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Advies Instemmen met bijgevoegd informatief memo gericht aan de 
commissie ABM betreffende het proces voor het opstellen van 
het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 

   
   

Gewijzigd besloten  

   
   

Aanleiding Voor de jaren 2023-2026 moet een nieuw Huizer Integraal 
Veiligheidsplan door de gemeenteraad worden vastgesteld.  
De portefeuillehouder heeft in zijn veiligheidsoverleg (Districtelijk 
Veiligheidscollege/DVC)  met de andere burgemeesters van de 
Gooi -en Vechtgemeenten en de politie afgesproken dat voor het 
opstellen van dit nieuwe IVP door de gemeenten meer 
gezamenlijk wordt opgetrokken. Dit heeft geleid tot het 
bijgevoegde proces-voorstel waarover deze maand alle 
betrokken gemeenteraden worden geinformeerd.  

   



   
Kaders Districtelijk Veiligheidscollege Gooi en Vechtstreek 

Coalitieakkoord Huizen 2022-2026 

   
   

Doel/beoogd effect Het doel is om aan de voorkant vast te stellen welke gedeelde 
prioriteiten de Gooise gemeenten hebben.  
Met deze kennis kan het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 zo 
worden opgesteld dat voor gedeelde prioriteiten ook een 
gezamenlijke, eenduidige aanpak wordt nagestreefd door de 
Gooise gemeenten.  
Dit vergemakkelijkt onder andere de samenwerking onderling en 
ook met belangrijke ketenpartners, zoals politie, Zorg -en 
Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Districtelijk Team Ondermijning etc.  

   
   

Argumenten De zes gemeenten binnen Gooi- en Vechtstreek werken al veel 
samen op verschillende onderwerpen, denk aan personen met 
verward gedrag, georganiseerde ondermijnende criminaliteit en 
jeugdoverlast. Dit zijn thema’s die bijna alle gemeenten al 
geprioriteerd hebben in de huidige gemeentelijke Integrale 
Veiligheidsplannen (IVP).  
Als gevolg van de goede (bestuurlijke en ambtelijke) 
samenwerking die we inmiddels in Gooi en Vecht opgebouwd 
hebben, willen we deze nu bekrachtigen en kijken we of we de 
bestaande samenwerking op diverse thema’s kunnen uitbouwen 
en verstevigen. Door de krachten te bundelen, op kennis, kunde 
en capaciteit zijn we efficiënter en effectiever in onze 
veiligheidsaanpak. Op deze manier willen we verplaatsing van 
criminaliteit en overlast voorkomen. We willen ervoor zorgen dat 
onveiligheid en criminaliteit in Gooi- en Vechtstreek geen voet 
aan de grond krijgt, doordat we ons beleid en handelswijze op 
elkaar af hebben gestemd. Tevens leidt het gezamenlijk 
oppakken van prioriteiten ertoe dat er gerichtere (politionele) 
inzet plaats kan vinden. Door samen op te trekken binnen een 
gedragen aanpak, zowel bestuurlijk als strafrechtelijk, kunnen 
ambitieuze(re) doelen worden gesteld, met een veilige gemeente 
als hoofddoel. De meerwaarde op de aanpak van onveiligheid in 
Gooi- en Vechtstreek.  
Om te voorkomen dat de genoemde gemeenteoverstijgende 
problematiek zich verplaatst binnen Gooi en Vechtstreek maakt 
dat we willen samenwerken op basis van één IVP, dwz ieder IVP 
wordt lokaal vastgesteld maar bevat voor de gezamenlijk 
prioriteiten dezelfde aanpak en werkwijze. Onze problematiek 
komt voor een groot deel overeen, dus met één gedragen 
aanpak kunnen we een grotere vuist maken tegen onveiligheid. 
Mede gelet op de capaciteit van de politie en andere 
(veiligheids)partners die onder druk staat, is het van belang om 
samen te werken.  
 
Het proces van het opstellen van (zoveel mogelijk) identieke 
IVP's kent een nadrukkelijke rol voor de gemeenteraad/-raden. In 
september volgt een uitgebreide consultatie van de raad waarbij  
(de contouren van) de  lokale prioriteiten worden vastgesteld. 
Hierbij zullen in de Huizen ook de uitkomsten van de lokale 



Veiligheidsenquete worden betrokken alsmede de evaluatie van 
het huidige IVP 2019-2022 dat dit jaar afloopt.  
De Veiligheidsenquete wordt deze maand uitgevoerd onder 
4.000 inwoners van Huizen. 

   
   

Kanttekeningen Het is van belang in het proces dat gevolgd wordt duidelijk de 
lokale prioriteiten en uitgangspunten in het oog te houden. Huizer 
problematiek en thema's waar de portefeuillehouder en 
gemeenteraad aandacht voor willen, moeten voldoende tijd en 
aandacht krijgen. Gezien de nog aanhoudende capacitaire krapte 
bij politie en andere ketenpartners is dit een extra punt van 
aandacht.  
Een ander punt is om in het nieuwe IVP flexibiliteit in te bouwen 
zodat bij wijzigende omstandigheden tussentijds andere 
prioriteiten gesteld kunnen worden.  
Een voorbeeld hiervan is: de laatste twee jaar is de problematiek 
van woninginbraken sterk verminderd. Het ligt voor de hand dit 
nu niet als geprioriteerd thema op te nemen in het nieuwe IVP.  
Mochten zich hierin de gedurende de looptijd van het nieuwe IVP 
wijzigingen voordoen, dan is het belangrijk dat hierop 
geanticipeerd kan worden.  

   
   

Alternatieven Het alternatief is verder niet mee te werken aan het proces van 
de Gooise gemeenten om te komen tot zo groot mogelijke 
overeenkomsten in de lokale IVP's met een gelijke aanpak voor 
de gezamenlijke thema's.  
Dan zou betekenen dat een geheel eigen lokaal IVP wordt 
opgesteld zonder nader overleg met de andere Gooise 
gemeenten. 
  

   
   

Financiën nvt 

   
   

Participatie nvt 

   
   

Communicatie nvt 

   
   

Uitvoering en evaluatie In overleg met de griffier is het procesvoorstel aan de raad in een 
memo gezet en niet in een mededeling van de 
portefeuillehouder.  
De memo wordt na vaststelling door B&W doorgeleid naar de 
commissie ABM en alsnog geagendeerd voor bespreking tijdens 
de vergadering op 23 juni a.s.  
Dit geeft de portefeuillehouder gelegenheid ter vergadering nog 
een en ander toe te lichten en opmerkingen van de raadsleden 



mee terug te nemen.  
 
De verder processtappen staan beschreven in de memo: 
in september/oktober een inhoudelijke discussie in de raad over 
de thema's/onderwerpen die men een plek wil geven in het IVP. 
Het IVP komt ter besluitvorming naar de raad in januari/februari 
2023. Na vaststelling van het IVP volgt het opstellen van een 
Uitvoeringsprogramma voor twee jaar. Dit wordt door B&W 
vastgesteld en ter kennisname gebracht van de raad.  

   
   

Geheimhouding nvt 

   
   

Mede geadviseerd door nvt 

   
   

Bijlagen  


