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  Raadsvergadering van 25 november 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 R.M. Verhoef / registratienr.:  

6 oktober 2014 

R.M. Verhoef 

0224 – 210 364 

Integraal Veiligheidsbeleid 

Sociaal Domein 

14.114087 

 

 

Samenvatting 

In de meerjarenvisie heeft de gemeente als doel gesteld dat het veiligheidsbewustzijn onder de 

inwoners wil vergroten. 

 

Met het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid worden de prioriteiten vastgesteld die 

aangeven wat we willen bereiken met als doel het veiligheidsbewustzijn van onze inwoners te 

vergroten. 

 

Voorgesteld besluit 

Het integraal veiligheidsbeleid 2014 - 2018 vast stellen. 

 

Financiële gevolgen 

Het integraal veiligheidsbeleid past binnen de huidige begroting. 

  

Raadsvoorstel 
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Aanleiding 

In 2012 is de Politiewet aangepast. Hierin staat dat de gemeenteraad eenmaal in de vier jaar de 

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

openbare orde en de hulpverlening van de politie. Door dit beleid vast te stellen voldoet onze 

gemeenteraad aan deze wet. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

In de meerjarenvisie is vastgesteld dat de gemeente zich tot doel heeft gesteld dat de inwoners de 

sociale en fysieke veiligheid met gemiddeld een 7,0 waarderen. Door het vaststellen van het integraal 

veiligheidsbeleid worden de prioriteiten vastgesteld die allen bijdragen aan de doelstelling. 

 

2. Argumenten 

Met het vaststellen van het integraal veiligheidsbeleid voldoet de gemeente aan artikel 38b Politiewet 

2012 en geeft zij invulling aan de vastgestelde meerjarenvisie. 

 

3. Financiën 

Het integraal veiligheidsbeleid past binnen de huidige begroting. 

 

4. Risico's 

Het realiseren van de doelstelling met de ketenpartners zijn afhankelijk van de beschikbare capaciteit 

van de partners. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Bestuur d.d. 12 november 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit: 

Het integraal veiligheidsbeleid 2014-2018 vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


