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Inleiding

Dit Integraal veiligheidsplan (ook wel IVP) beschrijft de wijze waarop in komende periode (2018-2021) invulling 

wordt gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid. 

Samen met onze partners, inwoners en bedrijven werken we de 
komende periode (verder) samen aan de veiligheid in Haaksber-
gen. We zetten in op het intensiveren van de samenwerking met 
onze partners in de veiligheidsketen (zoals bijvoorbeeld het RIEC 
en de politie).

Wat is integrale veiligheid?
Het gemeentelijk veiligheidsterrein bestaat uit een  groot aantal 
veiligheidsonderwerpen, zoals verkeersveiligheid en georganiseer-
de criminaliteit. Integrale veiligheid betekent dat veiligheid in een 
breder perspectief wordt geplaatst. Veiligheid is namelijk vaak 
geen momentopname en zelden uitsluitend een lokale aangele-
genheid. Veiligheid strekt zich vaak breed uit en moet benaderd 
worden in een samenwerking waarbij de kennis van verschillende 
organisaties gebundeld wordt (een multidisciplinaire aanpak). 

Het belang van een integraal veiligheidsbeleid. 
De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en is, 
tot op bepaalde hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Het 
hebben van regie valt of staat met het hebben van een plan, in dit 
geval het Integraal veiligheidsplan 2018-2021. Onveiligheid is een 
weerbarstig verschijnsel. Met een vastgesteld veiligheidsbeleid is 
de gemeente met haar partners beter in staat concrete stappen te 
nemen om deze onveiligheid effectief te bestrijden.  De inzet van 
politiecapaciteit wordt mede bepaald aan de hand van het ge-
meentelijk Integraal veiligheidsplan. 

Proces
Het Integraal veiligheidsplan 2018-2021 is een plan dat in de afge-
lopen periode in een goede samenwerking tussen verschillende 
organisaties tot stand is gekomen. 
Bij het opstellen van het Integraal veiligheidsplan is de landelijk 
beproefde VNG-methode Kernbeleid Veiligheid toegepast. Deze 
methode wordt door veel gemeenten gebruikt en biedt een stap-
penplan om tot veiligheidsbeleid te komen. De eerste stap was het 

vaststellen van de startnotitie voor het Integraal veiligheidsplan. 
Deze methode zorgt ervoor dat de juiste partners worden betrok-
ken bij het proces.

Thematafelbijeenkomst
In februari 2017 is er een zogenaamde thematafelbijeenkomst ge-
organiseerd. Tijdens deze bijeenkomst gingen professionals van 
verschillende organisaties om tafel om een  aantal veiligheidsthe-
ma’s te bespreken. De thema’s waarover gesproken is zijn: veilige 
woon- en leefomgeving, High Impact Crimes (HIC), jeugd en veilig-
heid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Het doel van 
deze bijeenkomst was om samen met deze professionals, per 
(thema)tafel, te komen tot een aantal prioriteiten op het gebied van 
veiligheid in Haaksbergen. 
De uitkomst van de thematafelgesprekken is behandeld in de 
ambtelijke werkgroep en heeft geleid tot een advies aan de ge-
meenteraad over de prioriteiten voor het Integraal veiligheidsplan.

Prioriteiten
Prioriteiten zijn nodig om effectief beleid te voeren. Na behandeling 
in de commissie middelen en bestuur van 14 september 2017 
heeft de gemeenteraad op 27 september 2017 de volgende priori-
teiten vastgesteld:
• Alcohol- en drugsgebruik onder jeugd
• Ondermijning
• Multiprobleemcasuïstiek
• Zelfredzaamheid
• Inbraken 

Deze prioriteiten zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk twee van dit 
veiligheidsplan. Dat bepaalde thema’s niet geprioriteerd zijn, bete-
kent niet dat deze thema’s geen aandacht krijgen.



