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Onderwerp 

Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 en Uitvoeringsplan 2020. 

 

Beslispunten 

1. In te stemmen met het meerjarenbeleid Integraal Veiligheidsplan 2020-2022. 

2. Kennis te nemen van het Uitvoeringspan 2020. 

 

Inleiding 

Het waarborgen van de veiligheid is een van de belangrijkste taken van de overheid. Onze gemeente 

neemt daarin haar verantwoordelijkheid door in te zetten op een structurele optimalisering van 

veiligheid en leefbaarheid in de woon- en werkgebieden in de gemeente West Betuwe. Het gaat echter 

wel om een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook ondernemers, maatschappelijke instellingen en 

inwoners moeten hun verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan veiligheid. Onze 

gemeente is al een redelijk veilige gemeente. In het meerjarenbeleid Integraal Veiligheidsplan 2020-

2022 (zie bijlage) is uitgewerkt hoe deze positie behouden kan worden en waar mogelijk kan worden 

uitgebouwd. Met inwoners, ondernemers en ketenpartners (waaronder de Veiligheidsregio Gelderland 

Zuid (VRGZ), het Openbaar Ministerie (OM) en de politie) is mede naar aanleiding van de 

Veiligheidsavond op 17 september jongstleden en op basis van feitelijke en andere subjectieve 

informatie een gezamenlijk beeld gecreëerd. Op basis van dit beeld, een terugblik op de vorige 

veiligheidsplannen, de trends en ontwikkelingen zijn de huidige prioriteiten bepaald.  

 

De verantwoordelijkheid voor het vaststellen van integraal veiligheidsbeleid met bijbehorende 

prioriteit(en) ligt bij u. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid, het zogenaamde 

Uitvoeringsplan (zie bijlage), ligt bij het College. Daarnaast wordt de gezagspositie van de 

burgemeester voor het lokaal veiligheidsbeleid versterkt door de toevoeging van de zorgplicht.  

 

Besluitgeschiedenis 

- Op 27 september 2012 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2016 gemeente Geldermalsen 

vastgesteld. In de jaren daarop is dit niet gebeurd. 

- Op 2 februari 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Lingewaal vastgesteld. 

- Op 19 maart 2015 is het Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Neerijnen vastgesteld.  

 

In de periode van de fusie is een tijdelijk overgangsjaarplan opgesteld in afstemming met de 

toenmalige burgemeesters.  
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Beoogd effect 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 

- Een integraal veiligheidsbeleid te voeren op basis van prioriteiten die gezamenlijk, met o.a. inwoners, 

ondernemers, gemeente, politie en het maatschappelijk middenveld zijn bepaald, maar waar ruimte is 

om in te spelen op de actualiteit en het uitvoeren van reguliere werkzaamheden. 

 

Uitvoeringsplan 2020  

- Een praktische invulling geven aan het IVP.  

- Inzicht geven in de concrete activiteiten/ werkzaamheden op het gebied van veiligheid voor het jaar 

2020. 

- U een middel te bieden om sturend en controlerend op te kunnen treden ten aanzien van de 

uitvoering van het IVP door het College.  

 

Argumenten 

1.1 Veiligheidsniveau waarborgen  

Het veiligheidsniveau van de gemeente waarborgen door met input van inwoners, ondernemers en 

ketenpartners een beleid te schrijven waarin de koers voor de komende jaren is vastgelegd. 

 

1.2 Inspanningsverplichting (zorgplicht) 

Vanwege de centrale rol die de lokale overheid heeft, wilde de Rijksoverheid de gemeentelijke regierol 

op de lokale veiligheid bij wet vastleggen. Het ingediende wetsvoorstel hiertoe is echter ingetrokken 

aangezien 90% van de gemeenten al over een veiligheidsbeleid beschikt. Desondanks heeft de 

burgemeester een inspanningsverplichting (zorgplicht) om alles te doen wat nuttig en nodig is om de 

veiligheid te bevorderen.  

