
AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE
Thema-avond
Om binnen Raad op Donderdag een Thema-avond met de gemeenteraad in te plannen, vragen we je 
een verzoek in te dienen bij de agendacommissie van de gemeenteraad. Gebruik daarvoor 
onderstaande vragenlijst en stuur die aan raadsgriffie@woerden.nl. De griffie bereidt op basis van dit
formulier een advies aan de agendacommissie voor. Eventueel vindt over dit advies nog afstemming 
plaats. In verband met de grote agendavoorraad kan het voorkomen dat de agendacommissie je 
verzoek niet honoreert of een alternatief voorstelt, bijvoorbeeld het opstellen van een 
raadsinformatiebrief.

De aanleverdeadline voor verzoeken aan de agendacommissie vind je in het intern planningsschema. 
Kijk daarvoor op de PIM-pagina ‘de griffie informeert’. 

Portefeuillehouder
Victor Molkenboer

Opsteller
Marnix Heijsman 

Onderwerp
Informatieavond Integraal veiligheidsplan 2023-2026 

Aanleiding
In 2023 leveren we een nieuw integraal veiligheidsplan op over de jaren 2023-2026. Het IVP is een 
strategisch document. Het IVP omschrijft de missie, visie, strategische uitgangspunten, prioriteiten 
en doelstellingen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid voor de komende vier jaar. Op 
hoofdlijnen komt de aanpak aan bod en welke (budgettaire) kaders we hiervoor nodig hebben.   

De gemeenteraad bepaalt de prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en stelt uiteindelijk 
het nieuwe IVP vast. Zoals gebruikelijk maakt een bijeenkomst met de raad onderdeel van het proces
om tot een nieuwe IVP te kome. Tijdens de bijeenkomst zal de raad worden gevraagd om reactie te 
geven op een voorstel dat gedaan wordt voor de nieuwe prioriteiten. Ook de missie, visie en 
strategische uitgangspunten zullen die avond aan de raad worden voorgelegd. Tijdens de avond is er 
ruimte om input te leveren op de prioritering en de uitwerking hiervan. 

De input die tijdens de avond zal worden opgehaald wordt meegenomen in de verdere uitwerking 
van het definitieve integraal veiligheidsplan. 

 Doel
Informeren en ophalen beeldvorming 

Urgentie
Voorkeur tweede helft januari. Betreft belangrijke stap in het betrekken van en creëren van 
draagvlak bij de raad voor het nieuwe IVP. 

Benodigde tijd
1,5 tot max. 2 uur



AANVRAAGFORMULIER AGENDACOMMISSIE
Thema-avond
Opzet

Nog in ontwikkeling. Op hoofdlijnen komt aan bod:- Lokaal veiligheidsbeeld afgelopen jaren
- Trends en ontwikkelingen veiligheid
- Voorstel regionale veiligheidsprioriteiten 2023-2026
- Voorstel lokaal IVP 2023-2026
     - missie en visie voor komende jaren;
     - lokale veiligheidsprioriteiten 2023-2026


