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Voorwoord 
 

In het kader van de opleiding Integrale Veiligheid van Avans Hogeschool te ’s-

Hertogenbosch hebben wij ons afstudeeronderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop de 

acht gemeenten die deel uitmaken van het Kempencluster samen tot een 

gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan kunnen komen.  

 

Omdat het met meerdere gemeenten gezamenlijk opstellen van een integraal 

veiligheidsplan een relatief nieuw fenomeen bleek te zijn en er daardoor nog niet veel 

over bekend is in de literatuur, hebben wij voor het verzamelen van informatie veel 

gebruik gemaakt van interviews. Het spreken van diverse veiligheidsprofessionals met 

allerlei kennis uit de praktijk hebben wij als erg interessant en leerzaam ervaren. Wij 

willen alle in het kader van dit onderzoek geïnterviewde personen, en daarbij in het 

bijzonder de IVC’ers binnen het Kempencluster, dan ook hartelijk bedanken voor het 

bieden van de mogelijkheid tot deze interviews.  

 

Hoewel het onderzoek voor alle gemeenten in het Kempencluster is uitgevoerd, is ons 

deze afstudeerplaats geboden vanuit de gemeente Best. Wij willen met name onze 

praktijkbegeleider Hans Spooren bedanken voor het mede mogelijk maken van dit 

afstudeeronderzoek. Daarnaast gaat onze dank ook uit naar de andere collega’s binnen 

de Vakgroep Veiligheid: wij hebben de werksfeer binnen de vakgroep als zeer prettig 

ervaren. 

 

Tot slot willen we mevrouw Goffin en mevrouw Swaans bedanken voor de begeleiding 

vanuit de opleiding. Zonder hun bijdrage had de verslaglegging van dit onderzoek niet 

zijn huidige vorm gekend.  

 

 

Wij kunnen terugkijken op een interessante en leerzame periode en hopen met de 

resultaten van dit onderzoek van toegevoegde waarde te zijn geweest voor de acht 

gemeenten in het Kempencluster. 

 

 

Best, 3 juni 2014 

 

Falko ten Have 

Bep van Rooij 
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Samenvatting 
 

In deze onderzoeksrapportage wordt beschreven op welke wijze met acht gemeenten 

samen één gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan opgesteld kan worden. 

 

De betreffende gemeenten Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, 

Veldhoven en Waalre (het Kempencluster) maken sinds de vorming van de nationale 

politie samen deel uit van politiebasisteam de Kempen. Vanuit deze samenstelling zijn 

diverse voordelen van een meer intensieve samenwerking ingezien, waardoor de intentie 

is uitgesproken gezamenlijk een integraal veiligheidsplan op te stellen.  

 

Het doel van dit onderzoek is na te gaan op welke manier vorm en invulling kan worden 

gegeven aan een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan voor de komende 

beleidsperiode, zonder dat hiermee de lokale identiteit van de gemeenten uit het oog 

verloren wordt. Daarbij is voor een deel gebruik gemaakt van literatuuronderzoek, maar 

lag de nadruk op informatie afkomstig uit interviews. 

 

Met betrekking tot de totstandkoming van een gemeenschappelijk integraal 

veiligheidsplan gaat het, naast het bepalen van de algehele mate van 

gemeenschappelijkheid, vooral om de aspecten  ‘veiligheidsanalyse’ en ‘prioriteiten’. Het 

waarborgen van de lokale identiteit blijkt daar onlosmakelijk mee verbonden te zijn. 

 

Vanuit de interviews komt naar voren dat bij een gezamenlijk integraal veiligheidsplan de 

nadruk zoveel mogelijk moet worden gelegd op de gezamenlijke noemer, maar dat 

daarbij tevens ruimte gelaten moet worden voor het leggen van lokale accenten.  

 

Door meerdere geïnterviewden wordt wat betreft de veiligheidsanalyse aangehaald dat 

de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor veiligheidszorg op het lokale niveau is belegd, 

waardoor het voor de monitoring en sturing van belang blijft de analyse lokaal op te 

stellen. Voor een gezamenlijk veiligheidsplan moet echter ook een gezamenlijke analyse 

worden gemaakt. Dit dient als onderbouwing voor de gezamenlijk te stellen prioriteiten 

en om de gezamenlijke aanpak vervolgens ook te kunnen monitoren. De prioriteiten 

moeten zoveel mogelijk gemeenschappelijk worden opgesteld, maar waar lokale 

prioriteiten uit de lokale analyses blijken moeten ook deze onderbouwd terug kunnen 

komen in het gezamenlijke plan.  

 

Voor de lokale identiteit geldt dat het voor sommige Kempengemeenten al volstaat als zij 

zich kunnen herkennen in het gemeenschappelijke plan. Voor de meerderheid geldt 

echter dat de mogelijkheid tot lokale inbreng in het gezamenlijke plan een vereiste is om 

recht te doen aan de lokale identiteit. Deze lokale inbreng bestaat met name uit het 

kunnen terugzien van (een gedeelte van) de lokale analyse en de lokale prioriteiten.  

 

Als eerste aanbeveling geldt dat voor de algehele vorm en invulling van het gezamenlijke 

integrale veiligheidsplan het Kernbeleid Veiligheid en zijn bijbehorende formats als 

uitgangspunt gebruikt moeten worden. De Checklist IVP kan daarbij als aanvullend 

instrument geraadpleegd worden. 

 

Verder wordt aanbevolen één gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan op te stellen, 

waarin lokale inbreng van alle acht de gemeenten mogelijk is. De veiligheidsanalyse 

moet op het lokale niveau middels een format opgesteld worden en daarbij dient naar 

zoveel mogelijk uniformiteit in de te hanteren meetinstrumenten gezocht te worden. In 

een gezamenlijke analyse op basis van samenvoeging van de lokale analyses kan daarna 

gekeken worden naar de gemeenschappelijke noemer. Van daaruit wordt tot de 

gemeenschappelijke prioriteiten gekomen, die zo breed mogelijk gesteld worden. Door 

breed te prioriteren blijft het toevoegen van lokale prioriteiten mogelijk, terwijl het aantal 

prioriteiten beperkt blijft. De indeling in veiligheidsvelden en –thema’s van het Kernbeleid 
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Veiligheid dient daarbij gebruikt te worden als brede ‘kapstok’ om op verschillende 

niveaus de verschillende prioriteiten onder te brengen. Door vanuit het lokale niveau 

input te hebben geleverd voor zowel de veiligheidsanalyse als de prioriteiten, is de lokale 

identiteit in het gezamenlijke veiligheidsplan gewaarborgd. 

 

Bij het opstellen van hun gezamenlijke integrale veiligheidsplan kunnen de acht 

gemeenten gebruikmaken van het framework dat tot slot aan het onderzoeksrapport is 

toegevoegd. Hierin is op basis van de onderzoeksresultaten de voor het Kempencluster 

passende indeling in hoofdstukken en paragrafen uiteengezet, inclusief een beschrijving 

van de wijze waarop tot de bijbehorende invulling gekomen moet worden. 
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Inleiding 

 
Introductie onderwerp 
 

De fundering waarmee een gemeente invulling geeft aan haar taak in de veiligheidszorg 

wordt gelegd in het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid (Raad voor het openbaar 

bestuur, 2011). Een integraal veiligheidsplan (IVP), waarin voor de komende periode 

wordt uiteengezet hoe het beleid eruit gaat zien, wordt onmisbaar geacht bij het voeren 

van regie op dat integrale veiligheidsbeleid (Centrum voor Criminaliteitspreventie en 

Veiligheid, n.d.). 

  

Dit onderzoek gaat over de weg naar een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan; 

het met meerdere gemeenten samen opstellen van een IVP. Uitspraken zoals 

‘‘criminaliteit stopt ook niet bij gemeentegrenzen’’ en ‘‘het niet ieder voor zich uit hoeven 

vinden van het wiel’’ kenmerken de achterliggende gedachten hierbij. 

Het onderzoek richt zich op acht gemeenten binnen de Brabantse Kempen: Bergeijk, 

Best, Bladel, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre. Deze acht 

gemeenten vormen samen het Kempencluster. 

 

Aanleiding 
 

De samenstelling van het Kempencluster hangt samen met de inrichting van de nationale 

politie: sinds 1 januari 2013 vormen de gemeenten die in dit onderzoek centraal staan 

samen een politiebasisteam.  

Van de acht gemeenten die het huidige Kempencluster vormen geldt voor Bergeijk, 

Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden dat zij eerder in een dergelijke structuur samen 

zaten en reeds over een gezamenlijk integraal veiligheidsplan beschikken.  

 

Enkele voordelen van gemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid zijn het 

verstevigen van de gemeentelijke invloed, het beschikken over meer kennis en ervaring, 

het efficiënter en effectiever werken en de mogelijkheid beter in te kunnen spelen op 

grensoverschrijdende problematiek (Vereniging Nederlandse Gemeenten, 2008). Het 

kunnen inspelen op maatschappelijke schaalvergroting (VNG, 2008) hoort daar ook bij. 

Dit laatste voordeel vindt bijvoorbeeld weer aansluiting bij de reorganisatie van de 

politie, wiens inzet gebaat is bij eenduidigheid door regionale afstemming (Van Os in 

Weggelaar & Gunther Moor, 2009).  

Door de integrale veiligheidscoördinatoren (IVC’ers) binnen het Kempencluster worden 

de diverse voordelen van samenwerking onderkend en als kans gezien (IVC’er Best, 28 

januari 2014). 

 

Ook in het driehoeksoverleg is de meerwaarde van samenwerking ingezien en dat is 

uitgesproken door de bestuurders (IVC’er Waalre 1, 17 februari 2014). Meer specifiek is 

de intentie om met de acht gemeenten in het Kempencluster een gemeenschappelijk 

integraal veiligheidsplan op te stellen voor de beleidscyclus 2015-2018 daaruit 

voortgekomen (IVC’er Best, 28 januari 2014). Het is echter onduidelijk op welke manier 

dit aangepakt kan worden, bijvoorbeeld omdat de lokale identiteit en autonomie van de 

individuele gemeenten niet uit het oog verloren mogen worden. Gemeentelijke 

samenwerking heeft immers niet alleen maar voordelen; er zijn ook knelpunten. Het is 

niet voor niets dat de VNG (2008) in een rapport over het organiseren van gemeentelijke 

samenwerking tipt over onder andere het zorgen voor de democratische legitimatie en 

het garanderen van de gemeentelijke lokale inbreng.  

 

De uitgesproken intentie om een gemeenschappelijk IVP voor de periode 2015-2018 op 

te stellen, ‘‘gezamenlijk, wat gezamenlijk kan’’ (IVC’er Waalre 1, 17 februari 2014; IVC’er 

Bladel, 17 februari 2014), heeft als concrete aanleiding voor dit onderzoek geresulteerd 
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in de opdracht om voor de acht gemeenten in het Kempencluster te onderzoeken hoe 

praktische invulling gegeven kan worden aan een dergelijk plan. 

 

Doelstelling en vraagstelling  
 

Uit deze aanleiding is de onderstaande doelstelling voortgekomen: 

Een adviesrapport opleveren waarin is beschreven op welke manier vorm en invulling kan 

worden gegeven aan een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan voor de acht 

gemeenten in het Kempencluster zonder de lokale identiteit van de gemeenten daarbij 

uit het oog te verliezen. 

 

Dit leidt vervolgens tot de volgende in dit onderzoek te beantwoorden centrale vraag: 

 

‘Op welke manier kan vorm en invulling worden gegeven aan een gemeenschappelijk 

integraal veiligheidsplan voor de acht gemeenten in het Kempencluster, waarbij de lokale 

identiteit van de gemeenten gewaarborgd blijft?’ 

 

De bijbehorende deelvragen zijn: 

 

1. a) Hoe kan vorm en invulling worden gegeven aan een gemeentelijk integraal 

veiligheidsplan?  

b) Op welke manier hebben de acht gemeenten in het Kempencluster op dit 

moment vorm en invulling gegeven aan hun integrale veiligheidsplan? 

 

2. a) Hoe kan vorm en invulling worden gegeven aan een gemeenschappelijk 

integraal veiligheidsplan? 

b) Welke andere regio’s hebben al een gemeenschappelijk integraal 

veiligheidsplan en wat kan hiervan worden geleerd? 

 

3. a) Op welke manier kan de lokale identiteit van de individuele gemeenten in het 

gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan worden gewaarborgd? 

b) Wat zijn binnen het Kempencluster de wensen ten aanzien van de vormgeving 

van het gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan? 

c) Welke overige factoren die invloed hebben op de totstandkoming van een 

gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan spelen een rol binnen het 

Kempencluster? 

 

Ter verduidelijking zullen kort enkele toelichtingen worden gegeven1.  

 

Veiligheidsbeleid en veiligheidsplan2 
 

Met veiligheidsbeleid wordt het geheel van werken aan veiligheidszorg in de gemeente 

bedoeld. Een veiligheidsplan is het plan waarop het werken aan veiligheidszorg in de 

gemeente (het veiligheidsbeleid) gebaseerd wordt. 

 

Afbakening 
 

Met dit onderzoek wordt de focus gelegd op de vormgeving en totstandkoming van een 

gemeenschappelijk IVP en wordt niet gekeken naar de inhoudelijke invulling.  

 

Partners binnen het lokale integrale veiligheidsbeleid zullen ook buiten beschouwing 

blijven. Wel worden het OM en de politie als de overige twee spelers binnen de 

basisdriehoek meegenomen, maar de gemeenten staan in dit onderzoek centraal. 

                                                           
1 Een meer uitgebreide uiteenzetting en verantwoording van de gehanteerde termen en afbakening is 
opgenomen in bijlage 1. 
2 Het gaat hier om een versimpelde uitleg van beide begrippen. Voor meer hierover zie bijlage 1. 
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Relevantie onderzoek 

 

Dit onderzoek is vooral in praktische zin relevant, en daarbij met name voor de acht 

gemeenten binnen het Kempencluster waar het onderzoek voor is uitgevoerd. Met de uit 

dit onderzoek voort te komen conclusies en aanbevelingen kunnen zij tot hun 

gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan komen en daarmee een goede basis leggen 

voor de sturing van het integrale veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar.  

 
Huidige stand van zaken 
 

Wat betreft reeds bestaand onderzoek naar hetzelfde onderwerp – het opstellen van een 

gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan met meerdere gemeenten – geldt dat dit er 

niet is. Dit wordt beaamd door het CCV (Projectleider IV CCV, 29 april 2014). Er is wel 

sprake van andere samenwerkingsverbanden die bezig zijn met of reeds beschikken over 

een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan, maar niet van onderzoek rondom die 

ontwikkeling. 

 

Onderzoeksmethoden 
 

Literatuuronderzoek 
 

Er is alleen literatuur beschikbaar met betrekking tot de ‘uit elkaar getrokken’ 

deelgebieden van het onderwerp van onderzoek. Om die reden is het literatuuronderzoek 

ingezet in de richting van een aantal onderwerpen die raakvlak hebben met het opstellen 

van een gemeenschappelijk IVP. Te denken valt hierbij onder andere aan de thema’s 

integraal veiligheidsbeleid/veiligheidsplan, gemeentelijke samenwerking an sich en 

gemeentelijke samenwerking op het gebied van veiligheid. 

 

Interviews 
 

Om over genoeg informatie specifiek over het opstellen van een gemeenschappelijk IVP 

te kunnen beschikken, zijn interviews gehouden met professionals die vanuit hun functie 

gezien te maken hebben met het onderwerp van onderzoek. Dat betreft enerzijds 

personen die in andere gemeentelijke samenwerkingen ervaring hebben met het 

opstellen van gemeenschappelijke plannen en personen die werkzaam zijn in 

overkoepelende organisaties voor gemeenten (voor benchmarking). Anderzijds gaat het 

om de professionals die direct betrokken zijn bij het nog op te stellen gezamenlijke IVP 

(voor maatwerk). Een schematisch overzicht van de interviews en hun relevantie in 

relatie tot het onderzoek is opgenomen in bijlage 2. Ook zijn hierin enkele uitspraken 

gedaan over de betrouwbaarheid en validiteit van de uit interviews verkregen informatie. 

 
Leeswijzer 
 

In dit onderzoeksrapport wordt in drie hoofdstukken gewerkt naar het antwoord op de 

centrale vraag over het opstellen van een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan.  

 

Het eerste hoofdstuk beschrijft het opstellen van een gemeentelijk integraal 

veiligheidsplan en de wijze waarop de gemeenten in het Kempencluster dit voorheen 

gedaan hebben. Vervolgens wordt de aandacht verlegd naar het opstellen van een 

gemeenschappelijk IVP, om vanuit die basisinformatie in hoofdstuk drie tot maatwerk 

voor het Kempencluster over te gaan. Daarna volgen de conclusies en aanbevelingen.  

 

Hieraan voorafgaand is een introductie op het onderzoeksveld opgenomen, waarin de 

lezer relevante achtergrondinformatie kan vinden als startpunt voor het verdere rapport.  

Verder is voor extra uitleg in bijlage 3 een afkortingen- en definitielijst opgenomen. 
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Introductie onderzoeksveld 
 

Geografisch gebied 
 

De acht gemeenten binnen het Kempencluster maken samen deel uit van 

politiebasisteam de Kempen (B3 op figuur 2). Veldhoven en Best gelden als de meer 

verstedelijkte gemeenten met ook de meeste inwoners (rond de 44.000 respectievelijk 

28.000). De overige zes gemeenten worden ook wel als plattelandsgemeenten 

aangeduid, met rond de 12.000 (Reusel-De Mierden), 16.000 (Waalre) en een kleine 

20.000 inwoners (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) (CBS, 2014).  

 

Trends en ontwikkelingen 
 

Het veiligheidsterrein is dynamisch. Bekende veiligheidsproblematiek kan in de loop van 

de tijd bijvoorbeeld andere vormen aannemen of er ontstaan door verschillende 

omstandigheden geheel nieuwe mogelijke dreigingen (Cachet & Prins, 2012). De 

dynamiek zit niet alleen in de veiligheidsproblematiek zelf, maar ook in het betrokken 

netwerk. Om die redenen is het van belang een aantal trends en ontwikkelingen binnen 

de huidige maatschappij en binnen het veiligheidsveld uiteen te zetten die direct of 

indirect invloed kunnen uitoefenen op het opstellen van een veiligheidsplan. 

 

Complexiteit en partners 
 

Decennia geleden was slechts een aantal bestuurlijke dan wel professionele actoren actief 

op het gebied van veiligheid. In de huidige situatie is sprake van complexe 

veiligheidsnetwerken met tal van partners die ook nog eens per probleem verschillen 

(Cachet & Prins, 2012). Dit heeft te maken met het onderwerp van sturing: het 

veiligheidsveld dat vanwege technologische en sociale ontwikkelingen steeds 

ingewikkelder in elkaar steekt (Bruinsma, 2012).  

 

Gemeenten opereren met hun vele partners in toenemende mate vooral tussen de 

organisaties, in netwerken. Hierbij neemt de gemeente een rol als regievoerder aan en 

functioneert ze niet meer automatisch in hiërarchische zin. Het sturen vanuit hiërarchie 

wordt ‘government’ genoemd en de verschuiving naar het optreden als min of meer 

gelijke partner in netwerken wordt aangeduid als ‘governance’ (Newman; Van 

Kersbergen en Van Waarden; Pierre in Terpstra & Kouwenhoven, 2004).  

 

 

 

Figuur 2: Basisteam de Kempen als B3 
(Nationale Politie, 2013). 
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Reorganisaties binnen het veiligheidsnetwerk 
 

Niet alleen wordt het inhoudelijke veiligheidsveld steeds complexer, ook binnen het 

veiligheidsnetwerk is onlangs een aantal dingen veranderd. Voorbeelden daarvan zijn de 

vorming van veiligheidsregio’s3 en het regionaliseren van de brandweer, het oprichten 

van het Regionale Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC)4 en het veiligheidshuis5 en de 

vorming van de nationale politie. Voor het gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid is 

het, gezien het belang van partners, relevant om van deze ontwikkelingen op de hoogte 

te zijn. 

  

De nationale politie 

 

De in het licht van dit onderzoek meest belangrijke reorganisatie is die van de vorming 

van de nationale politie. Hierdoor is het huidige Kempencluster tot stand gekomen en 

wordt er beoogd in deze formatie een gezamenlijk integraal veiligheidsplan op te stellen.  

 

Sinds 1 januari 2013 is de politie ingericht als landelijke organisatie met tien eenheden 

die op regionaal niveau opereren. De regionale eenheden bestaan uit districten, om 

tegemoet te komen aan de afstand tussen lokaal en regionaal. Op lokaal niveau zijn de 

basisteams in het leven geroepen, meerdere basisteams vormen samen een district6. 

Binnen de basisteams wordt invulling gegeven aan de hoofdtaken van de politie 

(Organisatie, n.d.).  

 

Aan het Kempencluster de taak om na deze opschaling binnen het basisteam een goede 

balans te zoeken tussen hetgeen vanuit landelijk niveau opgedragen wordt en de eigen 

invulling voor de lokale situatie. De politieorganisatie wordt na de herindeling steeds 

meer vanuit het nationale niveau aangestuurd. Ook meer algemeen gezien wordt de 

lokale invulling in toenemende mate door kaders ‘van bovenaf’ begrensd, maar er is ook 

overlap op het gebied van de doelstellingen en prioriteiten (Cachet & Prins, 2012). 

 

Bewegingen binnen de overheid 

 

Decentralisatie 

 

Vanuit de centrale overheid is een beweging gaande waarbij steeds meer taken worden 

verlegd in de richting van het gemeentelijke niveau. Ook veiligheid en veiligheidsbeleid 

wordt in toenemende mate gezien als een gemeentelijke aangelegenheid (Cachet & Prins, 

2012). Op het gebied van veiligheid functioneert het lokale niveau min of meer als 

‘eerste aanval’ in de richting van onveiligheid. Gemeenten zouden effectiever en 

efficiënter kunnen werken, omdat zij dichter bij de burgers zitten en maatwerk kunnen 

leveren (‘‘Paul Schnabel’’, 2014). 

 

Terugtredende overheid 

 

De overheid initieert een terugtredende beweging (Boutellier, 2012). Rondom het lokale 

veiligheidsbeleid zijn bijdragen van het maatschappelijk middenveld7, het bedrijfsleven 

en burgers van toenemend belang; zowel om de gemeenten (mede gezien vanuit 

financieel oogpunt) te ontlasten als vanuit een soort morele plicht ook een deel van de 

verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving te dragen (Terpstra, 2012). 

