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Onderwerp  

Integraal Uitvoeringsprogramma ”Samen Veilig Verder” 2021.  

 

Kennisnemen van 

Integraal Uitvoeringsprogramma ”Samen Veilig Verder” 2021.  

 

Inleiding 
Onze gemeente is een redelijk veilige gemeente. In het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 
(meerjarenbeleid) is uitgewerkt hoe deze positie behouden kan worden en waar mogelijk kan worden 
uitgebouwd. Openbare orde, veiligheid, rampenbestrijding, toezicht en handhaving, 
vergunningverlening en bijzondere wetten zijn voor de gemeente belangrijke instrumenten om hier een 
bijdrage aan te kunnen leveren. Daar waar gemeenten vaak nog verschillende plannen opstellen voor 
deze taakvelden, heeft onze gemeente deze reeds op integrale wijze samengevoegd in één Integraal 
Uitvoeringsprogramma “Samen Veilig Verder”. 

 

Kernboodschap 
Een praktische invulling en uitvoering geven, door middel van een Uitvoeringsprogramma,  aan het op 
28 januari 2020 door uw raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 (meerjarenbeleid).  

 

Consequenties 
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. 

 

Communicatie 
- Het Uitvoeringsprogramma wordt intern gecommuniceerd via JIP. 
- Het Uitvoeringsprogramma wordt gedeeld met de veiligheidspartners en besproken in reguliere 
overleggen. 

 

Vervolg 
Het Integraal Uitvoeringsprogramma 2021 vormt het uitgangspunt voor de activiteiten die in het kader 
van de taakvelden openbare orde, veiligheid, rampenbestrijding, toezicht en handhaving, 
vergunningverlening en bijzondere wetten worden uitgevoerd. Het dient als een dynamisch 
werkprogramma, waarbij vanzelfsprekend wordt ingespeeld op de actualiteit. Denk bijvoorbeeld aan 
de Coronacrisis of de boerenprotesten die in 2020 hebben plaatsgevonden en nog steeds actueel zijn. 
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De resultaten die voortvloeien uit het Integraal Uitvoeringsprogramma 2021 worden in 2022 
gerapporteerd aan het college en uw raad. 

 

Bijlage 

1: Integraal Uitvoeringsprogramma ”Samen Veilig Verder” 2021.  

 
Suggestie ter afhandeling 

Voor kennisgeving aannemen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                         de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop  

 

 


