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1. Veiligheidseffectrapportage
2. Memo

Conform advies.
Besluit college Het college vraagt aandacht voor het stimuleren van de vorming van 

whatsappqroepen per\A/ijk.____________ _____________________

Advies te nemen besluit
1. De Veiligheidseffectrapportage 2018 vaststellen.
2. Kiezen voor optie twee: verbeteren contacten in de wijk zoals beschreven in voorgelegde 

memo.
3. De Veiligheidseffectrapportage 2018 en de memo ter kennis brengen van de raad.

Pagina 1 van 3
i'
s



Endelhovenlaan 1, 3601 GR Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE Maarssen 
T 140346 F 0346 25 40 10 
www.stichtsevecht.nl

TOELICHTING

Inleiding
Met de Veiligheidseffectrapportage 2018 (VER 2018) wordt teruggekeken op de uitvoering van het 
integraal veiligheidsbeleid in 2018. Geadviseerd wordt om de VER 2018 vast te stellen en deze ter 
kennisname te brengen aan de gemeenteraad.

Argumenten
Zoals in het Collegewerkprogramma is aangegeven, rapporteert het college jaarlijks aan de 
gemeenteraad over de voortgang van het Integraal Veiligheidsbeleid via de 
Veiligheidseffectrapportage.

In 2018 zijn er betere opsporingstechnieken voor het rijden onder invloed van alcohol en drugs ( 
zoals de speekseltest) en meer bereidheid om aangifte te doen bij winkeldiefstallen. Dit heeft 
geresulteerd in veel extra aanhoudingen. Door deze extra aanhoudingen zijn de totale 
criminaliteitscijfers in 2018 gestegen met 1%.

In de raadsvergadering van 18 december 2018 is een amendement aangenomen. Naar aanleiding 
van dit amendement zijn drie toezeggingen gedaan:

1. De Veiligheidseffectrapportage (VER) aanpassen, zodat deze meer aansluit op het Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) en de gemeenteraad haar controlerende taak kan uitvoeren (ook 
regionale/landelijke gegevens opnemen).

2. Onderzoeken hoe de softe informatie (veiligheidsbeleving) kan worden ontsloten naar de 
raad.

3. Onderzoeken hoe voor de raad de ontwikkeling van het veiligheidsgevoel in een wijk 
inzichtelijk gemaakt kan worden na een incident.

In de bijlage is een memo toegevoegd die antwoord geeft op alle toezeggingen. Deze memo geeft 
vier mogelijke oplossingen met verschillende kostenplaatjes en inspanningsverplichting voor de 
gemeente. In de memo worden de voordelen en nadelen van de mogelijkheden uiteengezet. Het 
advies is om te kiezen voor optie twee: verbeteren contacten in de wijk zoals beschreven in 
voorgelegde memo.

Kanttekeningen
Zonder deze veiligheidsrapportage is de raad niet op de hoogte van de ontwikkelingen op 
veiligheidsgebied. Hierdoor is voor de gemeenteraad niet duidelijk waar de prioriteiten liggen voor het 
volgende jaar en is het voor hem niet mogelijk om bij te sturen op ontwikkelingen als daar behoefte 
aan is.

Uitvoering
Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vastgesteld. 
De gemeenteraad heeft voor het volgende IVP aangegeven dat er rekening gehouden moet worden 
met de subjectieve veiligheid. Daarnaast is de wens dat er meer wijkgericht wordt teruggeblikt. In de 
Veiligheidseffectrapportage voor u, blikken we nog terug naar 2018. Deze rapportage volgt de 
structuur van voorgaande jaren.

Communicatieparagraaf
Op 20 februari jl. is er een veiligheidsgesprek georganiseerd voor inwoners, partners en raadsleden. 
Tijdens deze avond is teruggeblikt op de cijfers en ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Bij de 
informatiemarkt en tijdens de twee workshops was er de gelegenheid om dieper in te gaan op de 
onderwerpen welke met veiligheid te maken hebben.

Raadsinformatiebrief
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De VER 2018 zal ter kennisgeving worden aangeboden aan de gemeenteraad. Er zal geen 
raadsinformatiebrief worden opgesteld.

Financiële paragraaf
Het begrotingsprogramma Veiligheid bood in 2018 de dekking voor de uitvoering van het 
veiligheidsbeleid. Dit budget is onder meer ingezet voor cameratoezicht op hotspotlocaties, 
preventiecampagnes, de aanpak van Ondermijning en een bijdrage aan buurtbemiddeling. Maar 
bijvoorbeeld ook voor bijzondere acties en controles wanneer de situatie daarom vroeg. Hierbij valt te 
denken aan de brand in ‘t Heycop. Daarnaast zijn er verschillende vormen van burgerparticipatie 
gefaciliteerd. Voor meer specifieke financiële gegevens verwijzen wij u naar de jaarrekening.

De indicatoren voor Programma Veiligheid zijn aangepast naar het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. 
Deze indicatoren worden in november bij de begroting behandeld.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische aspecten van toepassing.

Risicoparagraaf
Aan dit voorstel zijn geen risico’s verbonden.

Duurzaamheidsaspecten
Het aspect duurzaamheid maakt integraal deel uit van projecten en zaken binnen de 
veiligheidsportefeuille.

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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