                                                           
3 In een veiligheidsregio werken brandweer, geneeskundige diensten en de politie samen in het voorbereiden 
op rampenbestrijding (Boutellier, 2011).  
4 Het RIEC houdt zich bezig met de aanpak van georganiseerde criminaliteit (Infopunt Veiligheid, 2014). 
5 In een veiligheidshuis werken partners aan de aanpak van afzonderlijke daders (Boutellier, 2011).  
6 In bijlage 4 is een kaartje opgenomen van de regionale politie-eenheid Oost-Brabant.  
7 ‘‘Het maatschappelijk middenveld bestaat uit organisaties die geen onderdeel van de overheid uitmaken, 
zonder winstoogmerk opereren en daarnaast niet op familiale of primaire banden berusten.’’ (Lelieveldt, 1999, 

p. 21). 
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Dit houdt in dat ook burgers en (non-)profitorganisaties zelf, vooral in preventieve zin, 

een aandeel moeten gaan leveren aan de zorg voor veiligheid (Muller, 2012). Daarnaast 

is het zo dat een toenemend aantal taken wordt overgedragen aan de commerciële markt 

(Boutellier, 2012).  

 

Gemeenten, veiligheid en enkele juridische kaders 
 

Om de gang van zaken rondom gemeentelijk veiligheidsbeleid te kunnen plaatsen, is het 

van belang te weten welke rol de gemeente op het gebied van veiligheidszorg speelt en 

waar deze op gebaseerd is. De manier waarop een gemeente bestuurlijk in elkaar zit en 

overige nadere toelichting met betrekking tot gemeenten en veiligheid is opgenomen in 

bijlage 5. 

 

De gemeente en veiligheid 
 

Veiligheid is van oudsher één van de basistaken van de overheid (Muller, Helsloot & Van 

Wegberg, 2012) en in beginsel een lokale zorg8 (Schaap, 2012). Om invulling te geven 

aan veiligheidszorg, kan de gemeente gebruik maken van enerzijds wet- en regelgeving 

en anderzijds beleid (ROB, 2011). 

  

Met betrekking tot het lokale veiligheidsbeleid heeft de gemeente de regierol (Infopunt 

Veiligheid, 2014). Het CCV (n.d.) acht een IVP onmisbaar bij het voeren van regie op het 

integrale veiligheidsbeleid. 

 

De gemeenteraad bepaalt met de hoofdlijnen die vastgesteld worden in het IVP de 

richting van het veiligheidsbeleid (Dubbeld, 2013). Dit is wettelijk verankerd in art. 38b 

van de Politiewet: ‘‘De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen 

vast die de gemeente op het terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van 

de openbare orde en de hulpverlening door de politie’’. Het IVP is echter breder dan 

alleen de input voor de politie. Om invulling te geven aan de lokale veiligheidszorg hoeft 

niet altijd beroep gedaan te worden op het politieapparaat, veel ligt ook bij de 

gemeenten zelf (Burgemeester 3, 9 april 2014). 

 

Het driehoeksoverleg 
 

Het driehoeksoverleg is een gremium om sturing te geven aan de aanpak van 

veiligheidsproblematiek binnen het regionale gebied waarop het basisteam van de politie 

opereert (Cleiren, 2012). De afstemming van deze aanpak vindt plaats tussen de 

burgemeesters, de officier van justitie (OM) en de politiechef van het basisteam 

(Nationale Politie, 2013)9. 

 
De politie zorgt, ondergeschikt aan het bevoegd gezag en vanuit de geldende 

rechtsregels, voor handhaving van de rechtsorde en hulpverlening aan hen die deze 

behoeven (art. 3 Politiewet). Zij gaat in het driehoeksoverleg te rade bij zowel de 

burgemeesters als de officier van justitie; het bevoegd gezag, dat afspraken maakt over 

de inzet van de beschikbare politiecapaciteit (art. 13 lid 2 Politiewet).  

Voor de burgemeester bieden de in het IVP uitgewerkte doelen die de gemeenteraad 

heeft gesteld de basis waarop de afspraken in het driehoeksoverleg gemaakt worden.   

                                                           
8 Zeker in de zin van sociale veiligheid (ROB, 2011), waar in dit onderzoek ook de focus op ligt.  
9 Dit gebeurt in het geval van politiebasisteam de Kempen dus met acht burgemeesters in totaal, maar op 
aanvraag van een individuele burgemeester kan het driehoeksoverleg ook op gemeentelijk niveau plaatsvinden 

(art. 13 lid 3 Politiewet). 
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1. Lokaal integraal veiligheidsplan 
 

Om als gemeente de regierol op de diverse veiligheidsthema’s uit te kunnen oefenen is 

het van belang een veiligheidsbeleid te voeren. Het integraal veiligheidsplan (IVP), 

waarop in dit onderzoek de nadruk wordt gelegd, is een sturingsmiddel voor gemeenten 

om regie te voeren op het lokale veiligheidsbeleid (CCV, 2013). Door diverse 

overheidsinspanningen in de afgelopen twee decennia10 hebben vrijwel alle gemeenten 

tegenwoordig een eigen IVP. Bij het opstellen van het IVP hebben gemeenten te maken 

met de spanning tussen nationale en regionale eisen enerzijds en lokale prioriteiten 

anderzijds. Gemeenten dienen immers effectieve lokale sturing te geven in complexe 

‘governance-netwerken’, waarbij ook nadrukkelijk sturing plaatsvindt vanuit landelijk 

niveau. Een versterking van de lokale regie(rol) van gemeenten is hierbij zeer wenselijk 

(Cachet & Prins, 2012).  

 

Het wetsvoorstel 'Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de 

regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid' uit 2010 zou 

tegemoet moeten komen aan de versterking van de gemeentelijke regierol. De 

burgemeester zou een specifieke rol toebedeeld krijgen om de natuurlijke gezagspositie 

te versterken. De samenhang van dit wetsvoorstel met het wetsvoorstel Politiewet 2012 

heeft de Tweede Kamer echter doen besluiten de behandeling van het wetsvoorstel 

tijdelijk uit te stellen en in juni 2013 zelfs in te trekken (CCV, 2013), waarmee het 

versterken van de gemeentelijke regierol de komende jaren een belangrijke uitdaging 

blijft (Cachet & Prins, 2012). Het ontbreken van de wettelijke vastlegging van deze 

regierol kan door het lokale bestuur als lastig ervaren worden omdat gemeenten bij het 

voeren van van de regie beperkt zijn tot afhankelijkheid van partners (ROB, 2011).  

 

Daarnaast zou het wetsvoorstel de gemeenteraad verplichten een IVP op te stellen. Door 

het intrekken van het wetsvoorstel is ook van deze verplichting vooralsnog geen sprake 

(CCV, 2013). Wel stelt de gemeente volgens artikel 38b van de Politiewet 2012 

vierjaarlijks doelen vast op het gebied van veiligheid. Dit wordt doorgaans gedaan in het 

integrale veiligheidsplan (CCV, n.d.). 

 

1a) Hoe kan vorm en invulling worden gegeven aan een gemeentelijk 
integraal veiligheidsplan? 

 
Gezien het ontbreken van concrete wettelijke kwaliteitseisen waaraan een integraal 

veiligheidsbeleid dient te voldoen, wenden gemeenten zich tot een handreiking die het 

mogelijk maakt om op een gestructureerde wijze een integraal veiligheidsplan (IVP) op te 

stellen (VNG, 2013; VNG, 2010). Alvorens een tweetal van dit soort hulpmiddelen wordt 

beschreven, zal eerst nader worden ingegaan op het IVP zelf. Deze informatie is vereist 

om in een latere fase te begrijpen hoe een gemeenschappelijk IVP voor de gemeenten in 

het Kempencluster kan worden vormgegeven. 

 

1.1  Het integraal veiligheidsplan 
 

In het integrale veiligheidsplan wordt de fundering gelegd voor hetgeen de gemeente aan 

handelingen verricht om invulling te geven aan haar taak in de veiligheidszorg (ROB, 

2011). Zo wordt in een IVP doorgaans een gezamenlijk visie voor de betrokken actoren 

opgesteld, worden prioriteiten vastgesteld, wordt een plan van aanpak beschreven en 

wordt aandacht besteed aan de coördinatie op de samenwerking en de borging van het 

beleid (VNG, 2013).  

                                                           
10 Zie bijlage 6 voor een korte geschiedenisschets van integraal veiligheidsbeleid. 
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Ambtelijke werkgroepen nemen veelal het initiatief rondom de totstandkoming van het 

lokale veiligheidsbeleid (Kok, 2008), en hiermee het IVP. Aan zo’n werkgroep dienen in 

elk geval de belangrijkste interne partners deel te nemen. Ook de politie behoort input te 

leveren voor het IVP. De gemeentelijke veiligheidscoördinator is bij voorkeur kartrekker 

van de werkgroep (VNG, 2013). 

 

Om een beter inzicht te verkrijgen in de verschillende onderdelen van een IVP zullen 

enkele kernelementen uit het IVP nader worden toegelicht.  

 

1.1.1 De veiligheidsanalyse (aan de hand van het Kernbeleid Veiligheid) 
 

Met de veiligheidsanalyse wordt de inhoudelijke basis voor het veiligheidsplan gelegd. In 

de analyse worden de vijf veiligheidsvelden en bijbehorende veiligheidsthema’s11 

geanalyseerd op een drietal aspecten. Het eerste aspect heeft betrekking op de in de 

objectieve en subjectieve veiligheidsproblematiek waarvan sprake is in de gemeente. De 

andere twee aspecten bestaan uit een beschrijving van de huidige/afgelopen aanpak en 

mogelijke verbeterpunten hierop. Wanneer de veiligheidsanalyse op de juiste manier 

wordt uitgevoerd staat het IVP al voor 80%. Aan het einde van deze stap wordt de 

veiligheidsanalyserapportage gereed gemaakt voor de prioritering. (VNG, 2013).  

De wijze waarop de veiligheidsproblematiek kan worden geanalyseerd is hieronder kort 

toegelicht, zodat duidelijk wordt op basis waarvan in een latere fase de prioritering 

plaatsvindt.  

 

De politiesystemen, waarin onder andere aangifte- en criminaliteitscijfers zijn 

opgenomen, vormen een belangrijke informatiebron voor het in kaart brengen van de 

objectieve veiligheid. Voor de analyse van politiesystemen kan gebruik gemaakt worden 

van het VNG-BVH model12 (VNG, 2010). Het is aan te raden de cijfermatige informatie 

aan een kwalitatieve beoordeling te onderwerpen, zodat eventuele bijzonderheden of 

onjuistheden bij het gebruik van de kwantitatieve informatie verklaard kunnen worden13 

(Operationeel Expert politiebasisteam de Kempen, 19 maart 2014). Andere informatie die 

gebruikt kan worden voor de analyse van de objectieve veiligheid zijn gegevens 

afkomstig van de gemeente of de GGD14 (IVC’er Bergeijk, 14 mei 2014).  

Voor de subjectieve veiligheid kan van diverse bronnen gebruik gemaakt worden. Een 

veelgebruikt instrument is de Veiligheidsmonitor15 (VNG, 2013). Ook aan de hand van de 

‘Wijkatlas’, ‘Waarstaatjegemeente.nl’ of overige bewonersenquêtes kan informatie over 

de veiligheidsbeleving worden verzameld (IVC’er Veldhoven, 14 mei 2014); IVC’er 

Bladel, 17 februari 2014). Daarnaast beschikken gemeenten over een schat aan 

informatie waar vaak onvoldoende gebruik van wordt gemaakt. Gedacht kan worden aan 

kennis uit buurtpanels, stadstoezicht en leerplichtambtenaren (Projectleider IV CCV, 29 

april 2014).  

 

Een toekomstig handig hulpmiddel bij het uitvoeren van de veiligheidsanalyse is de 

gebiedsscan van de politie, welke vanaf januari 2015 aan de hand van een vernieuwde 

methode wordt gemaakt. In deze gebiedsscan worden naast objectieve gegevens ook 

kwalitatieve bevindingen opgenomen. Wanneer deze gebiedsscan op de juiste wijze 

wordt uitgevoerd levert het per gebied een aantal problemen op die op een integrale 

manier moeten worden aangepakt. Bij de aanpak van deze problemen nemen gemeenten 

het voortouw. Zij krijgen daarbij ondersteuning van andere partners, waaronder de 

politie en het OM (Districtschef politie, 16 april 2014).  

                                                           
11 Een manier om de diverse veiligheidsonderwerpen in te delen zoals beschreven in het Kernbeleid Veiligheid 
van de VNG. Hieraan zal later in dit hoofdstuk aandacht worden besteed. 
12 Een model dat rapportages met actuele politiecijfers maakt volgens de indeling van het Kernbeleid Veiligheid 
van het VNG (VNG, 2010). 
13 Cijfermatige trends kunnen bijvoorbeeld veroorzaakt worden door een verandering in het registratiesysteem, 
waardoor zij een verkeerd beeld van de werkelijkheid vertonen. 
14 Zie bijlage 7 voor een uitgebreidere weergave van de beschikbare instrumenten t.b.v. de veiligheidsanalyse. 
15 ‘‘De Veiligheidsmonitor (VM) is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid 

en slachtofferschap’’ (Veiligheidsmonitor, 2014, De Veiligheidsmonitor).  
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Op de website van de VNG zijn enkele formats opgenomen waartoe gemeenten zich 

kunnen wenden bij het uitvoeren van de veiligheidsanalyse. Deze formats maken deel uit 

van het Kernbeleid Veiligheid, een handreiking die later in dit hoofdstuk aan bod zal 

komen (VNG, n.d.). 

 

1.1.2 De prioritering 
 

In deze stap worden op basis van de veiligheidsanalyse de prioriteiten vastgesteld. De 

prioritering kan op verschillende wijzen geschieden, maar komt gebruikelijk tot stand 

middels een prioriteringssessie. De geprioriteerde thema’s staan centraal in het integrale 

veiligheidsbeleid van de gemeente. Rekening moet worden gehouden met het aantal 

thema’s dat geprioriteerd wordt. Bij meer dan vier kan het prioritaire karakter in gevaar 

komen. In het veiligheidsplan worden de prioriteiten uitgewerkt en worden doelen 

gesteld over de te bereiken resultaten (VNG, 2013). 

 

Een punt van aandacht bij de prioritering zijn de speerpunten die enkele partners vanuit 

landelijke kaders meekrijgen. Zo hebben de politie en het Openbaar Ministerie (OM) te 

maken met eigen prioriteiten en doelstellingen die behaald moeten worden. Deze 

thema’s komen slechts gedeeltelijk overeen met de thema’s die door gemeenten op 

lokaal niveau worden geprioriteerd16. Desondanks moeten deze speerpunten grotendeels 

met dezelfde capaciteit worden aangepakt, waardoor de ruimte die het OM en de politie 

nog hebben om aan de lokale prioriteiten van de gemeenten te werken beperkt is. In de 

driehoek zullen de verschillende prioriteiten van gemeenten en het OM met elkaar 

moeten worden verweven (Adviseur OM, 29 april 2014). Naast de speerpunten van 

partners kunnen ook andere beleidsstukken, zoals het gemeentelijke coalitieprogramma, 

invloed hebben op eventueel te prioriteren thema’s (IVC’er Best, 1 april 2014).  

 

1.1.3 De aanpak op hoofdlijnen 

 

Aan de hand van de veiligheidsanalyse en de prioritering heeft men de hoofdthema’s van 

het nieuwe beleid vastgesteld. In het IVP zal vervolgens beschreven worden op welke 

manier men de speerpunten wil aanpakken, welke doelen bereikt moeten worden en in 

samenwerking met welke actoren dit gerealiseerd dient te worden (CCV, 2013). Het is 

aan te raden de doelen SMART17 te formuleren, zodat goede monitoring mogelijk is 

(Adviseur OM, 29 april 2014). De aanpak zal op hoofdlijnen worden beschreven, 

aangezien het IVP een strategisch plan is. Een verdere doorvertaling zal in het 

jaaruitvoeringsplan (JUP) plaatsvinden (VNG, 2013).  

 

1.2 Het Kernbeleid Veiligheid 
 

Een methode waarvan door veel gemeenten gebruik wordt gemaakt bij het opstellen van 

het integraal veiligheidsplan is het Kernbeleid Veiligheid (KV) (Projectleider IV CCV, 29 

april 2014; IVC’er Waalre 2, 17 februari 2014). Het KV, geschreven door de VNG, is een 

instrument voor het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid en resulteert uiteindelijk 

in een IVP inclusief een bijbehorend JUP. Het JUP vertaalt de aanpak op hoofdlijnen uit 

het IVP naar meer specifieke acties, taakverdelingen en tijdseenheden. Het KV gaat uit 

van interactieve beleidsontwikkeling, wat het draagvlak voor het IVP doorgaans hoog 

maakt (VNG, 2013).  

Overigens is het mogelijk om af te wijken van het Kernbeleid Veiligheid. Het Kernbeleid 

Veiligheid wordt vaak als te uitgebreid en/of ingewikkeld gezien, waardoor gemeenten 

besluiten niet alle voorgeschreven onderdelen even gedetailleerd op te nemen (IVC’er 

                                                           
16 Het verschil in prioriteiten kan mogelijk worden verklaard doordat het OM voornamelijk belast is met het 
strafrechtelijk en de gemeente met het bredere domein van OOV. Daarnaast worden de prioriteiten van het OM 
landelijk benoemd omdat gemeenten er lokaal vaak minder zicht op hebben of er minder gevoel bij hebben 
(zoals kinderporno, cybercrime en horizontale fraude). Op landelijk niveau wordt het risico niets aan deze 
thema’s te doen te groot geacht, vandaar dat het OM hiermee belast wordt (Adviseur OM, 29 april 2014).  
17 Specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden (Grit, 2008). 
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Eersel, 12 februari 2014; IVC’er Reusel-De Mierden, 20 februari 2014; Projectleider IV 

CCV, 29 april 2014). Het KV schrijft ook voor dat het op verschillende wijzen kan worden 

toegepast. De gebruiker zal zijn eigen ‘maatwerktoepassing’ moeten vinden voor 

optimale aansluiting (VNG, 2013).  

 

1.2.1 De werking van het Kernbeleid Veiligheid 

 

Het Kernbeleid Veiligheid bestaat uit drie componenten: het zesstappenplan, de 

beleidsvragen en de vijf veiligheidsvelden. Hierbij is het stappenplan de leidraad tijdens 

het opstellen van het veiligheidsbeleid.  

 

Het zesstappenplan biedt gemeenten aanknopingspunten vanaf het startmoment tot en 

met het doorvertalen van het geschetste beleid en bestaat uit de volgende fasen: 

opstart, veiligheidsanalyse, prioritering, opstellen van het veiligheidsplan, opstellen van 

het uitvoeringsplan en van beleid tot uitvoering. Per stap wordt vervolgens aangegeven 

wat gedaan moet worden en waarmee rekening gehouden dient te worden, zoals te 

zetten deelstappen, taakverdelingen of relevante beleidsvragen (VNG, 2013). Voor de 

feitelijke totstandkoming van het IVP zijn voornamelijk stap 2 (veiligheidsanalyse), 3 

(prioritering) en stap 4 (opstellen van het veiligheidsplan) van belang. 

 

De beleidsvragen bestaan uit zeven clusters die de componenten van het veiligheidsplan 

vormen. Ze verschaffen informatie over de diverse (sub)fasen uit het stappenplan, 

waarbij de nadruk ligt op het opstellen van het integraal veiligheidsplan. De clusters 

beleidsvragen zijn: veiligheidsanalyse, strategisch kader, uitwerking prioriteiten, 

uitwerking overige strategische thema’s, overzicht dwarsverbanden en integraliteit, 

organisatie en coördinatie van het beleid en tot slot begroting (VNG, 2013). 

 

De vijf veiligheidsvelden – die op hun beurt bestaan uit diverse veiligheidsthema’s - zijn 

op een dusdanige manier samengesteld dat zij het lokale integrale veiligheidsterrein 

vormen (VNG, 2013). Hierin kunnen als het ware alle veiligheidsonderwerpen worden 

ondergebracht. Op deze manier kunnen de vijf veiligheidsvelden onder andere worden 

gebruikt bij het uitvoeren van de veiligheidsanalyse, van waaruit de prioriteiten 

voortvloeien. De vijf veiligheidsvelden bestaan uit (VNG, 2013): 

o Veilige- woon en leefomgeving; 

o Bedrijvigheid en veiligheid; 

o Jeugd en veiligheid; 

o Fysieke veiligheid; 

o Integriteit en veiligheid. 

 

Naast het (‘hoofddocument’) Kernbeleid Veiligheid zijn er enkele tools, formats en 

praktijkvoorbeelden beschikbaar die het Kernbeleid Veiligheid aanvullen. Deze zijn te 

vinden op de website van de VNG. De tools en formats kunnen als voorbeeld of 

hulpmiddel dienen bij het vormgeven en invullen van het IVP. In bijlage 8 is voor de 

beeldvorming een hoofdstukindeling van een IVP conform het Kernbeleid Veiligheid 

opgenomen, welke is overgenomen van het Format Veiligheidsplan (VNG, n.d.).  

 

1.3 De Checklist Integraal Veiligheidsplan 
 

Om gemeenten meer bagage een praktischer handvat te bieden bij het schrijven van het 

IVP heeft het CCV een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid geschreven: de Checklist 

Integraal Veiligheidsplan (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

Naast het bieden van een concreter handvat wordt met de checklist geprobeerd de 

kwaliteit van de IVP’s te verbeteren en het IVP te positioneren als belangrijk lokaal 

sturingsmiddel. De checklist kan niet gezien worden als een concreet format, aangezien 

ruimte voor lokaal maatwerk mogelijk moet blijven (CCV, 2013). 
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1.3.1 De werking van de checklist 
 

De checklist benoemt de hoofdelementen om tot een kwalitatief sterk IVP te komen, 

bepaalt de aandachtspunten bij het opstellen van een nieuw IVP en identificeert 

eventuele verbeterpunten bij de doorontwikkeling van het IVP (CCV, 2013).   

Meer concreet bestaat de Checklist IVP uit tien onderdelen, waarbij per onderdeel is 

weergegeven welke elementen in elk geval terug dienen te komen in het IVP. Het is niet 

vastgelegd in welke vorm en mate dit moet gebeuren. Lokaal kan besloten worden 

hoeveel aandacht men aan de genoemde punten wil besteden. Per onderdeel zijn verder 

tips beschreven over de wijze waarop met de genoemde elementen omgesprongen kan 

worden (CCV, 2013). In bijlage 9 zijn deze tien onderdelen schematisch weergegeven.  

 

Naast de Checklist IVP is er een Checklist Jaaruitvoeringsplan Integrale Veiligheid 

ontwikkeld. Voor het bereiken van de in het IVP gestelde doelen is aansluiting tussen het 

IVP en het JUP cruciaal (CCV, 2013).  

 

1.3.2 Kwaliteitstoets 
 

Een mogelijkheid om de kwaliteit van het IVP te laten toetsen is de Kwaliteitstoets IVP, 

eveneens ontwikkeld door het CCV. Met de toets wordt de kwaliteit van het document 

beoordeeld (CCV, 2013). Het CCV voert deze toets uit op basis van de door gemeenten 

aangeleverde gegevens. Hiermee kunnen mogelijke verbeterpunten aan het licht komen. 

Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruiken van deze service en de beoordeling 

wordt doorgaans mondeling toegelicht (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

 

1.4 Besluitvorming 
 

Wanneer de interne en externe actoren die betrokken zijn bij de totstandkoming van het 

IVP tevreden zijn met het plan, is het plan klaar voor de besluitvorming (VNG, 2013). Het 

voorstel van het integraal veiligheidsplan wordt voorafgaand aan de besluitvorming door 

de gemeenteraad doorgaans voorbereid in een raadscommissie18. Hierin kunnen zaken 

worden afgestemd en kunnen vragen over het plan worden gesteld. Op basis van de 

verkregen input kunnen wijzigingen in het IVP worden doorgevoerd. Dit komt ten goede 

aan het draagvlak en het gemak waarmee het plan door de raad wordt vastgesteld. 

Nadat het plan is behandeld in de raadscommissie buigt de gemeenteraad zich over het 

plan (IVC’er Best, 1 april 2014). Nadat het veiligheidsbeleid is vastgesteld, ziet de 

gemeenteraad toe op de uitvoering ervan. Hiervoor is het college van burgemeester en 

wethouders verantwoordelijk (Breeman et al., 2008; Overheid.nl, 2014). 
 

 Deelconclusies 
 

Om op een gestructureerde wijze een integraal veiligheidsplan op kunnen stellen wenden 

gemeenten zich vaak tot het Kernbeleid Veiligheid. Het KV beschrijft aan de hand van 

een zes-stappenplan hoe integraal veiligheidsbeleid kan worden ontwikkeld. De stappen 

‘veiligheidsanalyse’, ‘prioritering’ en ‘opstellen van het veiligheidsplan’ worden gebruikt 

voor het opstellen van het IVP. In de analyse wordt, aan de hand van de vijf 

veiligheidsvelden die binnen het KV worden onderscheiden, de veiligheidsproblematiek in 

kaart gebracht. Daarnaast wordt de huidige aanpak en mogelijke verbeterpunten op deze 

aanpak beschreven. Vanuit de veiligheidsanalyse kan tot een aantal prioriteiten worden 

gekomen. Hierbij moet rekening worden gehouden met het aantal te stellen prioriteiten 

en relevante landelijke kaders. In de uitwerking van de prioriteiten wordt een aanpak op 

hoofdlijnen beschreven, wordt ingegaan op de te betrekken partners en de te bereiken 

doelen. Ook wordt een visie beschreven en moet tot slot aandacht worden besteed aan 

de organisatorische coördinatie en borging van het plan. Enkele aan het KV gerelateerde 

                                                           
18 Deze bestaan uit raadsleden, maar ook burgers kunnen in raadscommissies benoemd worden (Overheid.nl, 

2014).  
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formats kunnen door gemeenten gebruikt worden als hulpmiddel bij het opstellen van het 

IVP, zoals het Format Veiligheidsanalyserapportage en het Format Veiligheidsplan. 

 

Voor de totstandkoming van het IVP vervult de IVC’er een voorzittersrol. Een ambtelijke 

werkgroep neemt het initiatief voor de ontwikkeling van het plan. Om het IVP optimaal te 

kunnen laten aansluiten bij de situatie waarvoor het plan bedoeld is, zal de gebruiker 

vanuit het KV zijn eigen ‘maatwerktoepassing’ moeten vinden.  

 

Als aanvulling op het KV heeft het CCV een checklist ontwikkeld, welke gemeenten 

concretere handvaten biedt bij het opstellen van het IVP. Ook kan het IVP aan de hand 

van een kwaliteitstoets door het CCV worden beoordeeld. De resultaten van deze 

beoordeling worden mondeling toegelicht, waarna eventuele aanpassingen gedaan 

kunnen worden om de kwaliteit van IVP te verbeteren.  

 

Alvorens een IVP ter vaststelling naar de raad te sturen wordt het plan doorgaans 

voorbereid in raadscommissies. Dit om eventuele verbeterpunten door te kunnen voeren, 

wat het draagvlak en het gemak van vaststellen wanneer het IVP naar de raad gaat ten 

goede kan komen. 

 

1b) Op welke manier hebben de acht gemeenten in het Kempencluster op 
dit moment vorm en invulling gegeven aan hun integrale veiligheidsplan? 

 

Om een inzicht te geven over de wijze waarop de gemeenten in het Kempencluster op dit 

moment vorm en invulling aan hun IVP hebben gegeven, zal kort worden stilgestaan bij 

de ‘huidige’ IVP’s. Vier van de acht gemeenten uit het Kempencluster hebben reeds een 

gemeenschappelijk IVP. Dit zijn de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 

Mierden19. De overige gemeenten in het Kempencluster hebben elk een eigen IVP. In 

bijlage 10 zijn de belangrijkste elementen van elk plan meer overzichtelijk uiteengezet20.  

 
1.5  Best 
 

Het IVP van de gemeente Best loopt van 2011 tot en met 2014. In dit IVP is eerst 

beknopt het alomvattende veiligheidsbeleid weergegeven en is gekeken hoe het 

afgelopen beleid gevoerd werd. In de veiligheidsanalyse is gebruik gemaakt van 

politiecijfers en resultaten uit de Veiligheidsmonitor. De analyse is op gemeentelijk 

niveau uitgevoerd en de resultaten zijn vergeleken met het gemiddelde van de subregio 

en Brabant Zuid-Oost. Daarnaast is op twee buurten concreet ingegaan: Naastenbest en 

Hoge Akker. Waarom op deze twee wijken is ingezoomd is onduidelijk. Verder zijn enkele 

(wettelijke) kaders die bij veiligheidsbeleid een rol spelen kort aangehaald en is 

aangegeven op welke wijze afstemming met de partners plaatsvindt.  

Na de analyse is een drietal algemene doelstellingen geformuleerd, dat betrekking heeft 

op onveiligheidsgevoelens (in de eigen buurt) en klanttevredenheid. Voor deze laatste 

doelstelling is gebruik gemaakt van Waarstaatjegemeente.nl. Verder is een vijftal 

prioriteiten geformuleerd die daarna, onder andere door het formuleren van 

doelstellingen en een globaal plan van aanpak, verder zijn uitgewerkt. Burgerparticipatie 

is als aanvullende prioriteit genoemd, die als rode draad door de prioriteiten heen loopt. 

Tot slot is aandacht besteed aan de manier waarop de effectmeting plaats zal vinden.  

 
1.6 Oirschot en Veldhoven  
 

Het IVP van Oirschot (2011-2016) is qua opbouw vergelijkbaar met dat van Veldhoven 

(2008-2014), vandaar dat deze tezamen worden toegelicht.  

                                                           
19 Voor het gemak worden deze vier gemeenten samengevoegd onder de noemer de ‘oude Kempengemeenten’.  
20 Voor het kunnen beschrijven van de IVP’s zijn de plannen van de desbetreffende gemeenten geraadpleegd. 
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In beide plannen wordt eerst een terugblik op de afgelopen periode geworpen. Daarna is 

een visie beschreven, waarbij aansluiting gezocht wordt bij landelijk en regionaal 

geformuleerde visies. Op basis van deze visie en door de gemeenteraad geprioriteerde 

thema’s zijn speerpunten en doelstellingen geformuleerd.  

 

De in Oirschot geprioriteerde speerpunten (vijf globale en elf specifieke) zijn ingedeeld 

volgens de veiligheidsvelden van het Kernbeleid Veiligheid. Per prioriteit zijn vervolgens 

doelstellingen geformuleerd. De toetsing van de doelstellingen vindt plaats aan de hand 

van de Veiligheidsmonitor en politiecijfers. In het IVP van Veldhoven zijn geen concrete 

prioriteiten vastgelegd. Wel zijn er te bereiken effecten en doelstellingen geformuleerd. 

De toetsing vindt plaats aan de hand van het instrument ‘de Wijkatlas’.  

 

Beide plannen besteden daarna aandacht aan het starten met wijkgerichte analyses en 

de daarbij behorende partners en instrumenten. Vervolgens is aandacht besteed aan (de 

verantwoordelijkheden van) enkele betrokken partners en flankerende beleidsprocessen. 

Ook zijn enkele meer algemene zaken beschreven en is een hoofdstuk opgenomen met 

betrekking tot de communicatie van het veiligheidsbeleid. In de bijlagen is vermeld met 

welke maatregelen men de gestelde doelen wil bereiken en is nog een drietal doelen met 

bijbehorend toetsingskader geformuleerd. Veldhoven heeft nog een overzicht van de 

resultaten van de afgelopen beleidsperiode opgenomen.  

 
1.7 Waalre 
 

Het IVP van Waalre loopt van 2012 tot en met 2016 en is het meest uitgebreide plan van 

de gemeenten in het Kempencluster. Het bestaat uit een viertal delen: integraal 

veiligheidsbeleid, veiligheidsvelden en thema’s, evaluatie gevoerde beleid en prioritering.  

 

In deel A zijn landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen geschetst en is de methodiek 

en de veiligheidsanalyse toegelicht. Waalre heeft met betrekking tot de analyse 

informatie verzameld aan de hand van Waarstaatjegemeente.nl, de Veiligheidsmonitor, 

wijkscans, politiecijfers en informatie van diverse interne en externe veiligheidspartners. 

Naast achtergrondinformatie over het veiligheidsgebied en de rol van de gemeente is 

uitgebreid aandacht besteed aan de betrokken interne en externe actoren. 

 

Deel B beschrijft de vijf veiligheidsvelden met de bijbehorende veiligheidsthema’s uit het 

Kernbeleid Veiligheid. Er wordt voornamelijk een kwalitatieve analyse geschetst van de 

stand van zaken met betrekking tot deze thema’s, zowel in algemene zin als voor Waalre 

specifiek. Waar nodig is deze met cijfers onderbouwd. 

 

In deel C vindt een evaluatie van het gevoerde beleid plaats. Hierbij is nagegaan of de 

vier strategische doelstellingen en bijbehorende drie hoofdactiviteiten van de vorige 

beleidsperiode zijn behaald. 

 

Op basis van deze gegevens en de al dan niet behaalde doelstellingen is in onderdeel D 

een vijftal thema’s geprioriteerd. Deze thema’s zijn uitgewerkt en per prioriteit is 

afgesloten met het te bereiken resultaat en één of enkele beleidsuitgangspunten. Tot slot 

is in het IVP nog aandacht besteed aan de financiële consequenties van het plan. 

 
1.8 De ‘oude Kempengemeenten’ 
 

Het IVP van de vier ‘oude Kempengemeenten’ loopt van 2011 tot en met 2014. Deze vier 

gemeenten hebben ervoor gekozen het overgrote deel gemeenschappelijk te doen, maar 

hebben waar dat nodig geacht werd lokale accenten gelegd. De lokale stukken zijn per 

gemeente geschreven en komen niet terug in de stukken van de andere gemeenten. In 

die zin is sprake van een gemeenschappelijk plan, maar ook van vier aparte plannen, 

omdat het plan er per gemeente gedeeltelijk anders uitziet.  
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In het eerste hoofdstuk, de visie, is door alle gemeenten een strategische doelstelling 

geformuleerd, zijn uitgangspunten benoemd, is het Kernbeleid Veiligheid toegelicht, is 

aandacht besteed aan planvorming en zijn de interne en externe strategische partners 

benoemd. Dit komt in elk plan grotendeels overeen, al zijn hier en daar enkele accenten 

toegevoegd of weggehaald.  

 

De veiligheidsanalyse is grotendeels op dezelfde manier uitgevoerd en verwerkt. De 

veiligheidsthema’s uit het Kernbeleid Veiligheid zijn elk afzonderlijk toegelicht. Daarbij 

heeft elke gemeente gebruik gemaakt van cijfers van de politie, GGD, bureau Halt, 

maatschappelijk werk en de Veiligheidsmonitor. Daarnaast heeft Bladel gebruik gemaakt 

van een bewonersenquête en Reusel-De Mierden van ‘De staat van de gemeente’. Naast 

kwantitatieve gegevens is gebruik gemaakt van kwalitatieve informatie van onder andere 

de politie of jongerenopbouwwerk.  

 

Voor de prioritering is gebruik gemaakt van een prioriteitenmatrix. Hierbij is per 

veiligheidsthema aangegeven wat de kans op voorkomen en het maatschappelijke effect 

is. De zwaarst geclassificeerde thema’s zijn in elke gemeente geprioriteerd. Per 

gemeente is vervolgens op basis van de uitgevoerde veiligheidsanalyse gekeken welk 

thema naast de gemeenschappelijke speerpunten geprioriteerd werd. Op die manier is 

het lokale accent aan het gemeenschappelijke plan gegeven.  

 

In het daarop volgende hoofdstuk zijn ambities beschreven met betrekking tot de 

prioriteiten. Per speerpunt is de huidige aanpak beschreven, evenals de acties die extra 

ondernomen gaan worden. Hierbij zijn ook de beoogde effecten, SMART-doelstellingen, 

indicatoren en betrokken partijen beschreven. De vier gemeenschappelijke prioriteiten 

zijn gezamenlijk uitgewerkt. Daarna zijn de lokale prioriteiten per gemeente uitgewerkt. 

Hierbij is (op Bergeijk na) conform het KV nog kort aandacht besteed aan de overige, 

niet geprioriteerde thema’s. 

 

Tot slot is in het vijfde hoofdstuk de organisatorische borging toegelicht. Hierbij is kort 

aandacht geschonken aan de bestuurlijke en ambtelijke coördinatie van het 

veiligheidsplan, de planning en controlcyclus, financiën en communicatie. Deze delen zijn 

wederom grotendeels gemeenschappelijk geschreven. 

 
1.9 Mogelijke knelpunten  
 
Wanneer naar de uiteenzettingen van de huidige IVP’s wordt gekeken (zie bijlage 10) zijn 

op een aantal elementen mogelijke knelpunten te benoemen bij de totstandkoming van 

het gemeenschappelijke IVP. Zo zijn grote verschillen waar te nemen wat betreft de 

structuur en opbouw van het IVP, de manier van uitvoering van de veiligheidsanalyse en 

de daarbij gebruikte meetinstrumenten, de geformuleerde prioriteiten (wat betreft het 

aantal, de prioriteiten zelf en de gehanteerde termen) en de perioden waarop de plannen 

betrekking hebben. Voor wat betreft de perioden van de plannen van Oirschot en Waalre 

zou een knelpunt te verwachten zijn, aangezien deze nog twee jaar doorlopen. Op 

ambtelijk en bestuurlijk niveau is bij hen echter reeds besloten om zich aan de nieuwe 

beleidscyclus (2015-2018) van het gezamenlijke IVP te conformeren (IVC’er Oirschot, 5 

maart 2014; IVC’er Waalre 1, 18 februari 2014). Op welke manier de gemeenten met de 

overige te verwachten knelpunten om kunnen gaan zal in het verdere verloop van deze 

rapportage aan de orde komen. 

 

Mogelijkerwijs waren gemeenten ten tijde van het ontwikkelen van het IVP nog zoekende 

naar de juiste vorm, aangezien het slechts sinds enkele jaren gebruikelijk is een IVP op 

te stellen (IVC’er Best, 1 april 2014). Dit zou de grote verschillen in structuur en opbouw 

van de diverse IVP’s wellicht (deels) kunnen verklaren. 
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 Deelconclusies 
 

Alle acht integrale veiligheidsplannen zijn (gedeeltelijk) gebaseerd op het Kernbeleid 

Veiligheid. Kenmerkend voor de IVP’s van Oirschot en Veldhoven zijn de aansluiting van 

de lokale visie op de regionale en landelijke visies en de aandacht die besteed is aan 

wijkanalyses en de subjectieve veiligheid. Het plan van Waalre is erg uitgebreid 

opgesteld. Kenmerkend voor dit plan is de uitgebreide aandacht voor veiligheidsbeleid an 

sich (onder andere een beschrijving van de betrokken actoren) en de omvangrijke 

veiligheidsanalyse waarin elk thema van het Kernbeleid Veiligheid is toegelicht.  

 

De ‘oude Kempengemeenten’ hebben in de huidige beleidscyclus reeds een gezamenlijk 

IVP opgesteld. Door deze gemeenten is gekozen voor een groot gemeenschappelijk deel, 

waar op verschillende plekken lokale accenten zijn gelegd. Deze lokaliteiten zijn alleen in 

het plan van de desbetreffende gemeente opgenomen, waardoor sprake is van vier 

aparte plannen. Wat betreft de prioritering hebben deze gemeenten gebruik gemaakt van 

een matrix, waarin aan de hand van het inschatten van kans en effect de risico’s met 

betrekking tot de veiligheidsonderwerpen zijn bepaald.  

 

Mogelijke knelpunten met betrekking tot het opstellen van het gemeenschappelijke IVP 

kunnen zich voordoen bij het vinden van een geschikte opbouw en structuur, het 

uitvoeren van een uniforme (gemeenschappelijke) veiligheidsanalyse en het stellen van 

gezamenlijke prioriteiten.  
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2. Gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan 
 

Om onderbouwd te kunnen beschrijven hoe een gemeenschappelijk IVP opgesteld kan 

worden, is vooral informatie uit de diverse in het kader van dit onderzoek gehouden 

interviews gehaald.  

 

In de beschrijving van de informatie die uit de interviews is voortgekomen, is de indeling 

‘analyse – prioritering – lokale identiteit – overig’ aangehouden. De analyse en de 

prioritering zijn twee belangrijke basiselementen in het IVP21 en de lokale identiteit is 

vanuit de opdrachtgevers als belangrijke factor naar voren gekomen22. Met betrekking 

tot de analyse is de achterliggende vraag met name in hoeverre deze gezamenlijk 

uitgevoerd zou moeten worden23. Voor de prioritering gaat het om de kwestie of, waarom 

en eventueel op welke manier ruimte voor lokale aangelegenheden wordt gelaten. Wat 

betreft de lokale identiteit wordt gedoeld op de wijze waarop deze in de samenwerking 

rondom het IVP terugkomt of geborgd kan worden. Onder overig wordt hetgeen 

opgenomen dat niet onder de andere drie noemers valt, maar wat wel van belang kan 

zijn om mee te nemen bij het opstellen van een gemeenschappelijk IVP.  
  

2a) Hoe kan vorm en invulling worden gegeven aan een 
gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan? 

 

Om in algemene zin in te kunnen gaan op het opstellen van een gemeenschappelijk IVP, 

is gebruik gemaakt van de informatie van de overkoepelende organisaties VNG en CCV24.  

 

2.1 Hulpmiddelen bij het opstellen van een gemeenschappelijk IVP 
 

Evenals in hoofdstuk 1 het geval was, is gekeken naar hulpmiddelen die beschikbaar zijn 

om een gemeenschappelijk IVP op te stellen. Omdat de VNG en het CCV de makers zijn 

van de tools Kernbeleid Veiligheid respectievelijk de Checklist IVP waarmee individueel 

tot een IVP gekomen kan worden, is hen de vraag voorgelegd of er ook hulpmiddelen 

beschikbaar zijn als ondersteuning bij het opstellen van een gezamenlijk IVP. Het 

antwoord daarop luidde dat die bij hen niet bekend zijn of dat deze er niet zijn. Wel 

kunnen zowel het KV als de checklist gebruikt worden bij het opstellen van een 

gemeenschappelijk IVP en kunnen zowel de VNG als het CCV aanvullende ondersteuning 

bieden bij het opstellen van een gezamenlijk IVP (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 

2014; Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

 

Het KV hoeft in zijn huidige vorm het opstellen van een gemeenschappelijk IVP niet uit te 

sluiten; het KV is geen blauwdruk maar een mix van een methode en een naslagwerk die 

kan helpen per thema. Er kan van het KV afgeweken worden, waardoor de methode ook 

toepasbaar is bij het opstellen van een gemeenschappelijk IVP. In dat geval kan steeds 

een extra stap toegevoegd worden, waarin het lokale vertaald wordt naar het 

gemeenschappelijke (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014).  

De Checklist IVP is als aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid geschreven en is ook 

geschikt om te gebruiken bij het opstellen van een gemeenschappelijk IVP. De wijze van 

totstandkoming van een IVP blijft bij een gemeenschappelijk IVP in beginsel immers 

hetzelfde als bij een individueel IVP (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

                                                           
21 Zie hoofdstuk 1. 
22 Zie bijlage 1. 
23 Over het algemeen kan gesteld worden dat hier voor de samenwerkingsverbanden met ervaring geldt ‘wordt’ 
en voor de samenwerkingen die (nog) niet direct zelf een gemeenschappelijk IVP op hebben gesteld geldt ‘zou 
moeten worden’. Hetzelfde onderscheid geldt ook bij de thema’s ‘prioritering’ en ‘lokale identiteit’.  
24 Meer over het CCV en het VNG is uiteengezet in bijlage 3.  
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2.2 De VNG en het CCV over het opstellen van een gemeenschappelijk IVP 
 
2.2.1 Analyse 
 

Vanuit het CCV wordt aangegeven dat de analyse samenhangt met de doelstellingen die 

worden gesteld. Als er sprake is van gezamenlijke doelstellingen, dan dient de analyse in 

eerste instantie ook gezamenlijk uitgevoerd te worden. Op de doelen die in de 

samenwerking worden gesteld dient gestuurd te worden (Kaats & Opheij, 2012) en voor 

de juiste sturing dient de problematiek – de kloof tussen wens en werkelijkheid – 

waargenomen te worden (Geul, 2005). Daarbij moet wel nog altijd een lokale toespitsing 

gemaakt worden, zodat individuele gemeenten weten hoe zij ervoor staan (Projectleider 

IV CCV, 29 april 2014). Samenwerking kan immers bepaalde grenzen hebben, die niet 

kunnen of moeten worden overschreden (Kaats & Opheij, 2012). Ook vanuit de VNG 

wordt gesteld dat altijd op gemeentelijk niveau geanalyseerd zal moeten worden. Zo 

blijft te allen tijde het inzicht in de eigen prioriteiten en de eventuele noodzaak tot 

bijsturing daarop behouden. Dat is belangrijk, omdat de gemeente zelf verantwoordelijk 

blijft. Dit neemt niet weg dat er binnen de analyse wel mogelijkheden zijn om onderdelen 

gezamenlijk op te pakken25 (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014). 

 

Met betrekking tot een gezamenlijk IVP wordt vanuit het CCV aangegeven dat een 

(gedeeltelijk) gezamenlijke analyse wenselijk is. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk 

eenheid verkregen moet worden. Zo dient gezocht te worden naar uniformiteit in de te 

hanteren meetinstrumenten. Ook moet goed gekeken worden naar de gehanteerde 

definities en naar de mate waarin deze gehandhaafd blijven voor de metingen in de 

komende jaren (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

 

2.2.2 Prioritering 
 

In een samenwerking zijn de eigen belangen nog altijd aanwezig en daar dient aandacht 

aan te worden besteed (Kaats & Opheij, 2012). Het advies richting een regionaal verband 

is dan ook om binnen de prioritering naast de gemeenschappelijke basis ook ruimte te 

laten voor maatwerk voor individuele gemeenten. Op die manier kan lokaal nog 

meerwaarde geleverd worden (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014).  

