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Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1. vast te stellen de “Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018”, conform
bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage.
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Toelichting
Probleemstelling
De huidige Kadernota Integrale Veiligheid heeft betrekking op de planperiode 2010-2014.
Inleiding
Met het aflopen van de planperiode van de huidige Kadernota Integrale Veiligheid 20102014, staat Nieuwkoop voor de opdracht en uitdaging een nieuw beleidsplan Integrale
Veiligheid te ontwikkelen, ofwel een nieuwe Kadernota Integrale Veiligheid 2015-2018.
Het doel van het integraal veiligheidsbeleid is de veiligheidsvraagstukken in Nieuwkoop
op een programmatische én praktische wijze aan te pakken en de uitvoering in goede
samenwerking met partners en organisaties, burgers en het bedrijfsleven vorm te geven.
In bijgaande kadernota wordt het fundament voor de aanpak van de veiligheid in de
gemeente Nieuwkoop voor de periode 2015-2018 beschreven. Er wordt ingegaan op de
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veiligheidsthema’s die centraal staan in deze periode, de hoofdlijnen in de aanpak van
die thema’s, de daarbij betrokken partijen en de (strategische) doelen die gemeente en
partners zich hebben gesteld. Kortom de inspanningen en de prioriteiten van het
veiligheidsbeleid voor de komende planperiode worden benoemd.
Gewijzigde werkwijze opstellen Kadernota
Voor het opstellen van het de Kadernota zijn zoals gebruikelijk onder meer de gegevens
uit de Veiligheidsmonitor en gegevens uit de gebiedsscan van de politie gebruikt alsmede
input van derden.
De systematiek om te komen tot een Kadernota was voorheen het redigeren van een
concept-Kadernota, waarin de speerpunten van beleid reeds waren benoemd.
Vervolgens wordt deze concept-Kadernota om commentaar aan de Wmo-adviesraad
voorgelegd*.
Nu is gekozen voor een andere benadering, waarbij vooraf aan externe partijen expliciet
is gevraagd input te willen leveren voor de Kadernota. Niet alleen de meer professionele
ketenpartners zijn geraadpleegd, maar dit keer is een brede kring van lokale partners
geraadpleegd. Deze externe partijen noemen wij hierna stakeholders.
Met een selectie van stakeholders hebben individuele gesprekken plaatsgevonden.
De keuze voor deze wijze van participatie, voorafgaande aan het opstellen van de
Kadernota, levert ons inzien een completer beeld op van problemen en
aandachtspunten/uitdagingen binnen onze gemeente. De stakeholders leveren een
duidelijk beeld van wat men belangrijk vindt en waar prioriteiten zouden moeten liggen.
Dit traject heeft echter de nodige tijd gekost, met als consequentie dat uw raad de
Kadernota op een wat later tijdstip ter vaststelling wordt aangeboden. Wij zien echter
meerwaarde in deze nieuwe aanpak, mede gelet op het feit dat wij inmiddels hebben
ervaren dat de stakeholders zelf ook ideeën voor maatregelen en projecten aanreiken.
Bovenstaande aanpak heeft geleid tot het benoemen in de Kadernota van de volgende
veiligheidsthema’s, die voor de gemeente Nieuwkoop de veiligheidsopgaven voor de
komende planperiode inhouden:
-

Afdoening via Halt-trajecten
Alcohol en drugsproblematiek
Brandpreventieprojecten
Criminaliteit tegen gaan (drugs dealen, hennep, mensenhandel, ondermijning)
Cybercrime
Hardrijden
Hondenpoep (speelterreinen)
Huiselijk geweld
Integrale samenwerking/ hennep en georganiseerde criminaliteit
Inbraakpreventieprojecten (waaronder burgernetberichten en whatsapp-groepen)
Parkeeroverlast
Pilot Wijkgericht werken opzetten
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-

Radicalisering
Samenwerking versterken met maatschappelijke instanties
Samenwerking, waar mogelijk, met inwoners
Stimuleren van middelen t.a.v. hulpdiensten (SOS-paal)
Stimuleren van scholingspreventiemaatregelen t.a.v. cyber crime
Trainen van crisissituaties t.a.v. sociale calamiteiten
Verbeteren verkeerssituaties nabij scholen
Voorzieningen treffen voor de jeugd (waar mogelijk en projectmatig)
Verrommeling openbare weg
Woonoverlast

Voor de analyses en de inhoudelijke specificaties van het integrale veiligheidsbeleid voor
de komende jaren verwijzen wij u naar de Kadernota zelf.
De Kadernota gaat vergezeld van een bijlage, die een overzicht geeft van onder meer de
geraadpleegde stakeholders, van de resultaten van de gesprekken alsmede de
prioritering. Ten aanzien van de participatie van de stakeholders verwijzen wij u
kortheidshalve verder naar hoofdstuk 2 van de Kadernota.
*ter completering van het participeren is het concept aangeboden. De vergadering van de Wmo-adviesraad,
waarin deze Kadernota besproken zal worden, vindt plaats op 11 mei. De uitkomsten worden in de
meningsvormde raad van 28 mei gedeeld.

