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Regionale Veiligheidsstrategie
2019-2022

Rene Jansen

Besluit college

CONFORM ADVIES

Advies te nemen besluit
1.
Onze reactie op de concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 kenbaar maken
overeenkomstig de voorgelegde conceptbrief.
2.
De concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 met bijbehorende reactie ter
kennisname aanbieden aan de raad.
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TOELICHTING
Inleiding
Het concept Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2019-2022 is ter consultatie aan de gemeente
aangeboden. De Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 volgt de Veiligheidsstrategie MiddenNederland 2015-2018 op. Het betreft geen wettelijk voorgeschreven consultatie in de zin van een
zienswijze, maar gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun reactie op het stuk kenbaar te
maken. Vanuit onze gemeente is er geen inhoudelijke reactie, enkel instemmen met het concept.
Voorgesteld wordt in te stemmen met de concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022.
In de Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 geven de 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en
de politieregio Midden-Nederland aan op welke thema’s en op welke wijze zij samen met inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties de handen ineen willen slaan vooreen veilige en
leefbare buurt, dorp en stad. Deze strategie komt nadrukkelijk niet in de plaats van de lokale Integrale
Veiligheidsplannen, maar is aanvullend en ondersteunend hieraan. De prioriteiten zoals in de
Regionale Veiligheidsstrategie gesteld, sluiten aan op de doelen van het Integraal Veiligheidsplan
2019 - 2022 en Programma 2 Veiligheid van het Collegewerkprogramma.
Het concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 is in overleg met veiligheidsprofessionals
vanuit verschillende organisaties in Midden-Nederland tot stand gekomen. Na consultatie van
gemeenten en maatschappelijke organisaties in het eerste kwartaal van 2019 wordt medio april 2019
een definitieve versie vastgesteld.
Toelichting
Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de aanpak van veiligheid. In het Integraal
Veiligheidsplan worden met de lokale veiligheidspartners afspraken gemaakt om de veiligheid in de
gemeente te waarborgen en te vergroten.
De onderstaande drie thema’s, met bijbehorende onderdelen, zijn als prioriteit voor de komende
periode benoemd:
-

Georganiseerde Ondermiinende Criminaliteit
o Het vergroten van het zicht en de bewustwording
o Het slim integraal samenwerken
o Het smeden van maatschappelijke coalities
Effectieve verbinding Veiligheid en Zorg
o We versterken de vroeg signalering en de preventie
o We ontwikkelen een effectievere (systeem)methodiek voor de aanpak van kwetsbare
(jonge) inwoners c.q. huishoudens met complexe problemen,
o Dit vergt ook een betere (regie op de) samenwerking en de informatie-uitwisseling tussen
veiligheidsdomein/strafketen en sociaal domein

-

Cvberveiligheid
o Meer kennis van en beter zicht op de aard en omvang van deze problematiek
o Preventie en bewustwording van onze inwoners, ondernemers en veiligheidspartners,
jong en oud met als inzet: weerbaarheid in cyberveiligheid
o Samenwerking en kennisdeling tussen de veiligheidspartners, maar ook publiek-privaat
o Bestrijding van cybercriminaliteit en het samen met de veiligheidspartners vormgeven
van preventie en repressie, waaronder opsporing en vervolging. Daarbij hoort tevens een
handelingsperspectief voor slachtoffers
o Het op orde brengen van de infrastructurele informatiehuishouding, onder andere in het
kader van crisisbeheersing en het tegengaan van maatschappelijke onrust
o Aandacht voor de digitale privacy en veiligheid
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o

We zoeken nadrukkelijk aansluiting bij (kennende) landelijke initiatieven.

Argumenten
De gezamenlijke regionale prioriteiten in deze Veiligheidsstrategie zijn gekozen op basis van een
inventarisatie bij 39 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in Midden-Nederland. Op basis
van de veiligheidsontwikkelingen en -trends in Midden-Nederland, kiezen de leden van het Regionaal
Veiligheidscollege voor drie gezamenlijke prioriteiten.
Kanttekeningen
De prioriteiten zijn bepaald op basis van input van 39 gemeenten, het OM en Politie. Dit betekent dat
niet alle prioriteiten aansluiten op de lokale aanpak. Door zelf een integraal veiligheidsplan op te
stellen, zijn de prioriteiten lokaal gewaarborgd.
Uitvoering
De komende jaren wil RVS als aanvulling op de cijfers en informatie uit bijvoorbeeld benchmarks en
ondermijningsbeelden, rijker kiezen en verantwoorden door lokaal in gesprek te gaan met
professionals. Dit gesprek is bedoeld om van de gemeente te vernemen hoe de veiligheid zich
ontwikkelt, maar ook om de gemeente te helpen bij het wegnemen van de in de aanpak ervaren
drempels. Daarnaast wil men meer aansluiten bij de actualiteit en nieuwe oplossingen vinden om zo
de aanpak naar een hoger niveau te brengen. Tevens wordt er ingezet op een betere verbinding
tussen bestuurstafel en uitvoering.
Communicatieparagraaf
De brief, welke bijgevoegd is bij het collegevoorstel, wordt toegezonden aan Bureau RVS. Zij nemen
deze input mee in de Regionale Veiligheidsstrategie.
Raadsinformatiebrief
Er wordt niet in een raadsinformatiebrief voorzien, de stukken worden ter kennisname gezonden aan
de raad.
Financiële paragraaf
In de uitvoeringsregeling Bureau RVS is bepaald dat Stichtse Vecht jaarlijks €10.322,08 betaalt aan
RVS. Dit is een onderdeel van de regionale kosten welke wij elk jaar betalen vanuit Programma 2
Veiligheid.
Juridische paragraaf
Het betreft geen wettelijk voorgeschreven consultatie in de zin van een zienswijze. Gevraagd wordt
een reactie te geven op de concept Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022. Bureau RVS verzorgt
zelf de consultatie van diverse regionale maatschappelijke partners.
Risicoparagraaf
Als er geen reactie op de consultatie wordt gegeven vanuit Stichtse Vecht, dan wordt op basis van 38
andere gemeenten, het OM en de politie een keuze gemaakt voor de komende vier jaar. Zonder
consultatie heeft Stichtse Vecht geen bijdrage geleverd aan dit proces.
Duurzaamheidsaspecten
Bij de uitvoering van de Regionale Veiligheidsstrategie wordt rekening gehouden met duurzaamheid.
Het duurzaamheidsaspect wordt gewaarborgd door het plan voor vier jaar vast te stellen.
Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.
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