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Kennisnemen van 
Stand van zaken en procesverloop oplevering nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026. 
 
   
 
Inleiding 
Het huidige Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 (corsanummer 18R.00840) loopt tot het einde van dit jaar.  
 
Het proces voor het vaststellen van een nieuw IVP 2023-2026 en uitvoeringsplan 2023-2024 heeft helaas vertraging 
opgelopen. De consultatieronde van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) ten aanzien van de nieuwe Regionale 
Veiligheidsstrategie vindt waarschijnlijk pas in januari 2023 plaats. De daarin genoemde nieuwe regionale prioriteiten 
willen we graag ook opnemen/uitwerken in ons nieuwe IVP en de aanvullende lokale prioriteiten daarop aanpassen, zodat 
dit synchroon loopt. 
 
Daarnaast is het team Openbare orde en veiligheid (OOV) veel tijd kwijt geweest aan de noodopvang van vluchtelingen 
uit Oekraïne waardoor het opstellen van een nieuw IVP vooruit is geschoven, mede gelet op het uitvoeren van andere 
noodzakelijke OOV-werkzaamheden. 
 
In de bij dit voorstel gevoegde startnotitie kunt u lezen hoe het proces met betrekking tot het nieuwe IVP en 
uitvoeringsplan verloopt. Via een informatieavond wordt de raad verder bijgepraat over de nieuwe de strategische 
doelstelling, thema’s en prioriteiten. Tegelijkertijd met de consultatieronde van de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 
(verwachting januari 2023) wordt de raad vervolgens ook officieel gevraagd om de nieuwe opzet voor het Integraal 
Veiligheidsplan 2023-2026 vast te stellen. 
 
   
 
Kernboodschap 
De oplevering van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 wordt met een half jaar uitgesteld, en 
dienovereenkomstig wordt het huidige IVP 2019-2022 verlengd totdat het nieuwe IVP 2023-2026 is vastgesteld 
(verwachting 1 juli 2023). 
 
   
 



Financiën 
In het IVP 2023-2026 zullen de financiën nader aan bod komen per beleid/onderwerp. 
 
   
 
Vervolg 
Zie hiervoor bijgevoegde startnotitie met de daarin vermelde vervolgprocedure. 
 
   
 
Bijlagen 
1. Startnotitie, geregistreerd onder nummer Z/22/050953 / D/22/072811. 