Regionaal platform IVZ

Omdat veiligheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, werken we 

al meerdere jaren samen met de veertien Twentse gemeenten op 

het ge¬bied van integrale veiligheid. Deze Twentse samenwerking 

draagt onder andere bij aan het bundelen van en delen van kennis, 

kunde en ervaring, het vergroten van de veiligheid in Twente en 

het voorkomen van verplaatsingseffecten. Voor de periode 2017-

2018 zijn regionaal de volgende prioriteiten vastgesteld: 

• Woninginbraken

• Aanpak personen met verward gedrag

• Aanpak Ondermijning (drugs/hennep en zorgfraude)

• Versterking van de informatiepositie in Twente

Uitgangspunten

Integraal
Integraal veiligheidsbeleid doen we samen! Deze samenwerking 

vindt zowel intern als extern plaats. Hierbij worden de verbindin-

gen gelegd tussen de partners (zoals het RIEC, de politie en an-

dere hulpdiensten), bewoners en ondernemers. Daarnaast wordt 

het integraal veiligheidsbeleid benaderd al

facet van andere beleidsvelden.

Flexibel
Veiligheid is geen vast gegeven. De situatie kan van dag tot dag 

verschillen. Het is daarom belangrijk om in te kunnen spelen op de 

actuele lokale en landelijke ontwikkelingen, waarbij snel gescha-

keld kan worden met onze samenwerkingspartners.

Uitvoeringsplannen

In dit Integraal veiligheidsplan wordt, in grote lijnen, de basis vast-

gelegd voor het integrale veiligheidsbeleid van de komende peri-

ode (2018-2021). Voor de uitwerking van het Integraal veiligheids-

plan wordt, per jaar, een uitvoeringsplan opgesteld. In dit 

uitvoeringsplan worden concrete acties beschreven die bijdragen 

aan de doelen zoals deze zijn gesteld in dit Integraal veiligheids-

plan. Het college van B&W stelt het uitvoeringsplan vast. 

Naast het Integraal veiligheidsplan kunnen ook landelijke en lo-

kale ontwikkelingen en andere veiligheidsplannen, zoals de veilig-

heidsstrategie Oost-Nederland en de gebiedsscan van de politie 

Haaksbergen input bieden voor de uitvoeringsplannen. De uitvoe-

ringsplannen worden in samenwerking met de verschillende part-

ners uitgevoerd. 
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2. Prioriteiten

Indicator Aantal Streefsituatie Bron

Diefstal/inbraak woningen 66 (2014)
29 (2015)
35 (2016)
32 (2017)

38 (2021) Cijfers politie

Diefstal/inbraak 
box/garage/schuur/tuinhuis

17 (2014)
13 (2015)
21 (2016)
14 (2017)

19 (2021) Cijfers politie

Prioriteiten zijn nodig om effectief beleid te voeren. Niet ieder vei-

ligheidsthema kan, vooral gezien de beperkte financiële middelen 

en menskracht, met evenveel aandacht worden opgepakt. Het is 

daarom belangrijk dat de,  door de gemeenteraad, als prioriteit 

vastgestelde veiligheidsthema’s, met extra aandacht en inzet wor-

den aangepakt. Dat bepaalde thema’s niet geprioriteerd zijn, bete-

kent niet dat deze thema’s geen aandacht krijgen. 

2.1 Inbraken
Beheerder: ambtenaar integrale veiligheid en rampenbestrijding 
Een woninginbraak heeft vaak een grote impact op het slacht-

offer, zijn directe omgeving en het (maatschappelijke) veilig-

heidsgevoel. Het is dan ook  een onderwerp dat valt onder de 

zogenaamde ‘High Impact Crimes’. 

Het onderwerp woninginbraken stond de afgelopen jaren al als 

prioriteit aangemerkt. Er zijn goede stappen gezet. Het aantal in-

braken is de afgelopen jaren, mede door de grote inzet (ook regi-

onaal), gedaald. Al was in 2016 weer een kleine stijging te zien in 

het aantal inbraken in Haaksbergen. Het blijft een thema dat con-

stante aandacht nodig heeft en waar minder focus vaak snel terug 

te zien is in de inbraakcijfers. De aanpak en het voorkomen van 

woninginbraken staat daarom hoog op de prioriteitenlijst van de 

gemeente en haar partners in de veiligheidsketen.

In Haaksbergen zetten we de komende periode in op het voortzet-

ten van de huidige aanpak van inbraken en een versterking van 

die aanpak waar dit nodig is. Er zal bijvoorbeeld aandacht komen 

voor het mobiel banditisme. Dit is een term waarmee rondtrek-

kende criminele bendes worden bedoeld die inbraken (en andere 

vormen van criminaliteit) plegen. Het is een vorm van criminaliteit 

die invloed kan hebben op de inbraakcijfers in een relatief kleine 

grensgemeente als Haaksbergen. Als daar aanleiding voor is, zal 

er ook aandacht zijn voor het voorkomen van auto-inbraken en 

inbraken in bedrijfspanden.

