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Voorstel: 'Startnotitie ontwikkeling nieuw integraal veiligheidsbeleid'

AANLEIDING
De regie op het veiligheidsbeleid ligt bij het lokale bestuur. Daarbij is de burgemeester belast met de
handhaving van de openbare orde en veiligheid. Vanuit die taak en bevoegdheid heeft de gemeente
een regierol in het veiligheidsbeleid en op de samenwerking met ketenpartners. Middels integraal
veiligheidsbeleid formuleert de gemeente haar ambities en plannen op het gebied van integrale
veiligheid.
Het ‘Integraal Veiligheidsplan 2006-2010’ van de gemeente Waddinxveen loopt af. Daarnaast bestaat
er in Waddinxveen een nadrukkelijke behoefte om de regierol van de gemeente op het
veiligheidsbeleid te versterken en om vanuit een gedegen programma planmatig te werken aan
veiligheid. Tot slot is er vanuit het nieuwe wetsvoorstel 'Wijziging van de Gemeentewet in verband met
de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid' sinds
2010 de verplichting om eens in de vier jaar integraal veiligheidsbeleid op te stellen.
In 2009 is de ontwikkeling van nieuw integraal veiligheidsbeleid voor de gemeente Waddinxveen al
besproken met de commissie Bestuur & Middelen en de Gemeenteraad. In 2010 is deze ontwikkeling
verder onderstreept tijdens een themaraad. Daarbij is afgesproken dat het integraal veiligheidsbeleid
opnieuw wordt ontwikkeld ná de gemeenteraads-verkiezingen van maart 2010 in samenspraak met
het nieuwe college van B&W en de nieuwe gemeenteraad.
INHOUDELIJK EN JURIDISCH KADER
•
•
•

Integraal Veiligheidsplan 2006-2010 Gemeente Waddinxveen
Gemeentewet artikel 172
Wetsvoorstel ‘Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol
van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid’

FEITELIJK VOORSTEL, MOTIVERING, ALTERNATIEVEN
Het integraal veiligheidsbeleid wordt ontwikkeld aan de hand van de methode Kernbeleid Veiligheid
van de VNG. Eerste stap in deze ontwikkeling is het opstellen van een startnotitie. De startnotitie
vormt in wezen het projectplan op basis waarvan het veiligheidsbeleid zal worden opgesteld.
Zie in de bijlage de ‘Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 Gemeente Waddinxveen’ met
als titel “Regie, verbinding en daadkracht”. De titel vormt tevens het thema van het veiligheidsbeleid
voor de betreffende periode.
De gemeenteraad wordt geadviseerd om feitelijk opdracht te verlenen voor de ontwikkeling van nieuw
integraal veiligheidsbeleid overeenkomstig het gestelde in de voornoemde startnotitie.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES EN DEKKING
Het ontwikkelen van nieuw integraal veiligheidsbeleid heeft beperkte financiële consequenties gezien
de externe ondersteuning die bij deze beleidsontwikkeling wordt betrokken. De kosten voor deze
ondersteuning worden gedekt vanuit bestaande budgetten binnen het programma Veiligheid.
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VOORSTEL
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld om opdracht te geven voor de ontwikkeling van nieuw
integraal veiligheidsbeleid op basis van de methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG en
overeenkomstig hetgeen gesteld in de ‘Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 Gemeente
Waddinxveen’.
STANDPUNT RAADSCOMMISSIE(S)
Na aanpassing van de bijlage acht de commissie Bestuur en Middelen d.d. 1 december 2010 dit
voorstel rijp voor behandeling in de raad.

Waddinxveen, 9 december 2010
burgemeester en wethouders van Waddinxveen,
de secretaris,

de burgemeester,

(mr. A. Hoogendoorn)

(drs. H.P.L. Cremers)

BIJLAGE:
- Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 Gemeente Waddinxveen (afdruk in kleur ligt ter
inzage in de leeskamer)
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