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Toelichting:

Actieprogramma IVB 2021 - 2022

Om het huidige ambitieniveau te kunnen blijven aanhouden en in te kunnen blijven spelen op actuele 
ontwikkelingen op veiligheidsgebied is er mogelijk in de tweede helft van 2022 extra incidenteel 
budget nodig. Hier is definitief zicht op na definitieve toekenning van de incidentele middelen van het 
Rijk, de vaststelling van de jaarrekening 2020 en actualisering van de begroting in 2021. Na 2022 
ontbreekt structureel budget om het huidige ambitieniveau te kunnen handhaven.

Bijlagen
Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2021 - 2022
Evaluatie Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2020

Communicatie
Het Uitvoeringsplan 2021 - 2022 wordt op de website in combinatie met de kadernota gepubliceerd. 
In hoofdstuk 8 van het Uitvoeringsplan 2021 - 2022 is terug te zien welke overige communicatie er 
tijdens de werkingsperiode uit wordt gevoerd.

Uitvoering en evaluatie
Het actieprogramma heeft een 'dynamisch karakter’ in de zin dat het tussentijds bijgesteld kan worden 
indien omstandigheden daartoe aanleiding geven. Dat is ook het geval in 2020 geweest bij aanvang 
van de COVID-19 crisis. Eind 2022 zal het actieprogramma en de kadernota worden geëvalueerd.

Aanleiding
Op 7 februari 2019 heeft de raad de kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 vastgesteld. Met 
de vaststelling heeft de raad de opdracht gegeven aan het college om een programma op te stellen 
met concreet uitgewerkte acties die invulling geven aan de gestelde kaders. Uw college werkt dit eens 
per twee jaar uit in een uitvoeringsplan. Het eerste uitvoeringsplan liep in de periode 2019 - 2020 en 
is inmiddels geëvalueerd. Op basis van de kadernota en de evaluatie is het uitvoeringsplan 
geactualiseerd voor de periode 2021 - 2022.

Financiën
Het budget voor uitvoering van het Uitvoeringsplan komt vanuit verschillende posten. Zie voor een 
(voorlopig) totaal overzicht van de budgetten in 2021 en 2022 hoofdstuk 9 van het actieprogramma. 
In 2019 is er incidenteel budget toegekend voorde aanpak van ondermijning (twee jaar), de inzet van 
twee jeugd BOA’S (twee jaar) en de aanpak van polarisatie en radicalisering (vier jaar). 
Er is voldoende budget beschikbaar om het grootste deel van de werkingsperiode van het nieuwe 
uitvoeringsprogramma door te komen met deze huidige incidentele budgetten, mede omdat deze 
aangevuld worden met ondersteuning van extra incidentele middelen van het Rijk. Dit betreft 
bijvoorbeeld het extra toezicht op de coronamaatregelen (BOA’s), de versterkingsgelden voor de 
aanpak van radicalisering, budgetten Jeugd aan Zet (MDT) en weerbaarheidsagenda van het 
ministerie SZW.

Argumentatie
Dit actieprogramma geeft een overzicht van de voorgenomen maatregelen en activiteiten in het jaar
2021 en 2022 rond de veiligheidsthema’s in het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente 
Huizen. Net als het IVP is dit uitvoeringsplan in samenwerking met de partners tot stand gekomen.

Alternatieven
N.v.t.

Kaders
- Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2019 - 2022; Veiligheid voorop!
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