
risico's en met dit symposium input wil voor de 'kleinere en zachte' risico's
om tot een zelfde integrale aanpak te kunnen komen.
gevoelens van onveiligheid (plenair thema)
Beeldvorming in de media, eigen ervaringen en ervaringen van anderen roe
pen bepaalde gevoelens op. Onveiligheidsgevoelens kunnen zowel een objec
tieve oorzaak (er is daadwerkelijk sprake van onveiligheid) als een subjectieve
oorzaak hebben (men maakt een inschatting van de onveiligheid).
Zoals ook in het Omnibusonderzoek 1999 terecht wordt opgemerkt: "percep
ties van de werkelijkheid zijn nu eenmaal de resultante van een complex aan
factoren waarin juist allerlei ervaringen in het verleden een belangrijke rol
spelen en passen zich meestal dan ook langzaam aan aan de veranderende
werkelijkheid".
Hoewel er geen scherpe relatie bestaat tussen beide (veel objectieve
onveiligheid betekent nog niet dat er veel gevoelens van onveiligheid hoeven
te zijn) dienen onveiligheidsgevoelens wel een rol te spelen in de politiek
bestuurlijke afweging.
Zwijndrecht is geen bijzonder onveilige gemeente. De vraag is daarom in
hoeverre de beeldvorming klopt: welke risico's loop iemand in Zwijndrecht?
Maar ook: waar komen die gevoelens van onveiligheid vandaan, welke zijn er
en wat kan daar aan gedaan worden? Deze vragen bieden ons inziens genoeg
materiaal ruimte voor een boeiend debat.
samen werken aan veiligheid (plenair thema)
De filosofie van integraal werken heeft betrekking op publieke partijen, priva
te partijen en burgers. Iedereen zou een iets ruimere opvatting moeten heb
ben van waar hij of zij verantwoordelijk voor is. Daarnaast is het van belang
om samen te werken aan veiligheid opdat de schakels van de ketting geslo
ten zijn en er sprake is van een integrale aanpak.
Als voorbeeld kan het netwerk rond huiselijk geweld worden genoemd. Zo
zijn er ook gedachten om voor jeugdcriminaliteit een netwerk op te starten.
Wellicht zijn er meer onderwerpen die vragen om een gezamenlijke aanpak.
De vraag is vervolgens welke (publieke en private) partijen meewerken aan
een 'veilig Zwijndrecht'? Welke onderwerpen spreken welke partners aan en
wat voor concrete afspraken kunnen we daarover maken?
Verder zijn er reeds enkele stuurgroepen op het gebied van veiligheid actief in
de gemeente. Deze kunnen aan het publiek worden geïntroduceerd (inclusief
hun taken en verantwoordelijkheden). Het is waarschijnlijk dat het sym
posium nieuwe input levert voor deze stuurgroepen (en wellicht ook nieuwe
deelnemers).
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jeugd (workshop)
De gemeente Zwijndrecht schenkt veel aandacht aan de jeugd. De thema
week over jeugd en veiligheid van maart 2001 is daar een goed voorbeeld
van. Voorkomen dient te worden dat de indruk wordt gewekt dat de jeugd in
Zwijndrecht een probleemcategorie vormt. Slechts een klein deel van de
jeugd in Zwijndrecht vraagt om speciale aandacht. De vraag is welk deel dit
is.
Aanvullend dient er wellicht speciale aandacht gevraagd te worden voor de
rol van jongeren als dader en als slachtoffer. Behalve dat jongeren veel ge
voelens van onveiligheid veroorzaken (vooral bij ouderen) zijn zij ook het
vaakst slachtoffer. Hoe ervaren zij de dubbele houding die dit gegeven bij