 

Wat betreft de wijze waarop de prioritering wordt ‘verdeeld’ in hetgeen voor de acht 

gemeenten gezamenlijk geldt en wat lokaal nog per gemeente toegevoegd wordt, moet 

gekeken worden naar de manier waarop de bestuurders dit zelf willen. De wijze waarop 

de lokale toevoeging verwerkt wordt, is afhankelijk van het gewicht dat de bestuurders 

eraan willen geven en wat werkt voor de betreffende regio. Wel is aan te raden de lokale 

toevoeging in het IVP zelf ergens een plek te geven omdat het daarmee voor vier jaar 

formeel vastgelegd wordt (Projectleider IV CCV, 29 april 2014). 

 

2.2.3 Lokale identiteit 
 

Vanuit de VNG wordt aangegeven dat de lokale identiteit min of meer in de eigen toe te 

voegen prioriteiten zit. Door in het IVP ook in te spelen op hetgeen waaraan de 

individuele gemeente behoefte heeft en vervolgens afspraken te maken over het aandeel 

van de beschikbare capaciteit dat daaraan geleverd kan worden, wordt een plaats 

gegeven aan de lokale identiteit (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014). Het 

meenemen van de raad in de prioritering betekent borging van het lokale (Projectleider 

IV CCV, 29 april 2014). Om ervoor te zorgen dat het gezamenlijke IVP voor raadsleden 

geen ver-van-hun-bed-show wordt, is het belangrijk dat raadsleden daadwerkelijk wat te 

zeggen hebben over de prioritering (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014). 

 

                                                           
25 Als bijvoorbeeld dezelfde maatstaven afgesproken worden, kan gekeken worden naar de verschillen tussen 

de gemeenten en het verband met de werking van bepaalde elementen uit het achterliggende beleid. 
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Een kort beschrijvend stuk over de individuele gemeenten in het IVP kan ook recht doen 

aan de lokale identiteit, evenals het terug laten komen van alle logo’s. Dit alles is 

afhankelijk van de samenwerking zelf en de waarde die aan de eigen lokale identiteit 

wordt gehecht. Het is in ieder geval goed mogelijk binnen een gemeenschappelijk IVP de 

couleur locale nog voldoende terug te laten komen (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

 

2.2.4 Overig 
 

Bestuurders betrekken 

 

Er dient gekeken te worden naar in hoeverre de wil tot samenwerking aanwezig is bij de 

bestuurders (Projectleider IV CCV, 29 april 2014). Zorgen voor politieke dekking waarbij 

bestuurders achter de samenwerking staan, is belangrijk. Zij moeten uiteindelijk akkoord 

zijn met de inhoud van het gezamenlijke IVP, omdat de verantwoordelijkheid voor het 

vaststellen van en geven van sturing aan de veiligheidszorg op lokaal niveau nog altijd 

bij hen ligt (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014). Een goed gezamenlijk 

beleidsplan dat politiek gezien geen voet aan de grond krijgt, mist zijn doel. Politieke 

steun kan verkregen worden via zowel de politieke weg (de vorming van draagvlak door 

bijvoorbeeld een bepaalde manier van presenteren) als de analytische weg (een 

inhoudelijk sterk onderbouwd plan) (Geul, 2005). Om bestuurders er niet mee te 

overvallen, dienen zij op tijd in het proces betrokken te worden. Inhoudelijk gaat het dan 

over de wensen en verwachtingen vooraf en over hoe ver met de samenwerking gegaan 

kan worden (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014).  

 

Het aantal prioriteiten 

 

Vanuit het CCV wordt meegegeven tussen de drie en vijf prioriteiten aan te houden. Ook 

indien een groot gedeelte van de aanpak van de prioriteiten belegd kan worden bij het 

eigen gemeentelijke apparaat of bij partners anders dan de politie is het raadzaam niet 

te veel te prioriteren, omdat de energie dan te veel verdeeld moet worden en 

versnipperd raakt (Projectleider IV CCV, 29 april 2014). De VNG herkent het beeld van 

een bepaald maximum aantal prioriteiten (Beleidsmedewerker OOV VNG, 28 april 2014). 

 

Kartrekkers 

 

Verder is het van belang zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau een kartrekker aan te 

wijzen die de uitvoering naar aanleiding van het IVP gedurende de verdere looptijd borgt, 

bijvoorbeeld door de voortgang rondom de doelstellingen periodiek in het 

driehoeksoverleg te monitoren. Op deze manier blijft het IVP ook na de vaststelling 

levendig en wordt er echt mee gestuurd (Projectleider IV CCV, 29 april 2014).  

 

 Deelconclusies 
 

Een gemeenschappelijk IVP wordt, net zoals dat het geval is bij een lokaal IVP, opgesteld 

aan de hand van het Kernbeleid Veiligheid en de Checklist IVP. Beide instrumenten zijn 

bedoeld als hulpmiddel in het proces, niet als concrete blauwdruk. Er kan op bepaalde 

punten dus van afgeweken worden. 

 

Met betrekking tot de analyse en de prioriteiten dient een gemeenschappelijk IVP zo veel 

mogelijk gezamenlijk te worden ingericht. Er moet echter ook ruimte worden gelaten 

voor een lokaal gedeelte per gemeente. 

Voor het gezamenlijke gedeelte moet gestreefd worden naar een gezamenlijke analyse 

en uniformiteit in de daarin te hanteren meetinstrumenten en definities. Op deze manier 

kunnen gezamenlijk te stellen doelstellingen ook gezamenlijk onderbouwd en in een later 

stadium gezamenlijk geanalyseerd worden om van daaruit het juiste zicht te krijgen op 

de problematiek en de bijbehorende sturing. Vanuit de gezamenlijke problematiek 

worden zoveel mogelijk gezamenlijke prioriteiten opgesteld. 



25 
 

Wel dient er de mogelijkheid te zijn in het gemeenschappelijke IVP ook enkele lokale 

elementen toe te voegen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid voor veiligheidszorg ligt 

namelijk op het lokale niveau, waardoor het wezenlijk is met lokale analyses het zicht op 

de lokale problematiek te behouden en aanvullend daarbij lokale prioriteiten te kunnen 

stellen om effectief in te kunnen spelen op de betreffende problematiek.  

 

Een kanttekening is dat gewaakt moet worden voor een te groot totaalaantal aan 

gezamenlijke en lokale prioriteiten om versnippering in de aanpak te voorkomen. 

 

Het is verder van belang de gemeenteraad (die het IVP later moet vaststellen) mee te 

nemen in de prioritering, zodat de kans vermindert dat hij afstand ervaart tussen zijn 

inbreng en het gezamenlijke IVP. Hiermee wordt ook de lokale identiteit in het 

gemeenschappelijke IVP teruggezien. Aanvullend kan de lokale identiteit nog benadrukt 

worden door het toevoegen van een beschrijvend gedeelte waarin de gemeenten 

afzonderlijk terugkomen of door het weergeven van de individuele gemeentelijke logo’s.  

 

Bestuurders moeten tijdig worden betrokken bij het opstellen van het 

gemeenschappelijke IVP. Het belang dat zij hechten aan het terugkomen van de lokale 

identiteit in het gezamenlijke IVP bepaalt de wijze waarop het IVP precies ingericht 

wordt. Ook is het essentieel over voldoende politiek draagvlak voor het 

gemeenschappelijke IVP te beschikken, want de bestuurders zijn eindverantwoordelijk 

voor de vaststelling en uitvoering ervan. 

 

Om het IVP ook gedurende de looptijd levendig te houden en de uitvoering ervan te 

borgen, moet zowel een ambtelijke als een bestuurlijke kartrekker worden aangesteld 

voor de borging van het gemeenschappelijke IVP. 

 

 

2b) Welke andere regio’s hebben al een gemeenschappelijk integraal 
veiligheidsplan en wat kan hiervan worden geleerd? 

 

In aanvulling op de input van de VNG en het CCV over hoe vorm en invulling gegeven 

kan worden aan een gemeenschappelijk IVP, worden in dit gedeelte ervaringen met het 

opstellen van een IVP door andere samenwerkingen meegenomen. Dit is relevant om te 

kunnen benchmarken en van daaruit de nodige tips en tops mee te kunnen nemen in de 

ontwikkeling van maatwerk voor het op te stellen IVP voor het Kempencluster.  

 
2.3 Beeldvorming huidige situatie 
 

Contact met het CCV en een eigen netwerkbenadering26 hebben geleid tot vier 

samenwerkingen die in dit onderzoek konden worden meegenomen. Deze 

samenwerkingen zaten met dezelfde kwestie – het opstellen van een gemeenschappelijk 

IVP – en in een vergelijkbare situatie27 in een verder stadium dan het Kempencluster. 

Dat betekent dat er van hen en van hun aanpak kan worden geleerd. 

 

Eén van de vier samenwerkingsverbanden heeft al eens een volledig gezamenlijk IVP 

opgesteld en drie van de vier zijn er in de huidige situatie mee bezig. Een vijfde 

samenwerkingsverband dat hier ook zal worden toegelicht, betreft de ‘oude 

Kempengemeenten’. Zij beschikken al over een gemeenschappelijk IVP. 

                                                           
26 Een benadering waarbij via het netwerk van het Kempencluster en via het eigen netwerk naar personen is 
gezocht die mogelijk ervaring hebben met het opstellen van een gemeenschappelijk IVP.  
27 Het betreft geen stedelijke gemeenten, er is variatie in de grootte van de gemeenten, er is veel onderlinge 
overlap in de prioriteiten en in het geval van drie samenwerkingen wordt sinds de reorganisatie van de politie 

met ongeveer hetzelfde aantal gemeenten gewerkt.  
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Via het CCV is verder nog contact gelegd met twee regionale samenwerkingsbureaus die 

niet specifiek met het opstellen van een gezamenlijk IVP te maken hebben, maar die 

daar wel raakvlak mee hebben en er ook hun inzicht over konden verschaffen. Het 

betreft de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS) en het 

Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord (PIV).  

 

In de onderstaande tabel zijn de vijf samenwerkingen kort samengevat28. 
Samenwerking Gemeenten Aantal inwoners 

(CBS, 2014) 
Beleidsperiode 
gemeen-schappelijk 
IVP 

De Hoeksche Waard Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, 
Strijen en Oud-Beijerland (5) 

Ongeveer 86.000 2012-2014 
2014-2018 
 

De ‘oude 
Kempengemeenten’ 

Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden (4) 

Ongeveer 72.000 2011-2014 
2014-2018 

Tweestromenland Beuningen, Druten, Groesbeek, 
Heumen, Millingen aan de Rijn, 
Ubbergen, West Maas en Waal en 
Wijchen (8) 

Ongeveer 
152.000 

2014-2018 

De Meierij Boxtel, Haaren, Heusden, Schijndel, 
Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en 

Vught (7) 

Ongeveer 
182.000 

2014-2018 

Maas en Leijgraaf Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, 
Landerd, Mill, Sint-Anthonis, Uden en 
Veghel (9) 

Ongeveer 
192.000 

2014-2018 

Tabel 4: Samenvatting kenmerken samenwerkingen. 

 
2.4 Ervaringen met betrekking tot gemeenschappelijke IVP’s 
 

2.4.1 Veiligheidsanalyse 
 

Vier samenwerkingen geven aan dat de analyse per gemeente apart wordt uitgevoerd. 

Het lokale niveau wordt over het algemeen gezien als de schaal waarop met analyses 

moet worden omgegaan: de raad moet zich erin kunnen herkennen en er is ook sprake 

van diverse verschillen tussen de gemeenten (IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014). 

Andere argumenten voor een lokale analyse zijn dat de raad hieruit kan opmaken dat de 

lokale situatie de basis blijft (IVC’er Eersel, 12 februari 2014) en dat vanuit dat punt 

gezien kan worden dat samenwerking mogelijk is (IVC’er Bladel, 17 februari 2014). Ook 

zijn er tussen de gemeenten onderling verschillen in het proces en de methoden voor de 

analyse (IVC’er Tweestromenland, 25 april 2014; IVC’er Maas en Leijgraaf, 2014).  

 

Alleen basisteam de Meierij maakt een gezamenlijke analyse die door drie kartrekkers 

wordt opgesteld. De conceptversie hiervan wordt daarna in overleg met de overige 

gemeenten bijgesteld. De analyse is wel toegespitst tot op het gemeentelijke niveau. In 

de analyse kunnen de gemeenten tegen elkaar afgezet worden. Hiervan kan vervolgens 

geleerd worden en eventueel kunnen wijzen van aanpak van veiligheidsproblematiek 

overgenomen worden. Het gebruik van de diverse instrumenten voor de 

informatievoorziening wordt het liefst zo veel mogelijk gelijkgetrokken. Lokaal afwijken 

blijft mogelijk. Analyses kunnen overigens ook per gemeenten gemaakt worden en 

vervolgens gekoppeld worden in een samenvatting (IVC’er de Meierij, 26 maart 2014).  

 

In sommige gevallen wordt wel gezamenlijk opgetrokken bij het ophalen van de cijfers 

(IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014; IVC’er Maas en Leijgraaf, 10 februari 2014). 

In basisteam Tweestromenland is een gemeenschappelijk format opgesteld en het 

veiligheidsbeeld (een combinatie van een beschrijvend gedeelte en de analyse) is 

vervolgens afzonderlijk door de acht gemeenten ingevuld. Het veiligheidsbeeld wordt als 

bijlage aan het IVP toegevoegd (IVC’er Tweestromenland, 25 april 2014).  

                                                           
28 Een nadere toelichting van de samenwerkingen is opgenomen in bijlage 11. Hierin zijn de twee 

samenwerkingsbureaus ook toegelicht, evenals hun relevantie met betrekking tot dit onderzoek.  
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Het eventueel uitvoeren van een gezamenlijke analyse wordt door de RVS als mogelijk 

handig gezien in relatie tot bovenlokale problemen, maar is afhankelijk van hoe ver de 

samenwerking gaat en in hoeverre daar animo voor is. Het wordt niet per se noodzakelijk 

geacht voor een gemeenschappelijk IVP (Adviseur IV RVS, 20 maart 2014).  

 

Wanneer een gemeenschappelijke analyse uitgevoerd wordt, dient afstemming plaats te 

vinden over de componenten van waaruit gezamenlijk gekeken wordt en over wat lokaal 

uitgewerkt wordt. Om een bepaalde objectiviteit te creëren moet over de te gebruiken 

methodiek ook afgestemd worden (Programmamanager PIV, 8 april 2014). 

 

2.4.2 Prioritering 
 

Voor drie samenwerkingen geldt dat zij voor alle gemeenten dezelfde prioriteiten hebben 

opgesteld, zonder daar specifiek lokale prioriteiten aan toe te voegen. Dit zijn de 

Hoeksche Waard, Tweestromenland en de Meierij. Voor de Hoeksche Waard geldt dat de 

prioriteiten in de huidige situatie voor vier gemeenten hetzelfde zijn, de vijfde gemeente 

wijkt daar niet veel van af (IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014). Voor de andere 

twee samenwerkingen geldt dat er wel nog lokale toespitsing plaatsvindt, maar niet in 

het rijtje ‘hoofdprioriteiten’ in het IVP.  

 

In de Meierij wordt zo overkoepelend en zo breed mogelijk geprioriteerd. De lokale 

accenten, die binnen die prioriteiten per gemeente nog anders kunnen liggen, worden 

opgenomen in de gemeentelijke uitvoeringsplannen. Voor het zo breed mogelijk opstellen 

van de prioriteiten is gekozen om te voorkomen dat er te veel en te specifiek 

geprioriteerd wordt en daardoor een te grote lijst voor de politie en de overige partners 

ontstaat. Ook bijsturen wordt door specifiek prioriteren lastig en voor gemeenten is het 

vanuit de rol van regievoerder belangrijk de flexibiliteit te behouden om goed aan te 

kunnen sturen. Dit heeft te maken met het feit dat het IVP voor vier jaar vastgesteld 

wordt. De eventueel benodigde operationele (bij)sturing kan vanuit de driehoek 

plaatsvinden (IVC’er de Meierij, 26 maart 2014). 

 

In Tweestromenland zijn de op basis van het format opgestelde veiligheidsbeelden 

samengevoegd tot één veiligheidsbeeld. Vanuit dat gemeenschappelijke beeld was de 

achterliggende gedachte zoveel mogelijk gezamenlijk te prioriteren. Enkele echte lokale 

problematiek die specifiek voor bepaalde gemeenten geldt, kon daaraan worden 

toegevoegd. Hierbij moest wel sprake zijn van problematiek waarbij in de aanpak een 

belangrijk aandeel is weggelegd voor de politie. Uiteindelijk is daaruit slechts één 

specifieke toespitsing voor een enkele gemeente voortgekomen (uitgaans- en 

voetbalgeweld), die onder de noemer van één van de vijf gemeenschappelijke prioriteiten 

(geweld) is geplaatst. Andere lokale prioriteringen werden ‘niet groot genoeg’ geacht. De 

huidige prioriteiten zijn overkoepelend opgesteld en globaal genoeg om iedere individuele 

gemeente een goede (brede) basis te bieden. Een nadeel was dat gemeenten zich soms 

niet genoeg specifiek konden herkennen in het brede gemeenschappelijke beeld (IVC’er 

Tweestromenland, 25 april 2014). 

 

Voor de ‘oude Kempengemeenten’ en Maas en Leijgraaf geldt dat zij gezamenlijke 

prioriteiten stellen die voor het hele basisteam gelden en in aanvulling daarop nog ruimte 

houden voor lokale prioriteiten van de individuele gemeente(n). 

Voor de gemeenteraad kan het handig zijn op de hoogte te zijn van de prioriteiten van 

andere gemeenten, in verband met de verdeling van de politiecapaciteit in de driehoek 

(IVC’er Eersel, 12 februari 2014; IVC’er Bladel, 17 februari 2014; IVC’er Reusel-De 

Mierden, 20 februari 2014). Het opnemen van deze prioriteiten moet echter goed 

onderbouwd worden weergegeven, om mogelijke weerstand vanuit de raad te voorkomen 

(IVC’er Eersel, 12 februari 2014). 
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Voor de ‘oude Kempengemeenten’ geldt dat de lokale prioriteiten van de andere 

gemeenten niet in het eigen IVP stonden weergegeven29, in Maas en Leijgraaf zullen 

beide soorten prioriteiten in alle gemeentelijke stukken worden genoemd (IVC’er Maas en 

Leijgraaf, 10 februari 2014). 

 

Met betrekking tot de prioritering wordt door de RVS opgemerkt dat gemeenten 

verantwoordelijk zijn voor hun lokale verzorgingsgebied en dat zij daarom de ruimte voor 

maatwerk dienen te behouden (Adviseur IV RVS, 20 maart 2014). 

 

2.4.3 Lokale identiteit 
 

In de Meierij worden de eigen lokale accenten en activiteiten (de couleur locale) in het 

gemeentelijke uitvoeringsplan meegenomen. Verder ligt een groot deel van de acceptatie 

door de gemeenteraad aan hoe het verhaal gebracht wordt: ‘het is de toon die de muziek 

maakt’. De raad moet ervan overtuigd worden dat de lokale problemen blijven worden 

aangepakt (IVC’er de Meierij, 26 maart 2014). 

 

Vanuit het PIV wordt aangegeven dat het wat betreft de lokale identiteit vooral om het 

gevoel gaat. Als bij de raad het gevoel aanwezig is dat de hem toegekende invloed nog 

altijd uit te oefenen is en dat de eigen gemeente in het plan wordt bediend, dan is er wel 

bereidheid over de eigen grenzen heen te kijken (Programmamanager PIV, 8 april 2014). 

 

Voor de overige twee samenwerkingen die geen lokale prioriteiten hebben gesteld, geldt 

voor de Hoeksche Waard dat in het IVP met tussen de tekst te plaatsen kaders ruimte 

gelaten wordt voor de lokale invulling van de eigen gemeente. Hiermee wordt hetgeen 

bedoeld dat naast de regionale aanpak zelf nog op lokaal niveau wordt aangepakt. In de 

praktijk loopt veel echter gezamenlijk, ook omdat veel veiligheidsproblemen op hogere 

schaalniveaus worden aangepakt. (IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014).  

 

Voor Tweestromenland geldt dat het IVP zelf één stuk tekst is dat voor alle gemeenten 

geldt, maar dat in het gezamenlijke veiligheidsbeeld wel lokale specificaties zijn 

aangebracht en er een hoofdstuk is toegevoegd waarin per gemeente voor de lokale 

herkenning voor de raad kan worden gezorgd (IVC’er Tweestromenland, 25 april 2014).  

 

Voor de andere twee samenwerkingen geldt dat zij achten dat door het opnemen van 

lokale prioriteiten in het gemeenschappelijke IVP de lokale identiteit voldoende naar 

voren komt (IVC’er Bladel, 17 februari 2014; IVC’er Maas en Leijgraaf, 10 februari 2014). 

Ook door middel van logo’s en dergelijke is het mogelijk de eigen identiteit te laten 

terugkomen (IVC’er Reusel-De Mierden, 20 februari 2014). De lokaliteit moet voor 

raadsleden in ieder geval helder te herkennen zijn (IVC’er Eersel, 12 februari 2014). 

 

2.4.4 Overig 
 

Het Kernbeleid Veiligheid 

 

Alle samenwerkingsverbanden maken bij het opstellen van hun gemeenschappelijke IVP 

in meer of mindere mate gebruik van het Kernbeleid Veiligheid als leidraad. 

 

Bestuurders betrekken 

 

Het wordt belangrijk geacht bestuurders mee te nemen en met betrekking tot het 

samenwerken bij hen een gevoel van synergie te creëren (Programmamanager PIV, 8 

april 2014). De bestuurlijke wil om samen te werken is een belangrijke succesfactor 

(Kaats & Opheij, 2012). De mate waarin gemeenschappelijk gewerkt kan worden is 

afhankelijk van de politiek, keuzes kunnen niet ambtelijk gemaakt worden. Aan 

                                                           
29 Zie hoofdstuk 1. 
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bestuurders moet ook voldoende ruimte gegeven worden; zij zijn uiteindelijk 

verantwoordelijk, de IVC’er adviseert alleen (IVC’er Bergeijk, 17 februari 2014). 

 

Aantal prioriteiten 

 

In enkele interviews is naar voren gekomen dat er niet te veel geprioriteerd moet 

worden. In de Hoeksche Waard wordt een maximum aangehouden van vier à vijf 

prioriteiten (IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014). De Meierij waakt voor te veel 

prioriteiten door breed te prioriteren (IVC’er de Meierij, 26 maart 2014).  