 

1.3 Prioriteiten stellen betekent keuzes maken  

Het stellen van prioriteiten betekent dat de meest urgente veiligheidsthema’s extra aandacht krijgen. 

Dit wil niet zeggen dat op andere thema’s niets gebeurt. De aanpak van criminaliteit en onveiligheid is 

immers onderdeel van de reguliere werkzaamheden van verschillende organisaties en afdelingen.  

Wanneer blijkt dat de veiligheidssituatie daarom vraagt kunnen prioriteiten worden bijgesteld. 

 

Kanttekeningen 

2.1 Geen cijfermatige doelstellingen  

In het Uitvoeringsplan is ervoor gekozen om alleen algemene doelstellingen op te nemen. De 

cijfermatige doelstellingen (ook wel streefwaarden genoemd) zijn niet opgenomen. Het spreekt voor 

zich dat de ambitie ligt in de terugdringing van overlast en criminaliteit en een toename van 

veiligheidsbeleving. De praktijk leert dat dergelijke streefwaarden meer vragen oproepen dan 

beantwoorden. Ook zijn de indicatoren vaak onderhevig aan ontwikkelingen waar voorafgaand aan het 

samenstellen van het Uitvoeringsplan nog geen of weinig zicht op is. Intern worden de indicatoren wel 

gemonitord en wordt er ingesprongen op ontwikkelingen die aandacht vragen. 
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2.2 Samenwerking is noodzakelijk maar ook kwetsbaar  

Het Uitvoeringsplan is een integraal plan waarbij samenwerken en elkaar versterken centraal staan. 

Enerzijds maakt dit de aanpak efficiënter en effectiever, anderzijds betekent dit afhankelijk van elkaar 

zijn. De inzet en uitwisseling van informatie tussen in- en externe partners is onmisbaar, maar maakt 

de aanpak tegelijkertijd kwetsbaar. Duidelijke afspraken maken en het uitspreken van verwachtingen is 

hierbij belangrijk. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing op dit voorstel.  

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Mogelijk is op basis van het uitvoeringsplan (extra) 

budget nodig. Dit is vooralsnog niet aan de orde. Indien hier sprake van is, wordt dit via de reguliere 

werkwijze aangevraagd. 

 

Uitvoering 

Het Uitvoeringsplan 2020 vormt het uitgangspunt voor de activiteiten die in het kader van veiligheid 

worden uitgevoerd. Het dient als een dynamisch werkprogramma, waarbij vanzelfsprekend wordt 

ingespeeld op de actualiteit. 

 

Planning 

Over de voortgang en de resultaten van het IVP en Uitvoeringsplan wordt jaarlijks gerapporteerd. 

 

Evaluatie 

Het IVP kent een looptijd van drie jaar en wordt daarna voor de periode van vier jaar (2023-2026) 

geactualiseerd. Jaarlijks wordt er een nieuw Uitvoeringsplan opgesteld en de voorgaande geëvalueerd. 

 

Communicatie 

Wanneer u instemt met de beslispunten wordt er nadien als volgt gecommuniceerd:  

- Het IVP wordt intern gecommuniceerd via JIP. 

- Het vastgestelde IVP wordt gedeeld met de belangrijkste ketenpartners. 

- Het IVP wordt tijdelijk geplaatst op de gemeentelijke website. 

- Het IVP wordt bekend gemaakt in het digitale Gemeenteblad en hiervan wordt mededeling gedaan in 

Weekblad West Betuwe (zie bijlage).  

 

Tabel risicoparagraaf 

Niet van toepassing op dit voorstel.  

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

De secretaris,                    de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2019, 

 

besluit: 

 

1. in te stemmen met het meerjarenbeleid Integraal Veiligheidsplan 2020-2022; 

2. kennis te nemen van het Uitvoeringspan 2020. 

  

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 28 januari 2020, nummer 2020/003, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


