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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. 

1.1 ONTWIKKELING CHECKLIST 
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 JUP? 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 een JUP.  
 
Voor de ontwikkeling van de checklist 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 geprobeerd te 
achterhalen wat de belangrijke elementen en eisen zijn voor integrale veiligheids- en uitvoeringsplannen. 
Daarbij hebben de elementen in het voorstel ‘Wet regierol gemeenten’ mede gediend als basis voor het 
toetsingskader. 
 

1.2 TOEPASSING CHECKLIST 
Het doel van deze checklist is: 
• beleidsmakers een handig hulpmiddel te bieden bij het opstellen van een jaaruitvoeringsplan (JUP) in 

het kader van het integraal veiligheidsbeleid (IVP) 
• een impuls te geven aan de kwaliteit van de JUP’s van Nederlandse gemeenten 
• het JUP te positioneren als sturingsmiddel van gemeenten op het gebied van lokale veiligheid. 
 
Met de checklist: 
• worden de kernelementen benoemd om tot een goed JUP te komen 
• kunnen de aandachtspunten bij het ontwikkelen van een JUP snel worden bepaald 
• kunnen de mogelijke verbeterpunten bij het doorontwikkelen van een JUP worden geïdentificeerd. 

 
De checklist is met name bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid 
(OOV). De checklist is daarbij nadrukkelijk niet bedoeld als format, maar biedt ruimte voor lokaal 
maatwerk. 

____ 

1 Ontleend aan Wetsvoorstel regierol gemeenten: Tweede Kamer, 32.459, nr.2. artikel 1 (www.overheid.nl). 
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1.3 RELATIE CHECKLIST MET KWALITEITSTOETS 
Naast het ontwikkelen van een checklist voor IVP’s en JUP’s is ook een kwaliteitstoets voor IVP’s en JUP’s 
ontwikkeld. De kwaliteitstoets gaat een stap verder dan de checklist en heeft als doel een beoordeling te 
geven over de kwaliteit van lokale veiligheidsplannen. De beoordeling kan leiden tot verbeterpunten en 
aandachtspunten. De kwaliteitstoets wordt door het CCV uitgevoerd op basis van door de gemeenten 
aangeleverde gegevens.  
 
In onderstaand schema is de relatie tussen deze vier producten weergegeven. De gemeente (de medewerker 
OOV) is verantwoordelijk voor het opstellen van het IVP en het JUP, in samenspraak met de 
veiligheidspartners. Hiervoor zijn twee checklists ontwikkeld. Dit document betreft de checklist JUP. Het is 
aan te raden om ook kennis te nemen van de checklist IVP; daarin worden elementen die ook in het JUP aan 
de orde komen uitgebreider beschreven. In de checklist JUP is dat niet herhaald, mede gelet op het feit dat 
het JUP zich richt op de uitvoering van het veiligheidsbeleid zoals uitgezet in het IVP. Afgeleid van de 
checklist JUP is er ook een kwaliteitstoets JUP (evenals er voor de checklist IVP een kwaliteitstoets IVP is). 
De kwaliteitstoets wordt gebruikt door het CCV. 
 
 

 
 

1.4 LEESWIJZER 
Na dit inleidende hoofdstuk is in hoofdstuk 2 de checklist JUP opgenomen, bestaande uit een korte 
inleidende tekst, checkpunten en tips. Een overzicht van alleen de checkpunten is opgenomen in hoofdstuk 
3. 
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2.1  INLEIDING 
In dit hoofdstuk is de checklist opgenomen om te komen tot een goed JUP. De checklist JUP gaat in op 
welke wijze uw JUP tot stand is gekomen en hoe u de borging van de uitvoering vormgeeft.  
 
De checklist is opgebouwd rond een algemene paragraaf die gaat over structuur, afbakening en leesbaarheid 
van het JUP. Daarna worden in afzonderlijke paragrafen de onderdelen gevolgd die in een JUP in ieder geval 
aan de orde moeten komen. In uw JUP kan dat een alinea, een paragraaf of hoofdstuk zijn. In onderstaande 
figuur is schematisch de opbouw van de checklist weergegeven. 
 