Acties die bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelstelling

• Het gericht (informatiegestuurd) inzetten van communicatie, acties in de wijk, informatieavonden 
 en meer om inwoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen en waar ze op kunnen letten om 
 een inbraak te voorkomen.
• Het verbreden van de aanpak van inbraken  door te onderzoeken welke maatregelen er in 
 kunnen worden gezet tegen mobiel banditisme. 



Beheerder: beleidsmedewerker jeugd
Medio 2016 stond alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd in 

Haaksbergen breed in de aandacht. De komende jaren is het 

zaak hier aandacht voor te houden, het gebruik terug te drin-

gen, (preventieve) activiteiten te continueren en te verster-

ken. 

 

Naar aanleiding van signalen van drugsgebruik onder een grote 

groep jongeren is na de zomervakantie 2016 een informatie-

bijeenkomst over drugsgebruik gehouden voor jongeren en hun 

ouders. Alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd in Haaksbergen 

stond vol in de aandacht en het onderwerp werd deels uit de ta-

boesfeer gehaald. Gebleken is dat het  gebruik van alcohol en 

drugs onder de jeugd een probleem is, maar niet erger dan in an-

dere gemeenten. 

De komende periode zetten we in op het voortzetten van de hui-

dige aanpak, met activiteiten van Tactus, Halt en Noaberpoort, en 

een versterking van die aanpak waar dit nodig is. De preventie zal 

vooral gericht zijn op het inzetten van middelen voor bewustwor-

ding waarbij met name het (voortgezet) onderwijs en de Noaber-

poort (onder meer via het jongerenwerk en de regisseurs) belang-

rijke partners zijn. Ouderbetrokkenheid wordt onder andere 

gestimuleerd door betrokkenheid en aanwezigheid van Noaber-

poort, Tactus en Halt op de eerste ouderavond voor ouders van 

leerlingen van de eerste klassen. Ten slotte zal er incidenteel inzet 

plaatsvinden, bijvoorbeeld naar aanleiding van incidenten of een 

groepsaanpak.

Uiteraard zal, indien daar aanleiding toe is, samen met de politie 

en andere ketenpartners handhavend worden opgetreden.

Doelstelling

• Het tegengaan en voorkomen van alcoholgebruik onder 

 met name jongeren onder de 18 jaar, waarbij de focus zal 

 liggen op het zo lang mogelijk uitstellen van alcohol-

 gebruik en het voorkomen van onveilige situaties.

• Het vroegtijdig signaleren van schadelijk alcohol- en 

 drugsgebruik bij jeugdigen en ingeval van verslaving 

 verwijzen naar verslavingszorg.

Er is maar een beperkt aantal bronnen beschikbaar over alcohol- 

en drugsgebruik onder jongeren. E-MOVO is een digitale vragen-

lijst die, eens per vier jaar, op scholen voor voortgezet onderwijs 

wordt afgenomen. Leerlingen uit klas twee en vier beantwoorden 

via internet vragen over gezondheid, welzijn en leefstijl. Met E-

MOVO worden ook het alcohol- en drugsgebruik van jongeren ge-

meten.

2.2 Alcohol- en drugsgebruik onder jeugd

Indicator Aantal Streefsituatie Bron

Ooit alcohol gedronken 71% (2015) 65% (2020) E-MOVO

Ooit softdrugs gebruikt 7% (2015) 6% (2020) E-MOVO

Ooit harddrugs gebruikt 3% (2015) Max. 3% (2020) E-MOVO

* Opgemerkt wordt dat de ‘Wet van 1 oktober 2013, houdende wijziging van de 
Drank- en Horecawet teneinde enkele leeftijdsgrenzen te verhogen van 16 naar 18 
jaar en de preventie en handhaving te verankeren’ op 1 januari 2014 in werking is 
getreden. E-MOVO 2015 is dus afgenomen toen de nieuwe leeftijdsgrens voor het 
eerste jaar verhoogd was naar 18 jaar. Tijdens eerdere E-MOVO onderzoeken gold 
nog de leeftijdsgrens van 16 jaar. De resultaten van die onderzoeken worden om 
deze reden hier niet vermeld.

