Raadsnota
Raadsvergadering de dato 5 oktober 2020
Onderwerp: Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Veiligheid is een veelomvattend begrip. Het kan gaan over geweld, over diefstal, over brandgevaar,
over verkeer, over milieu etc. Al die aspecten van veiligheid zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid binnen onze gemeenschap. Inwoners, het gemeentebestuur, justitie, politie,
brandweer, geneeskundige diensten, bedrijfsleven, scholen, verenigingen en allerlei andere
partners, zijn betrokken bij en (mede) verantwoordelijk voor veiligheid.
De gemeente heeft een regisserende rol op het gebied van lokale veiligheid en is, tot op een
bepaalde hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Essentiele en daadwerkelijke regie valt of
staat met het hebben van een plan, in dit geval een Integraal Veiligheidsplan.
Het huidige veiligheidsbeleid van de gemeente Valkenburg aan de Geul (IVP 2018-2021) is op 11
december 2017 vastgesteld door uw raad. Hierbij is aansluiting gezocht bij de landelijke VNG
handreiking ‘Kernbeleid Veiligheid’, eveneens opgesteld door dezelfde projectleider die het IVP
heeft opgesteld.
Op 17 september 2018 heeft de Robuuste Lokale Driehoek besloten om gezamenlijk een Integraal
Veiligheidsplan op te stellen voor de 5 gemeenten in het Heuvelland (Eijsden-Margraten, Vaals,
Gulpen-Wittem, Meerssen en Valkenburg aan de Geul). Het opstellen van een gezamenlijk integraal
veiligheidsplan is voortgekomen uit de wens van de Politie, basisteam Heuvelland. Dit omdat dit
basisteam voor het gehele Heuvelland werkt en het prettig is als processen en prioriteiten zo veel
als mogelijk op elkaar aansluiten.
Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 geven de burgemeesters
en de colleges invulling aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de
burgemeester. Op basis van een inventarisatie en analyse zijn de doelstellingen voor de komende
vier jaren opgesteld.
Het IVP dient in de vijf raden van de afzonderlijke Heuvellandgemeenten vastgesteld te worden.
daarom ligt deze raadsnota nu voor.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Bij het huidige Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 zijn de volgende stappen doorlopen, om te
komen tot een juiste prioritering van veiligheidsthema’s:
Juli-aug 2016 :
Enquête over Veiligheid en Leefbaarheid uitgezet voor inwoners van
de gemeente Valkenburg aan de Geul.
April 2017 :
Binnen de klankbordgroep Burgerkracht, met daarin alle voorzitters van de
kernoverleggen, is een presentatie gegeven en zijn de leden in de
gelegenheid gesteld om input te leveren aan het Integraal Veiligheidsplan.
Juni 2017:
Veiligheidsanalyse / documentenstudie heeft plaatsgevonden met daarbij
een reeks van interviews met interne en externe sleutelfiguren/
ketenpartners, alsmede met de bestuurlijk portefeuillehouder.
Juli-oktober 2017:
Opstellen Integraal Veiligheidsplan op basis van beschikbaar materiaal.
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Door het vaststellen van het Integraal Veiligheidsplan 2018-2021 heeft de gemeenteraad aangegeven
welke thema’s voor de Gemeente Valkenburg aan de Geul prioriteit hebben.
Omdat voor de gemeente Valkenburg aan de Geul op 11 december 2017 al een integraal
veiligheidsplan is vastgesteld, is deze informatie verwerkt in het voorliggend Integraal
Veiligheidsplan Heuvelland. De projectleider heeft wel dezelfde sleutelfiguren benaderd, die hij ook
bij het vorige plan betrokken heeft. Dit zijn o.a. medewerkers van de teams Vergunningen, Sociaal
Domein, VTH, alsook de externe partijen politie en brandweer.
De prioriteiten binnen dit beleid zijn in een eerder stadium getoetst via sessies met raads- en/of
collegeleden en met ambtenaren vanuit verschillende beleidsdomeinen. Hierin hebben de
gemeenten verschillende keuzen gemaakt. De uitkomsten van alle toetsmomenten zijn in dit beleid
verwerkt.
In de andere Heuvelland-gemeenten heeft de projectleider ook informatie opgehaald. Al deze
informatie is gebundeld. Hieruit is gebleken dat in het Heuvelland veel dezelfde thema’s
geprioriteerd worden.
In het voorliggende plan is ervoor gekozen om een drietal programma’s/thema’s te prioriteren voor
de aankomende vier jaren. Dit wil niet zeggen dat andere thema’s geen aandacht behoeven. Echter,
op een drietal specifieke thema’s gaan we intensiveren met als doel onze aanpak ook gezamenlijk
te verstevigen.
De drie
1.
2.
3.