anderen teweegbrengt? Welke risico's loop je als jongere in Zwijndrecht?
Wat is de plaats van jongeren in de samenleving? Hoe zit het met de partici
patie van jongeren?
Een mogelijkheid om de aanpak van de jongerenproblematiek te verbeteren is
het instellen van een netwerk dat zich bezighoudt met deze problematiek.
Spreekt een dergelijke suggestie de aanwezigen aan? Welke partijen dienen
deel uit te maken van een dergelijk netwerk ?
school (workshop)
Scholen zijn om twee redenen relevant. Aan de ene kant heeft de school een
opvoedende rol. Echter, als je veiligheid vanonder af maakt en van jongs af
aan wat is dan de rol van ouders versus die van de onderwijzers in het bij
brengen van normen en waarden? Onderwijzers kunnen signaleren als jonge
ren de verkeerde kant opgaan maar wat doen zij met dergelijke signalen?
Aan de andere kant moeten scholen een veilige omgeving bieden voor hun
leerlingen. Dit betreft zowel veiligheid in de school als veiligheid om de
school. Hoe gaat men op school met elkaar om? Is de school een veilige plek
waar kennis kan worden vergaard?
wijkgericht werken (workshop)
Het eerder en uitvoeriger betrekken van burgers bij het gemeentelijk beleid
vergt instrumenten. Initiatieven op het gebied van wijkgericht werken zijn
daarbij onmisbaar. De gemeente Zwijndrecht heeft daarom het wijkgericht
werken geïntroduceerd.
Hiermee heeft de gemeente de mogelijkheid problemen op te lossen op het
niveau waar zich die voordoen.
Uiteraard is het dan wel van belang dat er een goed netwerk is op wijkni
veau. De vraag is daarom welke actoren je daarbij dient te betrekken: hoe
multidisciplinair moet een wijkteam zijn? Daarnaast is een belangrijke vraag
wat het ambitieniveau is voor het wijkwerk. Tenslotte is het essentieel om
vast te stellen wat de leidende onderwerpen zijn voor de komende tijd en of
veiligheid daar onder valt?
sociale veiligheid in ruimtelijke plannen (workshop)
Binnen het speerpunt stedelijk beleid van de gemeente is het belangrijk dat er
een veilige leefomgeving is. Veiligheid is namelijk ook het gevoel dat je bij je
omgeving krijgt. Bepaalde plekken (bijvoorbeeld tunnels of de omgeving van
het station) lijken zich te lenen voor bepaalde delicten. Als deze plekken al
niet een 'onveilig' gevoel gaven, dan zullen ze na enkele incidenten zeker
gemeden worden.
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De aanpak van 'onveilige' plekken verdient daarom de aandacht. Immers de
inrichting van de openbare ruimte kan gevoelens van onveiligheid verminde
ren en mogelijkheden tot misdrijven beperken. Een eerste vraag kan daarom
zijn welke plekken in Zwijndrecht aangepakt dienen te worden en hoe dat
moet gebeuren.
Ook bij nieuwe ontwikkelingen dient vroegtijdig aandacht te worden besteed
aan veiligheid. Veiligheid dient op te worden genomen in een programma van
eisen e%��f nota van uitgangspunten. Op dit punt zijn ontwikkelingen rond
het nieuwe stadshart, herstructurering van oude wijken en nieuw te bouwen
wijken van groot belang. De gemeente zou er voor kunnen kiezen om sociaal
veilig te laten ontwerpen en standaard een keurmerk veilig wonen te verlan
gen. Wil de gemeente dat en hoe staan de partners daar tegenover?
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De voorgestelde invulling en opzet van het
symposium

