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Integraal veiligheidsplan 2008-2012

Aan de Raad,
Heerhugowaard, 19febnjari 2008

Beknopt voorstel
Het Integraal veiligheidsplan 2008-2012 vast te stellen.
Toelichtinq
Aanleiding
In September 2005 is het laatste integraal veiligheidsplan door de raad vastgesteld. Het betrof een
uitvoeringsprogramma 2006 met een doorkijk naar 2007. De raad heeft daarna in het
raadsprogramma 2006 geconstateerd dat veel incidenteel is gebeurd met het oog op de korte
termijn, maar dat samenhang en verbinding van de maatregelen en acties op het gebied van
veiligheid werd gemist. De raad wilde dat het college beleid ontwikkelt waarin samenhang,
verbinding en continu'iteit zitten om de veiligheid structured te versterken met het oog op de langere
termijn en om wegglijden in de (nabije) toekomst te voorkomen. Het ging daarbij ook om trends te
signaleren die van invloed zijn op de veiligheidsbeleving van de inwoners en hier actief als
gemeente regie in te voeren. De raad heeft het college daarom verzocht een integraal
veiligheidsbeleidsplan voorte leggen aan de raad.

Integraal veiligheidsplan 2008-2012
Het Integraal veiligheidsplan 2008-2012 is grotendeels vormgegeven volgens het stramien van de
methode Kernbeleid veiligheid van de VNG en bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Visie
2. Veiligheidsanalyse
3. Prioriteiten
4. Organisatorische borging
Bijlage 1: Aanpak op de veiligheidsvelden
Bijlage 2: Eindverslag inspraakprocedure
Bijlage 3: Verklarende lijst van afkortingen
Bijlage 4: Organisatieschema aanpak op de veiligheidsvelden
Bijlage 5: Veiligheidsrapportage Heerhugowaard 2007 (aparte publicatie)
In hoofdstuk 1 wordt met name de relatie met de raads- en collegedoelstellingen weergegeven.
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven welke veiligheidsaspecten in Heerhugowaard het sterkste naar
voren komen. Hiervoor zijn de belangrijkste resultaten uit de Veiligheidsrapportage 2007 en de
Wijkmonitor 2007 gebruikt.
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In hoofdstuk 3 worden, mede aan de hand van de veiligheidsanalyse, 7 prioriteiten benoemd:
A. Verkeersveiligheid
B. Jeugd en veiligheid
C. Burenruzies en huiselijk geweld
D. Geweld, vernielingen en vermogensdelicten op straat
E. Brandweerzorg en fysieke veiligheid
F. Integrale handhaving
G. Organisatiecriminaliteit en integriteit
Bij elk van de prioriteiten zijn maatregelen aangegeven voor de komende jaren. In een apart schema
worden zoveel mogelijk jaaiiijks de beleidsintensiveringen in beeld gebracht en de eventuele kosten
genoemd die dan bij de voorafgaande Voorjaarsnota's opgenomen worden.
In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de organisatorische aspecten van het integraal veiligheidsbeleid.
In bijlage 1 wordt een integraal beeld geschetst van de aanpak op alle veiligheidsvelden. Dit is onder
andere het resultaat van interviews met alle afdelingshoofden binnen de gemeentelijke organisatie.
In bijlage 2 is het eindverslag van de inspraakprocedure opgenomen (zie paragraaf hieronder). In
bijlage 3 is een verklarende lijst van afkortingen opgenomen. In bijlage 4 is een schema opgenomen,
waarin de betrokkenheid bij de aanpak op de veiligheidsvelden is weergegeven van de
gemeentelijke afdelingen en enkele externe partijen, zoals de politie. Bijlagen 1 en 4 zijn ontworpen
om in een later stadium gecombineerd te worden tot een webdocument.
Bijlage 5 bestaat uit de aparte publicatie van de Veiligheidsrapportage Heerhugowaard 2007. De
Veiligheidsrapportage is vervaardigd door de afdeling Advies op basis van geregistreerde incidenten
uit bedrijfsinformatiesysteem van de politie Noord-Holland Noord en geeft trendcijfers per wijk.
Dezelfde gegevens zijn ook eerder gebruikt in de publicatie Wijkmonitor 2007. Zowel de
Veiligheidsrapportage Heerhugowaard 2007, als het Integraal Veiligheidsplan 2008-2012 zijn
tevoren besproken met de politie. Bij de maatregelen met betrekking tot de opkomsttijden van de
brandweer is het rapport "Operationele prestaties Brandweer: opkomsttijden" van de Inspectie
openbare orde en veiligheid betrokken.
Financiele consequenties
In het Integraal veiligheidsplan 2008-2012 zijn geen financiele consequenties opgenomen voor
2008. Wei worden er verwachte en eventuele kosten van maatregelen aangegeven voor de jaren
daarna. Deze zijn aangegeven in het schema beleidsintensiveringen in hoofdstuk 3 Prioriteiten. Op
deze kosten wordt teruggekomen in de Voorjaarsnota 2008 en de Voorjaarsnota's van de
daaropvolgende jaren.
Op dit moment wordt derhalve niet van de raad gevraagd om een akkoord te geven voor de
vermelde toekomstige kosten van deze maatregelen. De daadwerkelijke uitvoering van de
genoemde maatregelen uit het plan zal daarmee afhangen van de afwegingen die gemaakt worden
bij de Voorjaarsnota's.
Eindverslag inspraakprocedure
Op 11 december 2007 heeft het college van B&W besloten het Integraal veiligheidsplan 2008-2012
in concept vast te stellen. Daamaast is besloten het conceptplan conform de Inspraakverordening
voor te leggen aan inwoners en belanghebbenden.

Het concept is vanaf 18 december 2007 gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit is
bekendgemaakt middels publicatie en middels het toezenden berichtgeving aan diverse groepen
belanghebbenden binnen en buiten de gemeentegrenzen. Daamaast is op 17 januari 2008 een
brede inspraak- en informatiebijeenkomst georganiseerd, waarbij inwoners en belanghebbenden
hun zienswijze kenbaar konden maken. Het verslag van deze avond is in dit eindverslag
opgenomen, alsmede een overzicht van de ingediende zienswijzen en de geformuleerde reacties
daarop.
Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,
De secretaris,

de burgemeester, „

Bijlage: Integraal veiligheidsplan 2008^2012\ met daarin opgenomen het eindverslag van de
inspraakprocedure
Advies commissie Ml d.d. 3 maart 2008
Bespreekstuk

H E E R H U G O N A / A /\

R D

Nr. 2008-030

de Raad van de gemeente Heerhugowaard;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 19 februari 2008;
gelet op het advies van de commissie middelen d.d. 3 maart 2008;
b e s I u it
het Integraal veiligheidsplan 2008-2012 vast te stellen.

Heerhugowaard, 25 maart 2008
De Raad voornoemd,
i griffier,

de voorzitter,
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