 
 
 
Elk van de paragrafen die een onderdeel van de checklist behandelt, is opgebouwd uit een korte inleidende 
tekst, gevolgd door checkpunten (hieraan moet het betreffende onderdeel voldoen) en tips (beknopte 
handreikingen om tot een goede invulling van de checkpunten in het betreffende onderdeel te komen). 
 
 
 
 

2. DOE DE JUP-CHECK 
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2.2  VERSCHILLEN IVP - JUP 
Het jaarlijks uitvoeringsplan is gekoppeld aan het meerjarig integraal veiligheidsplan (IVP). Voor een sterke 
lokale veiligheidsaanpak is dit document minstens zo belangrijk als het IVP. Aansluiting tussen beide 
documenten is onmisbaar in het bereiken van de in het IVP gestelde prioriteiten en doelen. Het verschil 
tussen beide documenten is vooral gelegen in de nadruk die op de verschillende elementen wordt gelegd. De 
belangrijkste verschillen zijn:  
 Het integraal veiligheidsplan is een meerjarig strategisch document, terwijl het uitvoeringsplan een 

jaarlijks operationeel document is 
 Het JUP is een nadere uitwerking of concretisering van het IVP 
 In het JUP wordt meer nadruk gelegd op de aanpak en het benoemen van verantwoordelijkheden 

dan in het IVP het geval is. Wie regisseert de acties en voert deze uit? 
 In het JUP wordt minder nadruk gelegd op de uitgevoerde veiligheidsanalyse 
 In het JUP worden de in het IVP gestelde prioriteiten en doelen herhaald 
 In het JUP wordt minder nadruk gelegd op het proces rondom het opstellen van het plan 
 In het JUP wordt minder nadruk gelegd op de strategische communicatie rondom de uitvoerings- en 

actieplannen 
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2.3 CHECKPUNTEN JUP 

2.3.1  AFBAKENING, STRUCTUUR EN  LEESBAARHEID 
Het opstellen van een jaaruitvoeringsplan kan niet zonder enige afbakening en structuur. Het is daarbij 
belangrijk om een duidelijke koppeling te leggen met het IVP. In het JUP moet duidelijk worden waarom 
gekozen is voor een bepaalde prioriteit en welke acties daaruit voortvloeien. Daarnaast moet de inhoud van 
het JUP toegankelijk en leesbaar zijn. 
 
Check Afbakening, structuur en leesbaarheid 
o Laat het JUP aansluiten op het IVP 
o Leg logische verbanden tussen de verschillende elementen (evaluatie – actualisatie 

veiligheidsanalyse – lokale prioriteiten – doelen – aanpak – budget) 
o Leg de nadruk op de aanpak 
o Formuleer het JUP zo concreet mogelijk 
o Geef in het JUP een goede onderbouwing van de gemaakte keuzes, in relatie tot het IVP  
o Beperk het JUP in omvang (6-10 A4)  
Tip 
• Houd rekening met de doelgroep van het JUP. Het JUP is gericht op de uitvoering en heeft als 

doelgroep veelal de eigen ambtelijke organisatie en de veiligheidspartners. De gemeenteraad zal in 
de gebruikelijke bestuurlijke verhoudingen het JUP niet hoeven vast te stellen maar ter kennisname 
toegezonden krijgen   

• Hanteer in de opbouw van het JUP dezelfde structuur als in de opbouw van het IVP. Dit bevordert 
de herkenbaarheid van het beleidsstuk voor de veiligheidspartners en komt de inhoudelijke 
consistentie van het lokale veiligheidsbeleid ten goede 

• Beperk de omvang van de onderdelen die niet gaan over acties en verantwoordelijkheden 
 

2.3.2  TOTSTANDKOMING 
Voor de uitvoering van het JUP is het belangrijk dat er breed draagvlak voor de prioriteiten, doelen en 
daaraan geplande veiligheidsacties is. Het is daarom van belang dat lokale veiligheidspartners betrokken 
zijn bij het opstellen van het JUP.  
 
