
Gemeentelijke regierol
Met het integraal veiligheidsplan laten 
gemeenten zien dat zij de regie hebben op 
het integrale veiligheidsbeleid. Dit beleid 
dienen gemeenten samen met de vele 
veiligheidspartners uit te voeren. Het is 
daarom van groot belang dat gemeenten de 
veiligheidspartners in een vroegtijdig 
stadium betrekken bij de totstandkoming 
van het plan. Alleen dan voelen de 
veiligheidspartners zich gehoord en 
betrokken bij de realisatie van de door de 
gemeenteraad gestelde prioriteiten.

De meeste gemeenten gaan weer aan de slag met een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). 
Het CCV ondersteunt gemeenten hier graag bij. Zet het CCV als onafhankelijke derde partij 
in bij een eerste gezamenlijke bijeenkomst met veiligheidspartners. Zo krijgt u de eerste 
bouwstenen voor een integraal veiligheidsplan.

Startbijeenkomst 
integraal 
veiligheidsplan

Startbijeenkomst met het CCV
Een nieuw IVP maakt u samen met meerdere 
veiligheidspartners. Betrek hierbij het CCV 
als onafhankelijke derde partij om de eerste 
bouwstenen te leggen voor het plan in een 
gezamenlijke bijeenkomst. Onze 
CCV-adviseur kan hierin adviseren en denkt 
graag mee om tot een ijzersterk integraal 
veiligheidsplan te komen.

Online of offline 
Deze startbijeenkomst kan zowel online of 
offline gehouden worden. De keuze is aan u.

• meer dan 96% van de gemeenten 
een integraal veiligheidsplan heeft? 

• ruim 82% van de gemeenten ook 
een (jaar)uitvoeringsplan maakt?

• het merendeel van raadsleden 
(72%) niet weet dat de gemeente 
de regie voert op het lokale 
veiligheidsbeleid?

WIST U DAT?
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Wat biedt het CCV?
Criminaliteit of multiproblematiek wordt 
steeds complexer. Samenwerking met 
verschillende partijen en het delen van 
informatie met elkaar is en blijft daarom 
belangrijk. Het is essentieel in een goede 
aanpak. Daarom biedt het CCV u:
• Een presentatie over het integraal 

veiligheidsplan met daarin:
 - Wat is de regierol van de gemeenten?
 - Hoe kan een gemeente veiligheid  

 afbakenen?
 - Een stappenplan voor het IVP.;
• Een interactieve discussie met de 

aanwezigen (plenair en/of in groepen);
• Een eerste aanzet tot het opstellen van 

prioriteiten.

Dit alles leidt tot een gezamenlijk gedragen 
beeld op het gebied van veiligheid. 
De afdeling OOV krijgt hierdoor de eerste 
bouwstenen voor een integraal veiligheids-
plan. 

Van Borne tot Zaanstad
Het CCV begeleidde de afgelopen jaren 
meerdere gemeenten met deze startsessie. 
Een greep uit de gemeenten zijn: Borne, 
Zaanstad, Rijssen-Holten, Vijfheerenlanden,  
Hof van Twente en Apeldoorn.

Wilt u een startbijeenkomst door het CCV  
in uw gemeente? Neem dan contact op 
met CCV-adviseur Lilian Tieman via 
lilian.tieman@hetccv.nl. 

Meer CCV-aanbod
Op het gebied van integraal veiligheidsbeleid 
bieden wij ook:
• Informatie over het instrument Kernbeleid 

Veiligheid (VNG);
• Een database met voorbeelden van actuele 

integrale veiligheidsplannen; 
• Verkenning van verschillende onder-

werpen zoals een landelijke analyse van 
IVP’s.

Kijk voor meer informatie over deze 
producten op www.hetccv.nl/
integraalveiligheidsbeleid.
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