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Aanleiding
De overheid heeft als kerntaak veiligheid, concreet het zorgen voor het handhaven van de orde en
veiligheid van burgers. De gemeente heeft hierin wettelijke verplichtingen. Deze verplichtingen
komen uit de Wet veiligheidsregio's en de Gemeentewet. Daarnaast heeft de gemeente met veel
verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit zorgt er voor dat de gemeente een regierol
heeft bij lokale veiligheid.
Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes (prioriteiten, instrumenten en
samenwerking). Door deze keuzes te verankeren in een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP)
heeft de gemeente houvast voor sturing en regievoering in de uitvoeringsfase. Het huidige LIVP
loopt af. Om een effectieve invulling te blijven geven aan de regierol van de gemeente in 2019 en
verder wordt een nieuw LIVP ontwikkeld.
Doel
Het doel is het opleveren van een LIVP voor de jaren 2019-2022 in het eerste kwartaal van 2019.
Proces
Het Kernbeleid Veiligheid 2017 van de VNG wordt gebruikt als leidraad voor het opstellen van het
LIVP. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende fases om tot het LIVP te komen, wat de
deadlines zijn en welke producten de verschillende fases moeten opleveren. Vervolgens vindt u
een uitwerking per fase wat er in deze fase wordt gedaan, wat de doorlooptijden zijn, wat het
resultaat is, welke de communicatieproducten worden opgeleverd en wie de betrokkenen zijn.
Stap
1
2
3
4
5

Fase
Opstart
Veiligheidsanalyse
Prioritering
Opstellen LIVP
Opstellen
uitvoeringsprogramma

Deadline
6 november 2018
21 december 2018
31 januari 2019
31 maart 2019
18 april 2019
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Product
Startnotitie en collegebesluit
Veiligheidsanalyse
Overzicht prioriteiten en keuzes
LIVP & raadsbesluit
Uitvoeringsprogramma 2019 en
collegebesluit

1 van 4

Fase 1 – Opstart
Wat
Doorlooptijd
Deadline
Resultaat

Communicatie
Betrokkenen

Voorbereiden startnotitie en besluitvorming, afstemming met
portefeuillehouder en interne partners en opstarten kern- en werkgroep.
4 à 6 weken
9 november 2018
 Startnotitie opgesteld
 Collegebesluit om LIVP te ontwikkelen
 Werkgroep samengesteld en startbijeenkomst
 Informatieve memo naar de gemeenteraad
 College
 Kerngroep
 Werkgroep

