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Samenvatting 
Veel gemeenten gaan binnenkort weer aan de slag om het integraal veiligheidsbeleid te 
actualiseren. De VNG-methode Kernbeleid Veiligheid biedt gemeenten een handreiking om het 
integraal veiligheidsbeleid vorm te geven. De methode is voor de vierde keer geactualiseerd op 
basis van ontwikkelingen in het veiligheidsdomein. Nieuwe onderdelen in het kernbeleid zijn onder 
andere het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsplan door meerdere gemeenten, het 
selecteren van goede effectindicatoren en strategische veiligheidsthema's waar veel ontwikkelingen 
plaatsvinden. U kunt de vernieuwde methode vinden op 
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/kernbeleid-veiligheid 
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Onderwerp 

Geacht coll ege en ge meenteraad, 

Veel gemeenten gaan binnenkort weer aan de slag om het integraal veiligheidsbeleid te 
actualiseren. In 2003 is de eerste editie van de VNG-methode Kernbeleid Veiligheid uitgebracht om 
gemeenten een handreiking te bieden om het integraal veiligheidsbeleid vorm te geven. De 
methode is voor de vierde keer geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in het 
veiligheidsdomein. Met genoegen bieden wij u daarom de vijfde editie van het Kernbeleid Veiligheid 
aan. 

Methode Kernbeleid Veiligheid 
De gemeente heeft de regie op het veiligheidsbeleid. Dit houdt in dat gemeenten sturen op de 
prioritering van veiligheidsthema's en op de samenwerking met en tussen partijen. Kernbeleid 
Veiligheid werkt hierbij ondersteunend, omdat het u in staat stelt een integraal veiligheidsbeleid te 
voeren. In de methode vindt u een stappenplan om een integraal veiligheidsplan en een 
uitvoeringsplan op stellen. 

Nieuwe onderdelen methode Kernbeleid Veiligheid 
In het kernbeleid veiligheid zijn de volgende nieuwe onderdelen opgenomen: 
« het gezamenlijk opstellen van één integraal veiligheidsplan met meerdere gemeenten in 

een politie basisteam; 
« het selecteren van goede effectindicatoren; 
« relatie tussen het integraal veiligheidsplan van de gemeente en het regionaal beleidsplan 

van de politie; 
« rol van de driehoek bij het integraal veiligheidsplan en 
« het belang van burgerparticipatie en wijk- en gebiedsgericht werken. 
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Daarnaast wordt er aandacht besteed aan een aantal strategische thema's op het gebied van 
veiligheid waar veel ontwikkelingen plaatsvinden. Per thema wordt aangegeven welke vraagstukken 
spelen en hoe het in het integraal veiligheidsbeleid kan worden verwerkt. Hieronder de thema's: 
» Intelligence (informatiepositie en informatie-uitwisseling) 
« Ondermijnende criminaliteit 
« Gemeentelijke handhavers, politie en regievoering 
« Verbinding zorg en veiligheid. 

Website 
De methode wordt digitaal aangeboden op: 
https://vng.nl/onderwerpenindex/veiligheid/kernbeleid-veiligheid 

Wij wensen u veel succes bij het actualiseren van uw integraal veiligheidsbeleid. 

Met vriendelijke groet, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

J. Kriens 
Algemeen directeur 
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