 

Een kartrekker en het schrijven 

 

Er is een soort kartrekker nodig die het proces stuurt en met name in het begin daarin 

veel tijd investeert, initiatief toont en andere IVC’ers erin meeneemt (IVC’er Maas en 

Leijgraaf, 10 februari 2014). Ook Tweestromenland acht het van belang één penvoerder 

te hebben die indien nodig eenieder ook laat inzien dat het hun eigen plan is en blijft. 

Bijvoorbeeld als er sprake is van weinig betrokkenheid en motivatie en het moeten 

zoeken naar IVC’ers die aan het IVP meeschrijven (IVC’er Tweestromenland, 25 april 

2014).  

 

De ‘oude Kempengemeenten’ geven aan dat de leesbaarheid van het IVP kan worden 

vergroot door het deels visueel te maken. De gemeenteraad moet bediend worden en zij 

scannen het plan voornamelijk. Voor herkenning kunnen beschrijvende gedeelten worden 

geplaatst, voor een snel overzicht grafische weergaven (IVC’er Eersel, 12 februari 2014).  

 

Met betrekking tot de in het IVP uiteengezette gezamenlijke doelstellingen geldt dat deze 

bij de ‘oude Kempengemeenten’ SMART zijn beschreven. De formuleringen zijn in 

percentages en jaartallen gedaan, wat individuele toespitsing per gemeente mogelijk 

maakt30. Hiermee wordt evalueren gemakkelijk (IVC’er Bladel, 17 februari 2014). 

 

Onderlinge relatie in de samenwerking 

 

Het opstellen van een gezamenlijk IVP kan wellicht lastig zijn indien de onderlinge 

samenwerking wat minder goed loopt (IVC’er de Hoeksche Waard, 3 maart 2014).  

Vanuit Maas en Leijgraaf wordt aangedragen dat samenwerking rondom het opstellen 

van een gezamenlijk IVP ook deels persoonsafhankelijk is. Het moet de tijd gegeven 

worden om te groeien en dit gebeurt stap voor stap. Socializen is belangrijk om met de 

IVC’ers een team te vormen. Dat kan al door bijvoorbeeld een lunch te plannen na een 

overleg (IVC’er Maas en Leijgraaf, 10 februari 2014). 

In de Meierij zijn nuttige ‘heidagen’ geweest, waardoor een nadere kennismaking tussen 

de IVC’ers is gerealiseerd. Visies zijn uitgewisseld en men is op de hoogte van ‘wie wat 

waarover weet’ (IVC’er de Meierij, 26 maart 2014). 

 

Financiën 

 

Vanuit de Meijerij is aangedragen dat zij geen financiën opnemen in het IVP omdat deze 

informatie te inhoudelijk wordt geacht, waardoor de flexibiliteit beperkt wordt. Beter 

kunnen financiën opgenomen worden in de jaaruitvoeringsplannen (IVC’er de Meierij, 26 

maart 2014). In het gemeenschappelijke IVP van Tweestromenland is met betrekking tot 

de middelen wel aangegeven waar het diverse budget voor veiligheidszorg vandaan komt 

(Integraal veiligheidsplan Tweestromenland 2015-2018, 2014). 

  
  

                                                           
30 Als voorbeeld: in jaar X moet fenomeen Y met Z% zijn gedaald.  
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 Deelconclusies  
 

Uit de benchmarking – gekeken is naar de Hoeksche Waard, Tweestromenland, de 

Meierij, Maas en Leijgraaf en de ‘oude Kempengemeenten’ – is gebleken dat het 

Kernbeleid Veiligheid ook voor het opstellen van een gemeenschappelijk IVP als leidraad 

wordt gebruikt. 

 

De analyse voor het IVP  moet op gemeentelijk niveau worden uitgewerkt; het lokale 

niveau wordt als basis gezien en een analyse op gemeenteniveau zorgt voor herkenning 

bij de gemeenteraad. Ook spelen verschillen tussen de gemeenten onderling en hun 

wijzen van analyseren een rol in de keuze voor het lokaal uitvoeren van de analyse. 

 

Toch kan de analyse ook gemeenschappelijk opgesteld worden, of kan voor een 

gezamenlijke analyse gezorgd worden door de lokale analyses samen te voegen. Dit 

maakt onderlinge vergelijking mogelijk, waarbij van elkaar geleerd kan worden. Bij het 

gezamenlijk opstellen van een analyse dienen de meetmethoden zo veel mogelijk 

geüniformeerd te worden en bij het samenvoegen van analyses kan gebruik gemaakt 

worden van een format. 

 

De prioritering in een gemeenschappelijk IVP moet vooral gemeenschappelijk 

geschieden. Lokale prioriteiten worden vervolgens elders toegevoegd, per gemeente in 

het eigen document uitgewerkt of in het gezamenlijke IVP opgenomen na de 

gemeenschappelijke prioriteiten. Voor de gemeenteraad kan het voor de afstemming van 

de beschikbare politiecapaciteit handig zijn om op de hoogte te zijn van de prioriteiten 

van andere gemeenten. 

 

Door prioriteiten breed op te stellen wordt voorkomen dat met een groot aantal 

prioriteiten gewerkt moet worden, behouden de gemeenten de nodige flexibiliteit om in 

de driehoek bij te kunnen sturen en wordt aan alle gemeenten een passende basis 

geboden. Wel kan dit laatste tot gevolg hebben dat gemeenten zich niet meer voldoende 

in deze brede basis herkennen. Om hieraan tegemoet te komen kunnen lokale 

specificaties worden ondergebracht onder de breder geprioriteerde gemeenschappelijke 

prioriteiten. 

 

Doelstellingen naar aanleiding van de gezamenlijke prioriteiten kunnen op een uniforme 

wijze SMART worden geformuleerd. Financiën worden daarbij niet opgenomen in het 

gemeenschappelijke IVP, omdat dat de flexibiliteit van het plan beperkt. Wel kan op een 

algemener niveau beschreven worden waar welk budget vandaan komt. 

 

De lokale identiteit is voor de herkenning door raadsleden van belang. De wijze van 

borging van de lokale identiteit hangt samen met de wijze waarop in het gezamenlijke 

IVP geprioriteerd wordt. 

Wanneer lokale prioriteiten per gemeente elders worden opgenomen, vindt de borging 

van de lokale identiteit ook elders plaats. Een andere manier om lokale toespitsing in het 

gemeenschappelijke IVP te bewerkstelligen is door per gemeente de lokaliteiten in het 

eigen stuk op te nemen. Indien lokale prioriteiten in het gezamenlijke IVP zijn 

opgenomen, wordt dat direct beschouwd als voldoende borging van de lokale identiteit.  

 

Andere wijzen waarmee aan de lokale identiteit tegemoet wordt gekomen zijn het 

overtuigen van de raad van een blijvende aanpak op lokale problemen en van de 

mogelijkheid nog altijd invloed te kunnen uitoefenen vanuit het belang van de eigen 

gemeente. Ook kan de lokale identiteit teruggezien worden in een toevoeging van het 

eigen gemeentelijke logo of door lokale toespitsingen in een beschrijvend gedeelte in het 

gezamenlijke IVP.  

Het is belangrijk bestuurders mee te nemen in het proces van het opstellen van een 

gemeenschappelijk IVP en hen de ruimte te geven; zij maken de keuzes en zij zijn 

uiteindelijk verantwoordelijk. 
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Verder blijkt een kartrekker die indien nodig andere IVC’ers in de beginfase in de 

samenwerking meeneemt van belang te zijn. Ook is de onderlinge relatie tussen de in de 

samenwerking betrokken IVC’ers een mogelijke factor van invloed op de totstandkoming 

van een gezamenlijk IVP. Om de onderlinge relatie te verbeteren kunnen activiteiten 

plaatsvinden voor nadere kennismaking en teamvorming. 

 

Voor het schrijven van het gemeenschappelijke IVP – waarvoor de kartrekker met/onder 

andere IVC’ers een werkgroep op kan richten – geldt dat sommige onderdelen deels 

visueel gemaakt kunnen worden.  
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3. Gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan Kempencluster 
 

In de voorgaande hoofdstukken is beschreven op welke wijze een (gemeenschappelijk) 

integraal veiligheidsplan kan worden opgesteld. Om het lokale maatwerk te kunnen 

leveren is in dit laatste hoofdstuk ingezoomd op het Kempencluster. Diverse 

functionarissen binnen de gezagsdriehoek van basisteam de Kempen zijn geïnterviewd 

om voor het gemeenschappelijke IVP goed in te kunnen spelen op de lokale identiteit, de 

wensen in relatie tot het plan en de overige factoren waarmee rekening gehouden moet 

worden. Dit zijn de acht integrale veiligheidscoördinatoren en de acht burgemeesters van 

de gemeenten in het Kempencluster, een adviseur van het Openbaar Ministerie en de 

(plaatsvervangend) districtschef van de Kempen/Eindhoven. 

 

3a) Op welke manier kan de lokale identiteit van de individuele gemeenten in het 

gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan worden gewaarborgd? 

 
De wellicht meest belangrijke factor binnen een gemeenschappelijk IVP is de lokale 

identiteit. Uit de eerste ronde interviews met de IVC’ers is namelijk gebleken dat de 

lokale identiteit als een cruciaal aandachtspunt moet worden gezien (IVC’er Best, 28 

januari 2014; IVC’er Bergeijk, 17 februari 2014; IVC’er Eersel, 12 februari 2014).  

 

Een eerste en niet onbelangrijke vraag is wat onder de lokale identiteit verstaan wordt. 

Het is lastig hier een gericht antwoord op te geven, aangezien het in de literatuur aan 

een concrete definitie ontbreekt. Lokale identiteit kan duiden op de gemeentelijke 

eigenheid van het IVP, de verbondenheid die met het plan wordt gevoeld, het behoud 

van de lokale autonomie en het waarborgen van de democratische legitimatie.  

 

Aan de hand van de in de interviews31 verzamelde informatie kunnen enkele manieren 

worden beschreven waarmee recht kan worden gedaan aan de lokale identiteit. Verder 

zullen in het verdere verloop van dit hoofdstuk verschillende wensen en aandachtspunten 

aan de orde komen die raakvlak hebben met de lokale identiteit en een positieve bijdrage 

kunnen leveren aan de borging ervan. De lokale identiteit loopt daarmee als een rode 

draad door dit hoofdstuk. 

 

Het waarborgen van de lokale identiteit kan in een tweetal termen worden gevangen: 

herkenning en eigen (lokale) inbreng. Zo komt de lokale identiteit in de eerste plaats al 

voor een groot deel terug indien gemeenten zich in het gemeenschappelijke plan kunnen 

herkennen. Daarnaast is het volgens een ruime meerderheid van de IVC’ers en 

burgemeesters een vereiste om waar dat nodig wordt geacht lokale accenten te leggen in 

het gemeenschappelijk plan.  

 

De lokale inbreng dient op minimaal twee fronten in het gemeenschappelijke IVP te 

worden gerealiseerd. Als eerste moet de veiligheidsanalyse lokaal zijn toegespitst zodat 

de lokale problematiek zichtbaar (en ook herkend) wordt. Ten tweede is het kunnen 

benoemen van één of twee lokale prioriteiten een absolute vereiste. Ook kan het 

opnemen van het gemeentelijke logo recht doen aan de lokale identiteit. De wijzen 

waarop deze lokale accenten in het gemeenschappelijke IVP terug kunnen komen zullen 

later in dit hoofdstuk aan de orde komen. 

 

  

  

                                                           
31 In de interviews met de IVC’ers en burgemeesters in het Kempencluster is een vraag opgenomen over de 

wijze waarop de lokale identiteit binnen het gemeenschappelijke IVP gewaarborgd kan blijven. 



33 
 

 Deelconclusies 
 

De lokale identiteit kan gewaarborgd worden door het gemeenschappelijke IVP aan twee 

aspecten te laten voldoen. Indien de gemeenten hun eigen gemeente herkennen in het 

gemeenschappelijke deel is een belangrijke stap richting het behoud van de lokale 

identiteit reeds genomen. Voor een ruime meerderheid is daarnaast de mogelijkheid om 

lokale accenten te leggen een vereiste om de lokale identiteit verder te waarborgen. 

Deze lokale accenten hebben voornamelijk betrekking op het terugzien van een lokale 

analyse, het kunnen benoemen van één of enkele gemeentelijke prioriteiten en het 

terugzien van het eigen gemeentelijke logo.  

 

3b) Wat zijn binnen het Kempencluster de wensen ten aanzien van de vormgeving 

van het gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan? 

 
Een eerste specifieke wens is voor aanvang van het onderzoek reeds op ambtelijk en 

bestuurlijk niveau (IVC’er Bladel, 18 februari 2014) uitgesproken en heeft betrekking op 

de handreiking die gebruikt wordt bij het opstellen van het IVP: het Kernbeleid 

Veiligheid.  

 

3.1 Wensen burgemeesters 
 

Over het algemeen kan gesteld worden dat er onder de burgemeesters ruim voldoende 

draagvlak bestaat voor een gemeenschappelijk IVP in het Kempencluster. Uit de 

interviews is gebleken dat elke burgemeester voorstander is van samenwerking op het 

gebied van veiligheid en van het opstellen van gemeenschappelijk integraal 

veiligheidsplan. Unaniem wordt samenwerking belangrijk geacht en wordt de 

meerwaarde van gemeenschappelijk beleid ingezien. Een kanttekening bij dit grote 

draagvlak is dat er in het gemeenschappelijke IVP desgewenst ruimte moet zijn om 

lokale accenten te leggen, zoals het toevoegen van lokale prioriteiten. Daarnaast is het 

kunnen herkennen van de eigen gemeente in het gemeenschappelijke gedeelte door elke 

burgemeester aangekaart als voorwaarde voor het gezamenlijke IVP.  

 

3.1.1 Wensen ten aanzien van de inrichting van het IVP 
 

Door de burgemeesters werd aangedragen dat zo veel mogelijk moet worden gezocht 

naar beschrijvingen, problemen en aanpakken die op alle gemeenten van toepassing zijn 

zodat deze zodoende het gemeenschappelijke deel van het IVP kunnen vormen. ‘‘Op 

zoek gaan naar de gemeenschappelijke noemer’’ en ‘‘gemeenschappelijk wat kan, lokaal 

wat moet’’ zijn twee veel gehoorde zienswijzen die dit illustreren.  

Genoemde mogelijkheden om de lokale accenten terug te laten komen zijn kaders of 

factsheets per gemeente, een apart gemeentelijk hoofdstuk, het jaarlijks uitvoeringsplan 

en de bijlagen. Het aantal mogelijkheden is hiermee divers en geen van deze opties is 

opvallend vaker genoemd dan de anderen. Hierdoor is het niet mogelijk een specifieke 

mogelijkheid te noemen die door de burgemeesters als favoriet wordt bestempeld.  

 

Zeven van de acht burgemeesters gaven aan interesse te hebben aan de lokale accenten 

van andere gemeenten. Het mogelijk maken van onderlinge vergelijking, het vormen van 

een totaalbeeld van het Kempencluster, het beter af kunnen stemmen van de 

beschikbare capaciteit van partners en het mogelijke verplaatsingseffect werden hiervoor 

als redenen genoemd.  
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3.1.2 Wensen ten aanzien van de veiligheidsanalyse 
 

De wensen voor wat betreft de veiligheidsanalyse hebben voornamelijk betrekking op het 

al dan niet uitzetten van een gemeenschappelijke Veiligheidsmonitor. Zo is uit de eerste 

ronde interviews met de IVC’ers de vraag ontstaan of de burgemeesters bereid zouden 

zijn te investeren in het gezamenlijk uitzetten van een Veiligheidsmonitor, zodat in de 

toekomst op een eenduidige wijze de subjectieve veiligheid kan worden gemeten. 

 

Slechts twee burgemeesters zien het uitzetten van een gemeenschappelijke monitor 

daadwerkelijk zitten (‘‘hierdoor vergelijk je ook appels met appels’’). Volgens één 

burgemeester dient echter wel op voorhand helder zijn wat concreet gemonitord en 

geëvalueerd gaat worden.  

 

Vijf burgemeesters trekken het nut van het uitzetten van een gemeenschappelijke 

Veiligheidsmonitor in twijfel. Zo zou voldoende informatie met betrekking tot subjectieve 

veiligheid worden verzameld middels de aanwezige ‘kennis in de wijk’ (zoals 

buurtcoördinatoren) en het gebruik van cijfermatig materiaal van andere instrumenten. 

Desondanks geeft een tweetal burgemeesters aan dat zij ‘‘uit oogpunt van onderlinge 

solidariteit’’ en mits er een bepaalde prijs-kwaliteitverhouding tegenover staat, bereid 

zijn om aan een gemeenschappelijke monitor deel te nemen. Eén burgemeester geeft 

aan sowieso niet akkoord te gaan met een gezamenlijke monitor.  

 

Ten aanzien van de analyse zelf zijn ook enkele wensen kenbaar gemaakt. Zo dienen 

opvallende cijfermatige afwijkingen onderbouwd te worden zodat voor de raad een zo 

volledig mogelijk beeld geschetst kan worden, moet ‘Kempenbrede’ problematiek ook 

‘Kempenbreed’ geanalyseerd worden en moet het mogelijk blijven op lokale problemen in 

te zoomen.   

 

3.1.3 Wensen ten aanzien van de prioriteiten 
 

Over het algemeen blijkt dat de burgemeesters zo veel mogelijk tot gezamenlijke 

prioriteiten willen komen. Redenen die hiervoor worden gegeven zijn dat het prioriteren 

van gezamenlijke thema’s gunstig is voor de afstemming van de capaciteit van partners 

en dat overal in principe dezelfde problematiek speelt. Als tip komt naar voren dat het 

makkelijker is om tot gemeenschappelijke prioriteiten te komen wanneer minder 

specifieke thema’s worden benoemd. Als aandachtspunten wordt diverse malen genoemd 

dat het mogelijk moet blijven één of twee lokale prioriteiten te stellen en dat de 

gemeenteraad zich in de gemeenschappelijke prioriteiten moet kunnen herkennen. 

 

Voor wat betreft het aantal te stellen prioriteiten zijn de meningen verdeeld. Echter, 

iedere burgemeester vindt dat het aantal prioriteiten zoveel mogelijk beperkt moet 

worden. Een citaat dat dit illustreert is: ‘‘als je iedereen een Koninklijke onderscheiding 

geeft, dan heeft die ook geen waarde meer’’. Een drietal burgemeesters geeft aan dat 

het mogelijk moet zijn het aantal prioriteiten te beperken tot vijf (conform het Kernbeleid 

Veiligheid). De overige burgemeesters hebben geen duidelijke mening of vinden dat het 

aantal prioriteiten niet gekwantificeerd kan worden. Tot slot is eenmaal aangegeven dat 

prioriteiten eventueel kunnen worden gerangschikt naar mate van belangrijkheid.  

 

3.1.4 Overige wensen  
 

Een drietal overige wensen kan voor deze deelvraag als relevant worden gezien. Zo is 

aangegeven dat het wenselijk is een beschrijvend gedeelte op te nemen, dat het 

mogelijk moet zijn om lokaal en Kempenbreed te monitoren en dat het mogelijk moet 

blijven om in te spelen op actualiteiten die niet in het gemeenschappelijke plan zijn 

opgenomen. Aangezien de andere wensen veelal betrekking hebben op zaken die buiten 

de vormgeving van het gemeenschappelijke IVP vallen is gekozen de overige wensen 

waar mogelijk te clusteren en op te nemen in bijlage 12. 



35 
 

3.2 Wensen integrale veiligheidscoördinatoren32 
 

Net als bij de burgemeesters is ook onder de integrale veiligheidscoördinatoren (IVC’ers) 

het draagvlak voor een gemeenschappelijk IVP groot. Alle IVC’ers33 zijn voorstander van 

samenwerken op het gebied van veiligheid en het opstellen van een gemeenschappelijk 

IVP. Als redenen werden aangedragen dat veel speerpunten overeenkomen, het 

afstemmen van prioriteiten ten goede komt aan de sturingscapaciteit op partners, 

bepaalde gemeenten te klein zijn voor een eigen IVP, veiligheid grensoverschrijdend is 

en dat het de kwaliteit van het IVP ten goede komt. Als grootste kanttekening wordt de 

mogelijkheid tot het leggen van lokale accenten genoemd, zoals het stellen van één of 

twee lokale prioriteiten.  

 

3.2.1 Wensen ten aanzien van de inrichting van het IVP 
 

Bij het opstellen van het IVP blijkt men zoveel mogelijk naar de gemeenschappelijke 

noemer te willen zoeken. Desondanks moet het mogelijk blijven aandacht te besteden 

aan de lokale omstandigheden. Er bestaat (vooralsnog34) geen duidelijkheid over de 

vraag of de lokale accenten van de acht gemeenten bij iedereen in het IVP terug dienen 

te komen. Vier IVC’ers reageerde hierop positief. Het opnemen van lokale accenten van 

andere gemeenten zou onderlinge vergelijking mogelijk maken en helderheid scheppen in 

de verdeling van de capaciteit binnen de driehoek. Volgens deze vier IVC’ers kan het 

beste één gemeenschappelijk plan opgesteld worden waarin alle gemeenten afzonderlijk 

worden toegelicht. Een uitspraak die dit illustreert is ‘‘de samenwerking is iets waarover 

geen schaamte hoeft te bestaan, maar wat met trots uitgedragen zou moeten worden’’.  

 

3.2.2 Wensen ten aanzien van de veiligheidsanalyse 
 

Wat betreft de analyse wensen alle IVC’ers dat deze lokaal wordt uitgevoerd. Deze lokale 

analyses kunnen vervolgens in het gemeenschappelijke IVP worden samengevoegd, wat 

onderlinge vergelijking mogelijk maakt. Op die manier kan ‘Kempenbrede’ problematiek 

in kaart worden gebracht, op basis waarvan de gemeenschappelijke prioriteiten zullen 

worden gevormd. 

 

Ten aanzien van de objectieve veiligheidsanalyse zijn de politiecijfers volgens de IVC’ers 

de belangrijkste informatiebron. Door drie IVC’ers is aangegeven dat een kwalitatieve 

analyse van de politiecijfers noodzakelijk is, zodat mogelijke opvallendheden bij het 

gebruik van de cijfers kunnen worden verklaard. Met betrekking tot de subjectieve 

veiligheidsanalyse hebben zeven van de acht gemeenten de Veiligheidsmonitor niet meer 

uitgezet. Veelal uit financieel oogpunt, maar ook omdat de resultaten van de monitor 

vergelijkbaar zijn met het beeld dat andere bronnen vormen. Door een drietal IVC’ers 

wordt het ontbreken van de Veiligheidsmonitor als een gemis ervaren.  

