Beleidsvragen uit de Methode Kernbeleid
Veiligheid
Visie
1.

Wat is de aanleiding binnen uw gemeente om
integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen?

2.

Wat is uw strategische doelstelling?

3.

Welke uitgangspunten hanteert u bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid?

4.

Wie zijn uw strategische veiligheidspartners?

5.

Welke flankerende beleidsprocessen spelen een
rol in uw veiligheidsbeleid?

Organisatorische borging van het beleid
16.

Hoe positioneert u veiligheid binnen het gemeentelijk apparaat?

17.

Hoe vindt de afstemming met interne en externe
partners over het veiligheidsbeleid plaats?

18.

Hoe is veiligheid politiek-bestuurlijk ingebed in
uw gemeente?

19.

Hoe vindt de planning en control rond veiligheid
plaats?

20.

Hoe communiceert u over het veiligheidsbeleid?

De vernieuwde Methode Kernbeleid Veiligheid en het

Veiligheidsanalyse

diagnose-instrument zijn resultaten van het Project Vei-

6.

Hoe is de veiligheidssituatie momenteel in de
gemeente?

lige Gemeenten. Dit project onderneemt een reeks van

7.

Op welke manier wordt er momenteel aan veiligheid gewerkt?

8.

Welke omissies zijn er in de aanpak rond de veiligheidsthema’s?

activiteiten om gemeenten verder te helpen met hun
veiligheidsbeleid. Ze zijn tot stand gekomen in samenwerking met verschillende gemeenten. Het diagnoseinstrument en de Methode Kernbeleid Veiligheid zijn te

Prioriteiten van het beleid
9.

Wat zijn de prioriteiten van uw veiligheidsbeleid?
Uitwerking van de aanpak

10.

Welke aanpak kiest u per prioriteit?

11.

Wat is uw aanpak op het veld ‘veilige woon- en
leefomgeving’?

12.

Wat is uw aanpak op het veld ‘bedrijvigheid en
veiligheid’?

13.

Wat is uw aanpak op het veld ‘jeugd en veiligheid’?

14.

Wat is uw aanpak op het veld ‘fysieke veiligheid’?

15.

Wat is uw aanpak op het veld ‘integriteit en veiligheid’?

vinden op www.projectveiligegemeenten.nl.

Diagnose-instrument
integrale veiligheid

Aansluitend op de geheel vernieuwde Methode Kern-

Het instrument is te gebruiken met een persoonlijke

In het tweede onderdeel wordt gevraagd naar het

beleid Veiligheid is het diagnose-instrument integrale

inlogcode en wachtwoord. Deze worden per gemeente

beleid en de aanpak op de veiligheidsvelden, die de

veiligheid ontwikkeld. Met dit diagnose-instrument

verstrekt. De gemeente heeft bij het invullen een keuze

methode onderscheidt. En het derde deel is gericht op

kunnen gemeenten nagaan hoe hun veiligheidsbeleid

om alleen een zelfdiagnose uit te voeren (waarbij er

het verkrijgen van inzicht in de aanpak op een aantal

ervoor staat en op welke punten versterking nodig is.

geen informatie extern vrij komt), of om een vergelij-

thema’s. Waar mogelijk is een thema gekoppeld aan

Het instrument kan ingezet worden bij de ontwikkeling

king met andere gemeenten mogelijk te maken. De

al bestaande instrumenten, zoals het VeiligheidsVizier

van nieuw beleid maar ook bij een tussentijdse evalu-

ambtenaar Integrale Veiligheid vult het diagnose-instru-

voor fysieke veiligheid en het diagnose-instrument Aan-

atie.

ment in, en gebruikt hierbij gegevens van zijn collega’s.

pak Huiselijk Geweld. Aanvullend komen de thema’s

Daarbij kan ook gebruik worden gemaakt van gegevens

Jeugd & Veiligheid, Overlast en Andere Lokale Prioritei-

Doel van het instrument

die andere strategische partners van de gemeente op

ten aan bod.

Doel van het diagnose-instrument is vast te stellen hoe

het gebied van veiligheid, zoals de politie, aanleveren.

de gemeente er voor staat op het punt van volledigheid, integraliteit en verankering van het veiligheids-

Aansluiting op Methode Kernbeleid Veiligheid

beleid. Naast transparantie binnen de eigen gemeente

Het instrument bestaat uit 3 onderdelen en sluit

is het de bedoeling ook onderlinge vergelijking tussen

naadloos aan op de Methode Kernbeleid Veiligheid.

gemeenten mogelijk te maken. Een aantal onderdelen

Het eerste onderdeel van het instrument behandelt de

van het instrument wordt omgevormd tot indicatoren

beleidsvragen uit de Methode Kernbeleid Veiligheid.

die gebruikt kunnen worden op de website www.wat-

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over het inzicht in de

doetjegemeente.nl.

veiligheidssituatie of het veiligheidsveld en de mate van
samenwerking intern en extern.