Fase 2 – Veiligheidsanalyse
Wat
Inventariseren welke veiligheidsproblematiek zich voordoet, hoe de huidige
aanpak eruit ziet en welke aanvullende acties/beleidsversterkingen wenselijk
zijn. Vervolgens per veiligheidsveld uit het Kernbeleid Veiligheid bepalen
welke prioriteiten voor het nieuwe LIVP plausibel zijn. Het resultaat wordt
vastgelegd in een veiligheidsanalyserapportage.
Doorlooptijd
8 à 10 weken
Deadline
21 december 2018
Resultaat
 Veiligheidsanalyserapportage
Communicatie
 Interne briefing over veiligheidsanalyserapportage
Betrokkenen
 Kerngroep
 Werkgroep
Fase 3 – Prioritering
Wat
Het vaststellen van de prioriteiten van het nieuwe LIVP, bij voorkeur door de
gemeenteraad.
Doorlooptijd
Circa 4 weken
Deadline
31 januari 2019
Resultaat
 Politiek-bestuurlijke avond op 22 januari 2019 om prioriteiten door
gemeenteraad te laten bepalen
 Overzicht prioriteiten en keuzes
Communicatie
 (Voor)aankondiging politiek-bestuurlijke avond 22 januari 2019
Betrokkenen
 Gemeenteraad
 Kerngroep
 Werkgroep
 Eventueel gezagsdriehoek
Fase 4 – Opstellen LIVP
Wat
Het opstellen van het LIVP en vaststelling door de gemeenteraad
Doorlooptijd
Circa 8 weken
Deadline
31 maart 2019
Resultaat
 Raadsbesluit LIVP tijdens vergadering van 26 maart 2019
 Publicatie LIVP
Communicatie
 Persbericht over vastgesteld LIVP
 Brief naar partners waarin LIVP gedeeld wordt
Betrokkenen
 Gemeenteraad
 College
 Kerngroep
 Werkgroep
 Eventueel gezagsdriehoek
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Fase 5 – Opstellen uitvoeringsprogramma
Wat
Het maken van een uitvoeringsprogramma voor 2019 met daarin een
overzicht van acties en maatregelen bij de vastgestelde prioriteiten en
thema’s.
Doorlooptijd
Circa 6 weken
Deadline
18 april 2019
Resultaat
 Uitvoeringsprogramma veiligheid 2019 opgesteld
 Collegebesluit
Communicatie
 Delen uitvoeringsprogramma met gemeenteraad
 Persbericht over uitvoeringsprogramma 2019
Betrokkenen
 Gemeenteraad
 College
 Kerngroep
 Werkgroep
Kerngroep en werkgroep
Om het LIVP te realiseren op deze termijn moet een pragmatische werkwijze worden
aangehouden, waarbij rekening wordt gehouden met de beperkte capaciteit binnen de
gemeentelijke organisatie en die van partners. Wel is het van belang dat alle sleutelpartners
betrokken worden bij het ontwikkelen van het LIVP en zij ruimte hebben om een kwalitatieve
bijdrage te leveren. Daarom zal gewerkt worden met een kerngroep en een werkgroep.
Kerngroep en werkgroep
De kerngroep stuurt en coördineert het proces. De werkgroep dan wel leden daarvan worden
ingevlogen wanneer nodig. De werkgroepleden leveren vanuit de eigen professie input en advies
voor het LIVP.
In de kerngroep zitten:
 Burgemeester
 Afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving
 Medewerkers openbare orde, veiligheid en crisisbeheersing
In de werkgroep zitten afgevaardigden van de volgende teams en partners:
 Team VVH/veiligheid
 Team VVH/juridische zaken
 Team BP/sociaal domein
 Team OW/realisatie
 Team BMO/communicatie
 Team BMO/informatisering en automatisering
 Politie
Partners
De politie zal participeren in de werkgroep. Andere partners, zoals het Openbaar Ministerie, zullen
geen actieve rol vervullen in het opstellen van het LIVP. Wel zullen wanneer nodig partijen
betrokken worden als dit gedurende het proces noodzakelijk blijkt.
Er is gekeken hoe burgerparticipatie vorm kan worden gegeven in dit traject. Dit bleek het best te
kunnen door deelname van dorpsplatformen aan het proces. Momenteel zijn de dorpsplatformen
niet voldoende actief om over geheel Langedijk een volledige vertegenwoordiging en participatie te
kunnen realiseren. Burgerparticipatie zal wel worden meegenomen in de werkgroep, waarbij
gaandeweg het proces bekeken wordt hoe burgers betrokken kunnen worden.
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Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft bij het realiseren van het LIVP twee rollen: kaderstellend en
volksvertegenwoordigend. De raad bepaalt welke kaders er gesteld worden ten aanzien van de
invulling van de regierol bij lokale veiligheid. Dit doet zij door tijdens het opstellen van het LIVP aan
te geven welke prioriteiten, instrumenten en samenwerking(en) in het LIVP moeten komen. Ook
stelt zij in de raadsvergadering het LIVP vast.
Planning raad
In onderstaande tabel is de planning te vinden van het proces voor de raad.
Datum
26 november 2018
22 januari 2019
1 maart 2019
1 maart 2019
12 maart 2019
26 maart 2019

Wat
Besluit Presidium om politiek-bestuurlijke avond op 22 januari 2019 voor het
LIVP plaats te laten vinden
Politiek-bestuurlijke avond – prioritering
Uiterlijke datum collegebesluit
Publicatie stukken raadsvergadering
Forum: behandeling LIVP
Raadsvergadering: vaststellen LIVP

Flankerend beleid
Bij het opstellen van het LIVP is er sprake van flankerend beleid waarmee rekening moet worden
gehouden. Dit betreft het volgende beleid:
 Collegeprogramma (nog in de maak)
 Raadsbreed programma (nog in de maak)
 Integraal Meerjaren Veiligheidsbeleid 2019 – 2022 van Politie Noord-Holland (vaststelling
in november 2018 verwacht)
 Beleidsplan Veiligheidsregio 2016 – 2019
Actuele veiligheidsthema’s en ontwikkelingen
Actuele veiligheidsthema’s en ontwikkelingen zijn op dit moment onderwerpen die meerdere
sectoren raken en/of nieuw zijn. Denk hierbij aan de inrichting van vroegsignalering en de aanpak
van cybercrime.
Uit de (half)jaarrapportage Veiligheid komen risicofactoren naar voren ten aanzien van veiligheid.
Dit betreft met name de huidige krappe ambtelijke organisatie om taken volledig en goed uit te
voeren. Denk hierbij aan de BOA’s, inrichten leefbaarheidsoverleg en de aanpak personen met
verward gedrag.
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