Kader / Eerdere besluiten
Kadernota Integrale Veiligheid 2010-2014.
Nationale Politie, Eenheid Den Haag, Regionaal Beleidsplan 2015-2018.
Beoogd effect
Met het vaststellen van de Kadernota worden de kaders vastgesteld waarbinnen de
gemeente Nieuwkoop uitvoering zal blijven geven aan het brede begrip veiligheid door
integrale samenwerking met in- en externe partners. Het veiligheidsbeleid is daarbij
gericht op het bereiken van:
• minder criminaliteit;
• minder overlast;
• minder onveiligheidsgevoelens bij de burgers;
• het op een acceptabel niveau houden van fysieke veiligheidsrisico’s.
Voorgestelde besluiten / Argumenten:
Besluit:
1. vast te stellen de “Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018”,
conform bijgaande en als zodanig gewaarmerkte bijlage.
Argumenten:
1. Het doel van de kadernota is om de contouren van het veiligheidsbeleid binnen
onze gemeente aan te geven. De kadernota geeft aan welke
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veiligheidsproblemen er in onze gemeente zijn en schetst de wijze van aanpak
van de problemen. Het centrale uitgangspunt daarbij is het principe van een
integrale aanpak van de veiligheidsproblemen. De beleidsvelden worden
samenhangend in beeld gebracht en daarbij wordt duidelijk gemaakt wie de
betrokken partners zijn.
2. Met het vaststellen van de Kadernota kan de raad invulling geven aan de
kaderstellende taak. In verband met de dualisering van het gemeentebestuur
stelt u de hoofdlijnen van het beleid vast en stelt daarvoor de financiën
beschikbaar. De uitvoering van dit beleid is een verantwoordelijkheid van het
college van burgemeester en wethouders.
3. Het voorstel past in het ingezet beleid. De gemeente Nieuwkoop kent al sinds
jaren een vierjaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld integraal
veiligheidsbeleid. Het huidige beleid loopt tot en met 2014 en dient te worden
geactualiseerd.
4. Het nieuwe beleid is afgestemd met een brede kring van stakeholders en heeft
daardoor draagvlak.
Kanttekeningen:
1. De nota is opgesteld mede aan de hand van het collegeprogramma “De kracht
van de samenleving 2014-2018”.
2. Het is de opzet om niet met jaarlijkse uitvoeringsprogramma's te werken maar
met een continu, en daardoor flexibel, proces van opstarten van projecten en
jaarlijkse voortgangsrapportages. De ontwikkelingen rond veiligheid worden
immers gekenmerkt door een behoorlijke dynamiek. Met deze werkwijze wordt
voorkomen dat het beleid stolt, en zorgen we ervoor dat we juist flexibel kunnen
blijven reageren.
3. In de huidige Kadernota staat vermeld dat per 1 januari 2011 het instrument voor
lokaal Integraal Veiligheidsbeleid wettelijk zal worden verankerd in de
Gemeentewet. Een wetsvoorstel daartoe was ingediend en dit bevatte onder
meer de verplichting voor de gemeenteraad om ten minste eens in de vier jaar
een integraal veiligheidsplan vast te stellen. Echter in juni 2013 heeft de minister
van Veiligheid en Justitie het wetsvoorstel “Wettelijke verankering regierol op
veiligheid” ingetrokken met als reden dat gemeenten inmiddels voldoende
invulling gaven aan hun verantwoordelijkheid inzake integrale veiligheid op lokaal
niveau. Hoewel er dus geen wettelijke verplichting bestaat om (periodiek) een
Kadernota Integrale Veiligheid vast te stellen achten wij het toch nuttig en
noodzakelijk om het instrument in stand te houden. Dit in verband met het goed
kunnen vervullen van de regierol door de gemeente Nieuwkoop op het complexe
gebied van veiligheid.
Risico’s / Beheersmaatregelen
Het vaststellen van het voorgestelde beleid betekent een voortzetting van een breed
gedragen integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren. Door de uitvoering van de
gestelde prioriteiten werkt de gemeente Nieuwkoop, samen met haar relevante
veiligheidspartners, ook voor de komende jaren weer aan een veilige woon- en
leefomgeving voor haar inwoners. De voortgang wordt periodiek met de
portefeuillehouder besproken en de raad wordt verslag gedaan, in elk geval ook als
onderdeel van de reguliere P&C-cyclus.
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Financiële / Personele / Juridische consequenties
Het integrale veiligheidsbeleid wordt in beginsel met de beschikbare middelen, financieel
en personeel, uitgevoerd.
In de Kadernota zijn daarom geen financiële gegevens opgenomen. Mocht blijken dat de
kosten van de gewenste acties en maatregelen niet uit de actuele budgetten kunnen
worden betaald dan zullen de financiële implicaties via de daarvoor gebruikelijke
procedures aan de raad worden voorgelegd.
Communicatie / Participatie
Voor wat betreft de participatie verwijzen wij u kortheidshalve naar hetgeen hierboven
onder de gevolgde werkwijze ten aanzien van het raadplegen van stakeholders
is opgemerkt.
Het vaststellen van de Kadernota zal op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd
(Elektronisch Gemeenteblad en Nieuwkoop Nieuws).
Na vaststelling zal de Kadernota met een begeleidende brief worden toegezonden aan
de professionele (keten)partners van de gemeente en de overige stakeholders waarmee
is gesproken.
Achterliggende stukken die ter inzage liggen
● Concept- Kadernota Integrale Veiligheid Nieuwkoop 2015-2018
● Concept-raadsbesluit
Advies meningsvormende raad II 28 mei 2015
De raad heeft voldoende informatie om een besluit te nemen. Het wordt een hamerstuk in
de volgende besluitvormende raadsvergadering.
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