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Aan de raad,
Onderwerp
Kadernota integrale veiligheid 2019-2022
Gevraagde beslissing
1. Instemmen met het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022
Grondslag
Het Integraal Veiligheidsbeleid is een wettelijke taak van de gemeente met betrekking tot Openbare Orde
en Veiligheid op basis van artikel 38b politiewet 2012.
Inleiding
Eens per vier jaar stelt de gemeenteraad een lokaal veiligheidsbeleid vast. In dit beleid geeft de
gemeenteraad de richting aan voor een lokale veiligheidsaanpak door prioriteiten en doelen vast te
stellen. In 2018 loopt het huidige beleid af.
Beoogd effect
Richting geven aan de veiligheidsaanpak en de samenwerking door het opstellen van meerjarig lokaal
veiligheidsbeleid, waarbij wordt voldaan aan huidige wet- en regelgeving, met als doel een veilig
leefklimaat in Bunnik.
Beschrijving varianten/mogelijkheden
Niet van toepassing.
Argumenten
1.1 Het huidige veiligheidsbeleid liep vorig jaar (2018) af.
In 2018 liep het veiligheidsbeleid af. Er is daarom behoefte aan nieuw beleid.
1.2 Wettelijke verplichting
Het vaststellen van een meerjarig lokaal veiligheidsbeleid is een wettelijke verplichting.
1.3 De kadernota stelt kaders en prioriteiten
De kadernota integrale veiligheid 2019-2022 stelt de prioriteiten en doelen voor het beoogde effect.
Ook schept zij de kaders waarmee de raad later haar controlerende taak kan uitvoeren op het gebied van
lokale veiligheid. De kadernota integrale veiligheid 2019-2022 legt de basis voor het uitvoeringsplan dat
aansluitend door het college begin 2019 zal worden vastgesteld.

Kanttekeningen
1.1 Er zijn geen gegevens beschikbaar om de veiligheidsbeleving in beeld te brengen.
Deze data is van belang bij het bepalen van de belangrijke onderwerpen in het beleid. Nu is uitgegaan
van alleen objectieve data maar dit kan een vertekend beeld geven van de werkelijke behoefte.
1.2 Voor het eerst is een helder overzicht tot stand gebracht van de financiële ruimte voor de uitvoering.
Daarin valt op dat er weinig flexibel budget beschikbaar is voor projectmatige activiteiten zoals een
campagne preventie woninginbraken of auto-inbraken.
1.3 De kadernota is besproken in het Open Huis van 24 januari 2019
Er zijn vragen gesteld over het ontbreken van de uitwerking van de aanpak en cijfers over het
veiligheidsgevoel, de minder concrete doelstellingen met betrekking tot ondermijning en de
persoonsgerichte aanpak en het ontbreken van het thema jeugd en alcohol.
De prioriteiten voor deze kadernota zijn in het Open Huis van 1 november 2018 opgesteld. Vervolgens zijn
doelstellingen geformuleerd. Dit is waar de gemeente zich op zal richten de komende vier jaren. Het
college werkt deze nader uit en zal de gemeenteraad hiervan op de hoogte stellen. Jeugd en alcohol
volgen later in 2019 in het Preventie en Handhavingsplan alcohol. De beperkingen door het ontbreken van
cijfers zijn bekend en deze kadernota stuurt erop aan zicht te krijgen om vervolgens concrete
doelstellingen te kunnen formuleren.
Kosten, baten en dekking
Door de bijstelling van de formatie met de nota van actualisatie is voldoende formatie beschikbaar om
uitvoering te geven aan het veiligheidsbeleid en het later vast te stellen uitvoeringsplan.
De mate waarin we uitvoering geven aan gerichte projecten of campagnes zijn afhankelijk van het
beschikbare budget. Bij de evaluatie van het uitvoeringsplan 2019 wordt in beeld gebracht in hoeverre het
budget toereikend is voor het behalen van de gestelde doelen.
Uitvoering
Na vaststelling van de kadernota integrale veiligheid 2019-2022:
- Wordt het veiligheidsbeleid gedeeld met interne en externe partners.
- Wordt het veiligheidsbeleid bekend gemaakt via de website van de gemeente.
- Wordt het uitvoeringsplan veiligheid 2019 bij het college ter vaststelling aangeboden.
Bijlagen
Kadernota integrale veiligheid 2019-2022
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De raad van de gemeente Bunnik;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-12-2018;

besluit:
1.

In te stemmen met de kadernota integrale veiligheid 2019-2022.
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De griffier a.i.,
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dhr. R. van Bennekom
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