 

3.2.3 Wensen ten aanzien van de prioriteiten 
 

Volgens alle IVC’ers dient grotendeels gezocht te worden naar gemeenschappelijke 

prioriteiten, waaraan lokaal één of enkele prioriteiten toegevoegd kunnen worden. De 

algemene verwachting is dat de prioriteiten niet veel van elkaar en van de prioriteiten uit 

het verleden verschillen. Door in ieder geval drie IVC’ers is aangegeven dat het wenselijk 

                                                           
32 De in dit hoofdstuk verzamelde gegevens zijn aan de hand van semi-gestructureerde interviews verzameld. 
Hierdoor zijn niet alle onderwerpen op dezelfde manier en in dezelfde mate behandeld waardoor het niet 
mogelijk is een kwantitatieve benadering toe te passen. Deze kwantitatieve benadering zal in een latere fase 
worden uitgevoerd, wanneer alle specifieke keuzemogelijkheden bekend zijn. Op deze manier wordt getracht 
het gewenste maatwerk te leveren.  
33 Bij het interviewen van de integrale veiligheidscoördinatoren in het Kempencluster zijn negen coördinatoren 
meegenomen. Dit omdat er een binnen de gemeente Waalre een wisseling van een IVC’er heeft plaatsgevonden 
en zowel de oude als de nieuwe coördinator bij het onderzoek is betrokken.  
34 Dit zal verderop in deze rapportage worden getoetst.  
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is om de prioriteiten door de gemeenteraad te laten stellen (of hen hier in ieder geval 

een belangrijke stem in te geven), om vervolgens van daaruit op zoek te gaan naar 

gezamenlijke prioriteiten. Dit zou ten goede komen aan het draagvlak, omdat de raad 

anders mogelijk het gevoel krijgt dat hen prioriteiten wordt opgelegd.  

 

3.2.4 Overige wensen  
 

Naast het kunnen leggen van lokale accenten zijn er nog enkele (uiteenlopende) wensen 

benoemd waaraan het IVP recht moet doen. Eén wens die meerdere malen is 

uitgesproken wordt hieronder kort toegelicht. De overige wensen zijn waar mogelijk 

geclusterd en in bijlage 13 weergegeven.  

 

Verschillende IVC’ers hebben aangegeven dat een algemeen beschrijvend gedeelte in het 

gemeenschappelijke IVP moet worden opgenomen. Een dergelijk hoofdstuk kan gezien 

worden als een uiteenzetting van de ‘veiligheidsinfrastructuur’: het brede gebied van 

veiligheid. Gedacht kan worden aan de werking van veiligheidsbeleid, betrokken interne 

en externe partners alsmede de wijze waarop ze bij veiligheid betrokken zijn, landelijke 

trends en ontwikkelingen. Ook kunnen hierin de vijf veiligheidsvelden van het Kernbeleid 

Veiligheid worden beschreven. Verder kan een toelichting worden gegeven op de 

mogelijkheden en de beperkingen die de gemeenteraad heeft om sturing te geven aan 

het veiligheidsbeleid. Dit algemene beschrijvende stuk zou volledig gemeenschappelijk 

geschreven kunnen worden. Aangegeven is dat dit stuk niet gelezen hoeft te worden, 

maar dat het een helder beeld schept van hetgeen er speelt in het veiligheidsdomein. 

 

3.3 Zienswijze vanuit de politie en het Openbaar Ministerie 
 

Om de wensen vanuit de gehele gezagsdriehoek mee te kunnen nemen heeft ook een 

interview met een adviseur van het Openbaar Ministerie en met de districtschef van de 

Kempen/Eindhoven van de politie plaatsgevonden. De politie is immers een belangrijke 

partner bij lokale veiligheid en de capaciteitsverdeling van de politie vindt plaats in de 

driehoek (IVC’er Best, 28 januari 2014; Adviseur OM, 29 april 2014). Wel wordt gezien 

de afbakening op hoofdlijnen gebleven.  

 

3.3.1 Zienswijze politie 
 

De politie krijgt enkele prioriteiten mee vanuit het Ministerie van Veiligheid en Justitie, 

waaraan het merendeel van de capaciteit wordt besteed. De overige beschikbare 

capaciteit die de politie aan de gemeentelijke prioriteiten kan besteden is hierdoor 

beperkt. Het is omwille van deze geringe speelruimte te hopen dat het aantal lokale 

speerpunten beperkt blijft tot maximaal drie (Districtschef politie, 16 april 2014). 

 

In het gemeenschappelijke plan moet tot een optelsom van de acht gemeentelijke 

plannen worden gekomen, waarbij het gemeenschappelijke plan zich dient te beperken 

tot hoofdlijnen. Op die manier wordt tot een gezamenlijke aanpak gekomen die voor de 

politie wat betreft capaciteit ook realiseerbaar is. De politie wil aan alle prioriteiten 

ondersteuning bieden, maar de mate waarin dit mogelijk is hangt van het aantal 

benoemde prioriteiten af. De politie wenst aan de voorkant bij het stellen van prioriteiten 

door gemeenten mee te denken, om valse verwachtingen voor wat betreft de 

ondersteuning door de politie op de genoemde prioriteiten te voorkomen (Districtschef 

politie, 16 april 2014).  

 

3.3.2 Zienswijze Openbaar Ministerie 
 

Vanuit het OM wordt het wenselijk geacht om meer overeenstemming te bereiken met 

betrekking tot de gestelde prioriteiten. De landelijke prioriteiten, aangedragen door het 

Ministerie van Veiligheid en Justitie, zullen met de lokale prioriteiten van gemeenten 
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vermengd moeten worden. Deze afstemming zal in basisdriehoek de Kempen plaats 

moeten vinden, gezien op dat niveau de sturing en de verdeling van de capaciteit van het 

politiebasisteam en de districtelijke recherche plaatsvindt (Adviseur OM, 29 april 2014).  

 

Indien de landelijke en lokale prioriteiten met elkaar worden verweven, is het mogelijk 

tot een gezamenlijke en realistische aanpak te komen namens de gemeenten, het OM en 

de politie. Per prioriteit zal beschreven moeten worden welke actoren bij de aanpak 

betrokken zijn, welke bijdrage deze actoren leveren en wat het gewenste effect is aan de 

hand van SMART doelstellingen. Op die manier is goede monitoring mogelijk. Dit zou in 

het gezamenlijke IVP vastgelegd kunnen worden, wanneer gemeenten ruimte bieden om 

landelijke prioriteiten in te passen (Adviseur OM, 29 april 2014).  

 

Om een eerste slag met betrekking tot het bereiken van overeenstemming over de te 

stellen prioriteiten te maken, kan op driehoeksniveau een afstemmingsoverleg gepland 

worden. Bij dit overleg zullen de IVC’ers, de politie en een beleidsmedewerker van het 

OM aanwezig zijn en moet vanuit alle partijen zoveel mogelijk informatie over de risico’s 

in het gebied de Kempen worden verzameld. Wanneer dan het gesprek kan worden 

aangegaan en de verwachtingen naar elkaar toe worden uitgesproken, kunnen de 

grootste risico’s worden aangepakt en kan de capaciteit zinvol en met draagvlak naar 

elkaar verdeeld worden (Adviseur OM, 29 april 2014). 

 

 Deelconclusies 
 

Gemeenten willen zich in het gemeenschappelijke IVP kunnen herkennen en het moet 

mogelijk zijn lokale elementen in het gemeenschappelijke plan terug te laten komen. Zo 

dient de veiligheidsanalyse gedeeltelijk in het plan terug te komen en moet het mogelijk 

zijn één of enkele lokale prioriteiten te benoemen. Daarnaast kan het gemeentelijke logo 

nog in het gemeenschappelijke plan worden opgenomen. De nadruk dient wel te liggen 

op de ‘gezamenlijke noemer’. 

 

Er bestaat vooralsnog onduidelijkheid over de vraag of het gewenst is dat de lokale 

elementen van elke gemeente in het gemeenschappelijke plan terugkomen. Een ruime 

meerderheid van de burgemeesters gaf aan geïnteresseerd te zijn in de lokaliteiten van 

andere gemeenten. Door de IVC’ers werd hier door de helft positief op gereageerd. 

Voorzichtig kan gesteld worden dat één plan waarin acht lokale accenten terugkomen de 

voorkeur geniet. Indien in een latere fase blijkt dat dit inderdaad gewenst is, zijn de 

mogelijkheden waarop dit kan worden gerealiseerd divers. De meest genoemde opties 

zijn factsheets of kaders per gemeente, een apart gemeentelijk hoofdstuk, de bijlagen of 

het jaaruitvoeringsplan.  

 

De veiligheidsanalyse dient lokaal te worden uitgevoerd. Deze lokale analyses kunnen 

vervolgens op hoofdlijnen worden samengevoegd zodat onderlinge vergelijking mogelijk 

is en men onderbouwd tot gemeenschappelijke prioriteiten kan komen. Voor het in kaart 

brengen van de objectieve veiligheid worden hoofdzakelijk politiecijfers belangrijk geacht. 

Wat betreft het analyseren van de subjectieve veiligheid worden diverse instrumenten 

gebruikt. De meningen over het uitzetten van een Kempenbrede Veiligheidsmonitor lopen 

uiteen, al acht een ruime meerderheid een gezamenlijke monitor overbodig. 

 

Er moet geprobeerd worden om tot gemeenschappelijke prioriteiten te komen, waarbij 

het aantal gestelde prioriteiten beperkt dient te blijven. Naast de gemeenschappelijke 

prioriteiten moet het mogelijk zijn één of enkele lokale prioriteiten te stellen.  

 

Het opnemen van een beschrijvend gedeelte waarin de ‘veiligheidsinfrastructuur’ uiteen 

wordt gezet kan als aanvullende wens worden beschouwd. Gedacht kan worden aan een 

beschrijving van het veiligheidsdomein, betrokken interne en externe partners, landelijke 

trends en ontwikkelingen, de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad, de heersende 

veiligheidsproblematiek en de vijf veiligheidsvelden van het KV. 
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Vanuit de politie en het OM wordt gehoopt dat gemeenten overeenstemming bereiken in 

het benoemen van prioriteiten en dat het aantal gestelde prioriteiten beperkt blijft. Ook 

kunnen de prioriteiten van het OM en de gemeenten beter op elkaar worden afgestemd. 

Om dit te realiseren is een afstemmingsoverleg gewenst. Wanneer de landelijke en lokale 

prioriteiten met elkaar worden verweven kan indien gewenst een gezamenlijke aanpak in 

het gemeenschappelijke IVP worden beschreven. 

 

3c) Welke overige factoren die invloed hebben op de totstandkoming van 
een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan spelen een rol binnen 

het Kempencluster? 

 
Tot slot worden enkele factoren beschreven die een rol spelen binnen het Kempencluster. 

Het is van belang hiervan op de hoogte te zijn, aangezien deze factoren invloed kunnen 

hebben op de totstandkoming van het gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan. 

 

3.4  Jong samenwerkingsverband 
 

Door de reorganisatie van de politie die in januari 2013 heeft plaatsgevonden kent het 

Kempencluster haar huidige samenstelling nog niet zo lang. Mede vanwege het relatief 

jonge samenwerkingsverband kan gezegd worden dat men elkaar in Kempencluster soms 

nog niet al te goed kent en weet te vinden. Een uitspraak van één van de IVC’ers 

illustreert dit geschetste beeld: ‘‘Gemeenten onderling zoeken elkaar te weinig, er wordt 

wel wat op en neer gemaild, maar er wordt niet of te weinig samen gezeten. Daar is 

winst te behalen’’. Vergelijkbare opmerkingen zijn door diverse IVC’ers geplaatst.  

 
3.5 Onderlinge (sub)verbanden 
 

Vóór de huidige samenstelling van de basisteams waren de gemeenten verdeeld in 

andere driehoeken. De vier ‘oude Kempengemeenten’ Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-

De Mierden zaten wel in zijn geheel samen in een basisdriehoek, waarin zij in de vorige 

beleidscyclus (2011-2014) reeds een gezamenlijk IVP hebben opgesteld. Verder vormden 

Best en Oirschot samen met Son en Breugel een basisdriehoek. Veldhoven had een eigen 

basisteam en Waalre was bij Valkenswaard opgenomen (IVC’er Best, 1 april 2014). Dit 

heeft ertoe geleid dat er sprake is van bepaalde ‘subverbanden’. Zo is uit een interview 

met een IVC’er van de oude Kempengemeenten gebleken dat de vier oude 

Kempengemeenten hechter naar elkaar toe zijn dan naar de nieuwe Kempengemeenten. 

Daarnaast kennen de IVC’ers van Best en Veldhoven elkaar al goed, aangezien op 

verschillende beleidsterreinen wordt samengewerkt (IVC’er Best, 28 januari 2014). 

Gewaakt moet worden dat deze onderlinge verbanden geen negatieve invloed hebben op 

de samenwerking of de totstandkoming van het gemeenschappelijke IVP.  

 
3.6 De ‘Kempengemeenten’ onder de loep 
 

Het behoeft geen verdere uitleg dat het proces om tot een gemeenschappelijk IVP te 

komen eenvoudiger zal gaan wanneer de gemeenten veel gelijkenissen kennen. De 

gemeenten in het Kempencluster vertonen veel overeenkomsten, maar ook zijn er enkele 

noemenswaardige verschillen te onderkennen.  

 

Zo is er een verschil waar te nemen in de grootte en mate van verstedelijking van de 

gemeenten. Veldhoven (44.000 inwoners) en Best (28.000 inwoners) kunnen als de wat 

meer verstedelijkte gemeenten worden gezien. De overige gemeenten worden aangeduid 

als de plattelandsgemeenten en hebben elk tussen de 12.000 en 20.000 inwoners (CBS, 

2014). Het gevaar zou kunnen bestaan dat de zes plattelandsgemeenten – het gevoel 
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hebben dat ze – minder te vertellen hebben dan de meer verstedelijkte gemeenten of dat 

er sprake is van ver uiteenlopende problemen tussen de verschillende gemeenten.  

 

De financiële positie van gemeenten gaat erop achteruit (Binnenlands Bestuur, 2013). Dit 

kan een negatieve uitwerking hebben op de mogelijkheden tot collectieve investeringen 

die gemeenten willen doen op het gebied van veiligheid. Een voorbeeld hiervan is dat 

zeven van de acht gemeenten reeds geen Veiligheidsmonitor meer hebben uitgezet, 

veelal vanuit financieel oogpunt. 

 

Tot slot is door diverse IVC’ers aangegeven dat de werkdruk als (te) hoog ervaren wordt 

(‘‘er komt alleen maar werk bij en er gaat niks af’’). Deze hoge werkdruk wordt ook als 

een van de redenen aangedragen voor de samenwerking, aangezien zaken op die manier 

effectiever en efficiënter georganiseerd kunnen worden. Door deze hoge werkdruk 

bestaat de kans dat niet alle IVC’ers een gelijke bijdrage aan het samenwerkingsverband 

kunnen leveren. Dit kan een negatieve uitwerking hebben op de totstandkoming van het 

gemeenschappelijke IVP of op de onderlinge relaties. 

 
3.7 Draagvlak 
 

Voldoende draagvlak is een essentiële voorwaarde om een samenwerkingsverband van 

de grond te krijgen. Draagvlak kan gedefinieerd worden als ‘‘de afwezigheid van 

weerstand en de gemeenschappelijke wil om samenwerking te realiseren’’ (VNG, 2014, p. 

13). Om met succes een gemeenschappelijk IVP op te kunnen stellen, zal in het 

Kempencluster dus voldoende draagvlak moeten bestaan.  

 

Uit het voorgaande is gebleken dat er onder de burgemeesters en IVC’ers, mits er aan 

bepaalde ‘voorwaarden’ wordt voldaan, ruim voldoende draagvlak voor het gezamenlijke 

IVP bestaat. Naast de burgemeesters en de IVC’ers is echter ook de steun van het 

management binnen de gemeente nodig, omdat men zich tot het management moet 

wenden voor het verkrijgen van de nodige tijd en middelen (Weggelaar & Gunther Moor, 

2009).  

Ook vanuit de gemeenteraad dient voldoende draagvlak te bestaan met betrekking tot 

het gemeenschappelijke IVP. De raad is immers verantwoordelijk voor het vaststellen 

van het plan. Mogelijkerwijs is reeds sprake van voldoende draagvlak of wordt dit 

gerealiseerd door het waarborgen van de lokale identiteit in het IVP plan. Indien dit niet 

het geval is zal hier voordat het plan ter goedkeuring naar de raad gaat voor gezorgd 

moeten worden. Het op voorhand betrekken van de gemeenteraad draagt volgens 

minimaal drie IVC’ers bij aan het realiseren van draagvlak onder de raadsleden. Zo wordt 

het belangrijk geacht de raad te betrekken bij het benoemen van de prioriteiten.  

 

 Deelconclusies  
 

De IVC’ers zijn soms niet goed op elkaar ingespeeld en weten elkaar niet altijd even goed 

te vinden. Bovendien is sprake van bepaalde subverbanden omdat gemeenten al bij 

elkaar in een basisteam waren opgenomen voordat de samenstelling van het huidige 

Kempencluster is ontstaan. De gemeenten die voorheen al in hetzelfde basisteam waren 

opgenomen zijn sterker met elkaar verbonden en eerder geneigd contact met elkaar op 

te nemen dan met de andere vier. Gewaakt moet worden dat dit geen negatieve invloed 

heeft op de samenwerking of de totstandkoming van het gemeenschappelijke IVP 

 

Daarnaast is een verschil tussen de aard van de gemeenten waar te nemen. Zo kunnen 

Best en Veldhoven als de wat meer verstedelijkte gemeenten worden gezien en kunnen 

de zes andere gemeenten als plattelandsgemeenten worden beschouwd. Mogelijkerwijs is 

sprake van andere veiligheidsproblematiek in deze twee soorten gemeenten of hebben de 

kleinere gemeenten het gevoel dat ze minder te vertellen hebben ten aanzien van de 

meer verstedelijkte gemeenten.  
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Verder kan de financieel minder sterke positie van gemeenten het doen van collectieve 

investeringen bemoeilijken of bestaat de mogelijkheid dat IVC’ers door hoge werkdruk 

geen gelijke bijdrage kunnen leveren aan het samenwerkingsverband. Dit kan een 

negatieve invloed hebben op de totstandkoming van het IVP en de onderlinge relaties.  

 

Gewaakt moet worden dat er voldoende draagvlak bestaat onder het management van 

de gemeente en de gemeenteraad. Het management kent immers tijd en middelen toe 

en de gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het IVP. 
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Conclusies 
 

In dit onderzoekrapport is in beeld gebracht op welke manier vorm en invulling kan 

worden gegeven aan een gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan (IVP) voor de acht 

gemeenten in het Kempencluster, zonder hiermee de lokale identiteit van de gemeenten 

uit het oog te verliezen. Stapsgewijs is toegewerkt naar het beantwoorden van de 

centrale vraag en op basis daarvan kan nu een aantal conclusies getrokken worden.  

 

Vorm en invulling 
 

Hulpmiddelen 
 

Voor het opstellen van een gemeenschappelijk IVP wordt het Kernbeleid Veiligheid, 

opgesteld door de VNG, als hulpmiddel gehanteerd. Alle gemeenten binnen het 

Kempencluster hebben gebruik gemaakt van het KV bij het opstellen van hun huidige 

beleid en vanuit de benchmarking blijkt dat het KV ook gebruikt wordt om te komen tot 

een gemeenschappelijk IVP. Omdat het om een vrij uitgebreide handreiking gaat 

waaraan de gebruiker doorgaans zijn eigen ‘maatwerktoepassing’ ontleent, kan op 

bepaalde punten naar eigen behoefte worden afgeweken. Voor het opstellen van een IVP 

zijn met name de stappen ‘veiligheidsanalyse’, ‘prioritering’ en ‘opstellen integraal 

veiligheidsplan’ van belang. 

Voor de totstandkoming van specifieke onderdelen binnen het KV zijn diverse formats 

opgesteld, zoals het Format Veiligheidsanalyserapportage en het Format Veiligheidsplan. 

 

Naast het Kernbeleid Veiligheid en de bijbehorende formats biedt de Checklist IVP, 

ontwikkeld door het CCV, gemeenten als aanvullend instrument meer concrete 

handvaten om tot een IVP te komen. Reeds opgestelde plannen kunnen voor mogelijke 

verbeterpunten aan het CCV worden aangeboden voor een kwaliteitstoets.  

 

Veiligheidsanalyse 
 

Het is voor het lokale bestuur essentieel dat de veiligheidsanalyse op het lokale niveau 

wordt uitgevoerd. De lokale bestuurders blijven immers verantwoordelijk voor de lokale 

veiligheidszorg en hebben voor het geven van de juiste sturing daarop specifieke 

informatie nodig over hetgeen er speelt in het eigen verzorgingsgebied. Lokale analyses 

kunnen worden samengevoegd tot een gemeenschappelijke analyse. Op die manier kan 

(ook leerzame) onderlinge vergelijking plaatsvinden waarbij op punten van overlap de 

gezamenlijke problematiek wordt geanalyseerd als basis en onderbouwing voor de in het 

IVP gezamenlijk te stellen prioriteiten. 

 

Voor een samen te voegen analyse gebruiken gemeenten voor de lokale analyse 

hetzelfde format en dient tot zo groot mogelijke uniformiteit in de te hanteren 

meetinstrumenten en definities gekomen te worden om in een later stadium de bereikte 

effecten ook te kunnen meten. Voor het in kaart brengen van de objectieve veiligheid 

kan hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van politiecijfers. Welk uniform instrument 

gebruikt kan worden voor het in kaart brengen van de subjectieve veiligheid in het 

Kempencluster is nog onduidelijk. Wel blijkt dat het uitzetten van een gezamenlijke 

Veiligheidsmonitor niet haalbaar is. 

 

Prioritering 
 

De prioriteiten in het gemeenschappelijke IVP moeten zo veel mogelijk gezamenlijk 

worden opgesteld. Wel is het vanuit de Kempen een vereiste dat vanuit specifieke lokale 

problematiek en de sturing daarop aanvullend ook lokale prioriteiten toegevoegd kunnen 
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worden. Hierbij wordt echter aangegeven dat het aantal prioriteiten, maximaal ongeveer 

vijf, beperkt moet blijven om versnippering in de aanpak te voorkomen.  

 

De manier waarop gezamenlijk en lokaal in een gemeenschappelijk IVP geprioriteerd kan 

worden, verschilt. Het beste sluit breed prioriteren aan bij de situatie binnen de Kempen, 

omdat het aantal prioriteiten daarmee beperkt blijft terwijl lokale specificatie binnen de 

overkoepelend geprioriteerde thema’s mogelijk is, men daarmee het gewenste inzicht 

krijgt in elkaars prioriteiten wat gunstig kan zijn bij de afstemming van capaciteit in de 

driehoek en omdat de lokale specificaties door opname in het IVP (in plaats van 

bijvoorbeeld in de lokale jaaruitvoeringsplannen) ook voor vier jaar formeel worden 

vastgesteld door de gemeenteraden. Verder is het door breed te prioriteren mogelijk 

flexibel te kunnen sturen in de periode van vier jaar waarvoor een IVP wordt opgesteld 

en kan een passende basis worden geboden aan alle gemeenten.  

