
 

Raadsvoorstel Besluitvormend 

 
Procesvoorstel Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) 2020-2023 

 

aan:  de raad van de gemeente Hillegom 

 

zaaknummer:   Z-19-070557 

datum voorstel:   21 januari 2019 

datum collegevergadering:  29 januari 2019 

datum raadsvergadering:  21 februari 2019 

agendapunt:  10d 

portefeuillehouder:   Arie van Erk  

behandelend ambtenaar:  Gwynne Janssen 

e-mailadres:    G.Janssen@hltsamen.nl 

 

 

Wij stellen voor: 

Wij stellen voor: 
 

1. Om voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020 - 2023 
de aanpak, de participatie en de besluitvorming vast te stellen zoals opgenomen 
in dit voorstel   

 
 
 
Inleiding 
Het huidige integraal veiligheidsbeleid (IVB) 'Heel Hillegom Veilig' loopt dit jaar af (2016-
2020). Dit houdt in dat er een nieuw IVB 2020-2023 geschreven moet worden. Het IVB 

wordt door de raad vastgesteld. De raad heeft de wens uitgesproken actief betrokken te 

willen worden bij het opstellen van het IVB 2020-2023. Het voorliggend voorstel voorziet 
in een procesvoorstel om u actief te betrekken bij het opstellen van het IVB 2020-2023.  
 
 
Bestaand kader en context 
 
Zowel het huidige IVB als het nieuwe IVB 2020-2023 is een strategisch veiligheidsplan 

waardoor de regierol van de gemeente wordt versterkt. Het bevat de kaders, strategische 
uitgangspunten, prioriteiten en de hoofdlijnen van de aanpak. Na vaststelling door de 
gemeenteraad wordt het IVB jaarlijks door het college geconcretiseerd in 
uitvoeringsprogramma’s (het veiligheidsjaarplan). 
 
 

Beoogd effect 
Met het voorstel willen we bereiken dat de raad aan de voorkant van het opstellen van 
het IVB is betrokken. Op deze wijze kan de raad actief meedenken en keuzes maken 

voor het nog op te stellen IVB 2020-2023. 
 
 
Argumenten 

1.Met het voorstel wordt invulling gegeven aan het verzoek om de raad bij het opstellen 
van het IVB te betrekken.  
 
Met dit voorstel kan de raad op basis van een analyse van het veiligheidsbeeld en alle 
opgehaalde informatie bij ketenpartners standpunt innemen/keuzes kenbaar maken die 
vervolgens vertaald worden in het IVB 2020-2023. 



Kanttekeningen 
- 

 
Financiële consequenties 
- 

 
Aanpak, uitvoering en participatie 
 
 
Aanpak totstandkoming IVB 2020-2023 
Het IVB wordt opgesteld volgens een vaste methode van het zogenaamde Kernbeleid van 
de VNG: het bevat de visie, doelstellingen, ambities en prioriteiten op het gebied van 

integrale veiligheid en gaat in op de organisatorische borging van de 
veiligheidsprojecten/-activiteiten. Deze worden weggezet binnen de vijf veiligheidsvelden 
en vormen met elkaar het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein. De vijf 
veiligheidsvelden zijn: (1) veilige woon- en leefomgeving, (2) bedrijvigheid en veiligheid, 
(3) jeugd en veiligheid, (4) fysieke veiligheid, en (5) integriteit en veiligheid. Elk 
veiligheidsveld bevat meerdere veiligheidsthema's 

 

De volgende twee instrumenten zijn van belang voor een goede onderbouwing van het 
IVB: de Veiligheidsmonitor en de politiecijfers. De Veiligheidsmonitor is een regionaal 
onderzoek onder de bewoners van de gemeenten en laat de stand van zaken zien ten 
aanzien van de subjectieve veiligheid. De politiecijfers geeft daarentegen inzicht in de 
objectieve veiligheid in de gemeente. De koppeling van deze cijfers zorgt voor een 
afgestemd beeld over de stand van zaken van de lokale veiligheid. Dit beeld, deze 

analyse is het uitgangspunt voor de verdere input voor het IVB.  
 
