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(Publieks)samenvatting
In de begroting 2010 was het Kernbeleid Veiligheid een van de speerpunten van het programma
openbare orde en veiligheid. Daarnaast is al enige tijd een wijziging van de Gemeentewet in
voorbereiding die de regierol van de gemeente moet verstevigen in het lokaal veiligheidsbeleid.
In het wetsvoorstel wordt opgenomen de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsplan voor
vier jaar. In nauwe samenwerking met lokale partners is een Kadernota Integrale Veiligheid 20112014 opgesteld. Het plan geeft de kaders en doelen aan en de inspanningen die de komende jaren op
veiligheidsgebied worden gedaan. In Jaarplannen worden de acties en projecten geïnitieerd om de
doelen uit de Kadernota te realiseren. De projecten en acties worden gezamenlijk met actoren
gerealiseerd. Hierover wordt vervolgens jaarlijks verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad, die
dan eventueel kan bijsturen.
Voorgesteld besluit
De Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 vast te stellen.
Inleiding
Al vanaf 1995 wordt in Velsen gesproken over integrale veiligheid. De organisatie hiervan werd
destijds gekoppeld aan sociale vernieuwing en de bestuurlijke preventie van criminaliteit. Eerst in
2004 is sprake van verdere structuur in de vorm van de Nota “Velsen Veiliger”. Deze nota vormde
een beleidskader voor een integraal veiligheid- en handhavingsbeleid, dat vervolgens werd vertaald in
een activiteitenprogramma voor de periode 2005-2009. Inmiddels is in 2009 het kader voor het
gemeentelijk handhavingbeleid vastgesteld.
Enige jaren terug heeft de VNG de handreiking Kernbeleid Veiligheid uitgebracht, die basis is
geweest voor het opstellen van de kadernota onder regie van de gemeente. Het systeem van het
kernbeleid beoogt dat alle actoren een bijdrage leveren aan de lokale veiligheid en daar gezamenlijk
aan werken.
Daarnaast is al enige tijd een wijziging van de Gemeentewet in voorbereiding die een en ander ook
wettelijk vastlegt. De wijziging behelst het vastleggen van de regierol van de gemeente in het lokaal
veiligheidsbeleid en het invoeren van de verplichting tot het opstellen van een veiligheidsplan voor
telkens vier jaar. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer.
In nauwe samenwerking met partners zoals politie, brandweer, bureau Halt, Veiligheidshuis
Kennemerland, het bedrijfsleven - MKB en Regionaal Platform Criminaliteitspreventie welzijnsinstellingen, onderwijsorganisaties en wooncorporaties is de Kadernota Integrale Veiligheid
2011-2014 tot stand gekomen. In deze nota worden kaders en doelen gesteld en worden de
inspanningen benoemd die de gemeente en haar partners zich de komende jaren getroosten op dit
terrein.
In Jaarplannen zullen die inspanningen - acties en projecten - worden vertaald om de doelen uit de
Kadernota te halen.
Hierover zal jaarlijks verantwoording worden afgelegd aan de raad, binnen het raam van de jaarlijkse

cyclus van planning en control. De raad kan dan eventueel bijsturen.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Een veilige gemeente creëren met en voor inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
gasten/ bezoekers van onze gemeente. Een veilige gemeente is een aantrekkelijke gemeente. De opzet
is dat alle actoren, inclusief de burgers een bijdrage leveren aan deze veiligheid. Veiligheid is immers
niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid.
Kader
Begroting 2010, programma openbare orde en veiligheid
Handreiking Kernbeleid Veiligheid van de VNG.
Wetsvoorstel wijziging Gemeentewet
Argumenten
Kernbeleid integrale veiligheid was een van de speerpunten van de begroting 2010 en heeft tot doel
het bevorderen van een integrale aanpak van veiligheidsvraagstukken gezamenlijk met lokale
partners. Hiertoe dienen beleidskaders en een organisatiestructuur te worden vastgesteld.
Hiermee wordt tevens vooruit gelopen op de wijziging van de Gemeentewet, die de regierol van de
gemeente in het lokaal veiligheidsbeleid vastlegt/ verstevigt en de verplichting oplegt tot het opstellen
van een integraal veiligheidsplan voor vier jaar. Het door de raad vast te stellen integraal
veiligheidsplan is het geëigende instrument om vast te stellen wat de lokale veiligheidsproblemen
zijn. Deze bepalen ook waar de aanpak van de veiligheidspartners zich op richt.
Maatschappelijk draagvlak
Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties en instellingen verwachten een actieve gemeente
op het gebied van de lokale veiligheid. Doel van deze Kadernota is nu juist om dit een
gezamenlijke/wederkerige aangelegenheid te laten zijn.
Financiële consequenties
Vooralsnog is uitgangspunt dat alleen regulier budget wordt ingezet om de doelen van de kadernota te
halen. Het thans beschikbare budget IVB biedt geen ruimte voor extra inzet.
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