 

Na de prioritering zelf wordt per prioriteit onder andere beschreven hoe de aanpak eruit 

dient te zien en welke doelstellingen daarbij horen. Voor gezamenlijke prioriteiten wordt 

dit ook gezamenlijk uitgewerkt, waarbij door het formuleren van uniforme SMART-

doelstellingen lokaal monitoren (indien gewenst) aanvullend nog mogelijk blijft. Op het 

gebied van financiën wordt hooguit de algemene herkomst van budget beschreven, om 

de flexibiliteit van het gezamenlijke IVP niet te beperken.  

 
Lokale identiteit 
 

Vanuit zowel de benchmarking als de Kempen zelf wordt aangegeven dat de nadruk in 

het gemeenschappelijke plan op de gezamenlijke noemer ligt. Daarbij is de lokale 

identiteit echter nog wel van belang, omdat de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor 

veiligheidszorg ook op lokaal niveau ligt.  

 

De lokale identiteit blijkt binnen de Kempen op twee niveaus te onderscheiden. 

 

Het eerste niveau is het zich als individuele gemeente kunnen herkennen in het 

gemeenschappelijke plan. Voor sommige Kempengemeenten wordt hiermee al recht 

gedaan aan het waarborgen van de lokale identiteit.  

 

Het tweede niveau in het waarborgen van de lokale identiteit zorgt automatisch ook voor 

herkenning en geldt voor een ruime meerderheid binnen de Kempen als vereiste:  de 

mogelijkheid tot lokale inbreng in het gemeenschappelijke IVP. Deze lokale inbreng 

bestaat hoofdzakelijk uit het terugzien van (een gedeelte van) de lokale analyse en de 

mogelijkheid één of enkele lokale prioriteiten toe te voegen. Ook vanuit de benchmarking 

wordt aangegeven dat wanneer lokale prioriteiten in het gezamenlijke IVP zijn 

opgenomen (waar automatisch ook de lokale analyse aan te pas is gekomen) dit direct 

doorwerkt als het voldoende waarborgen van de lokale identiteit. Andere inbreng die 

zorgt voor herkenning en een bijdrage levert aan de lokale identiteit in het 

gemeenschappelijke plan is het doen van lokale toespitsingen in een toe te voegen 

beschrijvend gedeelte en het terugzien van het eigen logo.  

 

De voorkeur vanuit de Kempen met betrekking tot de manier waarop de lokale inbreng in 

het gemeenschappelijke IVP verwerkt wordt, ligt globaal gezien in het opstellen van één 

IVP met daarin de lokale specificaties van alle gemeenten. Daarvoor zijn diverse 

mogelijkheden, zoals het werken met factsheets of kaders per gemeente, het toevoegen 

van aparte lokale hoofdstukken of paragrafen en/of het gebruiken van de bijlagen voor 

de lokale toespitsing. 
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Overige constateringen 
 

Betrekken bestuurders voor draagvlak 
 

Het proces rondom de totstandkoming van een gemeenschappelijk IVP ligt vooral bij de 

IVC’ers. Wel is het van belang dat bestuurders voldoende bij dat proces betrokken 

worden, omdat zij de keuzes maken en eindverantwoordelijk zijn voor de vaststelling en 

uitvoering van het IVP. Er moet dus bestuurlijke dekking en draagvlak zijn met 

betrekking tot een gemeenschappelijk IVP. In de eerste instantie bepaalt het bestuur ook 

de wijze van inrichting van het gemeenschappelijke IVP, omdat bij hen gepeild moet 

worden hoe en in hoeverre zij de lokale identiteit minimaal terug willen zien.  

 

Een manier om draagvlak te creëren is het voldoende gehoor geven aan de 

gemeenteraad rondom de prioritering. Als de gemeenteraad merkt dat hij nog altijd 

invloed heeft op de (lokale) invulling van het gemeenschappelijke IVP, vermindert de 

kans dat er een bepaalde afstand ervaren wordt tussen de sturing van de lokale 

veiligheidszorg en het gezamenlijk opgestelde plan daarvoor. 

 

Naast draagvlak bij bestuurders moet ook draagvlak bestaan bij het management binnen 

de gemeente. Dat ziet immers toe op de verdeling van budget en de besteding van uren.   

 

Beschrijvend gedeelte 
 

Het opnemen van een beschrijvend gedeelte is vanuit de Kempen aangedragen als 

aanvullende wens voor de invulling van het gemeenschappelijke IVP. Hierin kan een 

inleidend beeld geschetst worden van het veiligheidsdomein en de wijze van sturing 

daarop. Tevens kan een beschrijvend gedeelte, afhankelijk van de inhoud, bijdragen aan 

het waarborgen van de lokale identiteit. 

 

Kartrekkers  
 

Ambtelijke en bestuurlijke kartrekkers zijn benodigd om het proces rondom het opstellen 

van een gezamenlijk IVP in het begin te initiëren en/of te zorgen voor borging in de 

verdere looptijd ervan. Voor het schrijven van het IVP wordt doorgaans een werkgroep 

opgericht.  

 
Samenstelling en samenwerking Kempencluster 
 

Binnen het Kempencluster blijkt dat de relatief jonge samenwerking nog voor verbetering 

vatbaar is; men kent elkaar nog niet allemaal in dezelfde mate en er zijn meer intensieve 

subverbanden te onderscheiden. Uit de benchmarking blijkt dat bepaalde gezamenlijke 

activiteiten de samenwerking een boost kunnen geven.  

Verder moet nog een weg gezocht worden in de omgang met de verschillen tussen de 

twee meer verstedelijkte gemeenten en de zes plattelandsgemeenten. 

 

Afstemming politie en Openbaar Ministerie 
 

Om de samenwerking met de twee belangrijke partners en de omgang met elkaar in de 

driehoek te verbeteren kan van tevoren met zowel de politie als het OM worden 

afgestemd. Het gaat dan met name om het aantal en de aard van de in het IVP te stellen 

prioriteiten. Eventueel zou het OM met zijn landelijke prioriteiten naar aanleiding van 

onderlinge afstemming met de prioriteiten van de gemeenten ook inhoudelijk deel uit 

kunnen maken van (de beschrijving van de aanpak in) het gezamenlijke IVP. 
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Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen die direct betrekking hebben op de vormgeving van het 

gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan (primaire aanbevelingen) zullen eerst 

worden beschreven. Het gaat om de nummers 1 tot en met 7. Daarna is een aantal 

aanbevelingen gedaan over bepaalde zaken rondom de totstandkoming van het 

gemeenschappelijke veiligheidsplan (secundaire aanbevelingen). Dit betreffen de 

nummers 8 tot en met 12. Bij sommige aanbevelingen wordt voor de ‘hoe-vraag’ 

verwezen naar ‘de toetsende ronde’. Op basis van de onderzoeksgegevens en –resultaten 

worden de IVC’ers binnen het Kempencluster namelijk aanvullend nog bevraagd over hun 

voorkeur rondom de concrete mogelijkheden om het gemeenschappelijke IVP in te 

richten. De uitkomsten daarvan zijn na de aanbevelingen opgenomen en leiden tot een 

concreet ‘maatwerkframework’ voor het IVP voor het Kempencluster. 

 
1) Hulpmiddelen 

Wat: Het voor de totstandkoming van het gemeenschappelijke IVP gebruiken van het 

Kernbeleid Veiligheid en de Checklist IVP inclusief de bijbehorende documenten.  

Waarom: Het KV wordt gebruikt als methode waarbij naar eigen inzicht afgeweken kan 

worden om tot de juiste maatwerktoepassing van een IVP te komen. De Checklist IVP is 

een aanvullend middel dat meer concrete handvaten biedt. Beide middelen zijn 

toepasbaar bij het opstellen van gemeenschappelijke IVP’s.  

Hoe: Specifiek wordt aanbevolen het aan het einde van dit onderzoeksrapport 

opgenomen ‘maatwerkframework’ te hanteren bij het opstellen van het 

gemeenschappelijke IVP voor het Kempencluster. Hierin is de maatwerktoepassing naar 

aanleiding van de onderzoeksresultaten reeds uiteengezet. De inrichting van het 

framework is ontleend aan het Format Veiligheidsplan van het KV. Het KV wordt 

aanbevolen te raadplegen als naslagwerk bij het gebruik van het format. Met name zijn 

de stappen ‘veiligheidsanalyse’, ‘prioritering’ en ‘opstellen van het veiligheidsplan’ 

belangrijk. Waar het KV te ingewikkeld geacht wordt, kan men zich wenden tot de 

Checklist IVP.  

 

2) Beschrijvend gedeelte 

Wat: Het opnemen van een beschrijvend gedeelte als eerste hoofdstuk in het 

gezamenlijke IVP. 

Waarom: Het toevoegen van een beschrijvend gedeelte is een wens vanuit de Kempen. 

Het schept een beeld van (het sturen op) de veiligheidszorg en de rol die het IVP daarin 

speelt. Daarnaast kan een beschrijvend gedeelte in een gemeenschappelijk IVP voor 

gemeenteraden van positieve invloed zijn op het zich kunnen herkennen in het IVP. 

Hoe: Met betrekking tot de mogelijke invulling van het beschrijvende gedeelte geldt dat 

deze variabel kan zijn. In de toetsende ronde met de IVC’ers van het Kempencluster 

wordt onderzocht welke informatie zij op welke manier in het beschrijvende gedeelte 

van het gezamenlijke IVP terug zouden willen zien.  

 

3) Mate van gemeenschappelijkheid IVP 

Wat: In het gemeenschappelijke IVP de focus leggen op de gemeenschappelijke 

noemer, maar daarbij waar nodig ruimte laten voor lokale toevoegingen.  

Waarom: Uit de Kempen en uit de benchmarking blijkt dat in een gemeenschappelijk 

plan de nadruk op het gemeenschappelijke moet liggen, omdat dit leerzame onderlinge 

vergelijking en onderlinge afstemming in de aanpak mogelijk maakt. De bestuurlijke 

verantwoordelijkheid voor de lokale veiligheidszorg blijft echter lokaal belegd, waardoor 

het van belang is zicht en aansturing te kunnen blijven behouden op de lokale 

problematiek. Dit komt ook de lokale identiteit en het draagvlak ten  goede. 

Hoe: Het opstellen van één gezamenlijk IVP waarin zo veel mogelijk wordt gezocht naar 

overlap en eenheid in de uitwerking, maar waarin ook de lokale accenten van alle 

gemeenten worden verwerkt. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, 
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bijvoorbeeld met kaders, aparte lokale paragrafen of het (deels) gebruiken van de 

bijlagen voor de lokale inbreng. Uit de toetsende ronde met de IVC’ers van het 

Kempencluster zal blijken welke wijzen van verwerking van de belangrijkste lokale 

accenten op hoofdlijnen de voorkeur heeft en hoe daaraan invulling gegeven kan 

worden.  

 
4) Veiligheidsanalyse 

Wat: Het op het lokale niveau uit blijven voeren van de veiligheidsanalyse en deze 

vervolgens samenvoegen tot een gezamenlijke analyse.  

Waarom: Vanwege de eigen lokale verantwoordelijkheid dient de situatie in het eigen 

verzorgingsgebied ook lokaal gemonitord te worden. Op basis daarvan kan lokale 

(bij)sturing plaatsvinden. Het lokaal uitvoeren van de analyse heeft tevens een positieve 

uitwerking op het herkennen van de lokale identiteit en het draagvlak bij de 

gemeenteraad.   

Door het samenvoegen van de lokale analyses wordt recht gedaan aan de gezamenlijke 

noemer in het gezamenlijke IVP en kan onderbouwd tot een gezamenlijke aanpak van 

de gezamenlijke problematiek worden gekomen.  

Hoe: Het lokaal uitvoeren van de veiligheidsanalyse aan de hand van hetzelfde format, 

zoals bijvoorbeeld het Format Veiligheidsanalyserapportage van het Kernbeleid 

Veiligheid. Hiermee wordt het gemakkelijker om vervolgens op de punten van overlap in 

veiligheidsproblematiek tot een gezamenlijke analyse te komen, omdat de afzonderlijke 

lokale analyses grotendeels op dezelfde manier tot stand zijn gekomen.  

 
5) Uniformering meetmethoden 

Wat: Het creëren van zoveel mogelijk uniformiteit in de door de gemeenten 

gehanteerde meetinstrumenten en –indicatoren voor de veiligheidsanalyse. 

Waarom: Dit vergemakkelijkt de samenvoeging van lokale analyses tot een 

gezamenlijke analyse. Daarnaast is onderlinge vergelijking beter mogelijk wanneer 

dezelfde input gebruikt wordt en kan daarmee in een later stadium betere monitoring 

van de bereikte effecten plaatsvinden.   

Hoe: In de toetsende ronde wordt onder de IVC’ers van het Kempencluster nagegaan in 

hoeverre reeds dezelfde middelen worden aangewend en hoe tot uniformiteit gekomen 

kan worden.  Het uitzetten van een gemeenschappelijke Veiligheidsmonitor is reeds niet 

haalbaar gebleken. 

 
6) Prioritering 

Wat: Het zo veel mogelijk opstellen van gezamenlijke prioriteiten en het daaraan 

toevoegen van enkele lokale prioriteiten, maar het totale aantal daarbij beperkt houden.   

Waarom: Vanuit de Kempen wordt gewenst zoveel mogelijk gezamenlijk te prioriteren 

en ook uit de benchmarking blijkt dat dit gebruikelijk is. Hiermee kan na onderlinge 

afstemming gezamenlijk opgetrokken worden in de aanpak van de 

veiligheidsproblematiek. Wel moeten lokale prioriteiten aan de gezamenlijke prioriteiten 

toegevoegd kunnen worden om daarmee tegemoet te kunnen komen aan de lokale 

verantwoordelijkheid (en tevens de lokale identiteit en het draagvlak).  

Wat betreft het aantal prioriteiten wordt gemiddeld een maximum van vijf aangehouden 

om de aanpak zo effectief mogelijk te houden. 

Hoe: Door breed te prioriteren wordt aan alle ‘vereisten’ voor het Kempencluster 

voldaan: lokale prioriteiten kunnen bij de gezamenlijke prioriteiten worden 

ondergebracht terwijl het aantal prioriteiten beperkt blijft.  

Hiervoor kan de indeling in veiligheidsvelden en de bijbehorende –thema’s van het 

Kernbeleid Veiligheid worden gebruikt als ‘kapstok’, waaraan een derde kolom wordt 

toegevoegd om (een gedeelte van) de lokale prioriteiten als nadere specificaties binnen 

de bredere gezamenlijke prioritering onder te kunnen brengen. Een uitgebreide uitleg 

van ‘het kapstok-idee’ aan de hand van een voorbeeld is opgenomen in bijlage 14.   

Voor de gezamenlijke prioriteiten wordt een gezamenlijke uitwerking gehanteerd, met 

ook het gezamenlijk formuleren van SMART-doelstellingen die uniform te monitoren zijn. 
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7) Lokale identiteit 

Wat: Het waarborgen van de lokale identiteit door lokale inbreng mogelijk te maken. 

Waarom: Het niet uit het oog verliezen van de lokale identiteit geldt als een belangrijke 

voorwaarde voor het opstellen van een gemeenschappelijk IVP en vormt de rode draad 

voor dit onderzoek. Gebleken is dat – hoewel in sommige gevallen het zich kunnen 

herkennen in het gemeenschappelijke plan voldoende zou zijn geweest – de 

mogelijkheid de lokale analyse en enkele lokale prioriteiten toe te kunnen voegen aan 

het gemeenschappelijke IVP voor een meerderheid binnen het Kempencluster zorgt voor 

het waarborgen van de lokale identiteit. Hiermee kunnen zij hun bestuurlijke lokale 

verantwoordelijkheid nog toepassen in het gemeenschappelijke IVP.  

Hoe: Door het opstellen van één gezamenlijk IVP waarin ook de lokale analyses en 

prioriteiten van alle gemeenten worden verwerkt. De wijze waarop dit kan worden 

gerealiseerd is deels al in aanbeveling 3, 4 en 6 beschreven. Uit de toetsende ronde met 

de IVC’ers van het Kempencluster zal aanvullend blijken in hoeverre en hoe de lokale 

analyse terug dient te komen in het gemeenschappelijke IVP. 

Het waarborgen van de lokale identiteit door inbreng in het gemeenschappelijke IVP kan 

verder nog gerealiseerd worden door het opnemen van bepaalde op het lokale niveau 

toegespitste onderdelen in het beschrijvende gedeelte en door het toevoegen van de 

gemeentelijke logo’s.   

 
8) Creëren van draagvlak bij bestuurders 

Wat: Het creëren van draagvlak voor het gemeenschappelijke IVP bij de betrokken 

burgemeesters en de gemeenteraden. 

Waarom: De gemeenteraad dient het IVP in de raadsvergadering goed te keuren en 

vast te stellen. De burgemeester is vaak portefeuillehouder van veiligheid en is daarmee 

verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Met betrekking tot het 

gemeenschappelijke IVP worden de keuzes gemaakt door de bestuurders, vandaar dat 

er onder hen voldoende draagvlak voor het IVP moet bestaan.  

Hoe: Door de bestuurders voldoende te betrekken bij de totstandkoming van het 

gemeenschappelijke IVP, met name bij de prioritering. Wanneer de gemeenteraad door 

consultering over de prioriteiten merkt dat hij de hem toegekende invloed nog steeds uit 

kan oefenen, vermindert dit de afstand die mogelijk ervaren wordt tussen de sturing op 

de lokale veiligheidszorg en het IVP dat op regionaal niveau wordt opgesteld. Hiermee 

wordt draagvlak voor het gezamenlijke IVP gecreëerd.  

Wat betreft het betrekken van burgemeesters, onder andere met betrekking tot de wijze 

van inrichting van het gemeenschappelijke IVP, heeft dit voor het Kempencluster in de 

uitvoering van dit onderzoek deels al plaatsgevonden. 

 
9) Ambtelijke en bestuurlijke kartrekkers voor proces en borging 

Wat: Het benoemen van zowel een ambtelijke als een bestuurlijke kartrekker met 

betrekking tot het gemeenschappelijke IVP in het licht van het proces en de borging. 

Waarom: Voor het proces van totstandkoming van een gemeenschappelijk IVP geldt 

dat het met name in het begin van belang is over een ambtelijke kartrekker te 

beschikken bij de opstart en het vormen van een werkgroep voor het schrijven van het 

IVP. Een bestuurlijke kartrekker zorgt vooral voor de borging van het 

gemeenschappelijke IVP door het plan levendig te houden in de verdere looptijd.  

Hoe: De ambtelijke kartrekker investeert in het proces en neemt daarin de andere 

IVC’ers in het begin mee. De bestuurlijke kartrekker laat het IVP periodiek in de 

driehoek terugkomen zodat er daadwerkelijk mee gestuurd wordt.  

 
10) Afstemming met politie en OM 

Wat: De in het gezamenlijke IVP te stellen prioriteiten beter afstemmen met de politie 

en het OM. 

Waarom: De politie en het OM zijn de twee belangrijke partners waar gemeenten in de 

driehoek mee te maken hebben bij het verdelen van de beschikbare politiecapaciteit. De 

samenwerking rondom deze afstemming kan worden verbeterd.  
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Hoe: Met de politie kan in het proces van de totstandkoming van het 

gemeenschappelijke IVP worden overlegd in hoeverre de te stellen prioriteiten haalbaar 

zijn wat betreft de te leveren politiecapaciteit. Tussen de gemeenten en het OM geldt 

dat helderheid geschept kan worden in het inzicht in elkaars prioriteiten en de 

bijbehorende activiteiten, om waar mogelijk hierin ook onderlinge afstemming te 

bereiken. 

 
11) Kwaliteitstoets CCV 

Wat: Het gemeenschappelijke IVP aanleveren bij het CCV voor een kwaliteitstoets. 

Waarom: Door de kwaliteitstoets uit te laten voeren kan het gemeenschappelijke IVP 

kosteloos worden beoordeeld op zijn kwaliteit en kunnen nog eventuele verbeteringen 

aangebracht worden.  

Hoe: Wanneer het gemeenschappelijke IVP in concept gereed is, kan het (nog 

voorafgaand aan de vaststelling door de raad) aangeleverd worden bij het CCV. Na de 

toetsing wordt de beoordeling mondeling toegelicht. De eventuele verbeteringen dienen 

vervolgens verwerkt te worden nog voordat het plan ter vaststelling aan de 

gemeenteraden wordt voorgelegd.  

 
12) Een ‘Kempendag’ 

Wat: Het organiseren van een activiteit voor de IVC’ers binnen het Kempencluster. 

Waarom: De onderlinge relatie tussen de bij een gemeenschappelijk IVP betrokken 

IVC’ers is van belang bij de totstandkoming van het plan. Voor het Kempencluster geldt 

dat de IVC’ers relatief kort in deze samenstelling bijeen zitten en dat men elkaar – los 

van de subverbanden waarvan binnen de huidige samenstelling sprake is – daardoor nog 

onvoldoende kent en weet te vinden. Een gezamenlijke activiteit kan de onderlinge 

verbondenheid en daarmee de samenwerking in positieve zin beïnvloeden. 

Hoe: Door het organiseren van een al dan niet werkgerelateerde activiteit waarmee 

vooral ook buiten de reeds bestaande subverbanden nadere kennismaking  wordt 

gerealiseerd en teambuilding plaats kan vinden.  
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De toetsing van de onderzoeksresultaten 
 

Vertrekpunt toetsing 
 

Kort gesteld leveren (een aantal van) de conclusies en aanbevelingen – op hoofdlijnen – 

het volgende beeld op voor een voorlopige, nog aan te vullen opzet voor het 

gemeenschappelijke IVP voor het Kempencluster: 

 

o Het op hoofdlijnen hanteren van de indeling voor IVP’s zoals opgenomen in 

(documenten vanuit) het Kernbeleid Veiligheid; 

o Eén plan met daarin de lokale accenten van alle gemeenten. De wijze van 

verwerking en de inrichting van de lokale accenten blijkt nog uit de toetsing; 

o Een beschrijvend gedeelte. De invulling daarvan en welke informatie op welke 

manier verwerkt wordt, blijkt nog uit de toetsing; 

o Een gezamenlijke analyse, opgesteld door een samenvoeging van lokale analyses. 