Check Totstandkoming 
o Neem in het JUP een beknopt onderdeel totstandkoming op  
o Geef aan hoe politie en OM bij de totstandkoming van het JUP zijn betrokken 
o Geef aan hoe andere veiligheidspartners bij de totstandkoming van het JUP zijn betrokken 
Tip 
• Betrek de veiligheidspartners, waaronder in ieder geval politie en OM bij de totstandkoming van JUP 
 

2.3.3  EVALUATIE VOORGAANDE PERIODE 
Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw JUP is het goed om eerst het huidige JUP te evalueren. Wat 
gaat er goed, wat kan er beter? De evaluatie biedt inzicht in de aspecten van het veiligheidsbeleid waar het 
JUP mogelijk meer of minder aandacht aan zou moeten schenken. Daarbij kan het gaan om inhoudelijke 
aspecten van veiligheid (jongerenoverlast, woninginbraken e.d.), maar ook om de wijze waarop doelen zijn 
gesteld, afspraken met veiligheidspartners zijn gemaakt en hoe rollen zijn verdeeld (effectevaluatie en 
procesevaluatie). De evaluatie van de voorgaande periode maakt daarmee onderdeel uit van de plan-do-
check-act-cyclus van het JUP: de check op de huidige uitvoering, leidt tot actie en planning met betrekking 
tot de toekomstige uitvoering. 
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Check Evaluatie 
o Neem in het JUP een onderdeel evaluatie op 
o Benoem de verbeterpunten van de huidige uitvoering van het veiligheidsbeleid 
o Benoem de positieve punten van de huidige uitvoering van het veiligheidsbeleid 
Tip 
 Betrek veiligheidspartners bij de evaluatie van de huidige uitvoering van het veiligheidsbeleid 
 Ga na wat de bestaande maatregelen/acties zijn en of ze werken/gewerkt hebben 
 Houd het onderdeel evaluatie in het JUP beperkt qua omvang 

 
2.3.4  VEILIGHEIDSANALYSE 
Door jaarlijks de veiligheidsanalyse te actualiseren wordt duidelijk wat de lokale ontwikkelingen van het 
afgelopen jaar zijn. Vervolgens kan op basis van de geactualiseerde veiligheidsanalyse daar waar nodig het 
in een IVP vastgestelde beleid worden aangepast als het gaat om prioriteiten, doelen en/of 
aanpak/planning. Uiteraard kunnen tussentijdse ontwikkelingen ook vragen om acties die daarop inspelen, 
bijvoorbeeld een actie naar aanleiding van een piek in woninginbraken.  
 
Check Veiligheidsanalyse 

o Neem in het JUP een beknopte geactualiseerde veiligheidsanalyse op in lijn met het IVP en de 
evaluatie 

Tip 
• Neem voor de actualisatie van de veiligheidsanalyse dezelfde databronnen als uitgangspunt als 

in het IVP 
• Stel de geactualiseerde veiligheidsanalyse op met de veiligheidspartners, waaronder in ieder 

geval politie en OM 

 
2.3.5 LOKALE PRIORITEITEN 
Op basis van de evaluatie en de geactualiseerde veiligheidsanalyse kunnen daar waar nodig prioriteiten 
en/of de daaraan gekoppelde doelstellingen en/of de planning uit het IVP worden gewijzigd. Let op: het IVP 
is leidend en vormt de basis voor het JUP. Prioriteiten worden pas gewijzigd door gewijzigde 
omstandigheden bijvoorbeeld blijkend uit de evaluatie en/of de veiligheidsanalyse. Door het stellen van 
prioriteiten wordt duidelijk welke veiligheidsproblemen de gemeente het komende jaar aanpakt. Daarnaast 
worden de lokale prioriteiten besproken in de driehoek (gemeente, OM en politie) en dienen zij als basis 
voor de prioriteitstelling in het regionale beleidsplan van de territoriale eenheid van de Nationale Politie 
(art. 39 lid 1 Politiewet 2012). 
 
Check Lokale prioriteiten 
o Neem in het JUP een onderdeel lokale prioriteiten op 
o Benoem de lokale prioriteiten uit het IVP (in lijn met de geactualiseerde veiligheidsanalyse en de 

evaluatie) die in het JUP worden opgepakt 
o Houd het aantal prioriteiten beperkt (maximaal 3-5) 
 Tip 
• Wees realistisch in de ambitie van zaken die in het JUP kunnen worden aangepakt 
 

2.3.6  DOELEN  
Aan de lokale prioriteiten uit de vorige stap kunnen vervolgens de concrete en afrekenbare (bijvoorbeeld 
SMART) doelstellingen worden gekoppeld. 
 
