
Samenvatting IVB enquête 2018 
 

‘Veiligheid maken we samen’ is het motto van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (het CCV). Wij willen graag inzichtelijk maken welke prioriteiten en bijbehorende 
vragen gemeenten hebben op het gebied van veiligheid. Om deze reden is eind 2018 een 
enquête uitgezet onder ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid. Ruim 80 respondenten 
hebben de enquête ingevuld.  
 
Integraal Veiligheidsbeleid 
Bij 94% van de respondenten is een integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Bij 86% hiervan 
is het IVP geconcretiseerd in een uitvoeringsplan. Bij 44% van de respondenten is het IVP 
opgesteld in samenwerking met andere gemeenten. 79% hiervan heeft dit in gezamenlijkheid 
met alle gemeenten uit het politie basisteam opgesteld. Van de respondenten die het IVP 
gezamenlijk hebben opgesteld, is 63% tevreden over de onderlinge samenwerking met deze 
gemeenten.  
 
39,5% van de respondenten vindt dat de gemeenteraad voldoende deskundig is op het gebied 
van veiligheid. Hetzelfde percentage staat neutraal tegenover deze stelling. Op de vraag of de 
gemeenteraad met name oog heeft voor de grote lijnen of kijkt naar detailniveau antwoordt 

44% dat dit daar tussenin zit, 17% van de respondenten vindt dat de gemeenteraad oog heeft 
voor de grote lijnen.  
 
55% van de deelnemers vindt dat er voldoende ondersteuning is vanuit de regio voor het 
behalen van de regionale prioriteiten. De top 5 prioriteiten op het gebied van veiligheid voor 
gemeenten zijn:  

(1) ondermijning  
(2) zorg en veiligheid 
(3) woninginbraak 
(4) drugsbeleid 
(5) jeugdoverlast 

 
Capaciteit 
49% van de ambtenaren geeft aan voldoende capaciteit te hebben om de 
veiligheidsproblematiek in hun gemeente op te pakken. Men vindt wel dat met name diepgang 
in de onderwerpen vaak mist. 73% van de ambtenaren zou extra ondersteuning kunnen 
gebruiken. De top 3 onderwerpen waarop zij ondersteuning zouden willen hebben zijn:  

(1) ondermijning,  
(2) cybercrime   
(3) zorg en veiligheid 

 
Politie 
84% van de respondenten is (zeer) tevreden over de samenwerking met de politie. 49% van 

de respondenten is ontevreden over de politie-inzet in de gemeente. 38% staat neutraal 
tegenover de stelling dat er bij meer vraag naar politiecapaciteit dit ook beschikbaar is. 84% 
stelt dat de boa’s worden gebruikt voor het uitvoeren van de doelstellingen uit het IVP. 
Volgens 60% van de respondenten zijn er voldoende wijkagenten in de gemeente. Volgens 
48% zijn de wijkagenten niet voldoende aanwezig in de wijk. 
 
Ondermijning 
79% van de ambtenaren vindt dat er voldoende aandacht is voor de lokale aanpak van 
ondermijning in hun gemeente. Thematiek in een top 3 weergegeven:  

(1) hennepplantages  
(2) OMG’s (criminele motorbendes)  
(3) witwassen 

 
70% van de respondenten is tevreden over de aanpak van ondermijning. 60% wil graag 
ondersteuning krijgen op het onderwerp, waarbij 55% aangeeft graag meer inzicht te willen in 
het brede arsenaal aan interventies. 
 
Zorg & Veiligheid 
82% van de respondenten vindt dat er op bestuurlijk niveau een goede verbinding is tussen 
veiligheid en zorg. Deze goede verbinding houdt onder andere in dat er korte lijnen zijn en dat 
er bestuurlijke en ambtelijke afstemming plaatsvindt. Ruim 55% van de deelnemers vindt dat 
er op ambtelijk niveau een structurele samenwerking is, die tevens beleidsmatig geborgd is. 
Top 3 van thema’s waar de afdelingen zorg en veiligheid elkaar het meest raken zijn:  



(1) personen met verward gedrag 
(2) woonoverlast 
(3) huiselijk geweld en kindermishandeling 

 
Burgerparticipatie 
80% van de respondenten geeft aan dat inwoners in hun gemeenten betrokken worden bij het 
veiligheidsbeleid. 83% vraagt inwoners om de oren en ogen in hun wijk te zijn. 47% van de 
ambtenaren verwacht inwoners meer te kunnen betrekken wanneer hier structureel meer 
capaciteit voor beschikbaar is. Wel vragen respondenten zich af hoe ze de juiste personen 

kunnen betrekken bij de veiligheidsproblematiek. 
 
Informatiepositie 
62% van de ambtenaren zegt tevreden dan wel zeer tevreden te zijn over de informatiepositie 
met betrekking tot veiligheid in hun gemeente. Ambtenaren zijn over het algemeen tevreden 
over de uitwisseling van gegevens met politie, naastgelegen gemeenten, wijkbewoners en 
lokale ondernemers. Ondermijning wordt veelvuldig genoemd als thema waarop men de 
informatiepositie wil verbeteren. Als de informatiepositie wordt verbeterd, verwachten 
respondenten adequater te kunnen optreden. 
 
Het CCV 
De dienstverlening van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) krijgt 

het cijfer 7,5 van de respondenten en 96% zou het CCV aanbevelen bij anderen. De meeste 
ambtenaren (91%) kennen het CCV van de website. Ruim 87% heeft het afgelopen jaar dan 
ook gebruik gemaakt van deze website. 

 
 

 