Vooralsnog wordt uitgegaan van een symposium met een plenair deel aan
het begin, een aantal workshops in het midden ter verdieping en een plenaire
afsluiting. Een dergelijke invulling zou resulteren in een volgende opzet:
1 plenair opening en inleiding (o.a. rampenbestrijding)
2

plenair soort Lagerhuisdebat aan de hand van het thema 'gevoelens van

3

eerste ronde workshops;

onveiligheid'
4 tweede ronde workshops;
5 plenair terugkoppeling workshops;
6

plenair aanbevelingen en uitgangspunten;

7

plenair thema 'samen werken aan veiligheid'.

Na de opening en inleiding adviseren wij om een debat te voeren aan de hand
van het thema gevoelens van onveiligheid. Tijdens dit debat dienen zoveel
mogelijk deelnemers te worden betrokken. Dit stelt de nodige eisen aan de
leider van het debat. Ter voorbereiding zou een aantal personen gevraagd
kunnen worden tijdens het debat een standpunt uit te dragen.
De opdrachtgever heeft aangegeven dat het wenselijk is om zowel de bur
gemeester als de raadsleden een plaats te geven in het symposium. Voor de
burgemeester zien wij in ieder geval een actieve rol weggelegd waar het gaat
om de opening en de afsluiting van de dag. Daarnaast zou de burgemeester
een rol kunnen spelen als jury bij het debat of als degene die reageert op
uitspraken. De raadsleden zouden eveneens een plaats in het debat kunnen
krijgen of een rol kunnen spelen in de workshops. De rol van voorzitter van
een workshop is echter inhoudelijk neutraal en vooral procesgericht.
De workshops bieden gelegenheid voor verdieping en verdere discussie per
thema. Voorgesteld wordt om uit te gaan van twee rondes. Dit geeft deel
nemers de mogelijkheid om ook aan de discussie over een 'tweede' keus
onderwerp deel te nemen en voorkomt dat de uitkomsten van de workshops
teveel worden bepaald door de experts. Met twee rondes kunnen de uitkom
sten per workshop ook verschillend zijn, hetgeen weer waardevol is voor de
discussie aan het eind.
Van groot belang is om voldoende tijd in te ruimen voor het programma na
de workshops. Behalve een terugkoppeling uit de workshops en enige dis
cussie naar aanleiding hiervan is dit het moment om plenair te gaan 'oogsten'
en uitgangspunten en aanbevelingen te verkrijgen.
Vervolgens is het de bedoeling om te gaan 'oogsten' voor wat betreft het
'samen werken aan veiligheid'. Als opstap hier naartoe dient een bespreking
en discussie over het samen werken aan veiligheid. Hierbij kunnen een aantal
goede voorbeelden worden genoemd (bijvoorbeeld het netwerk huiselijk ge
weid) en kunnen de stuurgroepen veiligheid worden geïntroduceerd.
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Aanhakend op de uitgangspunten en aanbevelingen die in het plenaire deel
zijn benoemd, kunnen partners gericht worden aangesproken. Aangezien de
thema's reeds bekend zijn, zou in de voorbereiding reeds gesproken kunnen
worden met de verschillende partners om de eventuele bereidheid om samen
te werken alvast te peilen.
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Bronnen

Lijst met recent ondernomen acties van de gemeente Zwijndrecht in het stre
ven naar verhoogde veiligheid (mei 2001).
Lijst met mogelijke thema's t.b.v. symposium veiligheid op 18 oktober 2001.
Presentatie stand van zaken m.b.t. lokale veiligheid, gezien vanuit het per
spectief van handhaving door Bouw- en Milieuzaken en de Brandweer, in de
gecombineerde commissies WBG en AZM op 7 juni 2001.
Verslag van de bijeenkomst d.d. 22 mei 2001 in voorbereiding op het sym
posium veiligheid.
Bijlage 1 bij adviesnota nr. 20001/943 - onderwerp: Veiligheidscampagne
2001.
Bijlage 3 bij adviesnota nr. 20001/943 - onderwerp: Veiligheidscampagne
2001.
Gedachtespinsels m.b.t. de brainstormsessie voor het symposium.
Gemeentegids Zwijndrecht 2001
Informatiefolder 'Corridor Zwijndrecht - Maatwerk op hoog niveau'.
Informatiefolder 'Elementen Visie Stadscentrum'.
Collegeprogramma gemeente Zwijndrecht - Bestuurlijke periode 1998-2002.
Informatiefolder 'Zwijndrecht werkt aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid:
Duurzaam veilig in uw wijk (centrum)'.
Informatiefolder 'Zwijndrecht werkt aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid:
Verkeerscirculatieplan (VCP) en Uitvoeringsplan 30 km/uurgebieden'.
Omnibusonderzoek Zwijndrecht 1999.
Statistisch jaarboek gemeente Zwijndrecht 2001.
Politie Zuid-Holland-Zuid - Overzicht indicatoren, doelstellingen en resultaten
Zwijndrechtse Waard 2000.
Politie Zuid-Holland-Zuid - Landelijke Speerpunten - doelstelling en resultaat
2000.
Politie Zuid-Holland-Zuid - Tabellen bijlage jaarverslag 2000.
Politiemonitor Bevolking 1999 Zuid-Holland-Zuid - Management Summary,
gemeente Zwijndrecht, wijk Kort Ambacht.
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