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behandelend ambtenaar:  Gwynne Janssen 
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Wij stellen voor: 

 

Het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom 

Veilig’ vast te stellen.  

 

 

 

 

Inleiding 

De afgelopen maanden hebben we met ketenpartners en inwoners gewerkt aan een nieuw 

integraal veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar omdat het huidige integraal 

veiligheidsbeleid 'Heel Hillegom Veilig' dit jaar afloopt. Het integraal veiligheidsbeleid 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. Afgesproken is met de vaststelling van de procesnotitie voor het integraal 

veiligheidsbeleid dat het college de opgehaalde input en een analyse van het 

veiligheidsbeeld zou terugkoppelen aan de raad met een keuzenotitie. Deze keuzenotitie 

Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom is door de raad op 26 september 2019 

vastgesteld. Op basis van het veiligheidsbeeld heeft de raad er voor gekozen om van de 

13 voorgestelde veiligheidsthema's 4 thema's als prioriteit en 9 thema's als overig thema 

te kwalificeren. Een prioriteit houdt in dat we daar samen met de partners de 

aankomende vier jaar extra op inzetten. Voor de overige thema's geldt dat we bestaand 

beleid continueren. In het integraal veiligheidsbeleid zijn de veiligheidsthema's 

ondermijning, jeugd en veiligheid, (woon)overlast en maatschappelijke onrust en fysieke 

veiligheid (met name verkeersveiligheid) op hoofdlijnen uitgewerkt. Er wordt beschreven 

wat de werkwijze wordt (de strategische uitgangspunten), welke algemene doelstellingen 

we hebben voor 2020-2023 en hoe we het veiligheidsbeleid qua communicatie, financieel 

en organisatorisch borgen.     

 

 

  



 

 

Bestaand kader en context 

 

- De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen/prioriteiten 

vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft. In de Politiewet 

2012 (artikel 38B, lid 1) is deze wettelijke verplichting vastgelegd. 

- Procesnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom. 

- Keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom.  

 

 

 

Beoogd effect 

Met het integraal veiligheidsbeleid versterken we de regierol van de gemeente op de 

lokale veiligheid, om te komen tot een nog veiliger Hillegom. 

 

Argumenten 

Het is een wettelijke verplichting dat de gemeente minimaal één keer in de vier jaar een 

Integraal Veiligheidsplan maakt dat door de gemeenteraad wordt vastgesteld 

In de Politiewet 2012 (artikel 38B, lid 1) is de wettelijke verplichting van een integraal 

veiligheidsplan vastgelegd. De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de 

doelen/prioriteiten vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft. Voor 

de gemeenteraad is het IVB het instrument om te sturen op lokaal veiligheidsbeleid en de 

aanpak van veiligheidsproblemen. Met het werken aan veiligheid dragen we bij aan 

landelijke, regionale en lokale doelstellingen zoals beschreven in respectievelijk 

'Uitwerking Veiligheidsagenda 2019-2022', het 'Regionaal Beleidsplan 2019-2022' van de 

Veiligheidsregio Holland Midden en het coalitieakkoord 'Samen meer bereiken' 2018-

2022.    

  

 

Kanttekeningen 

Door onvoorziene ontwikkelingen kan het zijn dat één van de prioriteiten/doelen minder 

actueel is/wordt gedurende de looptijd van het integraal veiligheidsbeleid. Aanpassing van 

de prioriteit (verhogen of verlagen van de inzet) behoort tot de mogelijkheden en zal dan 

gemotiveerd voorgesteld worden aan de raad. 

 
Financiële consequenties 

De capaciteit voor de uitvoering wordt concreet gemaakt in de veiligheidsjaarplannen. 

