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Conform advies. Het college verleent tekstmandaat aan de burgemeester voor
aanpassen van de raadsinformatiehripf

Advies te nemen besluit
1.
De Veiligheidseffectrapportage 2020 vaststellen.
2.
De Veiligheidseffectrapportage 2020 inclusief oplegger ter kennisname brengen van de raad.
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TOELICHTING

Inleiding
Met de Veiligheidseffectrapportage (VER) 2020 wordt teruggekeken op de uitvoering van het
Integraal Veiligheidsplan (IVP) in 2020. Bij de VER zit een oplegger die verduidelijking geeft op de
totstandkoming van de cijfers. Geadviseerd wordt om de VER 2020 vast te stellen en deze inclusief
de oplegger ter kennisname te brengen van de gemeenteraad.
Argumenten
Zoals in het Collegewerkprogramma (Programma 2, Veiligheid) is aangegeven, rapporteert het
collegejaarlijks aan de gemeenteraad over de voortgang van het Integraal Veiligheidsbeleid via de
VER. Het IVP 2019-2022 is in de vorm van infographics opgesteld en dit is doorgevoerd in de VER.
Per thema wordt zo in één oogopslag een duidelijk beeld van de behaalde resultaten en de genomen
maatregelen in het afgelopen jaar weergegeven. De VER betreft een uitvoerige rapportage over
2020.

Kanttekeningen
De VER maakt jaarlijks ontwikkelingen op het gebied van veiligheid zichtbaar. Zo wordt de raad
tijdens de looptijd van het IVP geïnformeerd over de voortgang, in plaats van vierjaarlijks met de
vaststelling van het IVP. Zonder de VER wordt de raad niet tussentijds op de hoogte gehouden en
niet in de gelegenheid gesteld om onderbouwd met cijfers tussentijds te kunnen bijsturen op het
veiligheidsbeleid.

Uitvoering
Op 18 december 2018 heeft de gemeenteraad het IVP 2019-2022 vastgesteld. Daarbij is door de
gemeenteraad de wens uitgesproken om meer wijkgericht en naar de subjectieve veiligheid te kijken.
In de VER die voorligt, is deze wens meegenomen door de resultaten van de veiligheidsmonitor 2020
en de Tent in de wijk in Maarssenbroek op te nemen. Wegens Covid-19 heeft de Tent in de wijk niet
vaker kunnen plaatsvinden. Zodra de omstandigheden dit weer toelaten, zullen de gesprekken met
inwoners middels Tent in de wijk weer worden opgepakt.

Communicatieparagraaf
Na collegebesluitzal een RIB richting de raad worden gezonden. In deze RIB zal een koppeling
gemaakt worden tussen de subjectieve veiligheidscijfers (Veiligheidsmonitor) en de objectieve
veiligheidscijfers (VER). Naar aanleiding van de VER en de Veiligheidsmonitor wordt een
persgesprek georganiseerd. Middels de Veiligheidskrant worden de inwoners op de hoogte gebracht
van de behaalde resultaten. Deze zal in de eerste week van mei worden verspreid.

Raadsinformatiebrief
De VER 2020 zal inclusief de oplegger ter kennisgeving worden aangeboden aan de gemeenteraad.
Via bijgevoegde RIB wordt de raad vooraf al in kennis gesteld van de uitkomsten.
Financiële paragraaf
Het begrotingsprogramma Veiligheid bood in 2020 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. Voor meer
specifieke financiële gegevens verwijzen wij u naar de jaarrekening.

Juridische paragraaf
Er zijn geen juridische aspecten van toepassing.
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Risicoparagraaf
Een risico is dat de raad niet kan bijsturen als zij niet jaarlijks een VER ontvangen.

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

Overige aspecten
Er zijn geen overige aspecten.

5
Pagina 3 van 3

I
o5

