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Gevraagde beslissing(en)
Het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen.
Inleiding
De lokale overheid heeft als kerntaak ‘veiligheid’, concreet de veiligheid van de inwoners en ervoor
zorgen dat de openbare orde wordt gehandhaafd. De gemeente heeft hierin wettelijke verplichtingen.
Deze verplichtingen komen onder andere voort uit de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio's.
Daarnaast heeft de gemeente met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit houdt in dat de
gemeente, in samenwerking met diverse ketenpartners, een regierol heeft binnen het lokaal
veiligheidsdomein.
Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist strategische keuzes. Hierbij kunt u denken aan
prioriteiten, beleidsinstrumenten, capaciteit en samenwerking. Door deze keuzes te verankeren in een
Lokaal Integraal Veiligheidsplan (hierna: LIVP) heeft de gemeente de elementen sturing, integraliteit
en regievoering in de uitvoeringsfase geborgd. Het huidige LIVP loopt af. Om een optimale invulling te
blijven geven aan de regierol van de gemeente voor de komende beleidsperiode is een nieuw LIVP
2019-2022 ontwikkeld. Het Kernbeleid Veiligheid 2017 van de VNG is gebruikt als leidraad voor het
opstellen van het nieuwe LIVP.
Tijdens de politiek-bestuurlijke avond LIVP 2019-2022 zijn door de (burger)raadsleden de prioriteiten
voor de komende beleidsperiode bepaald. De vier prioritaire thema’s zijn:
Sociale kwaliteit (intermenselijke relaties);
Jeugd, alcohol en drugs;
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
Informatieveiligheid (waaronder cybercrime).
Het LIVP sluit aan bij de landelijke en regionale vastgestelde prioriteiten en op flankerend beleid. De
lokale prioriteiten en accenten worden weergegeven in het LIVP.
Beoogd resultaat
Een vastgesteld LIVP 2019-2022 waarmee de gemeente invulling geeft aan het regierol op het
veiligheidsterrein en kan komen tot een sluitende integrale veiligheidsaanpak.

Argumenten
1.1

Optimale invulling regierol gemeente voor de beleidsperiode 2019-2022 op het
veiligheidsterrein
Effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist strategische keuzes. Deze keuzes worden
verankerd in een gedegen LIVP. Hiermee geeft de gemeente samen met haar ketenpartners
invulling aan haar regierol in het veiligheidsdomein. Zo zijn de vier prioritaire thema’s en
daarmee de inzet van de beschikbare capaciteit voor de komende beleidsperiode door de
(burger)raadsleden bepaald tijdens de politiek-bestuurlijke avond d.d. 22 januari 2019. De
onderbouwing voor deze prioriteiten is terug te vinden in de veiligheidsanalyserapportage (zie
bijlage 2) die voorafgaand aan de prioriteitenpeiling met de (burger)raadsleden is gedeeld.

1.2 Het LIVP is een bruikbaar beleidsinstrument gebleken
De ervaring is dat zowel de gemeenteraad en het college als de ambtelijke organisatie het
huidige LIVP 2015-2018 beschouwen als een effectief beleidsinstrument om sturing en
uitvoering te geven aan de gemaakte keuzes in het veiligheidsdomein.
Kanttekeningen
1.1 Een LIVP is niet wettelijk verplicht
Het is niet wettelijk vastgelegd dat een gemeente een LIVP moet hebben. Echter is het wel aan
te raden om een LIVP te ontwikkelen, zodat de gemeente optimaal vorm kan geven aan haar
regierol in het veiligheidsdomein. Bovendien kunnen de bestuursorganen aan de hand van het
LIVP adequater invulling geven aan hun kaderstellende en controlerende rol waarbij de
transparantie gedurende het proces geborgd is.
1.2 Ontwikkelingen ten aanzien van de ambtelijke fusie in relatie tot beschikbare capaciteit
De ontwikkelingen met betrekking tot de ambtelijke fusie zorgen er voor dat het gemeentelijk
apparaat voor dit traject wordt ingezet. Deze capaciteitsinzet heeft ook een relatie met de
beschikbare capaciteit voor (de uitvoering van) het nieuwe LIVP. Hier is echter rekening mee
gehouden en er is ruimte voor externe inhuur van going concern zaken.
Communicatie
Ten behoeve van zowel de interne als de externe communicatie zijn twee producten opgeleverd:
enerzijds een infographic zijnde de samenvatting van het nieuwe LIVP (zie bijlage 3) en anderzijds het
communicatieframe zijnde de communicatiestrategie (zie bijlage 4). Tijdens de politiek-bestuurlijke
avond zijn ook de bestuurlijke uitgangspunten voor het nieuwe LIVP 2019-2022 bepaald. Eén van
deze uitganspunten is aandacht voor de externe communicatie met de doelgroepen zoals inwoners en
ondernemers. Dit uitgangspunt is in voorliggend LIVP verankerd en zal tevens terugkomen in het
jaarlijks uitvoeringsprogramma van het LIVP. De communicatie-aanpak in het frame beschrijft de
richting voor de komende jaren op hoofdlijnen. Op onderdelen en thema’s worden
(communicatie)middelen verder uitgewerkt.
Participatie (Interactief werken)
Om te komen tot een nieuw LIVP is een zeer interactief traject doorlopen. Diverse interne en externe
ketenpartners hebben achter de schermen input aangeleverd bij de totstandkoming van het nieuwe
LIVP. Bovendien zijn diverse bronnen, zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens, geraadpleegd
die tezamen verwerkt zijn in de veiligheidsanalyserapportage. Hierbij kunt u denken aan de
tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor (enquête met diverse veiligheidsgerelateerde vragen) die door onze
inwoners wordt ingevuld. Op basis van deze veiligheidsanalyserapportage hebben de
(burger)raadsleden tijdens de politiek-bestuurlijke avond d.d. 22 januari 2019 de prioriteiten voor de
komende beleidsperiode bepaald voorzien van belangrijke bestuurlijke uitgangspunten zoals
integraliteit en focus op preventie. Burgerparticipatie wordt meegenomen in de uitvoering van het
LIVP.
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Financiën
Activiteiten en interventies voortvloeiend uit het LIVP zijn geborgd in de reguliere planning- en control
cyclus c.q. reguliere budgetten. Waar nodig worden, in het kader van het jaarlijks
uitvoeringsprogramma LIVP, via de reguliere planning- en control cyclus extra financiële middelen
gereserveerd.
Vervolgstappen




uitvoeren Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;
ontwikkelen Uitvoeringsprogramma 2019;
informeren partners en netwerk over nieuw Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit
1.

Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Bijlagen ter informatie
2.
3.
4.
5.
6.

Veiligheidsanalyserapportage;
Infographic Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;
Communicatieframe Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022;
Collegebesluit Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van 26 februari 2019;
Startnotitie Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022.

Burgemeester en wethouders van Langedijk,

E. Annaert
gemeentesecretaris/directeur

Raadsvoorstel

L.A.M. Kompier
burgemeester
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De raad van de gemeente Langedijk;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019, nummer 28;

b e s l u i t:

het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van
de raadsgriffier

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter

L.A.M. Kompier

