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Onderwerp: Vaststelling van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2014-2018. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - Het Lokaal Integraal Veiligheidsplan gemeente Bergen, 2014-2018 vaststellen.  
 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Om de inspanningen op het gebied van gemeentelijke veiligheidszorg te kunnen richten en 
inrichten heeft de gemeente veiligheidsbeleid nodig. Dat in de regio Noord-Holland Noord de 
benaming Lokaal Integraal Veiligheidsplan (LIVP) heeft gekregen. Met dit LIVP levert de gemeente 
ook input voor de prioriteitstelling van de politie (verplichting nieuwe Politiewet). De gemeente 
Bergen beschikte tot dusver niet over een LIVP. Vanuit het Rijk wordt er al jaren druk uitgeoefend 
dat alle gemeenten in Nederland over een dergelijk plan/beleid beschikken. 
 
In de vigerende programmabegroting heeft uw gemeenteraad zich tot doel gesteld een LIVP op te 
stellen. Ons college heeft daartoe eind 2012 een startnotitie vastgesteld. Daarna is een proces 
gestart van opstelling, dat heeft geleid tot het LIVP dat nu voorligt. Een veilige leefomgeving met 
voldoende voorzieningen is ook een van de vijf uitgangspunten van het huidige coalitieakkoord. 
 
Op basis van een veiligheidsscan, bestaand beleid en ervaringsdeskundigheid is invulling gegeven 
aan het LIVP “samen veilig”. Ondanks het feit dat de gemeente tot dusver niet over een LIVP 
beschikte, zijn er al veel initiatieven ontplooid die een bijdrage leveren aan een veilig en leefbaar 
Bergen. Deze bestaande situatie heeft daarom als uitgangspunt gediend voor het LIVP. Het vormt 
in die zin meer een compilatie van bestaand (facet)beleid, dan nieuw beleid.  
 
De notitie die nu voorligt geeft de visie weer die de gemeente Bergen hanteert binnen de 
gemeentelijke veiligheidszorg. Een belangrijk onderdeel daarvan is dat veiligheidszorg een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is en dat partners (politie, justitie, maatschappelijke 
organisaties, scholen, ondernemers en inwoners) elkaar veelal nodig hebben om het gestelde doel 
te bereiken. Daarnaast geeft het LIVP per veiligheidsthema (veilige woon- en  
leefomgeving/bedrijvigheid en veiligheid/jeugd en veiligheid/fysieke veiligheid/integriteit & 
veiligheid) weer welke doelen worden nagestreefd en welke activiteiten al worden ingezet en welke 
nieuwe initiatieven gaan worden ingezet om die doelen te bereiken.  
 
Voor de verdere inhoud wordt verwezen naar het LIVP. 
 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

1. Het LIVP ligt nu ter vaststelling voor, omdat is afgesproken binnen deze raadsperiode een 
LIVP vast te stellen. Binnen de werkingsduur van dit LIVP vindt een 
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gemeenteraadsverkiezing plaats. In het najaar van 2014 komt de politie met een voorstel 
voor een meerjarenbeleidsplan 2015 – 2018. De basis hiervoor vormen de 38 lokale IVP’s. 
Deze planning maakt het mogelijk dat de nieuwe gemeenteraden input hiervoor leveren. 
Wij stellen voor het LIVP Bergen nu vast te stellen, omdat de cijfers laten zien dat de 
veiligheidsthema’s waarop het LIVP zich richt al enige jaren een gelijkmatige trend laten 
zien. Mocht na de gemeenteraadsverkiezingen blijken dat de nieuwe gemeenteraad 
belangrijke wijzigingen wenst dan wordt het LIVP hierop aangepast. 

 
2. Het vergroten en het behouden van de veiligheid van de inwoners van de gemeente 

Bergen vormt de belangrijkste doelstelling van het LIVP. Indien de gemeenteraad het LIVP 
vaststelt en de nota in werking treedt, leidt dit tot een gestructureerde werkwijze, die is 
gericht op het structureel voorkomen van onveiligheid (dit binnen de invloedssfeer van de 
lokale overheid en partners). Jaarlijks maakt ons college een jaarverslag om de effecten 
van de inspanningen te meten, het beleid te kunnen herijken en opnieuw de prioriteiten te 
stellen.  

 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: kadernota. 
 opiniërend: 
 kaderstellend: 
 maatschappelijk urgent: 
 budgetrecht: 
 anders, nl.: 

 
 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
 
Regionale samenwerking 

vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: een aantal taken die binnen het 
LIVP wordt uitgevoerd valt binnen een GR. Het gaat dan bijvoorbeeld om taken die vallen binnen 
de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.  

 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie.  
 
Externe communicatie : Nee 
 
Extern overleg gevoerd met : Politie, OM, veiligheidsregio Noord-Holland Noord, Koninklijke 
Horeca Nederland. 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Er zijn geen andere mogelijkheden en de beslisruimte is nihil. De gemeente heeft zich in regionaal 
verband ‘verplicht’ tot vaststelling van een LIVP binnen de gebruikte kaders. Daarnaast eist de 
nieuwe Politiewet een kaderstellend document op basis waarvan de prioritering plaatsvindt.  
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 

Bij de vaststelling van het LIVP treedt deze in werking. Jaarlijks wordt de gemeenteraad hierover 
op de hoogte gesteld middels een jaarverslag.  
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De realisatie van het LIVP valt binnen de programmabegroting programmaonderdeel II van 
programma 1: inwoners en bestuur. 
 
De werkzaamheden die voortvloeien uit het LIVP worden uitgevoerd binnen reeds bestaande 
budgetten, binnen de bestaande beleidsterreinen (gevolg facetbeleid). Dit is een situatie die binnen 
de schaalgrootte van Bergen prima kan blijven bestaan. Overleg en afstemming binnen de 
werkgroep LIVP is wenselijk/noodzakelijk. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit 
 
Er zijn geen overkoepelende, externe subsidiebronnen.  
 
 
Risico’s 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige: 

 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Regionaal heeft de gemeente Bergen zich gecommitteerd aan de opdracht om een LIVP op te 
stellen. Dit heeft zijn doorwerking gehad in het coalitieakkoord en de programmabegroting.  
 
 
 
 
Bijlagen:  
 
Lokaal Integraal Veiligheidsplan gemeente Bergen, 2014-2018.  
 
 
 
Bergen, 29 oktober 2013 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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