
 
 
Van: Gertjan Verstoep <gverstoep@gmail.com>  
Verzonden: zondag 2 december 2018 11:57 
Aan: Zelst, Nienke van <Nienke.van.Zelst@stichtsevecht.nl> 
CC: Shyrin Karamat Ali <shyrin.karamatali@gmail.com>; albert gemke <gemke005@planet.nl>; 
Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: Technische vragen commissievergadering Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 
 
Beste Nienke, 
Alvast dank voor de beantwoording, hieronder mijn vragen. 
 
 
Gertjan 
 
 

-- 

Ivp 

 

Algemene ambitie 

“ Behoud van het huidige veiligheidsniveau en het continueren van de aanpak die tot dit niveau heeft 
geleid.” 

-Door middel van de Veiligheidseffectrapportage (VER) wordt jaarlijks een terugkoppeling 
gegeven van de uitvoering van het IVP. - 
 
 
 
 
— 
Nienke,  
 
 
We willen graag meer inzicht in hoeverre de raad de controlerende rol kan oppakken.  

Zoals eerder besproken in commissies, hecht onze fractie veel waarde aan een ‘SMART’ formulering.  

-Door middel van de Veiligheidseffectrapportage (VER) wordt jaarlijks een terugkoppeling 
gegeven van de uitvoering van het IVP. - 

 
1. Wat zijn de concreet succesfactoren in de aanpak, die tot dit dit (hoge) niveau hebben geleid? 

2. Zijn er duidelijke prioriteiten gesteld in het IVP? Zo ja welke en welke concrete effecten worden 
hiermee beoogd? 

3. Waar kan de raad de beoogde effecten van de verschillende onderdelen, de doelstellingen en 
indicatoren (uiteindelijk) vinden om op een goede manier de controlerende rol te kunnen 
oppakken? 

4. Op welke wijze geeft De VER handen en voeten hieraan? Graag een voorbeeld. Is alleen de VER 
voldoende om de effecten te kunnen volgen?   



5. Komt er een concreet uitvoeringsdocument? Zo ja, wordt in dit document de kaders vanuit het IVB 
SMART gemaakt. 

6. Is het mogelijk om met zeer gerichte burgerpanels in gerichte gebieden van onze gemeenten 
metingen te verrichten   over bijv. (Ter illustratie)het Percentage inwoners dat zich soms onveilig 
voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente?   

A. Werkt de gemeente al op dit moment zo gebiedsgericht op doelstellingen van het IVP? 

B. Zo ja, reik enkele concrete voorbeelden aan? 

C. Zo, nee. Is het college van plan om op deze gebiedsgerichte manier zaken smart te maken 
en de gepercipieerde veiligheid van bijv. een (probleem)wijk te meten? 

 
Tot zover. 
 
— 
G. (Gertjan) Verstoep 
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