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Veiligheidsanalyserapportage
Voorbereiding op de politiek-bestuurlijke avond LIVP 2019-2022
Dinsdag 22 januari 2019 van 20.00 – 22.00 uur (gemeentehuis Langedijk)

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 uit de Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio's. Daarnaast heeft de
gemeente met verschillende veiligheidsvraagstukken te maken. Dit betekent dat de gemeente, in
samenwerking met diverse ketenpartners, een regierol heeft binnen het lokaal veiligheidsdomein. De
gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de prioritering in het lokaal veiligheidsbeleid. Daarnaast
stelt de gemeenteraad dit beleid vast en controleert zijn op de uitvoering van het beleid. Meer
informatie over de rol van de gemeenteraad bij veiligheid kunt u vinden via de volgende link:
https://www.raadsledenenveiligheid.nl/raadsleden-en-veiligheid.
Een effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes (prioriteiten, beleidsinstrumenten en
samenwerking). Door deze keuzes te verankeren in een Lokaal Integraal Veiligheidsplan (hierna:
LIVP) heeft de gemeente 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 in
2019 en verder wordt een nieuw LIVP voor de beleidsperiode 2019-2022 ontwikkeld. Tijdens deze
politiek-bestuurlijke avond wordt u meegenomen in de ontwikkeling van dit nieuwe LIVP én gaan wij
samen de prioriteiten en beleidsuitgangspunten voor de komende beleidsperiode bepalen.
Stappenplan
Het Kernbeleid Veiligheid 2017 van de VNG wordt gebruikt als leidraad voor het opstellen van het
nieuwe LIVP. Hieronder treft u het relevante stappenplan aan:
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

Product
Startnotitie en collegebesluit
Veiligheidsanalyserapportage
Prioriteiten en beleidsuitgangspunten
LIVP en raadsbesluit
Uitvoeringsprogramma 2019 en collegebesluit

De eerste twee stappen zijn afgerond. Momenteel is stap 3 aan de orde waar de politiek-bestuurlijke
avond deel van uitmaakt. Het bepalen van de prioriteiten voor de komende beleidsperiode wil niet
zeggen dat op de overige veiligheidsthema’s niet wordt ingezet, integendeel. Op deze prioritaire
veiligheidsthema’s gaan we extra inzet plegen met onze ketenpartners en met inachtneming van de
beschikbare capaciteit binnen de betrokken teams in de organisatie.

Veiligheidsanalyserapportage en voorselectie mogelijke prioriteiten
Bijgevoegd treft u als achtergrondinformatie de veiligheidsanalyserapportage aan. In deze rapportage
zijn de relevante informatiebronnen (zoals politiecijfers en informatie uit het veld c.q. van de
ketenpartners) bij elkaar gebracht om zodoende een analyse uit te kunnen voeren voor wat betreft de
mogelijke prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode. Deze veiligheidsanalyserapportage kunt u dan
ook beschouwen als het lokaal veiligheidsbeeld. Op basis van deze analyse heeft het Team
Veiligheid, gezien de werkvorm tijdens de politiek-bestuurlijke avond, een voorselectie van mogelijke
prioriteiten voor u gemaakt. In onderstaande tabel zijn alle veiligheidsthema’s (conform Kernbeleid
Veiligheid 2017 van VNG) in beeld gebracht. De tien dikgedrukte veiligheidsthema’s vormen
tezamen de voorselectie (1.1 / 1.3 / 2.4 / 2.5 / 3.1 / 3.3 / 4.1 / 5.1 / 5.2 / 5.4). Voor wat onder een
bepaald veiligheidsthema wordt verstaan, wordt u naar de bijgevoegde veiligheidsanalyserapportage
verwezen.
1. Veilige woonen leefomgeving

2. Bedrijvigheid
en veiligheid

3. Jeugd en
veiligheid

4. Fysieke
veiligheid

5. Integriteit en
veiligheid

1.1. Sociale
kwaliteit
(intermenselijke
relaties)

2.1. Veilig
winkelgebied

3.1. Jeugdoverlast

4.1.
Verkeersveiligheid

5.1. Polarisatie en
radicalisering

1.2. Fysieke
kwaliteit (kwaliteit
woonomgeving)

2.2. Veilige
bedrijventerreinen

3.2.
Jeugdcriminaliteit /
individuele
probleemjongeren

4.2. Brandveiligheid

5.2.
Georganiseerde
ondermijnende
criminaliteit

1.3. Objectieve
veiligheid (veel
voorkomende
en high impact
criminaliteit)

2.3. Veilig uitgaan

3.3. Jeugd,
alcohol en drugs

4.3. Externe
veiligheid

5.3. Veilige Publieke
Taak

1.4. Subjectieve
veiligheid

2.4. Veilige
evenementen

3.4. Veilig in- en om
de school

4.4.
Rampenbestrijding
en crisisbeheersing

5.4.
Informatieveiligheid
(w.o. cybercrime)

2.5. Veilig
toerisme

5.5. Ambtelijke en
bestuurlijke integriteit

Werkvorm politiek-bestuurlijke avond
Als werkvorm voor de politiek-bestuurlijke avond LIVP 2019-2022 is gekozen voor de online tool
Mentimeter. Aan de hand van de Mentimeter zullen een aantal vragen aan u gesteld worden over de
voorselectie, de prioriteiten en de beleidsuitgangspunten. De vragen en uw antwoorden komen dan
live binnen op het grote scherm zodat wij met elkaar in gesprek kunnen. Om aan de Mentimeter te
kunnen deelnemen, is het van belang dat u een device (smartphone of tablet) meeneemt. Het is de
bedoeling dat u ter plaatse met uw device inlogt op de Mentimeter.
Slot
Mocht u bij voorbaat over deze avond een vraag hebben, dan kunt u zich wenden tot ons Team
Veiligheid:
- Maartje Schutte: m.schutte@gemeentelangedijk.nl;
- Denan Slatina: d.slatina@gemeentelangedijk.nl.
Graag zie ik u tijdens de politiek-bestuurlijke avond LIVP 2019-2022 zodat wij samen voor de
komende beleidsperiode de veiligheidsprioriteiten en beleidsuitgangspunten kunnen bepalen.
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