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Voorstel 
 
     Kadernota integraal veiligheidsplan Veiligheid voorop! voor de periode 2019 – 2022 vaststellen. 
 
 
Toelichting op het te nemen besluit 
 

Aanleiding 
De kadernota Veiligheid voorop!  is een handleiding voor zowel de gemeente als de betrokken 
veiligheidspartners om de jaren 2019 – 2022 te werken aan een veilig Huizen. Deze kadernota omschrijft 
de kaders in de aanpak en benoemt daarbij de hoofdpunten van het veiligheidsbeleid. De kadernota is een 
doorontwikkeling op de vorige kadernota die eind 2018 afloopt. In het huidige collegeakkoord is 
opgenomen dat voor de aankomende periode een nieuwe kadernota wordt vastgesteld.  
 
Argumentatie
Het waarborgen van veiligheid is een primaire taak van de overheid. Van de gemeente wordt verwacht dat 
zij de regierol op het gebied van veiligheid oppakt. De kadernota vormt hier de basis voor. De gemeente 
wil samen met de voornaamste veiligheidspartners en inwoners op basis van gelijkwaardigheid en 
gezamenlijkheid werken aan een veilig Huizen. De nieuwe kadernota dient als helder uitgangspunt voor 
deze samenwerking waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt over de te behalen resultaten.  

 
Op basis van een analyse van de veiligheidssituatie in Huizen zijn een viertal trends en ontwikkelingen 
gesignaleerd. Deze vormen op hun beurt de benoeming van een zestal geprioriteerde veiligheidsthema’s 
die die de aankomende periode extra onze aandacht vragen. Deze afspraken zijn waar mogelijk met de 
beleidsplannen van de betrokken veiligheidspartners afgestemd. Door de gemeente en haar partners 
wordt er naar gestreefd om de gestelde doelen die in de kadernota zijn vermeld te behalen. 
 
Geheimhouding
Niet van toepassing. 
 
Alternatieven
Niet van toepassing. 
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Uitvoering inspraak en participatieverordening
 Extra informatieavond voor raadsleden op 20 september 2018 
 Bewonersavond in de Boerderij op 9 oktober 2018 
 Informatieavond voor raadsleden op 17 januari 2019 

 
Beslistermijn
Niet van toepassing. 
 
Financiële paragraaf
Zie hiervoor het hoofdstuk financiën van het bijgevoegde document. 

 
 
Overige Raadsinformatie 
 

Bevoegdheid
U geeft met deze nota voor de aankomende jaren richting aan het veiligheidsbeleid door de kaders te 
stellen waarbinnen wij kunnen gaan werken. Uitgaande van de onmogelijkheid om alle beleidsprioriteiten 
uit de kadernota tegelijk uit te voeren zullen wij eens in de twee jaar een actieprogramma vaststellen. 
Hierin geven wij aan op welke wijze er uitvoering wordt gegeven aan de kadernota. Het vaststellen van 
het actieprogramma is een bevoegdheid van ons college en wordt daarom ter kennisname aan de raad 
aangeboden. Het werkplan van de BOA’s en de integrale aanpak van overlast in de openbare ruimte 
maken onderdeel uit van het actieprogramma. Het actieprogramma voor de periode 2019 – 2020 is naar 
verwachting in maart 2019 gereed. Het daaropvolgende actieprogramma voor de periode 2021 – 2022 
bevat een evaluatie van de periode daarvoor en zal actueel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Deze 
cyclus zorgt ervoor dus u als raad de kader stellende en controlerende bevoegdheden goed kan 
uitvoeren.  
 
Collegeprogramma
4.1.7  Voor de periode 2018-2022 wordt een nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 

opgesteld, die ingrijpt op de verwachtingen en nieuwe ontwikkelingen. 
 
Begroting
Programma Openbare Orde en Veiligheid 
 
Eerdere besluiten
 De Raad heeft bij de begrotingsraad in oktober 2007 ingestemd met de start van de ontwikkeling van 

Integraal Veiligheidsbeleid conform de methode Kernbeleid Veiligheid 
 Het eerste Veiligheidswerkplan werd in 2008 door uw commissie ABM positief besproken (behoefde 

geen instemming). 
 Op 18 december 2008 heeft de Raad de eerste kadernota IVB 2009 – 2010 van de gemeente Huizen 

vastgesteld. 
 Op 17 december 2009 heeft de Raad de evaluatie van het veiligheidsbeleid vastgesteld. 
 Op 11 februari 2010 heeft de Raad het onderzoek van de rekenkamercommissie aangaande de 

doelmatigheid van het programma Openbare Orde & Veiligheid aangenomen. 
 Op 16 december 2010 heeft de Raad de tweede kadernota IVB 2011 – 2014 vastgesteld. 
 Op 11 december 2014 heeft de Raad de derde kadernota IVB 2015 – 2018 vastgesteld. 

 
Voorgeschreven procedure
Niet van toepassing.
 
Kader- en beleidsnota’s
Coalitieakkoord 2018 – 2022.
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Evaluatie
De kadernota wordt vastgesteld voor een periode van vier jaar. Aan het einde van deze periode, eind 
2022, zal de kadernota in zijn volledigheid worden geëvalueerd. Het tweejaarlijks actieprogramma biedt 
de mogelijkheid om eens per twee jaar te controleren of ons college voldoende uitvoering geeft aan de 
door u gestelde kaders. In de bijlage van dit raadsvoorstel kunt u een evaluatie terugvinden van de inzet 
gedurende de periode 2019 – 2022. Zie voor toelichting over het actieprogramma ook het bovenstaand 
onderdeel bevoegdheid raad.  
 
Bijlagen
1. Kadernota integraal veiligheidsplan Huizen, Veiligheid voorop! 2019 – 2022. 
2. Evaluatie kadernota 2015 – 2018. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advies raadscommissie 
 
[in te vullen door raadsgriffier]

Burgemeester en wethouders, 
  
  
  
De secretaris De burgemeester 


