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I   Inleiding 
 
De gemeenteraad vervult een belangrijke rol waar het gaat om de veiligheid in de gemeente. In 
januari 2012 stelde de raad het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 vast. In 2015 dient een nieuw 
veiligheidsplan te zijn vastgesteld. Met de commissie wordt gesproken over de lokale 
veiligheidssituatie. Vervolgens wordt van gedachten gewisseld over het gewenste proces waarmee 
het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (IVP) tot stand komt, gevolgd door een gesprek over de 
kaders en uitgangspunten die het ambitieniveau bepalen. De uitkomsten worden verwerkt en ter 
besluitvorming voorgelegd via een definitieve ‘Startnotitie IVP 2015-2018’, de basis voor het op te 
stellen IVP. 
 
II   Huidige situatie 
 
Er wordt een impressie gegeven van het actuele veiligheidsbeeld. De fracties stellen enkele vragen 
over het veiligheidsgevoel, de prioriteitenlijst en de betrouwbaarheid van de cijfers. 
 
III  Bespreking kaders / concept startnotitie 
 
Burgemeester Witteman vraagt de raad om kaders mee te geven voor het Integraal Veiligheidplan. 
Input: 
 
• PvdA: kijk naar aanpalende beleidsterreinen (ouderen), IVP breed insteken, link met 

handhavingsbeleid, betrek NS, Prorail en de tankstations bij A2 Breukelen erbij en ook de 
wijkcommissies en buurtpreventieteams bij prioritering, effectiviteit inzet BOA’s t.o.v., andere 
vergelijkbare gemeenten (Nieuwegein, Zeist) als input voor IVP. Regels vooral ook handhaven. 
Opmerking inzake inzet BOA’s wordt doorgegeven aan ph. Handhaving. 

• ChristenUnie-SGP: stuk is goede aanzet, insteken op nieuwe ontwikkelingen (radicalisering), 
voorlichting aan inwoners over woninginbraken, handhaving op verkeersovertredingen. Inzet van 
cameratoezicht. Tevens aandacht voor fishing, hennepteelt en babbeltrucs. 

• CDA: zichtbaarheid politie is kernpunt, meer blauw op straat, intensiveren cameratoezicht, 
aandacht voor drugs en alcoholgebruik van jongeren 12-18 jaar, bij fietstunnels in Maarssenbroek 
worden kinderen bedreigd, op aantal punten wordt meer informatie gevraagd. 

• Lokaal Liberaal: eens met CDA, stelt vraagtekens bij betrouwbaarheid van de cijfers.  
• VVD: wat betreft het proces: gooi niet overboord wat we al hebben, koester wat er is bereikt, het 

huidige beleid is succesvol geweest dus dan hoeft het niet perse anders aangepakt te worden, 
ambitieniveau als beslispunt bespreken. Eens met de punten in startnotitie. Niet teveel schaven 
aan de huidige aanpak. Veiligheidsniveau nóg verder verbeteren, niet achterover leunen nu. 
Desnoods discussie over voeren met elkaar. Middelen IVP niet inzetten voor andere 



beleidsterreinen. Cameratoezicht eerder uitbreiden dan terugdringen. Stimuleren eigen kracht 
goed. 

• GroenLinks: wijst op belang van communicatie, mist aandacht voor een voorziening voor jongeren 
(preventie), betrek sociale wijkteams erbij (signalering, niet teveel repressie) en communiceer. 

• Streekbelangen: pro-actieve rol wijkagenten in Breukelen werkt, verschil in veiligheidsgevoel in 
kernen (kleine kernen minder?), extra aandacht voor ouderen en veiligheid. 

• Maarssen 2000: hoe betrouwbaar zijn de cijfers, maak het doen van aangifte makkelijker zodat 
meer mensen aangifte doen, extra aandacht voor ouderen, vervang wijkagent bij uitval. Mist 
geweld als prioriteit, ondanks de grote impact. 

• Stichtse Vecht Beweegt: complimenten voor het stuk, hoe worden de ouderen betrokken en 
betrek ook de dorpsraden erbij. 

• D66:aandacht voor high impact misdaad en jihadisme. 
 
IV   Burgemeester 
 
• Concludeert dat men zich kan vinden in het proces waarop het IVP tot stand komt. 
• Er lijkt overeenstemming te zijn in de opvatting dat de aanpak effectief is en dat temporiseren niet 

aan de orde mag zijn. ‘Deze middelen behouden betekent veiligheidsniveau van 90% behouden’.  
• Men herkend zich in de thema’s zoals genoemd in de startnotitie. Wellicht wat 

accentverschuivingen t.o.v. huidig beleid (extra aandacht ouderen) maar geen grote 
veranderingen. Te denken valt onder meer aan informatiegestuurd werken (innovatief, Big Data), 
netwerken, ervoor waken dat veiligheidsthema’s teveel worden ‘weggezet’ bij sociale wijkteams 
(risico).  

• Wij houden rekening met aanpalende beleidsterreinen.  
• Veiligheid rondom stations (o.a. autokraken) en snelwegen wordt meegenomen. 
• Aandacht voor babbeltrucs/fishing. 
• Radicalisering: nu geen signalen maar aandacht en netwerken voor signalering en snel optreden. 
• Zuipketen. 
• Nieuwe technieken high impact crimes en versterken informatiepositie. Op voorhand weten dat er 

mogelijk iets staat te gebeuren en ingrijpen. Voorkomen beter dan genezen. 
• Signaleringsteams en wijkcommissies belangrijke rol. De wijze waarop zij stem hebben/krijgen 

volgt.  
• Discussie inzet camera’s dan wel BOA’s; effectiviteit.  
• IVP wordt een kort en bondig document. Omschrijving veiligheidssituatie wordt korte samenvatting 

of verwijzing naar veiligheidsanalyse buiten IVP. 
• Hondenpoep wordt niet betrokken in IVP. Op enkele aspecten verkeersveiligheid wellicht wel. 
• In definitieve startnotitie korte omschrijving hoe andere partijen worden betrokken in het proces. 

Niet te uitvoerig maar kort toelichten. 
 
V   Vervolg 
 
Burgemeester Witteman is tevreden met de inbreng en zal de startnotitie hierop aanvullen en verder 
gaan met de voorbereiding van het IVP. De vraag over de effectiviteit inzet BOA’s wordt doorgegeven 
aan wethouder Balemans. Fracties kunnen tot uiterlijk 7 april as. aandachtspunten indienen bij de 
griffie. 
 
VI   Jurisdictie verkeershandhaving 
 
De heer Van Zutphen geeft een presentatie over verkeershandhaving in het kader van 
verkeersveiligheid waarbij wordt aangegeven op welke trajectwegen de controles gaan plaatsvinden. 
 
 
 
 