In de gezamenlijke analyse worden in ieder geval de thema’s belicht die later als 

prioriteit worden benoemd. De manier waarop de gehele lokale analyse al dan niet 

in het gezamenlijke IVP terugkomt, blijkt nog uit de toetsing; 

o De prioritering op basis van ‘het kapstok-idee’. Voor een nadere uitleg hiervan 

wordt verwezen naar bijlage 14; 

o Overige hoofdstukken (naar aanleiding van het Format Veiligheidsplan van het 

Kernbeleid Veiligheid). 

 

Deze opzet en de invulling van de onderdelen is aanvullend getoetst aan de zienswijzen 

van de acht IVC’ers door middel van een zo veel mogelijk gesloten vragenlijst met 

concrete keuzemogelijkheden voor de inrichting van de bovenstaande (en andere, uit het 

Format Veiligheidsplan afgeleide) onderdelen. Op basis hiervan kan uiteindelijk tot een 

‘maatwerkframework’ voor het Kempencluster gekomen worden. De getoetste elementen 

zijn geclusterd en ingedeeld naar zes onderwerpen, welke hieronder zijn samengevat35.  

 

Inrichting gemeenschappelijk integraal veiligheidsplan 
 

Een algehele mening is dat zoveel mogelijk naar gemeenschappelijkheid moet worden 

gezocht. Hierbij is door zes IVC’ers aangegeven dat zij het liefst één plan zien waar de 

lokale accenten van elke gemeente in terugkomen. Bij twee IVC’ers gaat de voorkeur uit 

naar een groot gemeenschappelijk tekstblok met aparte lokale stukken die alleen in het 

plan van de eigen gemeente terugkomen. In dat geval is sprake van acht verschillende 

plannen met een groot gemeenschappelijk deel dat in elk plan terugkomt. Deze 

mogelijkheid kan ervoor zorgen dat het plan met meer gemak door de gemeenteraad 

wordt vastgesteld. Door één van de twee IVC’ers met deze voorkeur is aangegeven dat 

de lokale stukken indien dat gewenst is ook kunnen worden samengevoegd. Op die 

manier kan een inrichting van het IVP naar doelgroep worden gerealiseerd:  

o Voor de gemeenteraad blijft het een lokaal plan, waarin de samenwerking centraal 

staat maar alleen de lokaliteiten van de eigen gemeente naar voren komen; 

o Voor de (driehoeks)partners kan eenduidigheid worden uitgestraald en met één 

plan worden gewerkt waarin de verschillende lokale delen samengevoegd zijn in 

het gemeenschappelijke plan. 

 

Deze oplossing komt ook tegemoet aan een opmerking van één van de zes IVC’ers die 

aangaf dat het beste gekozen kan worden voor één geheel gemeenschappelijk plan, 

maar die zich voor kan stellen dat de raad hiermee niet akkoord gaat. In dat geval is een 

uitwijkmogelijkheid noodzakelijk, welke met de geschetste oplossing gerealiseerd is36. 

                                                           
35 Voor een meer uitgebreide verwerking van de resultaten van de toetsingsronde (zowel kwalitatief als 
kwantitatief) kan bijlage 16 geraadpleegd worden. 
36 Zie bijlage 17 voor een verdere toelichting op deze ‘optie B’. 
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Beschrijvend gedeelte 
 

Eén van de wensen die uit het interview met de burgemeesters en het oriënterend 

interview met de IVC’ers naar voren is gekomen heeft betrekking op een beschrijvend 

hoofdstuk. Hierin kan (achtergrond)informatie omtrent het veiligheidsdomein en het 

veiligheidsbeleid worden opgenomen. In de toetsende ronde gaven alle IVC’ers aan een 

beschrijvend hoofdstuk wenselijk te vinden. Op elk getoetste onderdeel37 werd door 

minimaal een ruime meerderheid positief gereageerd. Het beschrijvend hoofdstuk moet 

volgens de IVC’ers zo beknopt mogelijk gehouden worden. Ook dient zoveel mogelijk 

gevisualiseerd te worden, bijvoorbeeld door middel van schematische weergaven (zoals 

het inwoneraantal per gemeente en de velden van het Kernbeleid Veiligheid).  

 

Veiligheidsanalyse 
 

De veiligheidsanalyse kan het beste lokaal uitgevoerd worden. Vanuit de acht lokale 

analyses38 kan tot een gezamenlijke analyse worden gekomen. Vijf IVC’ers zien graag 

alleen een analyse van de prioriteiten terug in het gemeenschappelijke IVP. Twee IVC’ers 

geven aan een samenvatting van de analyse terug te willen zien en één IVC’er zou een 

analyse van de prioriteiten en eventuele opvallendheden terug willen zien. 

 

Unaniem wensen de IVC’ers uniforme meetinstrumenten te hanteren met betrekking tot 

de veiligheidsanalyse. Voor wat betreft de objectieve analyse dient de nadruk te liggen 

op de politiecijfers, welke door alle acht IVC’ers gebruikt worden. De cijfers van de GGD 

en de GHOR, die beide door zeven IVC’ers gebruikt gaan worden, kunnen eveneens als 

input voor het objectieve gedeelte van de gemeenschappelijke veiligheidsanalyse dienen. 

 

Met betrekking tot de subjectieve veiligheid is het voor de komende beleidsperiode niet 

meer mogelijk tot uniforme meetinstrumenten te komen. De reden hiervan is de grote 

verscheidenheid aan instrumenten die door de gemeenten gebruikt worden en het 

ontbreken van een geschikt alternatief39. Voor het uitzetten van een Kempenbrede 

Veiligheidsmonitor is met drie IVC’ers die hierop positief reageerden weinig draagvlak. 

Een (vrijwel kostenloze) mogelijkheid om tot een uniforme subjectieve meetmethode te 

komen is door gezamenlijk een eigen inwonersenquête te ontwikkelen. Deze vragenlijst 

kan vervolgens door elke gemeente zelf lokaal worden uitgezet. Op die manier worden 

dezelfde vragen gesteld en gelijke indicatoren gebruikt, wat onderlinge vergelijking en 

zowel lokale als Kempenbrede monitoring mogelijk maakt. Door verschillende IVC’ers 

werd dit idee positief ontvangen.  

 

Prioritering 
 

Om tot een (beperkt) aantal gemeenschappelijke prioriteiten te kunnen komen, waarbij 

de mogelijkheid blijft bestaan de genoemde prioriteiten (lokaal) te specificeren en toch 

flexibel met deze speerpunten kan worden omgegaan, is ‘het kapstokidee’ ontstaan40. 

Door alle IVC’ers werd op dit idee positief gereageerd, hoewel gewaakt moet worden dat 

de te gebruiken systematiek niet te vaag wordt gemaakt. 

 

Unaniem vinden de IVC’ers dat zowel de lokale als de gezamenlijke prioriteiten in een 

centraal deel van het gemeenschappelijke IVP terug moeten komen.  

 

                                                           
37 Algemene informatie m.b.t. veiligheid, beschrijving veiligheidsplan, beschrijving Kernbeleid Veiligheid, 
beschrijving partners, beschrijving Kempencluster, aparte gemeentelijke beschrijving. 
38 Alle IVC’ers gingen mee in het idee de lokale analyse indien gewenst als apart document aan het 
gemeenschappelijke IVP toe te voegen wanneer het IVP aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 
39 Dat in kort tijdsbestek en met weinig financiële middelen in elke gemeente op een eenduidige wijze de 
subjectieve veiligheid in kaart brengt. 
40 Zie bijlage 14 voor een uitgebreidere beschrijving van ‘het kapstokidee’.  
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Het Kernbeleid Veiligheid besteedt naast de prioriteiten ook aandacht aan onderwerpen 

die net niet geprioriteerd zijn: de overige strategische thema’s (of veiligheidsthema’s). 

De meningen onder de IVC’ers over de wenselijkheid van een dergelijk hoofdstuk in het 

gemeenschappelijke IVP zijn gelijkmatig verdeeld. De IVC’ers die positief reageren op dit 

hoofdstuk vinden dat zowel de gemeenschappelijke als eventuele lokale overige 

veiligheidsthema’s in een centraal deel van het gemeenschappelijke IVP terug dienen te 

komen. Wel is aangegeven dat dit hoofdstuk zo kort en duidelijk (‘‘hoofd- en bijzaken 

scheiden’’) mogelijk moet worden gehouden. 

 

Lokale identiteit 
 

De lokale identiteit wordt volgens de IVC’ers voornamelijk gewaarborgd door het terug 

laten komen van lokale prioriteiten in het gemeenschappelijke IVP. Door zes IVC’ers is 

aangegeven dat de lokale veiligheidsanalyse (deels) terug dient te komen. Ook geeft een 

zestal IVC’ers aan dat het (op de kaft) terug laten komen van het gemeentelijke logo een 

positieve bijdrage levert aan het waarborgen van de lokale identiteit. Vier IVC’ers zien 

graag een (kort) lokaal beschrijvend stuk over de gemeente terug, zoals over de 

demografische opbouw van de bevolking. Door drie IVC’ers is aangegeven dat het 

benoemen van bepaalde lokale aanpak op lokale problematiek (de ‘‘lokale successen’’) 

een positieve bijdrage levert aan het gezamenlijke IVP en de lokale identiteit hierin.  

 

Het benoemen van specifieke risico’s per gemeente wordt overbodig geacht. Hiervoor 

kan worden verwezen naar de risicokaart of het risicoprofiel van de veiligheidsregio.  

 

Overige 
 

In de interviews is gevraagd naar de meningen over het opnemen van een strategische 

visie41. Unaniem is aangegeven dat zo’n visie een positieve bijdrage kan leveren aan het 

gemeenschappelijke IVP. Deze strategische visie, die ook omwille van de eenvoud 

vooralsnog als ambitie kan worden geformuleerd, dient voornamelijk betrekking te 

hebben op ‘‘waar met het gezamenlijke integrale veiligheidsplan naar gestreefd wordt’’.  

 

Tot slot is nog een andere wens voor het gemeenschappelijke IVP door diverse IVC’ers 

kenbaar gemaakt. In het IVP dient een duidelijk onderscheid te worden gemaakt tussen 

primaire en secundaire veiligheidstaken. De afdeling veiligheid vervult in veel gevallen 

‘‘een rol als ambassadeur’’ voor andere afdelingen binnen de gemeente. Een hoofdstuk 

waarin staat beschreven met welke andere afdeling de afdeling veiligheid raakvlak heeft 

is daarom gewenst. 

 

Aanvullende aanbeveling  
 

13) Ontwikkelen en lokaal uitzetten inwonersenquête  

Wat: Het gezamenlijk ontwikkelen van een inwonersenquête en deze in elke gemeente 

lokaal uitzetten. 

Waarom: Het ontbreekt binnen het Kempencluster aan een actueel instrument dat 

gebruikt kan worden om op een uniforme wijze de subjectieve veiligheid in kaart te 

brengen. Daarnaast bestaat onvoldoende draagvlak om een Kempenbrede 

Veiligheidsmonitor uit te zetten, voornamelijk vanuit financieel oogpunt. Een zelf te 

ontwikkelen en uit te zetten vragenlijst brengt nauwelijks kosten met zich mee. 

Hoe: Eén of enkele IVC’ers ontwikkelen een inwonersenquête die vervolgens in elke 

gemeente apart wordt uitgezet. Per gemeente kan besloten worden welke personen of 

welke organisatie de vragenlijst uitzet. Mogelijke opties zijn stagiaires of 

buurtcoördinatoren. Door uniforme vragen en antwoordmogelijkheden te hanteren is 

zowel een lokale als Kempenbrede analyse en monitoring van de resultaten mogelijk. 

                                                           
41 Het opnemen van een strategische visie wordt door het Kernbeleid Veiligheid voorgeschreven. 
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Framework integraal veiligheidsplan voor het Kempencluster 
 

Wijze van totstandkoming  
 

Hierna is een framework geschetst dat door de gemeenten in het Kempencluster gebruikt 

kan worden bij het opstellen van hun integrale veiligheidsplan. Grofweg is het 

‘Kempische’ framework op een drietal aspecten gebaseerd: 

 

1. Het Format Veiligheidsplan van het Kernbeleid Veiligheid. Niet alle hoofdstukken 

en bijbehorende paragrafen zijn overgenomen; waar ervoor gekozen is de 

(redelijk uitgebreide) indeling van het Format Veiligheidsplan niet aan te houden, 

is dit nader uitgelegd in de verantwoording (zie bijlage 18). In het Kernbeleid 

Veiligheid zelf staat nadere uitleg over de inhoud van de hoofdstukken/paragrafen 

van het Format Veiligheidsplan. Hiervoor kan met name stap 2 

(veiligheidsanalyse), stap 3 (prioritering) en stap 4 (opstellen van het 

veiligheidsplan) worden geraadpleegd. De Checklist IVP kan gebruikt worden om 

te controleren of alle noodzakelijke aspecten in het IVP zijn opgenomen. 

 

2. De bevindingen uit de benchmarking (hoofdstuk 2) en de wensen vanuit het 

Kempencluster (hoofdstuk 3). In het framework voor het Kempencluster zijn 

elementen en werkwijzen opgenomen die niet worden voorgeschreven door het 

Kernbeleid Veiligheid. In de verantwoording is beschreven waar deze extra 

elementen vandaan komen. 

 

3. De toetsing van de onderzoeksresultaten. In de toetsende ronde is onder de 

IVC’ers van het Kempencluster nagegaan welke wijze van omgang met de 

verschillende onderdelen in het gemeenschappelijke integrale veiligheidsplan de 

voorkeur heeft. Op deze manier wordt tot een maatwerktoepassing gekomen.  

 

Na het framework zelf is per paragraaf een toelichting gegeven op hetgeen in dat 

onderdeel kan worden beschreven. In bijlage 18 is per weggelaten of opgenomen 

paragraaf van het Format Veiligheidsplan van het Kernbeleid Veiligheid een 

verantwoording opgenomen waarom tot de desbetreffende keuze gekomen is.  
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Het ‘Kempische’ framework 
 
Inleiding 

 

1.  Veiligheid en de Kempen  

1.1 Toelichting op veiligheid 

1.2 Het integrale veiligheidsplan 

1.3 Het Kernbeleid Veiligheid 

1.4  Het Kempencluster 

1.5 Betrokken actoren 

 

2. De veiligheidsanalyse 

2.1 Veilige woon- en leefomgeving 

2.2 Bedrijvigheid en veiligheid 

2.3 Jeugd en veiligheid 

2.4 Fysieke veiligheid 

2.5 Integriteit en veiligheid  

 

3. Prioriteiten 

3.1 Gemeenschappelijke prioriteiten 

3.2 Prioriteiten Bergeijk 

3.3 Prioriteiten Best 

3.4 Prioriteiten Bladel 

3.5 Prioriteiten Eersel 

3.6 Prioriteiten Oirschot 

3.7 Prioriteiten Reusel-De Mierden 

3.8 Prioriteiten Veldhoven 

3.9 Prioriteiten Waalre 

 

4. Overige veiligheidsthema’s  

4.1 Veiligheidsthema A 

4.2 Veiligheidsthema B 

4.3 Veiligheidsthema C  

 

5. Raakvlak 

5.1 Raakvlak X 

5.2 Raakvlak Y 

5.3 Raakvlak Z 

 

6.  Organisatie en coördinatie  

6.1 Uitgangspunten van de samenwerking 

6.2 Coördinatie integraal veiligheidsbeleid 

6.3 Ambtelijke afstemming 

6.4 Bestuurlijke afstemming  

6.5 Plancyclus 

 

7.  Budgettering en communicatie  

7.1 Budgettering 

7.2 Communicatie  

 

Bijlagen 

  



53 
 

Toelichting ‘Kempisch’ framework 
 

Per paragraaf zal beknopt worden toegelicht welke aspecten in het betreffende gedeelte 

kunnen worden beschreven. Het betreft nadrukkelijk géén uitputtende lijst met 

onderdelen die beschreven kunnen/moeten worden, maar biedt wel inzicht in de zaken 

waaraan gedacht kan worden. 

 

Inleiding 
 

Hierin kan onder andere relevante achtergrondinformatie, de strategische visie en de 

wijze van doorvertaling van het plan worden uiteengezet. Behoeft verder geen nadere 

uitleg. 

 

Hoofdstuk 1: Veiligheid en de Kempen 
 

1.1 Toelichting op veiligheid: objectieve/subjectieve veiligheid, fysieke/sociale 

 veiligheid, sturingsmogelijkheden en de positie van de raad in relatie tot het 

 veiligheidsveld (eventueel middels een stroomschema) etc.  

1.2 Het integrale veiligheidsplan: de wijze van totstandkoming van het plan, de 

 termijn/cyclus van het plan, de manier waarop het gebruikt wordt etc. 

1.3 Kernbeleid Veiligheid: een korte toelichting op de methodiek (erkende methode) 

 en een schematisch overzicht van de veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s. 

1.4 Het Kempencluster: een toelichting op het gebied (eventueel met kaartje), met 

 een schematische weergave van inwoneraantal, oppervlakte en eventueel 

 aantal  FTE buurtbrigadiers. Hier kunnen ook alvast per gemeente enkele 

 kenmerken of zwaartepunten op het gebied van veiligheid worden genoemd. 

1.5 Betrokken actoren: toelichting op de driehoek, een netwerkkaart van de 

betrokken actoren en eventueel enkele belangrijke partners toelichten (RIEC, 

veiligheidshuis, veiligheidsregio). Hier kan ook beschreven worden dat de gehele 

maatschappij verantwoordelijk is voor veiligheid.  

 

Hoofdstuk 2: De veiligheidsanalyse 
 

Een uit de lokale analyses samengevoegde gemeenschappelijke veiligheidsanalyse, die 

per veiligheidsveld is opgesteld. De nadruk dient te liggen op de prioriteiten, zowel de 

gemeenschappelijke als de één of twee lokale prioriteiten. Per veiligheidsveld zal een 

aparte paragraaf worden ingericht: 

2.1 Veilige woon- en leefomgeving; 

2.2 Bedrijvigheid en veiligheid; 

2.3 Jeugd en veiligheid; 

2.4 Fysieke veiligheid; 

2.5 Integriteit en veiligheid.  

 

De volledige lokale analyse kan indien gewenst als aparte bijlage bij het gezamenlijke 

IVP gevoegd worden wanneer het plan aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Figuur 5: Schematische weergave van de manier waarop met de veiligheidsanalyse kan 
worden omgegaan. 



54 
 

Hoofdstuk 3: Prioriteiten 
 

Op basis van de gezamenlijke analyse worden een aantal gemeenschappelijke en lokale 

prioriteiten gesteld aan de hand van ‘het kapstokidee’ (zie bijlage 14). Voor de wijze 

waarop de prioriteiten kunnen worden uitgewerkt kan het het Kernbeleid Veiligheid 

geraadpleegd worden. 

 

3.1 Gemeenschappelijke prioriteiten.  

Per gemeenschappelijke prioriteit: 

o Beschrijving thema/prioriteit; 

o Hoofdlijnen aanpak; 

o Partners aanpak; 

o Doelstelling (kwalitatief); 

o Doelstelling (SMART). 
 

3.2 En verder, de lokale prioriteiten per gemeente. 

Per lokale prioriteit: 

o Beschrijving thema/prioriteit; 

o Hoofdlijnen aanpak; 

o Partners aanpak; 

o Doelstelling (kwalitatief); 

o Doelstelling (SMART). 
 

Hoofdstuk 4: Overige veiligheidsthema’s 
 

In de overige veiligheidsthema’s worden de ‘net niet’ geprioriteerde thema’s opgenomen 

en eventueel kort toegelicht. Indien een toelichting gewenst is, worden conform het 

Format Veiligheidsplan per veiligheidsthema de volgende aspecten beschreven: 

o Beschrijving thema/prioriteit 

o Hoofdlijnen aanpak 

o Partners aanpak 

In het geval dat het opnemen van eventuele lokale veiligheidsthema’s gewenst is, 

kunnen hiervoor aparte paragrafen worden ingericht.  

 

Hoofdstuk 5: Raakvlak 
 

De gemeentelijke veiligheidsafdeling vervult met betrekking tot veiligheidsvraagstukken 

ook een secundaire rol (‘ambassadeursrol’) richting andere afdelingen. In dit hoofdstuk 

kunnen de afdelingen (en het daarbij horende beleid) waarvoor de afdeling veiligheid een 

secundaire rol vervult, oftewel het beleid dat raakvlak heeft met veiligheid, worden 

beschreven. Op die manier wordt een helder beeld geschept van de veiligheidsaspecten 

die primair tot het takenpakket van de veiligheidsafdeling behoren en de aspecten die 

met name bij andere afdelingen ondergebracht zijn. Per onderwerp kan een korte 

toelichting worden gegeven.  

 
Hoofdstuk 6: Organisatie en coördinatie 
 

6.1 Uitgangspunten van de samenwerking: hierin kunnen doelstellingen worden 

 beschreven met betrekking tot de samenwerking op het gebied van veiligheid. 

 Gedacht kan worden aan het realiseren van een eenduidige aanpak van diverse 

 veiligheidsonderwerpen of het vastleggen van werkgroepen die zich in een 

 bepaald onderwerp gaan specialiseren en hun expertise vervolgens Kempenbreed 

 inzetten. 

6.2 Coördinatie integraal veiligheidsbeleid: een toelichting op de wijze waarop de 

 coördinatiefunctie in het samenwerkingsverband is georganiseerd.  
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6.3 Ambtelijke afstemming: een toelichting op de wijze waarop de ambtelijke 

 (interdisciplinaire) coördinatie over het veiligheidsbeleid geschiedt. Hierin kan 

 onder  andere een ambtelijke kartrekker worden benoemd. 

6.4 Bestuurlijke afstemming: een toelichting op de wijze waarop de bestuurlijke 

 (interdisciplinaire) coördinatie over het veiligheidsbeleid geschiedt. Hierin kan 

 onder andere een bestuurlijke kartrekker worden benoemd. 

6.5 Plancyclus: een toelichting op de te volgen planning- en controlcyclus. Onder 

 andere op welke wijze doorvertaling van het beleid plaatsvindt. 

 

Hoofdstuk 7: Budgettering en communicatie 
 

7.1 Budgettering: het opnemen van het onderdeel budgettering is optioneel. Gekozen 

 kan worden om een beschrijving van de budgetstroom op te nemen.  

7.2 Communicatie van beleid: een beschrijving van de wijze waarop de 

 veiligheidspartners op de hoogte worden  gebracht van de gestelde prioriteiten en 

 op de hoogte worden gehouden over het veiligheidsplan gedurende de looptijd 

 ervan. 

 
Bijlagen 
 

Omdat het moeilijk is in te schatten hoe uitgebreid het gemeenschappelijke IVP op deze 

manier wordt, is ervoor gekozen niet te noemen welke aspecten in de bijlagen moeten 

worden opgenomen. Hier dient door de schrijvers een eigen balans in gevonden te 

worden. 

 

Indien nodig kan een aparte lokale bijlage per gemeente worden ingericht voor aspecten 

die niet in het hoofddocument kunnen worden ondergebracht.  
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