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Het college van burgemeester en wethouders
De gemeenteraad
21 juni 2022

Han ter Heegde
RM Samenwerking Integraal Veiligheidsplan Gooi en 
Vechtstreek

1. Kennisnemen van de Raadsinformatiebrief inzake de samenwerking 
Integraal Veiligheidsplan Gooi en Vechtstreek.

2. Inleiding
De gemeenteraden in de regio Gooi en Vechtstreek hebben in 2019 hun lokale 
Integraal Veiligheidsplan (IVP) van 2019-2022 vastgesteld. Dit is een beleidsplan 
waarin de gemeente en (veiligheids)partners hun prioriteiten op het gebied van 
veiligheid vaststellen en afspraken vastleggen. Door het vaststellen van een 
vierjaarlijks IVP, bepaalt de gemeenteraad de kaders van het lokale 
veiligheidsbeleid. In 2022 lopen alle integrale veiligheidsplannen van de gemeenten 
in Gooi en Vechtstreek af. Waar in 2019 de gemeenten dit nog per gemeente 
opstelden, willen we dat nu samen doen in een regionaal plan voor 2023-2026.   

3. Kernboodschap
De problematiek van de gemeenten binnen Gooi en Vechtstreek komt voor een 
groot deel overeen, dus met één gedragen aanpak kunnen we een grotere vuist 
maken tegen onveiligheid. Mede gelet op de capaciteit van de politie en andere 
(veiligheids)partners die onder druk staat, is het van belang om samen te werken. 

Ons hoofddoel is een veilige gemeente. De prioriteiten voor het nieuwe IVP worden 
lokaal geïnventariseerd; waaronder ook bij u als gemeenteraad. Daar waar de 
veiligheidsprioriteiten overeenkomen, werken we samen. Daar waar ze niet 
overeenkomen, worden ze lokaal opgepakt. 
Het uitgangspunt is en blijft: de aanpak van de lokale veiligheidsproblematiek, 
waarbij we  intensiever gebruik maken van de aanwezige kennis, kunde en 
capaciteit binnen Gooi- en Vechtstreek. 

4. Consequenties
N.v.t.

5. Communicatie
N.v.t

6. Vervolg
De gemeenteraad stelt het nieuwe Integraal Veiligheidsplan vast in februari 2023. 
Wij willen in september met u in gesprek gaan over de lokale prioriteiten. We 
ontvangen graag uw input dan wel aanvullingen hierop, waarbij wel op voorhand 
aangegeven dient te worden dat schaarste in capaciteit ons dwingt te kiezen in 
(een beperkt aantal) prioriteiten. 
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april – september 2022 Ambtelijke voorbereiding, o.a.:
Evaluatie huidig IVP
Analyse huidige veiligheidssituatie
Inventariseren lokale veiligheidsontwikkelingen

september – oktober 
2022

Raadsessie input (lokale) thema’s op basis van 
evaluatie en analyse

oktober – januari 2023 Uitwerken IVP
januari – februari 2023 In route brengen van IVP 2023-2026

 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

drs. E.M. Voorhorst,
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde,
Burgemeester
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