Aan de gemeenteraad

Raadsvoorstel
Onderwerp
Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2020
Beslispunt(en)
De raad wordt voorgesteld om:
1. Het vigerende Integraal Veiligheidsplan in te trekken
2. Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vast te stellen

Toelichting
Aanleiding
De gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. Om dit goed in te vullen, is het integraal
veiligheidsplan (IVP) van belang. Het IVP is de kadernota voor veiligheidsbeleid. In een jaarlijks door het
college vast te stellen uitvoeringsprogramma wordt de inzet concreet uitgewerkt.
Vanuit de robuuste lokale driehoek is aangestuurd op het opleveren van een gezamenlijk IVP op
Heuvelland niveau. Dit betreft de gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals en
Valkenburg aan de Geul. Het IVP beschrijft de gezamenlijk op te pakken prioriteiten en de aanpak daarvan.
De aanpak wint hierdoor aan slagkracht, effectiviteit en efficiëntie. Tegelijk blijven lokale eigenheid en
diversiteit onderscheidend in het beleid en de aanpak.
Motivering
Eenmaal in de vier jaar stelt elke politieregio een beleidsplan vast. Het beleidsplan politie 2020-2023
neemt enerzijds de door de minister vastgestelde landelijke doelstellingen in acht en anderzijds de
geprioriteerde Limburgse veiligheidsthema’s.
De landelijke politie veiligheidsagenda bestaat uit:
1. Ondermijning
2. Mensenhandel
3. Cybercrime en online seksueel kindermisbruik
4. Executie.
De veiligheidsagenda van de politie kent de volgende thema’s:
1. Bestrijding terrorisme en extremisme
2. High Impact Crime
3. Mobiel banditisme
4. Kindermishandeling en huiselijk geweld
5. Personen met verward gedrag.
De Limburgse geprioriteerde thema’s voor de politie bestaan uit:
1. Ondermijning
2. High Impact Crime en Cyber Crime
3. Terrorisme, radicalisering en polarisatie
4. Huiselijk geweld en kindermishandeling
5. Kwetsbare personen.
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Omdat voornoemde agenda’s en thema’s op hoofdlijnen zijn beschreven is er maximale ruimte
gegeven aan de lokale driehoeken om keuzes te maken voor wat betreft de prioritering. De gemeente
heeft lokaal de regie op het complexe terrein van veiligheid. Een actueel Integraal Veiligheidsplan
vormt het scharnierpunt tussen de bovenlokale en lokale wensen op het terrein van de veiligheid en
de inzet van de politie.
Het Integraal Veiligheidsplan beschrijft de gezamenlijk op te pakken prioriteiten en de aanpak daarvan.
De aanpak wint daardoor aan slagkracht, effectiviteit en efficiëntie. Gemeenten kunnen elkaar belangrijk
versterken bij het keren van bedreigingen. Dit kan worden gerealiseerd middels een uniforme, robuuste
aanpak en door samen keuzes te maken over instrumenten en interventies. Maar ook door taken te
verdelen en zo de werkdruk per gemeente te verlichten.
Op basis van de brede veiligheidsanalyse zijn drie thema’s als bovenlokale veiligheidsprioriteit naar
voren gekomen, namelijk:
1. Samenwerken op het snijvlak van zorg en veiligheid
2. Veilig toerisme, recreatie en evenementen
3. Ondermijnende criminaliteit.
Naast deze drie bovenlokale veiligheidsprioriteiten zijn zogenaamde strategische thema’s benoemd.
Deze vragen geen bijzondere intensivering maar wel blijvende aandacht en op onderdelen
aanscherping van de aanpak.
De volgende strategische thema’s wegen het zwaarst:
1. Veilige en leefbare kernen
2. Jeugd en veiligheid
3. Woninginbraak en andere vermogenscriminaliteit
4. Drugsoverlast
5. Veiligheid rond het uitgaan (met name Valkenburg aan de Geul).
Daarnaast geldt er een aanpak op hoofdlijnen op de volgende thema’s:
1. Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
2. Verkeersveiligheid
3. Brandveiligheid
4. Externe veiligheid
5. Rampenbestrijding en crisisbeheersing
6. Radicalisering en polarisatie
7. Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
8. Veilige Publieke Taak
9. Informatiebeveiliging.
Burgers en ondernemers dienen nog beter “in positie” te komen. Het verstevigen van het zelf
organiserend vermogen van burgers en ondernemers (burgerparticipatie) staat hierbij voorop.
Relatie met bestaand beleid en strategische visie / integraliteit
Het Integraal Veiligheidsplan maakt onderdeel uit van programma 4, hoofdstuk 4.1 “beleidsveld openbare
orde en veiligheid” van de Programmabegroting 2020-2023.

Gevolgen
Burgerparticipatie, toelichting en verantwoording
Burgers en ondernemers dienen nog beter “in positie” te komen. Het verstevigen van het zelf
organiserend vermogen van burgers en ondernemers (burgerparticipatie) staat hierbij in de breedste
zin van het woord voorop.
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Burgerparticipatie vindt dan ook in elke vorm, afhankelijk van het onderwerp en interventie, plaats.
Dit zal nader worden geduid in onder andere het uitvoeringsplan, het uitwerkingskader van het
Integraal Veiligheidsplan.
Financiële en personele aspecten, incidenteel / structureel, begrotingspost
In de begroting is € 5.000,- voorzien voor extra uitgaven ten behoeve van openbare orde en veiligheid.
Eventuele extra kosten worden meegenomen in de bestuursrapportage.
Planning, uitvoering en evaluatie
Beeldvormende vergadering op 29 juni 2020
Oordeelsvormende vergadering op 14 juli 2020
Besluitvormende vergadering op 14 juli 2020
Communicatie
De gemeenteraad zal gedurende het kalenderjaar ten tijde van thematische bijeenkomsten door politie en
brandweer worden geïnformeerd om zodoende de ontwikkelingen te kunnen blijven volgen.
Maatschappelijke effecten
Overheid, burgers en ondernemers dragen samen bij aan de veiligheid en leefbaarheid in de
gemeente. Het verstevigen van het zelf organiserend vermogen van burgers en ondernemers
(burgerparticipatie) staat hierbij voorop.
Risico’s
N.v.t.
Het college van Eijsden-Margraten
De secretaris,
De voorzitter,

Mari-An Gerits

Dieudonné Akkermans
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RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Eijsden-Margraten
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;
gelet op de behandeling in de Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen;

Besluit:
1. Het vigerende Integraal Veiligheidsplan in te trekken;
2. Het Integraal Veiligheidsplan Heuvelland 2020-2023 vast te stellen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 14 juli 2020.

De griffier,

De voorzitter,

Mr. Marc Verbeet

Dieudonné Akkermans
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