bovenlokale prioriteiten, waarop we gaan intensiveren en onze aanpak verstevigen, zijn:
Overlast/geweld op het snijvlak van Zorg & Veiligheid
Veilig toerisme, recreatie en evenementen
Ondermijnende criminaliteit

Naast deze drie prioriteiten is een vijftal strategische veiligheidsthema’s benoemd. De huidige inzet
op deze thema’s is effectief en op niveau. Tegelijkertijd blijven we ook hier alert: wanneer nieuwe
omstandigheden hier aanleiding toe geven, kunnen en zullen we in onderling overleg bezien of de
aanpak aangescherpt dient te worden.
De vijf strategische veiligheidsthema’s zijn :
1.
2.
3.
4.
5.

Veilige en leefbare kernen
Jeugd en veiligheid
Woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit
Drugsoverlast
Veiligheid rond het uitgaan.

3. Relatie met bestaand beleid
De VNG-methode “Kernbeleid Veiligheid” is niet nieuw voor onze gemeente. De projectleider die
ons huidige IVP heeft opgesteld, heeft daarvoor ook deze methode gebruikt.
De overige Heuvelland gemeenten zijn als het ware qua methodiek bij ons aangehaakt in het
opstellen van het nieuwe IVP, dat nu dus Heuvellandbreed is. De input van ons huidige beleid is
eveneens verwerkt in het nieuwe IVP.
4. Gewenst beleid en mogelijke opties
We willen met dit integrale veiligheidsplan een stevige basis leggen voor samenwerking. Dit is
wenselijk en noodzakelijk: de veiligheidsopgaven in onze gemeenten worden complexer en hebben
veel overeenkomsten. Het zijn vraagstukken die vaak gemeentegrenzen overschrijden en daarom
een gezamenlijke, eenduidige inzet vereisen. Als Heuvellandgemeenten kunnen we elkaar
versterken bij het aanpakken van bedreigingen: door samen keuzes te maken en een doordachte
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aanpak te volgen, door taken te verdelen en de werkdruk te verlichten. Daarmee winnen we aan
slagkracht, effectiviteit en efficiëntie. Tegelijkertijd blijven lokale eigenheid en maatwerk
onderscheidende kwaliteiten van de uitvoering.
Hoewel we met dit beleid kiezen voor vernieuwing – door als vijf Heuvellandgemeenten voor het
eerst samen een IVP te maken – blijven we het bestaande bestuurlijke ‘radarwerk’ ondersteunen.
Zo sluit het veiligheidsplan aan op de strategische keuzes van alle vijf gemeenten (vastgelegd in
collegeprogramma’s) en op beleid van het sociaal domein en andere domeinen. Ook bevestigen we
onze relaties met bovenlokale uitvoeringspartners – van politie en brandweer tot en met
bedrijfsleven. Zo zijn de keuzes in dit Integraal Veiligheidsplan mede gebaseerd op kaders uit het
Beleidsplan Politie Limburg, het Regionaal Beleidsplan van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg, en het
Meerjarenbeleidsplan van de Brandweer Zuid-Limburg.
Met alleen een beleidsplan zijn we er natuurlijk niet. Aan dit IVP is dan ook een uitvoeringsprogramma gekoppeld: het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Heuvelland 2020-2023. Waar het
IVP het strategische kader vormt, met doelstellingen, uitgangspunten en hoofdlijnen van aanpak,
werken we in het uitvoeringsplan de inzet concreet uit, op basis van de keuzes die in het IVP zijn
gemaakt. Het UVP wordt overkoepelend voor alle vijf gemeenten gemaakt, met ruimte voor eigen
invulling voor elke gemeente. Na goedkeuring van het gezamenlijke IVP in de raden volgt het UVP,
dat voor elke gemeente door het college zal worden vastgesteld.
5. Samenwerking
Op Heuvelland-niveau wordt in het kader van veiligheid al veel samengewerkt ten behoeve van het