Uitgangspunt is dat de uitwerking van het IVB zo veel als mogelijk binnen de bestaande 

capaciteit en budgetten moet plaatsvinden en dat we werk met werk combineren. De 

beschikbare budgetten hebben consequenties voor de keuzes die in de 

veiligheidsjaarplannen gemaakt moeten worden over de verdeling binnen de verschillende 

veiligheidsthema's. Voor de uitvoering van, met name verkeersveiligheid is inzet van de 

boa's en de politie nodig voor controle en handhaving van verkeersregels. Hillegom heeft 

normaal gesproken 1,7 fte aan buitengewoon opsporingsambtenaren. Dit is tijdelijk (2019 

en 2020) met 1fte boa uitgebreid. Ondanks de tijdelijke uitbreiding is er beperkte 

capaciteit. Landelijk gezien geldt gemiddeld genomen 1 boa op 4400 inwoners. In 2020 

wordt de tijdelijke extra inzet boa geëvalueerd. 

 

Aanpak, uitvoering en participatie 

Na vaststelling van het IVB in december 2019 kan het college in het eerste kwartaal 2020 

het veiligheidsjaarplan (uitvoeringsplan) 2020 vaststellen. De jaarplannen worden 

afgestemd met de betrokken ketenpartners. De raad wordt in het eerste kwartaal van elk 

jaar door het college geïnformeerd via de evaluaties en veiligheidsjaarplannen. Bij 

excessen en/of nieuwe ontwikkelingen c.q. wijzigingen ten opzichte van het beleid wordt 

de raad tussentijds geïnformeerd. 



 

 

 

Duurzaamheid 

Vaststelling van het integraal veiligheidsbeleid draagt bij aan de sociale duurzaamheid 

van Hillegom. 

 

 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

In Lisse en Teylingen worden de IVB's ook in december 2019 aangeboden aan de raden 

voor besluitvorming. De (voorgestelde) prioriteiten (4) en overige thema's voor de drie 

gemeenten komen grotendeels overeen. Voor Lisse zal als prioriteit cybercrime 

voorgesteld worden i.p.v. verkeersveiligheid zoals bij Teylingen en Hillegom. 

 

Urgentie 

Het is wenselijk dat in de raad van december 2019 een besluit wordt genomen zodat het 

college in het eerste kwartaal 2020 het veiligheidsjaarplan 2020 kan vaststellen.  

 

Evaluatie 

De evaluatie van de prioriteiten en overige thema's komt aan de orde bij de evaluatie van 

het nog op te stellen veiligheidsjaarplan (uitvoeringsplan) 2020. Zoals bij aanpak en 

uitvoering is aangegeven wordt na elk jaar het jaarplan geëvalueerd. Indien noodzakelijk 

dan kunnen de prioriteiten worden bijgesteld. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

 

- Keuzenotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom.  

 

- Procesnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom. 

 

- Strategische verkenning van de veiligheidspositie van de gemeenten Hillegom, 

Lisse en Teylingen. 

 

- Publieksvriendelijke versie van de strategische verkenning. 

 

- Uitwerking Veiligheidsagenda 2019-2022, eenheid Den Haag.  

 

- Regionaal Beleidsplan 2019-2022 Eenheid Den Haag. 

 

- Enquête burgerpanel Veiligheidsbeleid Hillegom.  

 

- Opbrengstenboek IVB 2020-2023. 

 

- Veiligheidsmonitor 2017 en factsheets. 

 

- Integraal Veiligheidsbeleid ‘Heel Hillegom Veilig’ 2016-2019.  

 

 

 

 
namens het college van burgemeester en wethouders,  

 
 
Mevr. C.B. Baauw  A. van Erk  

secretaris burgemeester 
 



 

 

 

Raadsbesluit 

 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

 

gelezen het collegebesluit van 5 november 2019, Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 

Hillegom ‘Samen houden we Hillegom veilig’ , 

 

gelet op artikel 38B lid 1 van de Politiewet 2012, 

 

 

besluit: 

 

Het Integraal veiligheidsbeleid 2020-2023 Hillegom ‘Samen houden we Hillegom Veilig’ 
vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2019, 

 

 

 

 

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


