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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen. 
 
 
Samenvatting 
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (hierna: IVP). Met dit plan voert de gemeente de 
komende jaren regie op de lokale veiligheid. Dit IVP is uitgewerkt op basis van de uitgangspunten uit 
de Startnotitie Integraal Veiligheidsplan (hierna: Startnotitie), welke op 31 juli door het college is 
vastgesteld  en ter kennisname aan de gemeenteraad is aangeboden.  
 
Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vervangt het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018 en legt de 
kaders en uitgangspunten vast voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De raad stelt het 
veiligheidsbeleid vast.  
 
Bijlagen 
 
 

1. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. 
 

  

Raadsvoorstel 
 
Onderwerp 
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 
 
Begrotingswijziging 
n.v.t. 
 

  
   

 

 

Commissie 
 
 
Portefeuillehouder 
Y.P. van Mastrigt 
 
Organisatie onderdeel 
Openbare orde en Veiligheid 
 
E-mail opsteller 
Nienke.van.zelst@stichtsevecht.nl 
 
Telefoonnummer opsteller 
0346254478 
 
Registratie nummer 
Z/18/137955-VB/18/94148 
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Doel en beoogd maatschappelijk effect 
Behoud van het huidige veiligheidsniveau en het continueren van de aanpak die tot dit niveau heeft 
geleid. Beoogd maatschappelijk effect is een veilige leefomgeving waarin inwoners veilig kunnen 
wonen, werken en recreëren en zich veilig voelen.  
 
Relatie met bestaand beleid en regelgeving 
De looptijd van het huidige Integraal Veiligheidsplan eindigt dit kalenderjaar. In januri 2019 dient 
nieuw beleid te zijn vastgesteld waarin de kaders, prioriteiten en uitgangspunten zijn benoemd. 
Het IVP kent meerdere raakvlakken met het Handhavingsuitvoeringsbeleid (HUB) en het 
Handhavingsuitvoeringsplan (HUP). In het HUP wordt beschreven op welke manier gehandhaafd 
wordt. De repressieve maatregelen op het gebied van openbare orde en veiligheid worden 
voornamelijk door Politie genomen. Daarnaast is in het IVP rekening gehouden met de motie Kleur 
geven aan het Regenboogakkoord. In het hoofdstuk Buurt en Veiligheid wordt aangegeven dat de 
veiligheid van al onze inwoners, ongeacht etniciteit, leeftijd, geaardheid of geloofsovertuiging, 
gewaardborgd wordt. 
 
Argumenten 
Dit jaar eindigt de looptijd van het huidige IVP. Voor de continuïteit zal begin 2019 een nieuw IVP 
moeten worden vastgesteld. Dit IVP is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
ketenpartners; inwoners, interne en externe partners zijn betrokken bij het stellen van de prioriteiten 
en de aanpak.  
 
In het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn de kaders en uitgangspunten, zoals vastgesteld in de 
Startnotitie, vertaald naar de thema’s: 
 

• Buurt en Veiligheid 
• Zorg en Veiligheid 
• Jeugd en Veiligheid 
• Ondermijning 
• Openbare orde en veiligheid 
• Crisisbeheersing 

 
De veiligheidsaanpak kenmerkt zich door gebiedsgericht en data-gestuurd werken. Dit gaat gepaard 
met de inzet van een gedegen veiligheidsnetwerk.  
 
Kanttekeningen 
In het IVP worden kaders en uitgangspunten vastgelegd. Echter betekent dit niet dat met het instellen 
van een nieuw IVP de daarbij behorende maatregelen het gevoel van veiligheid verbeteren. Daar 
waar de ene persoon zich veilig voelt in de wijk kan de ander zich onveilig voelen. Een nieuw IVP 
draagt niet altijd direct bij aan individuele veiligheidsgevoelens.  
Sinds 2014 is in Stichtse Vecht is de totale criminaliteit gedaald met 15%. Het criminaliteitsniveau is 
daarmee op dit moment onverwacht laag. Het verbeteren van de veiligheidscijfers wordt dan ook  
steeds lastiger en is niet realistisch. Met het nieuwe IVP proberen we het veiligheidsniveau stabiel te 
houden. 
 
Communicatie 
In 2017 is middels de Veiligheidsmonitor 2017 inwoners gevraagd wat zij van de veiligheid in Stichtse 
Vecht vinden. Daarnaast is het IVP tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de 
ketenpartners; inwoners, interne en externe partners.  
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Financiën, risico’s en indicatoren 
 
Financiën 
Het programma Veiligheid kent twee afzonderlijke taakvelden, te weten Brandweer en 
Crisisbeheersing en Integrale Veiligheid. Voor dit programma is in de begroting 2019 netto  
€5.985.786,- opgenomen. De grootste lasten vloeien voort uit de verplichtingen aan de 
gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio Utrecht, de interne doorbelasting en 
kapitaallasten.  
 
In de begroting is een aantal veiligheidsproducten geraamd. Diverse producten zijn (structurele) 
bijdragen aan regionale voorzieningen zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Burgernet, 
Veiligheidshuis Utrecht en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum. Daarnaast is ook 
cameratoezicht een structurele uitgavenpost. Het budget wat na deze verplichtingen beschikbaar is 
bedraagt (€154.000,-) en is reeds verwerkt in de begroting.  
 
Met vaststelling van het IVP wordt voor de uitvoering daarvan deze €154.000,- gekoppeld. Dit betreft 
een incidenteel budget dat is afgestemd op het behalen van de ambities.   
In het collegeprogramma is besloten om structureel €300.000,- beschikbaar te stellen voor de 
organisatiebrede aanpak van Ondermijning. In de begroting 2019 is dit bedrag een onderdeel van het 
Programma Veiligheid. Dit budget zal worden gebruikt om uitvoering te geven aan het plan van 
aanpak Ondermijning.   
 
Alle middelen worden aangewend om doelmatig en flexibel invulling te geven aan de thema’s die in 
het IVP zijn vastgelegd en om de doelen te behalen. Daarbij valt te denken aan preventiecampagnes, 
persoonsgerichte aanpak en de bijdrage aan buurtbemiddeling. Als de situatie daarom vraagt kunnen 
binnen het budget tevens kosten worden gedekt voor bijzondere acties en controles, zoals 
ondersteuning van signaleringsteams en alternatieven voor cameratoezicht, zoals flexibel 
cameratoezicht. 
 
Risico’s 
De kaders voor het nieuwe beleid worden voor vier jaar vastgesteld. De kans bestaat dat binnen 
deze vier jaar andere veiligheidsonderwerpen naar voren komen dan zijn beschreven in dit IVP die 
aandacht behoeven. Door middel van de Veiligheidseffectrapportage (VER) wordt jaarlijks een 
terugkoppeling gegeven van de uitvoering van het IVP. Aandacht voor en inzet op eventuele nieuwe 
onderwerpen komen hier in terug. Wijzigingen worden in de VER opgenomen en gerapporteerd aan 
uw raad.  
 
20 november 2018 
 
 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
 
 
Gemeentesecretaris     Burgemeester 
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