Acties die bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelstelling

• Het nemen van preventieve maatregelen gericht op het stimuleren en verhogen van de ouderbetrokkenheid.
• Het stimuleren van het voortgezet onderwijs om alcoholvrij te worden.
• Het geven van voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik aan ouders en jongeren in (de onderbouw van) 
 het voortgezet onderwijs.
• Het samen met ketenpartners monitoren van het alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd in Haaksbergen.
• Bevorderen dat Noaberpoort / Wijkracht preventief aandacht blijven besteden aan verslavingspreventie 
 en alert blijven op signalen van verslaving en indien nodig jeugdigen actief toe leiden naar passende 
 hulpverlening.
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2.3 Ondermijning

Beheerder: ambtenaar integrale veiligheid en rampenbestrijding
De vermenging van de boven- en onderwereld wordt onder-

mijning genoemd. Het is een veiligheidsthema in opkomst dat 

vele vormen van criminaliteit omvat.

Als grensgemeente is Haaksbergen extra aantrekkelijk voor vor-

men van ondermijnende criminaliteit. Onderwerpen die bij onder-

mijning genoemd kunnen worden zijn hennepkwekerijen, drugsla-

boratoria, motorbendes (de zogenaamde outlaw motorcyclegangs), 

zorgfraude, cybercrime en prostitutie. Het is dan ook van groot 

belang dat we hier, samen met onze partners, prioriteit aan geven.

Voor een effectieve aanpak van ondermijning moet de overheid 

goed georganiseerd zijn en moeten de middelen ingezet worden 

die de overheid tot haar beschikking heeft om criminele organisa-

ties aan te pakken en barrières op te werpen. Een integrale aan-

pak, afgestemd binnen Twente en samen met de verschillende 

partnerorganisaties, is noodzaak. 

Doelstelling

Ondermijning is een fenomeen dat zich lastig in cijfers en cijfer-

matige doelstellingen laat omschrijven. Een verhoging van het 

aantal hennepplantages kan bijvoorbeeld op verschillende manie-

ren geïnterpreteerd worden. Daarnaast heerst er een onzichtbaar-

heid als het gaat om vormen van ondermijnende criminaliteit. Er 

zijn daarom geen concrete doelstellingen voor deze prioriteit ge-

formuleerd. De komende jaren zetten we in op het versterken van 

de informatiepositie, waarmee er zicht komt op de ondermijnende 

criminaliteit in Haaksbergen. We zetten in op het creëren van be-

wustwording, in eerste instantie binnen de gemeentelijke organi-

satie, zodat signalen van ondermijnende criminaliteit worden op-

gemerkt en op de juiste plaats worden gemeld. We gaan de 

samenwerking met de ketenpartners (zoals het RIEC) intensiveren 

en zetten middelen en instrumenten in die wij tot onze beschik-

king hebben.

Acties die bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelstelling

• Het opstellen en uitwerken van een ondermijningsbeeld in samenwerking met het RIEC 
 (Regionaal Informatie en Expertise Centrum).
• Het organiseren van bewustwordingsbijeen komsten voor medewerkers.
• Het zo breed mogelijk toepassen van de wet BIBOB.
• Het toepassen van de wet Damocles.
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Beheerder: beleidsmedewerker WMO
Van multiprobleemcasuïstiek is sprake wanneer er bij één persoon of binnen één systeem meerdere problemen tegelijk spelen in 

relatie tot veiligheid. De oorzaken en de gevolgen van deze problemen zijn in veel gevallen samenhangend. Om tot een oplossing 

of verbetering te kunnen komen is het noodzakelijk om een integrale en multidisciplinaire aanpak te hanteren.

2.4 Multiprobleemcasuïstiek (zorg)

Acties die bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelstelling

• Registratie verwarde en/of overspannen personen in omvang en aard problematiek. 
• Opstellen samenwerkingsafspraken.
• Opstellen samenwerkingsmodel. 