Het woord ‘integraal’ zegt het al: het IVB is domein- en organisatieoverstijgend. Hiernaast 
gaat het om de veiligheid in de gemeente, zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Het 
betrekken van al onze partners bij het opstellen van het IVB is daarom van belang. Niet 
alleen de visie van de gemeente en de domeinen moeten goed afgestemd worden. Ook de 
behoeften van de externe partners en de inwoners moeten worden meegenomen. Een 

groot deel van deze behoefte is reeds in 2018 opgehaald bij onze ketenpartners en 
vastgelegd in de Strategische Verkenning van de veiligheidspositie van Hillegom, Lisse en 
Teylingen. Deze verkenning is dan ook het vertrekpunt voor het IVB 2020-2023.  
  

Om dit verder zo efficiënt mogelijk aan te pakken wordt zo veel mogelijk aangesloten bij 
bestaande overleggen, van bijvoorbeeld verenigingen, horeca, scholen, OJB 

(jongerenwerk), burgerpanels, politie ed. De analyse van de objectieve en subjectieve 
cijfers wordt dan aan de partners voorgelegd. Tijdens deze gesprekken worden bestaande 
en toekomstige doelstellingen en projecten met elkaar besproken. Uit de uitkomsten van 
de gesprekken wordt een lijn getrokken, deze wordt gedeeld in de raadscommissie.  
 
Voorgesteld wordt om eerst een informatie bijeenkomst te organiseren in een reguliere 
raadscommissie (juni) waarin de opbrengsten van de gesprekken met de ketenpartners 

met de raadsleden gedeeld wordt. Daaropvolgend wordt in een latere raadscommissie 
(september) aan de commissie gevraagd advies te geven over de (keuze)notitie aan de 
raad over de verschillende dillema's die uit de gesprekken met de ketenpartners naar 
voren zijn gekomen en de prioritering voor het nog vast te stellen IVB. Omdat de ervaring 
leert dat een dergelijke bijeenkomst voldoende tijd nodig heeft, wordt voorgesteld hier 
een reserveavond raadscommissie voor te reserveren.  
 

Het integrale veiligheidsbeleid 2020-2023 wordt in het derde kwartaal 2019 ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd, hierbij is het streven de raadsvergadering van 12 

december 2019. Na besluitvorming wordt het beleid en het jaarplan bekendgemaakt 
richting het publiek volgens de Awb en ter inzage gelegd in het Gemeentehuis. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Participatie momenten met de raad  
 

Wat     Wanneer     Doel  

Bespreken 

veiligheidsanalyse en 
opbrengsten 
gesprekken 
ketenpartners. 

Raadscommissie 6 juni 2019 Informeren. 

Keuzenotitie Raadscommissie 11 september 

Raadsvergadering 26 september  

Kaders ophalen voor 

IVB 2020-2023. 

I.V.B. 2020-2023 Raadscommissie 28 november  
Raadsvergadering 12 december 
2019 

Besluitvorming, 
vaststellen van het IVB 
2020-2023. 

 

 
Duurzaamheid 
- 
 
Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

 
Het IVB 2020 -2023 wordt zowel voor Lisse als ook voor Teylingen opgesteld volgens de 

methode van het zogenaamde Kernbeleid van de VNG. Per gemeente kunnen de accenten 
per veiligheidsveld, gezien de lokale behoefte/urgentie verschillend zijn. Echter een 
onderwerp kan ook in alle drie de gemeente hetzelfde zijn, insteek is dan om dit in HLT 
verband op te pakken. Dit komt vooral tot uiting in de jaarplannen.   
 
 

Urgentie 
Gelet op de termijn van vaststelling (december 2019) is een voortvarende aanpak 
wenselijk. 
 
 
Evaluatie 
- 

 
Bijlagen en achtergrondinformatie 

- 
 
 
 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
 
 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  
secretaris burgemeester 
 

 
 
 
  



Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

Raadsbesluit 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 29 januari 2019, 

 

gelet op artikel 108 Gemeentewet, 

 

 

besluit: 

 

1. om voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid Hillegom 2020 -2023 de 

aanpak, de participatie en de besluitvorming vast te stellen zoals opgenomen in dit 

voorstel 

 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 21 februari 2019, 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 

 

 

 


