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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Verlengen Integraal Veiligheidsbeleid

Voorgesteld besluit

De periode van het Integraal Veiligheidsbeleid Bergen 2019-2022 te verlengen met een jaar 
tot en met 2023.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

INLEIDING
De gemeenteraad stelt 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 de 
hulpverlening door de politie. Deze doelen worden lokaal vastgesteld conform artikel 38b lid 
1 van de Politiewet 2012 in een Integraal Veiligheidsbeleid (IVB). In het IVB leest u waar de 
komende 4 jaren op hoofdlijnen op ingezet wordt. 

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE
Dit voorstel geeft de nieuwe raad de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het 
veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Indien het voorstel niet akkoord wordt bevonden, 
wordt deels de huidige raad betrokken bij het nieuwe beleid en deel de nieuwe raad. Dit is 
een ongewenste situatie. ’

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Voor u ligt een voorstel om het IVB 2019-2022 met een jaar te verlengen. Deze wens hiertoe 
is aanwezig vanwege de periode van de raadsverkiezingen. Indien deze periode van vier 
jaar wordt aangehouden, hebben we te maken met een overlap van de huidige raad en de 
nieuwe raad in de voorbereiding en de besluitvorming van het IVB. Het is een wenselijke 
situatie om de nieuwe gemeenteraadsleden in het gehele proces te laten participeren in 
plaats van gedeeltelijk. 
Dit voorstel is een eenmalige aanpassing van de termijn. Daarna verloopt de termijn van het 
IVB synchroon met de verkiezingen en het aantreden van de nieuwe raadsleden.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
Zie kop ‘Invloed kaders op keuzeruimte’. Een alternatief is om de periode van het IVB niet te 
verlengen. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Alle gemeenten in Noord-Holland leggen aan hun raden bovengenoemd voorstel voor zodat 
de periodes van de beleidsplannen gelijk zijn. 

RISICO’S 
N.v.t.

FINANCIËN 
N.v.t.

DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE
N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Door de verlenging wordt de gelegenheid geboden om de nieuwe raad te betrekken bij het 
IVB vanaf 2023. Hoe de planning eruit gaat zien, is op dit moment nog niet bekend. Voordat 
de inhoud van het nieuwe IVB wordt bepaald, volgt uiteraard een evaluatie van het huidige 
beleidsplan. 
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BIJLAGEN
N.v.t.

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

L.Hj. (Lars) Voskuil
burgemeester
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