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*Z0091AF261B* 
 

Jaarlijkse evaluatie van het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016.  

Antwoord op toezegging nr. 91 

 

 

1 Inleiding 

 

1.a In het kort 

In september 2015 heeft de gemeenteraad het nieuwe veiligheidsbeleid voor Leiderdorp 
vastgesteld. Tijdens de vaststelling zijn afspraken gemaakt over de uitvoering. Een van 
deze afspraken is een jaarlijkse update over de uitvoering, voortgang en ontwikkelingen 
binnen het veiligheidsbeleid. De eerste jaarlijkse evaluatie ligt nu voor waarbij alle acties uit 
het Uitvoeringsplan systematisch worden beschreven. De bedoeling is om de voortgang 
van het beleid steeds te laten zien door de evaluatie aan te vullen (effect, realisatie en 
planning, actiehouders, statistieken). Dit stelt de gemeenteraad in staat het beleid waar 
nodig bij te sturen. 
 
1.b  Voorgeschiedenis 
Voorliggende evaluatie van het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid 2015-
2018 vloeit voort uit de afspraken tussen college en gemeenteraad (Z/14/002771/10262) 
en toezeggingen uit het politiek forum d.d. 31-08-2015 (T91 jaarlijkse update Integraal 
Veiligheidsbeleid halverwege 2016). Jaarlijkse evaluatie van bestaand beleid stelt de 
gemeenteraad in staat om beleid waar nodig bij te sturen. 
 
1.c Samenhang beleidsvelden 

Verschillende interne en externe partners worden genoemd binnen het 
uitvoeringsprogramma (verkeer, onderwijs, handhaving, jeugd, scholen, politie, brandweer 
etc.). Met genoemde partijen zijn afspraken gemaakt over uitvoering en voortgang conform 
Uitvoeringsprogramma IVB Z/14/002771/31664. 
 

2 Beoogd effect 

De gemeenteraad te informeren over de voortgang van de uitvoering en nieuwe 
ontwikkelingen binnen het IVB en hen in de gelegenheid te stellen het beleid eventueel bij 
te stellen. 
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3 Argumenten 

Geeft uitvoering aan toezegging 91 - jaarlijkse update van het IVB halverwege 2016. De 
evaluatie-rapportage, opgebouwd volgens dezelfde structuur als het uitvoeringsplan, wordt 
ter kennis gebracht aan de gemeenteraad. Deze wordt zo in de gelegenheid gesteld tot 
eventuele bijstelling van het beleid.   

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Indien besloten wordt om het IVB bij te sturen kan dit consequenties hebben voor de 
gemaakte programmabegroting van het IVB en de overige acties/instrumenten minder 
effectief maken omdat veel genoemde maatregelen integraal zijn georganiseerd (elkaar 
versterken). 
 

5 Duurzaamheid 

N.v.t. (conform Uitvoeringsprogramma IVB Z/14/002771/31664) 
 
6 Communicatie en participatie 

Het Uitvoeringsprogramma IVB is opgezet conform PMR en IBO protocol. Zodra er vanuit 
Leiderdorp initiatieven op het gebied van veiligheid naar voren komen, dan worden deze 
zo veel als mogelijk, direct gefaciliteerd door de gemeente (zoals Whatsapp wijkpreventie, 
Buurtbemiddeling, realisaties openbare ruimte op buurtniveau, wijk bijeenkomsten etc.).  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Er zijn geen wijzigingen aangebracht in het vastgestelde Uitvoeringsprogramma IVB. Zie 
onder zaaknummer: Z/14/002771/31664. Programma wordt conform uitgevoerd en er zijn 
enkele kleine activiteiten (ondersteunde wijk -en buurt initiatieven) aan toegevoegd.  
 

8 Evaluatie 

Zie bijlage 1:  
Jaarlijkse evaluatie Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2016 - Z/16/029498/56538 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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