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Onderwerp:
Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

Het Veiligheidsbeleid 2016-2020 vast te stellen.

Bestaand kader:
Wettelijke verplichting, Gemeentewet, Politiewet.
Doelstelling:
Een integrale aanpak die bijdraagt aan een veiliger samenleving
Inleiding:
Voor u ligt het Veiligheidsbeleid 2016-2020. Ook voor dit nieuwe plan is de
methodiek van Kernbeleid Veiligheid gevolgd. Daarbij worden vijf veiligheidsvelden
onderscheiden met daarbinnen verschillende veiligheidsthema’s. Deze thema’s zijn
vervolgens weer onderverdeeld in onderwerpen. Ten opzichte van het vorige
beleidsplan zijn er een aantal onderwerpen uitgehaald en er zijn een aantal nieuwe
onderwerpen toegevoegd. De veiligheidsvelden zijn hetzelfde gebleven.
Verder is er voor het nieuwe beleidsplan onderscheid gemaakt tussen een vierjarig
beleidsplan dat door uw raad wordt vastgesteld en een uitvoeringsprogramma dat
jaarlijks wordt vastgesteld door het college. Het beleidsplan bevat een strategische
visie, een veiligheidsanalyse, een selectie van onderwerpen, inclusief de aanpak op
hoofdlijnen.
In het uitvoeringsprogramma worden jaarlijks de prioriteiten van het beleid vertaald
naar concrete doelstellingen, acties, middelen en planning. Het is de bedoeling dat dit
jaarlijks voor ongeveer drie aangewezen prioriteiten gebeurt.
De methode beantwoordt hiermee aan het principe van het dualisme dat de
gemeenteraad kaderstellend en controlerend optreedt en dat het college van
burgemeester en wethouders binnen de door de raad gestelde kaders beleid
ontwikkelt en uitvoert.
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Argumenten:

1. Het veiligheidsbeleid 2016-2020 sluit aan op het voorgaande veiligheidsbeleid
De nu voorliggende nota is een vervolg op het voorgaande veiligheidsbeleid. We gaan
door op de ingeslagen weg met daarnaast nieuwe onderwerpen die door de
ontwikkelingen op het gebied van Openbare Orde en Veiligheid noodzakelijk
opgenomen dienen te worden.

2. Door het beleid op een andere wijze vorm te geven verwachten we een beter
resultaat
Door het onderscheid te maken tussen beleidsplan en uitvoeringsprogramma leggen
we een concreter plan neer met een hoog resultaatgehalte.
Financiële dekking:
Het budget voor veiligheid bedraagt € 25.000,-.
Participatie:
Voor het bereiken van goede resultaten betrekken we onze partners zoals: bewoners,
ondernemers, politie, het OM, de woningbouwcorporaties etc.
Urgentie:
n.v.t.
Kanttekeningen:
n.v.t.

namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Ter inzage gelegd
- Heel Hillegom Veilig, Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020
- Heel Hillegom Veilig, Veiligheidsbeleid Hillegom 2011-2014
Informatie bij: Karin Hoek, K.Hoek@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537313
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Onderwerp:

RAADSBESLUIT

Veiligheidsbeleid Hillegom 2016-2020

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in artikel 108 Gemeentewet
besluit:
-

Het Veiligheidsbeleid 2016-2020 vast te stellen.

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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