Indicator Aantal Streefsituatie Bron

Politiemeldingen personen met verward gedrag 56 (2013)  
61 (2014)
63 (2015)
83 (2016)
61 (2017)

60 (2021)** Cijfers politie

Meldingen Wijk GGD’er 0 * Registratie Wijk GGD’ers

Toeleidingen naar zorg of andere voorzieningen door Wijk GGD’er 0* Registratie Wijk GGD’ers

*  De pilot is in november 2017 gestart, hierdoor zijn nog geen cijfers beschikbaar. Het stellen van concrete streefwaarden is op dit moment hierdoor nog niet mogelijk. Deze 
zullen gesteld worden na het bekend worden van de eerste resultaten in 2019. 
** Vanwege de start van de pilot Wijk-GGD in Haaksbergen en de landelijke aandacht voor  mensen met verward gedrag kan  het zijn dat politie meer aandacht heeft voor 
mensen met verward gedrag. Hierdoor kan het aantal geregistreerde meldingen stijgen. Wat niet direct hoeft te betekenen dat er in praktijk ook daadwerkelijk een stijging van 
het aantal personen met verward gedrag  is geweest. De kwalitatieve gegevens uit de pilot zijn in deze belangrijker dan de kwantitatieve cijfers uit de politiesystemen.

Binnen de Noaberpoort zijn daarom regisseurs actief die dergelijke 

casuïstiek intensief integraal regisseren. 

Het aantal politiemeldingen over personen met verward gedrag 

neemt de laatste jaren landelijk toe. Deze personen veroorzaken 

overlast, maar hebben vaak een zorgvraag. De problemen die zich 

op dit snijvlak van zorg en veiligheid voordoen, blijken in de prak-

tijk lastig onder te brengen bij een hulpinstantie. De kans op esca-

latie van de situatie neemt hierdoor toe. Vanuit de Noaberpoort 

begeleidt de regisseur Zorg en Veiligheid deze situaties. Eind 2017 

is een pilot gestart waarin de regisseur Zorg en Veiligheid samen-

werkt met   de Wijk-GGD’er. Doel van deze pilot  is het versterken 

van preventie, (vroeg)signalering en vroege interventie. Op die ma-

nier wordt geprobeerd om escalatie zoveel mogelijk te voorkomen.

Per 1 oktober 2018 moet de gemeente beschikken over een goed 

werkende aanpak voor de ondersteuning van inwoners met ver-

ward gedrag. Deze aanpak moet worden gebaseerd op de negen 

bouwstenen zoals die zijn vastgesteld door het landelijk Schakel-

team Sluitende aanpak personen met verward gedrag. De aanpak 

van personen met verward gedrag wordt in regionaal verband ont-

wikkeld. Vooruitlopend hierop is de gemeente Haaksbergen ge-

start met de landelijke pilot Wijk GGD’er.

Doelstelling

Voor de  periode 2018-2021 zijn de volgende concrete resultaten 

benoemd:

• Meer inzicht in de aard en problematiek van personen 

 met verward gedrag

• Er zijn heldere samenwerkingsafspraken gemaakt tussen 

 de Noaberpoort, gemeente, politie, crisisdiensten en zorgin-

 stellingen over het beperken en zoveel als mogelijk voorkomen 

 van overlast door personen met verward 

• Per 1 oktober 2018 een goed werkende aanpak voor onder-

 steuning van mensen met verward gedrag, bestaande uit een 

 aanpak en een goed samenspel van de betrokken partners, die 

 persoonsgericht en multi-disciplinair integraal werken, waarbij 

 wordt uitgegaan van de eigen kracht en leefwereld van de 

 persoon en er oog is voor de belangen van de samenleving

8
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2.5 Zelfredzaamheid

Het is een onderwerp dat voor iedere inwoner geldt, maar waarin 

twee specifieke doelgroepen extra aandacht verdienen. Dit zijn de 

jeugdigen en de 65-plussers. Diverse organisaties (zoals de Noa-

berpoort en de brandweer) hebben dit onderwerp al onder de aan-

dacht, maar ook dit onderwerp is gebaat bij een goede samenwer-

king tussen die organisaties en een aandacht op de lange termijn. 

In Haaksbergen zetten we de komende periode in op het bewust 

maken van onze inwoners op het gebied van zelfredzaamheid 

door projecten en voorlichting, waarbij we ons richten op de twee 

doelgroepen. Dit doen we in samenwerking met onze partners. 

Daarnaast zetten we in op de zelfredzaamheid van de twee doel-

groepen in het verkeer.

