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Aanleiding 
Voor elke collegeperiode wordt een nota integrale veiligheid opgesteld. Op die manier is de 
aansluiting geborgd tussen het integrale veiligheidsbeleid en de inzet van elk nieuw college. 
 
Gemeenten staan voor dezelfde uitdagingen en maken los van elkaar gelijksoortig beleid. Om beter 
regie te voeren op thema's die binnen de gemeenten, de politie-eenheid en de Veiligheidsregio spelen 
is wederom besloten om te komen tot een districtelijk integraal veiligheidsplan (IVP). In het district De 
Markiezaten wordt op het gebied van veiligheid op veel thema's al nauw samengewerkt. Met dit IVP 
kunnen de gemeenten hun samenwerking nog verder versterken en effectiever sturen. Het IVP 
benoemt de prioriteiten en strategische thema's op het gebied van veiligheid voor de periode 2023 tot 
en met 2026 voor de acht gemeenten die samen het politiedistrict De Markiezaten vormen. Deze 
opgaven komen op vier niveaus voor: regionaal, district, basisteam en lokaal. Doel is om met de acht 
gemeenten meer te sturen en invloed te hebben op (boven)regionale plannen. Een gedegen 
veiligheidsanalyse, trends en ontwikkelingen en de prioriteiten die op andere niveaus gesteld zijn, 
vormen de basis voor dit IVP. Om daadwerkelijke invloed te hebben op een districtelijke aanpak wordt 
op voorhand gewerkt vanuit die opgaven waarin de gemeenten elkaar zoveel mogelijk versterken. Het 
IVP voor de acht gemeenten wordt hiermee een belangrijk sturingsinstrument op districtelijk en 
basisteam niveau. 
 
Beoogd effect 
We willen dat iedereen zich gezond, welkom, thuis en veilig voelt in onze stad en dorpen, met gelijke 
kansen en bestaanszekerheid voor iedereen. 
 
Argumenten 
1.1 Ook deze bestuursperiode vormt het onderwerp veiligheid een belangrijk onderwerp 
De gemeente wil breed inzetten en niet alleen de feitelijke overlast en criminaliteit aanpakken maar wil 
het gevoel van veiligheid beïnvloeden. Echter, alleen kan de gemeente de veiligheid niet verbeteren. 
Dit kan alleen samen en met de inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en 
professionals op het gebied van veiligheid (zoals: politie, Openbaar Ministerie, brandweer). Het 
“Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026” geeft de kaders waaronder dit deze 
bestuursperiode vormgegeven zal worden. 
 
1.2   De gemeenteraad stelt de doelen vast 
Met het vaststellen van het "Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026' maakt uw raad 
gebruik van zijn kaderstellende rol op het gebied van veiligheid. Volgens artikel 38b, lid 1, Politiewet 
2012 stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vast die de 
gemeente nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Uitvoering van het plan valt of staat met een goede netwerksamenwerking 
Bij het integraal veiligheidsbeleid draait het om de benadering van veiligheid vanuit de 
netwerksamenwerking. Oplossingen voor veiligheidsproblemen worden gezamenlijk vormgegeven, 
waarbij een goede samenwerking tussen de diverse partners de sleutel tot succes is. Om te komen tot 
een goed gedragen en uitvoerbaar veiligheidsbeleid is deze samenwerking van groot belang. Dit vergt 
een grondhouding om gezamenlijk te willen werken om gedeelde belangen te realiseren. Om als 
gemeenten goed te kunnen sturen op de partners is het eveneens nodig om goed samen te werken 
en zoveel als mogelijk gezamenlijke uitgangspunten te hebben en de benodigde personele capaciteit 
en middelen. 
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1.2 Geformuleerde doelstellingen worden niet behaald 
Als risico kan worden benoemd dat doelstellingen zoals geformuleerd in het IVP niet worden behaald. 
Dit kan komen doordat de context ineens verandert of er capaciteitsproblemen ontstaan. 
 
Financiën 
Het “Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026 bevat geen besluitvorming over budgetten.  
 
Communicatie 
Na vaststelling van het “Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026” worden alle 
betrokkenen geïnformeerd. Dit geschiedt door toezending van het plan. 
 
Vervolg 
Het “Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026” geeft de kaders voor het lokale jaarlijkse 
Uitvoeringprogramma. Dat programma wordt uw raad separaat ter kennisname aangeboden. 
 
Het district De Markiezaten, de acht gemeenten, voeren vanaf 2019 jaarlijks een gezamenlijk 
onderzoek uit. Hierdoor ontstaat er een betrouwbaar beeld met een gedegen veiligheidsanalyse voor 
het district, de basisteams en de gemeenten. Deze analyse is gebaseerd op objectieve cijfers (o.a. 
van de politie) en subjectieve veiligheid (het veiligheidsgevoel van inwoners, te meten via de (CBS) 
Veiligheidsmonitor 2023 en Veiligheidsmonitor 2025). Op basis hiervan kunnen de prioriteiten op 
districtsniveau, op basisteamniveau en op lokaal niveau getoetst en eventueel bijgesteld worden. 
 
Bijlagen 

1. Integraal Veiligheidsplan De Markiezaten 2023-2026. 


