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Onderwerp:
Voorstel tot vaststelling van het regionaal Integraal Veiligheidsplan (IVP) Heuvelrug 2019-2022

Geachte raad,
Samenvatting:
Voorgesteld wordt om het regionaal Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 vast te stellen.
Het IVP is een plan op hoofdlijnen waarbij we met onze (veiligheids)partners de prioriteiten op
veiligheid vaststellen en afspraken maken voor de komende vier jaar: 2019-2022.
Omdat de criminaliteit niet ophoudt aan de gemeentegrenzen is in het gezamenlijke driehoeksoverleg
van de gemeenten van het basisteam Heuvelrug -dit zijn de burgemeesters van Veenendaal,
Renswoude, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug, samen met politie en Openbaar
Ministerie- afgesproken dat er een regionaal Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019 –
2022 komt.
Een IVP is een plan op hoofdlijnen waarbij we met onze (veiligheids)partners de prioriteiten op
veiligheid vaststellen en afspraken maken voor de komende vier jaar: 2019-2022. Het is niet wettelijk
vastgelegd dat iedere gemeente een IVP maakt, maar bijna elke gemeente heeft een plan om te
kunnen sturen op veiligheid en om daar over afspraken te maken. Op grond van artikel 108 van de
Gemeentewet is de gemeenteraad bevoegd kaders te stellen ten aanzien van alle zaken die spelen
binnen de gemeente Renswoude. De raad geeft met dit IVP richting aan de prioriteiten op het gebied
van veiligheid voor de aankomende periode. De verdere uitwerking volgt in de jaarlijkse
uitvoeringsplannen.
Waarom een gezamenlijk IVP?
Basisteam Heuvelrug bedient met haar politiecapaciteit vijf gemeenten: Rhenen, Renswoude,
Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal en Wijk bij Duurstede. Iedere gemeente maakt haar eigen IVP en legt
beslag op politiecapaciteit. Vijf gemeenten met ieder een eigen IVP betekent ook een veelheid daarvan
aan prioriteiten en versnipperde inzet hierop. Ook woninginbrekers of drugsdealers verplaatsen zich
binnen het basisteamgebied. Dat kan anders! Criminelen houden zich niet aan de gemeentegrenzen
en wij als één overheid (politie, OM, gemeenten, onze veiligheidspartners en maatschappelijk
middenveld) dus ook niet. Door samen te werken kunnen we strafrechtelijk én bestuurlijk een vuist
maken naar de criminelen: één gezamenlijk gedragen aanpak.
Natuurlijk werkten de vijf gemeenten al samen, op rampenbestrijding en crisisbeheersing, afspraken
over het handhavingsarrangement, gezamenlijk casusoverleg op radicalisering, een gezamenlijke
adviseur veiligheidshuis die bij alle PGA ’s betrokken is. Met een gezamenlijk IVP brengen we meer
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focus aan op de ambitie(s) die we willen bereiken, we zijn effectiever en efficiënter en kunnen elkaar
verder versterken in de aanpak.
Prioriteiten
Iedere gemeente heeft prioriteiten opgehaald bij bewoners via enquêtes en wijkbezoeken, bij
professionals door met ze in gesprek te gaan. Deze lokale prioriteiten zijn bij elkaar gelegd en hier is
ondermijning als gezamenlijke prioriteit uitgekomen, waarin we elkaar nog meer gaan en kunnen
versterken. Dat betekent niet dat we elkaar niet gaan vinden op de andere speerpunten.
Woninginbraken of verkeersveiligheid zijn bijvoorbeeld speerpunten waar we elkaar kunnen opzoeken
(afhankelijk van waar dit aan de orde is) of waar de politie ons voor opzoekt. Deze samenwerking gaan
we intensiveren en monitoren. De lokale speerpunten per gemeente zijn ook uitgewerkt in het IVP.
Tijdens de vergadering van de raadscommissie AB&SD op 13 november jl. zijn de lokale speerpunten
en aandachtspunten voor de gemeente Renswoude al besproken. Deze zijn opgenomen in het IVP
Na afloop van de raadscommissievergadering op 18 december 2018 wordt er een besloten
informatiebijeenkomst gehouden over Ondermijning: het Ondermijningsbeeld en het rapport
bestuurlijk weerbaarheid.
Financiële consequenties / wijze van dekking
Elke gemeente draagt € 0,10 per inwoner bij aan een werkbudget voor de uitvoering van het
gezamenlijke IVP 2019 – 2022. Voor onze gemeente betekent dit afgerond € 520,-. Dit is gedekt in het
budget voor ‘Openbare Orde en Veiligheid’ op de gemeentelijke begroting. Dit bedrag blijft op de
begroting van iedere gemeente en vanuit het bestaande driehoeksoverleg wordt hier op gestuurd. Het
gaat dan bijvoorbeeld om het bekostigen van gezamenlijke activiteiten op een onderwerp, voorlichting
of het gezamenlijk inkopen van analysecapaciteit. Door samen te werken kunnen we meer doen met
minder budget.

De raadscommissie AB&SD op 18 december 2018 gehoord.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Renswoude,
de secretaris,
J. van Dijk

de burgemeester,
P. Doornenbal-van der Vlist
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Raadsbesluit
Nr. 501459
De raad van de gemeente Renswoude;
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 27 november 2018;

BESLUIT:
In te stemmen met het gezamenlijke deel van het Integraal Veiligheidsplan Heuvelrug 2019-2022 en
de lokale prioriteiten van de gemeente Renswoude.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de
raad van 29 januari 2019

de griffier,

de voorzitter,

3