Check Doelen 
o Neem in het JUP een onderdeel doelen op 
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o Benoem de doelstellingen bij de lokale prioriteiten uit het IVP (in lijn met de geactualiseerde 
veiligheidsanalyse)  

o Concretiseer de prioriteiten in heldere en afrekenbare doelstellingen (bijvoorbeeld SMART 
geformuleerd) 

 Tip 
• Wees realistisch in de ambitie van zaken die in het JUP kunnen worden aangepakt 

2.3.7  AANPAK  
Na het vaststellen dan wel het opnieuw bevestigen van de prioriteiten en daaraan gekoppelde doelstellingen 
is het zaak om deze met de veiligheidspartners te vertalen in een concrete aanpak voor het betreffende 
uitvoeringsjaar: wie doet wat wanneer dit jaar? De verantwoordelijken voor het uitvoeren van de acties in 
de aanpak worden daarbij benoemd. Uit het JUP moet blijken wie de regie voert in de uitvoering van de 
aanpak en het bereiken van de gestelde doelen. 
 
Check Aanpak 
o Neem een gedetailleerde aanpak op met betrekking tot de prioriteiten en doelstellingen in het JUP: 

o Welke acties 
o Welke resultaten 
o Wat is de rol van de betrokken veiligheidspartners 
o Wie heeft regie 
o Welke tijdsplanning 

Tip 
• Houd veiligheidspartners betrokken bij het uitvoeren van de veiligheidsanalyse en het stellen van 

prioriteiten en doelen. Zo wordt voorkomen dat zij verrast worden door een toebedeelde 
verantwoordelijkheid 

• Maak gebruik van bewezen aanpakken uit de eigen gemeente, uit andere (regio)gemeenten en/of 
onderzoek en maak daarmee de acties evidence based (good practices) 

• Wees zo concreet mogelijk in het benoemen van de acties 

 
2.3.8 BUDGET  
In de uitvoering van de verschillende acties is het van belang dat er zowel financiële als personele middelen 
beschikbaar zijn. In het JUP moeten deze middelen worden gekoppeld aan de verantwoordelijken voor de 
uitvoering.  
 
Check Budget 
o Neem een onderdeel budget op in het JUP 
o Koppel het beschikbare budget zo veel als mogelijk aan de prioriteiten/doelen/activiteiten 
Tip 
• Vermijd het toedelen van urencapaciteit aan de activiteiten zoals genoemd in het JUP. Ook op het 

niveau van het JUP leidt dat vaak tot een schijnzekerheid 
 

2.3.9  EVALUATIE 
Het JUP is een plandocument. Om te voorkomen dat het bij papier blijft zal moeten worden gezorgd dat het 
ook daadwerkelijk tot uitvoering komt. De gemeente als regievoerder op veiligheid heeft hierbij een 
belangrijke coördinerende en aanjagende rol. Het gaat dan om het JUP als onderdeel van de cyclus van het 
vierjaarlijks IVP, maar ook binnen het JUP het bewaken dat de aanpak met de daarin benoemde acties voor 
de diverse veiligheidspartners wordt uitgevoerd.  
 
Check Evaluatie 
o Neem een onderdeel Evaluatie op in het JUP 
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o Voer periodiek overleg met de veiligheidspartners over de uitvoering van het JUP 
o Maak gebruik van monitoring ten behoeve van de verantwoording en de beoordeling van de inzet van 

middelen: welke acties hebben effect en welke niet? 
Tip 
• Plan tussentijdse evaluaties en een eindevaluatie in  
• Stel vast op welke momenten er wordt teruggekoppeld 
• Stel vast aan wie er wordt teruggekoppeld, bijvoorbeeld samenwerkingspartners, bestuurders 
• Bepaal welke gegevens worden teruggekoppeld 
• Maak ter ondersteuning van de periodieke overleggen gebruik van periodieke rapportages, 

bijvoorbeeld van de politie 
• Maak een betrekkelijk eenvoudig standaardformat voor periodieke terugkoppeling 
 

2.3.10  COMMUNICATIE 
Het is wenselijk dat de verschillende veiligheidspartners door gerichte communicatie op de hoogte worden 
gesteld van de inhoud van het JUP (bijvoorbeeld de vastgestelde verantwoordelijkheden als het gaat om de 
regie op en de uitvoering van veiligheidsacties). 
 
