
 

Kwaliteitstoets Integraal Veiligheidsplan en 
Jaaruitvoeringsplan 

Gemeenten kunnen op eigen verzoek hun Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
en/of hun jaaruitvoeringsplan (JUP) laten toetsen door het CCV. Door het 
invullen van een vragenlijst door een medewerker van de gemeente, kan 
door het CCV worden bepaald aan welke criteria het plan voldoet en of het 
de kernelementen bevat.  De informatie wordt vertrouwelijk behandeld. 
 
Gemeenten hebben de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om op een goede 
wijze invulling te kunnen geven aan die rol is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
voor gemeenten van belang. Het IVP is namelijk het sturingsinstrument van de 
gemeente als het gaat om lokale veiligheid. De concrete doorvertaling van het IVP 
vindt plaats in een jaaruitvoeringsplan (JUP).  
 
De nieuwe Politiewet (artikel 38b) en het voorstel ‘Wet regierol gemeenten’1 
gemeenten bepalen dat gemeenten minimaal eens in de vier jaar (in een IVP) 
doelen vaststellen die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft. 

ONTWIKKELING KWALITEITSTOETS 
Het wetsvoorstel regierol gemeenten benoemt een aantal eisen waaraan een IVP 
zou moeten voldoen. Maar wat betekent het wetsvoorstel nu concreet voor 
gemeenten? Welke kwaliteitseisen worden bijvoorbeeld gesteld aan een IVP? De 
wetgever geeft op deze vragen geen volledig antwoord. Het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten (VNG) vinden het belangrijk dat er wel een antwoord komt op de 
vraag welke elementen belangrijk zijn voor een kwalitatief sterk IVP en 
jaaruitvoeringsplan.  
 

                                                      
1 Ontleend aan Wetsvoorstel regierol gemeenten: Tweede Kamer, 32.459, nr.2. artikel 1 
(www.overheid.nl). 

Voor de ontwikkeling van de kwaliteitstoets is uitvoerig gebruik gemaakt van de 
kennis die in de veiligheidspraktijk aanwezig is. Door middel van een enquête en 
het houden van interviews met (lokale en regionale) beleidsmedewerkers van 
gemeenten, politie en OM en lokale politiechefs is achterhaald wat de belangrijke 
elementen en eisen zijn voor integrale veiligheids- en uitvoeringsplannen.  

TOEPASSING KWALITEITSTOETS 
Het doel van de kwaliteitstoets is: 
 het bieden van een toetsingsinstrument aan gemeentelijke 

beleidsmedewerkers veiligheid om lokale integrale veiligheidsplannen en 
jaaruitvoeringsplannen te beoordelen 

 een impuls te geven aan de kwaliteit van het integraal veiligheidsbeleid van 
Nederlandse gemeenten 

 het IVP te positioneren als het sturingsmiddel van gemeenten op het gebied 
van lokale veiligheid 

 
Met de kwaliteitstoets: 
 kan worden getoetst of een IVP en jaaruitvoeringsplan de kernelementen 

bevat om tot een goed IVP te komen 
 kunnen de aandachtspunten bij het doorontwikkelen van een IVP en 

jaaruitvoeringsplan snel worden bepaald 
 kunnen de mogelijke verbeterpunten worden geïdentificeerd 

RELATIE KWALITEITSTOETS EN CHECKLIST 
Naast het ontwikkelen van een kwaliteitstoets is ook een checklist voor IVP’s en 
bijbehorende uitvoeringsplannen ontwikkeld. Het doel van de checklist is om 
beleidsmakers een handig hulpmiddel te bieden bij het opstellen van de lokale 
veiligheidsplannen. De checklist is met name bedoeld voor gemeentelijke 
beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid (OOV) die verantwoordelijk zijn 
voor het (door)ontwikkelen van een IVP. Beide instrumenten zijn complementair. 
Zo komen de elementen uit de checklist terug in de kwaliteitstoets. De checklist is 
te raadplegen in het webdossier Integraal Veiligheidsbeleid op de website van Het 
CCV. 
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SYSTEMATIEK 
Het integraal veiligheidsplan en het jaaruitvoeringsplan wordt getoetst op de 
volgende twaalf criteria: 
1. Afbakening 
2. Structuur 
3. Leesbaarheid 
4. Totstandkoming 
5. Evaluatie 
6. Veiligheidsanalyse 
7. Lokale prioriteiten 
8. Doelen 
9. Aanpak op hoofdlijnen 
10. Budget 
11. Borging 
12. Communicatie  
 
 

Per criterium zijn één of meerdere vragen geformuleerd. Afhankelijk van het 
criterium moeten alle vragen of een deel van de vragen met ‘ja’ worden 
beantwoord om in aanmerking te komen voor een algehele positieve beoordeling. 
Wordt de norm bij een bepaald criterium niet behaald dan betekent dit een 
verbeterpunt van het IVP en komt de gemeente niet in aanmerking voor een 
algehele positieve beoordeling. Hetzelfde geldt voor het niet voldoen aan een van 
de elementen die zijn benoemd tot ‘cruciaal’. Dat zijn elementen die echt niet 
mogen ontbreken voor een IVP dat in de basis goed is. Wanneer een criterium 
positief wordt bevonden ondanks dat niet alle vragen positief zijn beoordeeld dan 
betekent dit een aandachtspunt voor de verdere ontwikkeling van het IVP.   
 
MEER INFORMATIE 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met CCV-projectleider 
Floris Faes. 
 
E Floris.Faes@hetccv.nl 


