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Adviesnota raad 

Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026  
 

Beslispunten 

 
1. Het Integraal Veiligheidsplan basisteam De Kempen (IVP De Kempen) 2023-

2026 vast te stellen. 
 

Inleiding 

 
De gemeente heeft de regierol op het lokaal veiligheidsbeleid. Om deze rol goed in te 
vullen, is het integraal veiligheidsplan (IVP) opgesteld. Artikel 38b, lid 1 Politiewet 
2012 bepaalt dat de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar (in een IVP) 
doelen vaststelt op het terrein van veiligheid. Daarmee heeft u een middel om te 
sturen op de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten van het lokaal 
veiligheidsbeleid.  
 
De acht gemeenten van het basisteam De Kempen (Bergeijk, Best, Bladel, Eersel, 
Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre) stellen samen met de politie en 
het Openbaar Ministerie (OM) één gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan op. Het 
huidige Integraal Veiligheidsplan loopt van 2018 tot en met 2022. Met dit voorstel 
leggen wij een nieuw Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 ter vaststelling 
aan u voor. 
  
 

Beoogd effect 

 

De veiligheid in onze regio optimaliseren door regionaal een gezamenlijke strategie te 
hanteren. 
 
De uiteindelijke doelstelling van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 
is het bewerkstelligen van een integrale aanpak van gezamenlijke en gedragen 
prioriteiten. Het beoogd effect hiervan is:  
- Een afname van de criminaliteit. 
- Een toename van het veiligheidsgevoel.  
- Het verbinden en verankeren van zorg en veiligheid in de kernen, wijken en buurten. 
- Het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare orde. 
  
 

Argumenten 

 

1.1 Met het vaststellen van het IVP streven wij de volgende doelen en effecten na: 
• Een afname van de criminaliteit. 
• Een toename van het veiligheidsgevoel. 
• Met verankeren van veiligheid in de kernen, wijken en buurten.  
• Het voorkomen en bestrijden van incidenten en verstoringen van de openbare 
orde. 
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1.2 Hiermee worden prioriteiten vastgesteld, wat kaders biedt voor het lokale beleid 

voor de komende periode. 
De keuze voor de prioriteiten is gebaseerd op onderzoeken, (veiligheids-)analyses, 
Openbaar Ministerie, Landelijke Politie, lokale raadsessie, lokale 
veiligheidsenquêtes, wijkcijfers van de gemeente, de landelijke Veiligheidsmonitor 
(september 2021), ketenpartners, ambtelijke expertise, Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) en afspraken binnen basisteam driehoek De Kempen en 
het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) Oost-Brabant 2023-2026.  
De voorgestelde prioriteiten voor de komende periode zijn als volgt: 
• Zorg en Veiligheid 
• Jeugd 
• Gedigitaliseerde criminaliteit 
• Maatschappelijke onrust 
• Ondermijning 
• High Impact Crimes  
• Fysieke Veiligheid 

 
1.3 Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 zorgt voor een 

samenhangend integraal lokaal veiligheidsbeleid, waarbij rekening is gehouden met de 

inbreng van samenwerkingspartners. 

Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 is in samenspraak tot stand 
gekomen, op basis van veiligheidsanalyses en input verkregen van ketenpartners. Er 
is gebruik gemaakt van informatie en cijfers van de politie en het Openbaar Ministerie 
(OM), lokale veiligheidsenquêtes, wijkcijfers van de gemeente, de landelijke 
Veiligheidsmonitor, gegevens van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
(RIEC), gesprekken met een vertegenwoordiging van het politiebasisteam en 
informatie van gemeentelijke stakeholders. 
 

1.4 De looptijd van het oude plan is verstreken. 
De looptijd van het Integraal Veiligheidsplan Basisteam De Kempen 2018-2022 is 
verstreken. 
 
1.5 De raad nog lokale accenten kan meegeven.  
Het is mogelijk om nog lokale accenten mee te geven. Deze worden dan in de nog op 
te stellen uitvoeringsprogramma’s uitgewerkt.  
Verder zijn er geen risico's verbonden aan het vaststellen van het IVP 2023-2026 De 
Kempen.  
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

Geen. 
 

Financiën 

 
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit voorstel.  
 
 
Communicatie en samenspraak 

 
Het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 plaatsen wij op de gemeentelijke 
website en maken we bekend in het Gemeenteblad. Gedurende het jaar besteden we 
aandacht aan veiligheidsgerelateerde thema’s. Daarnaast wordt het bekend gemaakt 
in het Gemeentelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP). Het Integraal 
Veiligheidsplan is in samenspraak met Openbaar Ministerie, Politie, Veiligheidsregio, 
het Zorg- en Veiligheidshuis, gemeenten uit Basisteam De Kempen en burgers (via de 
Veiligheidsmonitor 2021) opgesteld. 
  



 

3 / 3 

 
Uitvoering / planning 

 
Na vaststelling en publicatie van het Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026 
starten we met het opstellen van het bijbehorende twee jaarlijkse UVP. Het streven is 
dat ons college het UVP in het tweede kwartaal van 2023 vaststelt. 
  
 
Bijlagen 

 
Integraal Veiligheidsplan De Kempen 2023-2026. 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De raad is aan zet bij het aan dit IVP gekoppelde uitvoeringsplan. Het uitvoeringsplan 
wordt januari 2024 aan de raad voorgelegd. 
 

Toezegging: 

- Nieuwe werkwijze: raad wordt een half jaar voorafgaand aan de aanbieding van 
het uitvoeringsplan aan de raad, meegenomen in de lokale ontwikkelingen. 

- te informeren bij regioburgemeesters wat hun raad heeft gezegd over dit Integrale 
Veiligheidsplan, indien ‘opportuun’ wordt hierover nog iets over gemeld aan de 
raad. 

 
 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
De beantwoording op de vragen gesteld in de oordeelsvormende raad worden 
separaat met uw raad gedeeld. Zoals toegezegd wordt ingestemd met bovenstaande 
voorgestelde nieuwe werkwijze voor een volgend veiligheidsbeleid.   
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
Eric Bergmeester M.J.A. Delhez 
loco-secretaris burgemeester 
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