Doelstelling

De komende periode zetten we in op het bewust maken van inwo-

ners op het gebied van zelfredzaamheid, waarbij we ons richten 

op de twee doelgroepen. Bewustzijn is lastig te meten. We streven 

er naar ten minste tweemaal per jaar de doelgroepen voor te lich-

ten en/of een project op het gebied van zelfredzaamheid uit te 

voeren. Op het gebied van zelfredzaamheid in het verkeer is de 

streefsituatie weergegeven in de tabel.

Indicator Aantal Streefsituatie Bron

Aantal gewonden bij ongevallen in het verkeer (18-) 3 (2014) 
8 (2015)
7 (2016)
4 (2017)

Max. 6 (2021) ViaStat

Aantal gewonden bij ongevallen in het verkeer (65+) 8 (2014)
6 (2015)
2 (2016)
6 (2017)

Max. 6 (2021) ViaStat

Aantal verkeersveiligheid- projecten op basisscholen. 24 (2014) 
17 (2015)
22 (2016)
26 (2017)

25 (2021)* Gemeente

Aantal verkeersveiligheid- projecten gericht op ouderen (65+) 1 (2014)
1 (2015)
0 (2016)
1 (2017)

1 (2021) Gemeente

* Een wijziging in het aantal scholen kan een bijstelling van de streefwaarde tot gevolg hebben.

Beheerder: ambtenaar openbare orde en veiligheid & beleidsmedewerker verkeer en vervoer
Op allerlei vlakken wordt van mensen steeds meer eigen verantwoordelijkheid 

verwacht en daarmee een groter beroep gedaan op de zelfredzaamheid.

Acties die bij kunnen dragen aan het behalen van deze doelstelling

• Het bezoeken van de Risk Factory door jeugd en mogelijk 65-plussers
• Het geven van voorlichting over zelfredzaamheid
• Communicatie omtrent zelfredzaamheid

9
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Politiek/bestuurlijke inbedding
Binnen het college van B&W van Haaksbergen is de burgemeester 

de portefeuillehouder voor Openbare orde en Veiligheid. Hierbij is 

wel sprake van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het 

gehele college voor veiligheid. Openbare orde en veiligheid speelt 

namelijk een rol binnen diverse beleidsterreinen, zoals bij jeugd, 

verkeer en handhaving. Veiligheid raakt dus niet alleen de porte-

feuille van de burgemeester, maar ook die van de wethouders.

De aanpak van integrale veiligheid ligt in hoofdlijnen vast in dit 

Integraal veiligheidsplan. Voor de uitwerking wordt een uitvoe-

ringsplan opgesteld in samenwerking met de partners. Dat plan 

wordt gezamenlijk met de partners uitgevoerd. Het college van 

B&W stelt het uitvoeringsplan vast. 

Ambtelijke organisatie
Veiligheid raakt meerdere beleidsterreinen, dus speelt het een rol 

op verschillende afdelingen. Voor de verschillende thema’s zijn 

beheerders aangewezen. De ambtenaar integrale veiligheid en 

rampenbestrijding is verantwoordelijk voor de voorbereiding van 

het beleid, de coördinatie op de uitvoering en het rapporteren over 

de voortgang aan het college en managementteam.

Facetbeleid
Het lokaal integraal veiligheidsbeleid wordt door de gemeente 

benaderd als facet van andere beleidsvelden. Dit houdt in dat het 

beleid inhoudelijk raakvlakken heeft met andere beleidsvelden en 

dat deze raakvlakken zo veel mogelijk tot de primaire verantwoor-

delijkheid van de vakinhoudelijke afdelingen wordt gerekend. Het 

voordeel van deze benadering is  het creëren van een gemeente-

breed veiligheidsbewustzijn. Dit veiligheidsbewustzijn ontstaat 

niet vanzelf, daarom is een aanjaagfunctie bij de ambtenaar inte-

grale veiligheid en rampenbestrijding belegd.

Financiën
Bekostiging van het Integraal veiligheidsplan vindt plaats via de 

reguliere budgetten. In de programmabegroting zijn binnen het 

programma integrale veiligheid budgetten opgenomen voor open-

bare orde en veiligheid, integrale veiligheid en rampenbestrijding. 

Via het programma ‘sociaal domein’ en ‘bereikbaarheid en open-

bare ruimte’ vindt ook bekostiging plaats. 

3. Organisatorische borging 
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