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Voorgesteld besluit 
 
Het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 vast te stellen. 
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RAADSVOORSTEL 

 
1. INLEIDING 
Conform artikel 38b lid 1 van de Politiewet 2012 stelt de gemeenteraad ten minste eenmaal 
in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft voor de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid en de hulpverlening door de politie. Deze 
doelen worden lokaal vastgesteld in een Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 
(hierna te noemen IVB). In het IVB leest u waar de komende 4 jaren op hoofdlijnen op 
ingezet wordt. Naast de thema’s genoemd in het IVB wordt er aandacht besteed aan alle 
overige thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid.  
 

 
2. TOELICHTING OP HET ADVIES 
In oktober is de 95% versie van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) 2019-
2022 van de politie besproken in de gemeenteraad en het IMV is op 22 november 2018 
tijdens het Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie vastgesteld. Dit is regionaal beleid. Hierin 
zijn de volgende prioriteiten opgenomen: 

 Aanpak criminaliteit met een ondermijnend effect op de samenleving (thema drugs, 
uitbuiting en deels thema fraude en ondermijning). 

 Versterken ketensamenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein (hierbij ook de 
onderdelen uit de thema’s geweld en overlast). 

 CTER; contraterrorisme en tegengaan van Radicalisering en Extremisme (thema 
polarisatie). 

 Aanpak cybercrime en gedigitaliseerde vormen van (vermogens)criminaliteit (deels 
thema fraude en cyber). 

 
De rol van het OM en de politie (als landelijk georganiseerde organisaties) is bij deze 
thema’s dusdanig groot dat een eenheidsbrede aanpak zeer gewenst is. Daarnaast 
organiseren meer gemeenten een aanpak op dit thema dus is een eenheidsbrede en 
integrale aanpak efficiënt. Per speerpunt wordt er jaarlijks een regionaal uitvoeringsplan 
opgesteld om ons te ondersteunen in de aanpak ervan. 
 
Naast het regionale beleid (IMV) stellen we ook lokaal beleid vast: het Integraal 
Veiligheidsbeleid Bergen (IVB). De gemeenteraad stelt 1 keer per 4 jaar het IVB lokaal vast. 
Het IVB vormt de basis voor het IMV. Dat is dus voor deze periode al vastgesteld. Het 
voornemen is om in de volgende periode de goede volgorde toe te passen. De politie neemt 
dit mee in de planning. Naast de thema’s genoemd in het IMV en het IVB wordt er ook 
aandacht besteed aan alle overige thema’s op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Bij de aanpak van de thema’s vindt er een verschuiving plaats van de ‘achterkant’ reactief, 
naar de ‘voorkant’ proactief. 
 
3. KEUZERUIMTE 
Uit de Veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat inwoners zich veilig voelen in de gemeente en er 
prettig wonen (cijfer: 7,8). Op basis van cijfers, ervaringen van de afgelopen periode en de 
nieuwe ontwikkelingen wordt u gevraagd om het IVB vast te stellen en daarin de volgende 
thema’s te prioriteren: 
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Sociale Veiligheid en woonoverlast 

Doelstelling: 

- Verhogen van de sociale veiligheid en het terugdringen van de woonoverlast. Het 

rapportcijfer voor de kwaliteit van leefbaarheid en de veiligheidsbeleving moet in 2021 

minimaal een 8 zijn1. 

 

Jeugd 

Doelstelling:  

- Terugdringen van jeugdoverlast2.  

 
Middelengebruik 

Doelstelling:  

- Terugdringen van het middelengebruik. 

 

Personen met verward gedrag 

Doelstelling:  

- Terugdringen van het aantal overlastmeldingen van personen met verward gedrag3. 

 
Ondermijning 

Doelstellingen: 

- Terugdringen van criminele activiteiten bij locaties en bedrijven. 

- Terugdringen van crimineel gedrag bij personen4.  

- Medewerkers en inwoners herkennen ondermijning en weten hoe ze dit moeten 

melden.  

 

Verkeersveiligheid 

Doelstelling:  

- Reduceren van het aantal ongevallen en het aantal dodelijke ongevallen5 op 0 te 

behouden. 

 
Cybercrime 

Doelstelling: 

- Inwoners en ondernemers kennen de mogelijkheden om cybercrime te voorkomen.  
 

Brandveiligheid 

Doelstellingen:  

- Vergroten verantwoordelijkheid bij inwoners en ondernemers ten aanzien van 

brandveiligheid. 

- Onderzoeken van de mogelijkheden om de brandweer te ondersteunen bij de 

risicogerichte aanpak. 