Check Communicatie 
o Neem in het JUP in lijn met het IVP een communicatieparagraaf op, waarin wordt aangegeven hoe 

de communicatie rond het JUP wordt vormgegeven gedurende de looptijd van het plan 
o Besteed in het JUP specifiek aandacht hoe de veiligheidspartners door middel van communicatie op 

de hoogte worden gebracht van de prioriteiten en de aanpak in het JUP 
Tip 
• Maak aan inwoners kenbaar wat de veiligheidsprioriteiten zijn. Dat kan via de reguliere kanalen of 

bijvoorbeeld via een toegankelijk geschreven veiligheidskrant waarin ook de veiligheidspartners zich 
kunnen presenteren 

• Beperk de communicatie niet tot het vaststellen van het JUP, maar verwijs ook op andere 
momenten (bijvoorbeeld behaalde successen) naar het JUP 

• Vergeet ook intern in de eigen gemeentelijke organisatie de communicatie over het JUP niet 
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3. OVERZICHT CHECKLIST JUP 
 

1. Afbakening, structuur en leesbaarheid 

o Laat het JUP aansluiten op het IVP 
o Leg logische verbanden tussen de verschillende elementen (evaluatie – actualisatie 

veiligheidsanalyse – prioriteiten – doelen – aanpak – budget) 
o Leg de nadruk op de aanpak 
o Formuleer het JUP zo concreet mogelijk 
o Geef in het JUP een goede onderbouwing van de gemaakte keuzes, in relatie tot het IVP  
o Beperk het JUP in omvang (6-10 A4)  

2. Totstandkoming 

o Neem in het JUP een beknopt onderdeel totstandkoming op  
o Geef aan hoe politie en OM bij de totstandkoming van het JUP zijn betrokken 
o Geef aan hoe andere veiligheidspartners bij de totstandkoming van het JUP zijn betrokken 

3. Evaluatie voorgaande periode 

o Neem in het JUP een onderdeel evaluatie op 
o Benoem de verbeterpunten van de huidige uitvoering van het veiligheidsbeleid 
o Benoem de positieve punten van de huidige uitvoering van het veiligheidsbeleid 

4. Veiligheidsanalyse 

o Neem in het JUP een beknopte geactualiseerde veiligheidsanalyse op in lijn met het IVP en de 
evaluatie 

5. Lokale prioriteiten 

o Neem in het JUP een onderdeel lokale prioriteiten op 
o Benoem de lokale prioriteiten uit het IVP (in lijn met de geactualiseerde veiligheidsanalyse en de 

evaluatie) die in het JUP worden opgepakt 
o Houd het aantal prioriteiten beperkt (maximaal 3-5) 

6. Doelen 

o Neem in het JUP een onderdeel doelen op 
o Benoem de doelstellingen bij de lokale prioriteiten uit het IVP (in lijn met de geactualiseerde 

veiligheidsanalyse)  
o Concretiseer de prioriteiten in heldere en afrekenbare doelstellingen (bijvoorbeeld SMART 

geformuleerd) 

7. Aanpak 

o Neem een gedetailleerde aanpak op met betrekking tot de prioriteiten en doelstellingen in het JUP: 
o Welke acties 
o Welke resultaten 
o Wat is de rol van de betrokken veiligheidspartners 
o Wie heeft regie 
o Welke tijdsplanning 
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8. Budget 

o Neem een onderdeel budget op in het JUP 
o Koppel het beschikbare budget zo veel als mogelijk aan de prioriteiten/doelen/activiteiten 

9. Evaluatie 

o Neem een onderdeel Evaluatie op in het JUP 
o Voer periodiek overleg met de veiligheidspartners over de uitvoering van het JUP 
o Maak gebruik van monitoring ten behoeve van de verantwoording en de beoordeling van de inzet van 

middelen: welke acties hebben effect en welke niet? 

10. Communicatie 

o Neem in het JUP in lijn met het IVP een communicatieparagraaf op, waarin wordt aangegeven hoe 
de communicatie rond het JUP wordt vormgegeven gedurende de looptijd van het plan 

o Besteed in het JUP specifiek aandacht hoe de veiligheidspartners door middel van communicatie op 
de hoogte worden gebracht van de prioriteiten en de aanpak in het JUP 
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