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Onderwerp: Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 - 2018 Politie eenheid Noord-
Holland ‘Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland’. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: − De raad stemt in met het ontwerp Integraal meerjarenplan veiligheid 

2015 – 2018 ‘Samen aan zet voor een veiliger Noord-Holland’. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Dit voorstel gaat over het consulteren van uw raad over het ontwerp Integraal 
meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 – 2018 ‘Samen aan zet voor een veiliger Noord-
Holland’ (hierna RIVP). 
 
Kader 
Het RIVP is in de 95% concept versie gereed. De Politiewet 2012 bepaalt dat de 
burgemeesters en de hoofdofficier van justitie minimaal eens in de vier jaar een beleidsplan 
vaststellen voor de politie-eenheid die in hun gebied haar taak uitvoert. Voordat de 38 
burgemeesters en de HOvJ overgaan tot besluitvorming worden de gemeenteraden gehoord 
over het ontwerpbeleidsplan. 
 
In de aansturing van de politie binnen onze regionale eenheid is één van de 
sturingsmiddelen het RIVP. De Politiewet 2012 legt het initiatief voor het opstellen van het 
RIVP bij de regioburgemeester en geeft een aantal aanwijzingen voor de wijze waarop het 
regionaal beleidsplan tot stand moet komen. Uitgangspunt is volledige invulling geven aan 
lokale betrokkenheid. Om dit te bewerkstelligen zijn afspraken gemaakt over een eenduidige 
wijze waarop gemeenten hun input leveren voor het RIVP. De basis hiervoor ligt in een goed 
en onderling vergelijkbaar lokaal integraal veiligheidsbeleid. 
 
Conform de regionale afspraken heeft uw raad op 12 december 2013 het Lokaal Integraal 
Veiligheidsplan gemeente Bergen 2014 – 2018 vastgesteld. Dit plan heeft mede als input 
gediend voor het nu voorliggende RIVP. Naast de lokale veiligheidsplannen zijn ook de 
landelijke doelstellingen die de minister van Veiligheid en Justitie opstelt voor de politie 
relevant voor het RIVP. Hieronder volgt een bestuurlijke samenvatting van het RIVP. 
 
Bestuurlijke samenvatting 
Samenwerken aan veiligheid 

Pagina 1 van 4 
 



 

Integrale samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en politie heeft geleid tot 
het eerste integrale meerjarenbeleidsplan sinds de komst van de Nationale Politie. Het 
gedeelde belang voor een veilig Noord-Holland wordt hiermee versterkt met behulp van een 
leidraad voor gemeentegrenzen overschrijdende problematiek. Vanuit iedere organisatie is 
het besef dat gezamenlijke inspanning leidt tot een effectieve aanpak van problematiek in de 
eenheid Noord-Holland. 
 
Het proces om te komen tot vijf probleemgebieden toont de wijze van integraliteit aan. Naast 
de bestudering van alle gemeentelijke integrale veiligheidsplannen zijn er vanuit elke 
organisatie adviseurs en experts gevraagd input te leveren. Dit heeft geleid tot een selectie 
van een vijftal probleemgebieden die extra aandacht verdienen. Dit betreffen de volgende 
thema’s:  jeugd, geweld, ondermijning, high impact crimes en OGGZ problematiek. Ten 
behoeve van de integraliteit van de aanpak van deze thema’s worden uitvoeringsplannen 
gemaakt die concrete actiepunten bevatten. Deze bestrijken een periode van 4 jaar, gelijk 
aan de periode van de lokale integrale veiligheidsplannen.  
 
Strategische uitgangspunten 
Ter uitvoering van deze plannen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

a. De focus ligt op geprioriteerde veiligheidsthema’s, die probleemgericht worden 
aangepakt. 

b. Aanpak vindt plaats door de keten, via een combinatie van diverse maatregelen. 
c. Mensen worden gestimuleerd actief deel te nemen in de zorg voor veiligheid. 
d. Ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. 

 
Voortgang en monitoren 
De uitvoering wordt belegd bij een ambtelijke integrale werkgroep. Zij monitoren de 
voortgang op de uitvoering en rapporteren naar de lokale driehoek, voorzittersoverleg, 
regionaal bestuurlijk overleg en de regionale driehoek. De deelnemers van het 
voorzittersoverleg coördineren op bestuurlijk en strategisch niveau en koppelen dit terug 
naar de lokale driehoek en alle burgemeesters in het regionaal bestuurlijk overleg politie. 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij “ja” zegt? 
De raad herkent in het voorliggende RIVP de geprioriteerde veiligheidsthema’s uit het lokale 
integrale veiligheidsplan. Samen met de veiligheidspartners worden deze thema’s zo goed 
en slim mogelijk aangepakt in de komende planperiode. 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

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

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Veiligheid is een opdracht voor ons allemaal. Veiligheid is een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid, met voor iedereen een eigen rol en taak. Personen die in dit gebied 
wonen, werken en recreëren kunnen zelf veel doen om hun buurt en omgeving veiliger te 
maken, maar daarbij moet een ieder wel kunnen rekenen op een betrouwbare overheid. Een 
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overheid bestaande uit gemeenten, Openbaar Ministerie en politie die waar nodig hulp 
bieden bij het oplossen van veiligheidsproblemen. 
 
Omdat veiligheid niet begint of stopt bij gemeentegrenzen, valt veel winst te behalen met een 
evenwichtige gezamenlijke aanpak voor de hele eenheid. Samenwerking is bovendien een 
voorwaarde om de beschikbare capaciteit, financiële en andere middelen effectief en 
efficiënt te benutten. 
 
 
Regionale samenwerking 

 vindt plaats met gemeenten/via gemeenschappelijke regeling: 
 is onderwerp van onderzoek met gemeenten: 
 wordt nog niet onderzocht, biedt wel mogelijkheden omdat: 
 komt hier niet voor in aanmerking omdat: 

Regionale samenwerking vindt plaats op het niveau van de politie-eenheid Noord-Holland. 
Dit gebied omvat 38 gemeenten, de politie NH en het Openbaar Ministerie. 
 
 
Burgerparticipatie: nee, zonder overleg met adviseurs burgerparticipatie 
 
 
Externe communicatie: nee, zonder overleg met communicatieadviseurs 
 
 
Extern overleg gevoerd met: veiligheidspartners 
 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Nvt 
 
 
6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer 

wordt de raad daarover gerapporteerd? 
Tot 15 november 2014 kunnen voorstellen tot aanpassen van het RIVP ingediend worden. 
Op 3 december 2014 wordt het RIVP vastgesteld in het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie. 
 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
Er zijn geen middelen met dit voorstel gemoeid. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? Nvt 
 

 open-einde regelingen: 
 garantieverplichtingen: 
 risico’s gemeentelijke eigendommen: 
 overige risico’s: 
 opgenomen in het risicomanagementsysteem (Naris):  
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8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Het RIVP is een belangrijk instrument om de samenwerking tussen veiligheidspartners 
verder te consolideren. 
 
 
 
Bijlagen:  
• Ontwerp Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 – 2018 ‘Samen aan zet voor een 

veiliger Noord-Holland’. 
 
 
Bergen, 23 september 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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