                                                
1 Bron: Veiligheidsmonitor. In 2017 was dit een 7,8. 
2 De jeugdgerelateerde incidenten in 2017 waren 216. 
3 In 2017 was het aantal overlastmeldingen door gestoorde/overspannen personen in Bergen 125. 
4 Denk aan adresfraude, witwassen en uitkeringsfraude 
5 In 2017 waren er in Bergen 32 zware ongevallen (ziekenhuisgewonden) en geen enkel dodelijk ongeval. 
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Horeca, veilig uitgaan en veilige evenementen 

Doelstellingen:  

- Beperken van de overlast. 

- Het realiseren van een prettige en veilige sfeer. 

- Een veilig verloop van evenementen. 
 
4. OVERWEGINGEN VAN HET COLLEGE 
Het college heeft het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 voor kennisgeving 
aangenomen en adviseert uw raad om het beleid vast te stellen.  
 

 
5. REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE  
Samenwerken doen we met interne en externe partners maar daarnaast ook met 
regiogemeenten. Het doel is om voor de inwoners, ondernemers en bezoekers van de 
gemeente een fijne en veilige leef-, woon- en werkomgeving te bieden. Dit wordt onder 
andere gerealiseerd door van buiten naar binnen te werken. Beleid wordt afgestemd en 
onderwerpen worden gezamenlijk opgepakt. De basis voor dit IVB in de BUCH gemeenten is 
hetzelfde. Onderscheid is gemaakt in de prioriterende thema’s. 
 

6. RISICO’S  
Er zijn geen risico’s verbonden aan het instemmen met het IVB 2019 – 2022. 
 

7. FINANCIËN  

Voor zover op dit moment ingeschat kan worden, is de begroting 2019 e.v. van openbare 
orde en veiligheid voldoende dekkend.   
 

8. COMMUNICATIE, PARTICIPATIE EN SAMENSPEL 
Het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen is tot stand gekomen met behulp van de informatie uit 
de drie bijeenkomsten van ‘Buurten’. De burgemeester is, samen met de politie en 
ambtenaren van de gemeente, komen buurten in de wijken. Vooral over personen met 
verward gedrag en verkeersveiligheid hebben inwoners hun zorgen uitgesproken. Deze 
thema’s zijn dan ook terug te vinden in dit IVB. Het uitgangspunt bij de totstandkoming en de 
uitvoering van het IVB is het  
werken ‘van buiten naar binnen’. Inwoners, ondernemers en bezoekers staan hierin centraal. 
Voordat we de thema’s gaan uitwerken betrekken we dus de inwoners bij de planvorming. 
We nodigen hen op verschillende manieren uit om mee te denken en stimuleren inwoners en 
ondernemers om met initiatieven te komen. Ideeën en initiatieven worden waar mogelijk 
gefaciliteerd. Welke werkvorm we hiervoor gebruiken wordt nog nader uitgewerkt in het 
Uitvoeringsprogramma. 
 
Tot slot is het IVB afgestemd met burgemeester Hetty Hafkamp, programmamanager 
Richard Herman, Business controller Jan Mol, Veiligheidsregio, politie, adviseurs OOV en 
collega’s van handhaving, verkeer, sociaal domein, juridische zaken en I&A. 
 
Na de vaststelling wordt het IVB gepubliceerd op de website. 
 
9. UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE  
Nadat het IVB door u is vastgesteld wordt er een Uitvoeringsprogramma geschreven. Per 
thema wordt tweejaarlijks beschreven wat de concrete veiligheidsprojecten en maatregelen 
zijn, wie de actie uitvoert, de samenwerking tussen partners, de relatie van de actie met 
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andere maatregelen en de eventuele extra kosten. Veiligheidsproblemen en de aanpak 
daarvan vormen geen statisch geheel, maar vragen om een dynamische benadering. Het 
Uitvoeringsprogramma kan tussentijds worden geactualiseerd en eventueel aangevuld met 
nieuwe maatregelen indien nodig. Indien er niets wordt gewijzigd kan dit met twee jaar 
worden verlengd. Het Uitvoeringsprogramma wordt door het college van burgemeester en 
wethouders vastgesteld. Jaarlijks wordt een verslag gemaakt van alle geleverde 
inspanningen en behaalde resultaten. U ontvangt dit ter kennisname. 
 
10. BIJLAGEN 
Bijlage 1: Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019 – 2022 
Bijlage 2: Infografic Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 
Bijlage 3: Integrale Veiligheidsmonitor 
 
11. ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN 
Integrale Veiligheidsmonitor. Zie bijlage 2. 
 
12. COMMISSIE BESPREKING / ADVIES 
De Algemene Raadscommissie heeft op 15 januari 2019 het volgende geadviseerd: 
1) Het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019-2022 vast te stellen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen 
 
 
 
 
 
De heer mr. M.N. Schroor  
Secretaris 

Mevrouw drs. H. Hafkamp 
burgemeester 

 
 
 


