
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud  

In de Nota Integraal veiligheidsbeleid 2008-2010 worden de inhoudelijke 

veiligheidsthema’s benoemd, die de komende jaren extra aandacht krijgen. De 

gekozen inhoudelijke  thema’s zijn Jeugd en Veiligheid, de Veilige Binnenstad, 

Branden en crises en wijkveiligheid. Deze thema’s worden uitgewerkt in 

doelstellingen. Hiermee wordt een kader gesteld voor de uitwerking van de thema’s 

in actie- of uitvoeringsprogramma’s. Voor de thema’s Jeugd & Veiligheid en 

Veilige binnenstad heeft deze uitwerking al plaatsgevonden. Bij het opstellen van 

de nota is rekening gehouden met de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. 

Tevens zijn de afspraken die in het kader van het Grotestedenbeleid (BDU Sociaal) 

en het daarop afgestemde Ontwikkelingsprogramma Haarlem (OPH) zijn gemaakt, 

in de nota meegenomen. De nota biedt hiermee een samenhangende ambitie 

waaraan in de komende jaren door alle betrokkenen kan worden gewerkt.  

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

Met deze nota komen we tegemoet aan deze wettelijke plicht die vanaf 1 januari 

2008 geldt. Tevens komen we met deze nota tegemoet aan de wens van de Raad en 

de toezegging van de burgemeester in de begrotingsraad van november 2007 dat 

deze nota samen met de actieprogramma’s in 2008 aan de Raad wordt aangeboden. 

De nota IVB is kaderstellend, het geeft de strategische visie en prioriteiten ten 

aanzien van veiligheid over de gemeente tot 2010 weer. 

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De nota is uitgewerkt op basis van enkele richtinggevende uitgangspunten.  

- De nota gaat over fysieke en sociale veiligheid. De fysieke veiligheid heeft 

betrekking op alle risico’s die het gevolg zijn van allerhande ongevallen. De sociale 

veiligheid heeft betrekking op alle risico’s die het gevolg zijn van moedwillige 

criminele handelingen van derden. Het onderscheid tussen beide is van belang, 

omdat er op beide terreinen sprake is van een andere aanpak met (veelal) andere 

partners. Tegelijkertijd is er ook sprake van samenhang tussen de beide terreinen. 

- De nota is uitgewerkt op basis van het Kernbeleid Veiligheid van de VNG 

Bij het opstellen van deze nota is gebruik gemaakt van deze methode. Hiermee 

wordt tevens voldaan aan de afspraken die hierover in het Regionaal College van de 

politieregio Kennemerland zijn gemaakt. Elke gemeente in de regio Kennemerland 
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hanteert het kernbeleid als uitgangspunt voor de ontwikkeling van lokaal 

veiligheidsbeleid.  

- De nota slaat een brug tussen externe ontwikkelingen en interne ambities 

De Nota Integraal Veiligheidsbeleid is van ‘buiten naar binnen’ opgesteld. Dit 

betekent dat grondig is gekeken naar de ontwikkelingen die op nationaal, 

interregionaal, regionaal en lokaal niveau spelen en wat hiervan de betekenis is voor 

Haarlem. De (interne) ambities zijn hieraan gekoppeld, zodat het beleid optimaal is 

afgestemd op de omgeving. Dit betekent dat de nota beschrijft in welke richting het 

integraal veiligheidsbeleid zich moet ontwikkelen. De concrete uitwerking vindt, 

zoals gezegd, plaats in de onderliggende actie- en uitvoeringsprogramma’s. 

- De gekozen inhoudelijke thema’s zijn Jeugd en Veiligheid, de Veilige Binnenstad, 

Branden en crises en wijkveiligheid. 

 

Financiële paragraaf 
De uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit de nota IVB 2008-2010 zijn tot 2010 

gedekt uit de BDU middelen. In de Kadernota 2008 zullen voorstellen worden 

opgenomen voor de meerjarendekking van en na 2010.  

 

Participatie / communicatie 

Het communicatieplan wordt in samenwerking met de betreffende afdelingen 

gemaakt.  

 

Planning 
Wij stellen de raad voor: 

 

1. De Nota Integraal veiligheidsbeleid 2008-2010 vast te stellen, waarbij geldt dat 

dit onder voorwaarde is dat in de Kadernota 2008 dekking is voor de 

uitvoeringsactiviteiten in 2010. 

2. De uitvoeringsactiviteiten tot 2010 te dekken uit de begroting, product 2.1. 

(BDU  middelen). 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. de Nota Integraal veiligheidsbeleid 2008-2010 vast te stellen, waarbij geldt dat 

dit onder voorwaarde is dat in de Kadernota 2008 dekking is voor de 

uitvoeringsactiviteiten in 2010; 

 

2. de uitvoeringsactiviteiten tot 2010 te dekken uit de begroting, product 2.1. 

(BDU  middelen). 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  
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