Basisteam Heuvelland. Er is een gezamenlijke robuuste driehoek, bestaande uit de burgemeesters
van de 5 Heuvellandgemeenten, Politie het OM, die 4x per jaar bijeen komt, waar op heuvellandniveau ook gezamenlijke veiligheidsprojecten uit voortvloeien. Gelet op deze afstemming en het
gegeven dat het Heuvelland 1 basisteam vanuit Politie heeft, heeft de Robuuste Driehoek besloten
om een gezamenlijk integraal veiligheidsplan Heuvelland op te stellen.
Het Integraal Veiligheidsplan is binnen een gemeente afdeling-overstijgend. Binnen de
gemeentelijke organisatie zijn vrijwel alle afdelingen betrokken bij het Integraal Veiligheidsplan.
Voor de totstandkoming van dit integraal veiligheidsplan is dan ook contact geweest met de
betrokken collega’s en heeft afstemming plaatsgevonden in het CMT. Nadat het integraal
veiligheidsplan is vastgesteld, zal dit beleidsstuk ook worden meegenomen als input voor de
afzonderlijke teamplannen.
Het integraal veiligheidsbeleid is echter geen exclusief terrein voor en van de gemeente, maar
wordt gedeeld met andere ketenpartners. Met de politie en brandweer zijn diverse overleggen
gevoerd en de input hiervan vanuit deze organisaties maakt deel uit van het integraal
veiligheidsplan.
Daarnaast kent (on)veiligheid geen gemeentegrenzen en in gezamenlijkheid met gemeenten binnen
de regio kan een betere borging worden gevonden van alle veiligheidsthema’s die ene rol spelen
binnen en buiten de gemeente. Naast het samenwerken met ketenpartners is het streven om de
sociale cohesie en daarmee de leefbaarheid en veiligheid in de kernen te bevorderen.
6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Niet van toepassing.
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8. Financiën
Naast het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland (2020-2023) zal een uitvoeringsplan worden
opgesteld per gemeente. De prioriteiten en projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsplan voor
Valkenburg aan de Geul, worden vervolgens bekostigd uit het werkbudget Veiligheid.
9. Communicatie
Na akkoord/vaststelling van uw Raad, zal het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 door
de Robuuste Driehoek worden bekrachtigd. Vervolgens kan het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023
worden gepubliceerd op de gemeentelijke website en worden de ketenpartners in kennis gesteld
van dit vastgestelde beleidsstuk.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vast te stellen en in te stemmen
met de in het IVP voorgestelde bovenlokale prioriteiten en lokale prioriteiten. Deze lokale
prioriteiten komen overeen met de genoemde strategische veiligheidsthema’s. Dit zijn de veilige en
leefbare kernen, jeugd en veiligheid, woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit,
drugsoverlast en veiligheid rond het uitgaan.
11. Bijlagen
-

Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 23 juni 2020;
Gehoord de raadsadviescommissie Algemene Bestuurlijke Aangelegenheden de dato 21 september
2020;

Besluit:


Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vast te stellen en in te stemmen met de in
dit Integraal Veiligheidsplan voorgestelde bovenlokale prioriteiten en de lokale prioriteiten, te
weten de in het IVP genoemde strategische veiligheidsthema’s.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 5 oktober 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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