
Bijlage  
 
Achtergrondinformatie veiligheids- en beheersplan  
 
In het raadsvoorstel wordt gesproken over het veiligheids- en beheersplan. Hieronder vindt u 
aanvullende informatie.  
 

Stap 1, de verdiepende analyse  
De kern van de (verdiepende) risicoanalyse is om vooraf de te verwachten risico’s van de komst van 

de locatie en zijn bewoners zo nauwkeurig mogelijk in te schatten door het inventariseren van feiten 

en het schouwen van de situatie ter plekke.  

 

Een extern bureau voert de veiligheidsanalyse uit  
We vragen een extern bureau om onafhankelijk de veiligheidsanalyse uit te voeren naar de 
mogelijke veiligheidsrisico's rondom de voorziening. We vragen dit bureau tevens ons te adviseren 
over de te maken afspraken en te nemen maatregelen in het veiligheids- en beheersplan. Wij vinden 
het belangrijk dat het te kiezen bureau op voldoende draagvlak kan rekenen bij belanghebbenden 
zoals de klankbordgroep en zullen dit voor het bepalen van de definitieve keuze dus toetsen. Een 
van de bureaus die hierin gespecialiseerd is, is Bureau Beke. Hier kunt u meer informatie vinden over 
de werkwijze die dit bureau hanteert.  
 

Onderzoeksmethoden die voor de veiligheidsanalyse gebruikt kunnen worden zijn:  

• Een enquête onder omwonenden om te inventariseren welke risico’s u ziet als de opvang 

operationeel wordt en welke suggesties voor maatregelen u hiertegen heeft.  

• Een schouw van de situatie ter plekke met een delegatie van omwonenden (gezamenlijk 

rondlopen op en rond het beoogde terrein) waarin u uw aandachtspunten kunt benoemen.    

• Verzamelen van informatie over de doelgroep die in de opvanglocatie gevestigd zal worden.  

• Verzamelen van informatie vanuit andere opvanglocaties die met soortgelijke doelgroep te 

maken hebben (gehad).  

• (Groep)gesprekken met betrokkenen om de genoemde risico’s in een breder perspectief te 

plaatsen. Denk aan gesprekken met de politie, de exploitantverantwoordelijke die de 

dagelijkse leiding krijgt over de opvang, de medewerker van de gemeente en eventuele 

andere partijen die relevant zijn om mee te nemen.   

• Inventarisatie van alle (door de omwonenden) aangedragen oplossingsrichtingen.   

• Koppeling van de risico’s aan een of meerdere oplossingsrichtingen. De oplossingsrichtingen 

krijgen dan het karakter van concrete maatregelen. Deze kunnen vervolgens worden 

gebruikt voor het beheerplan.   

Bovenstaande methoden worden bijvoorbeeld door Bureau Beke gebruikt.  

   
NB: Een goede analyse kan pas starten wanneer de locatie definitief is en ook de exploitant bekend 
is en een bijdrage kan leveren aan het onderzoek. Een definitieve keuze van een bureau maken we 
dus in een later stadium. 
 
Stap 2, het bepalen van het ambitieniveau  
Ook het vaststellen van het ambitieniveau (wanneer is het veilig genoeg?) is een proces waarin we 
direct omwonenden en belanghebbenden betrekken.  
  
Naast het vaststellen van het ambitieniveau vinden wij het belangrijk dat er een externe partij is als 
vast aanspreekpunt voor u als belanghebbenden en in een later stadium de klankbordgroep.   
  

https://helmond.raadsinformatie.nl/document/12365669/1
https://bureaubeke.nl/bureau/


 
 
 

Stap 3 en 4, het veiligheids- en beheersplan  
Alle informatie uit stap 1 en 2 nemen wij mee in de uitwerking van het veiligheids- en beheersplan, 
een proces waarin we opnieuw direct omwonenden en belanghebbenden, in de vorm van de 
klankbordgroep, zullen betrekken.  
Het uiteindelijke veiligheids- en beheersplan wordt vastgesteld in de lokale driehoek (Openbaar 
Ministerie, politie en gemeente). Als de voorziening is gerealiseerd blijven we met de 
klankbordgroep in gesprek over de ervaringen in het licht van beheer en veiligheid.  
  
Veiligheids- en beheersplan vormen de basis 
Het veiligheids- en beheerplan vormen de basis voor een convenant waarin we met betrokken 
partijen (onder meer zorgaanbieders, politie en gemeente) afspraken vastleggen over het beheersen 
van (mogelijke) overlast en veiligheidsrisico's door de bewoners van de voorziening. We leggen 
daarin afspraken vast rond:   
* De-escalatie (op alle niveaus en manieren);   
* Specifiek maatwerk richting doelgroep versus harde grenzen in gedrag dat niet getolereerd wordt; 
* Sanctioneren;   
* De verplichting van de voorziening om bij (dreiging van) een beëindiging van het verblijf actief te 
zoeken naar een passende plek in of buiten de regio, met of zonder kader.  

 


