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Onderwerp: Uitvoeringsplan Integraal veiligheidsbeleid 
 
Voorgesteld besluit 
1. Het uitvoeringsplan IVB 2021-2022 vast te stellen 
2. Het uitvoeringsplan IVB 2021-2022 ter informatie naar de raad te sturen 
 
Inleiding 
Op 14 december 2020 stelde de gemeenteraad het Integraal veiligheidsbeleid Dronten, NOP, URK 
2020-2023 vast. In dit IVB staan de prioriteiten en doelstellingen van het veiligheidsbeleid voor de 
komende jaren. Het uitvoeringsplan geeft per prioriteit weer welke activiteiten in 2021 en 2022 
ontplooid worden. Omdat uw college over de uitvoering gaat, ligt dit plan nu ter besluitvorming aan u 
voor. 
 
Beleidsreferentie: IVB DNU 2020-2023 
 
Doelstelling 
Uitvoering geven aan het veiligheidsbeleid en daarmee NOP veilig houden 
 
Argumenten 
1.1 Het is de concretisering (het hoe) van het veiligheidsbeleid 
Het uitvoeringsplan bestaat uit concrete activiteiten en is daarmee feitelijk de vertaalslag van het IVB. 
Het geeft aan welke activiteiten we ontplooien om de doelstellingen van het veiligheidsbeleid te 
realiseren.   
 
1.2 Het biedt focus 
Binnen de gestelde prioriteiten in het IVB zijn talloze activiteiten denkbaar. We kunnen echter niet 
alles (tegelijk) doen. Het uitvoeringsplan helpt om de juiste focus te houden. 
 
1.3 Het is een gedragen plan 
Het uitvoeringsplan is afgestemd met de belangrijkste partners, zowel intern als extern. 
 
1.4 Het is voldoende flexibel 
Hoewel er per prioriteit concrete activiteiten genoemd staan, is er voldoende flexibiliteit om in te 
springen op actuele ontwikkelingen en te leren van de aanpak/interventies in andere gemeenten. Na 
twee jaar wordt het uitvoeringspan hoe dan ook geactualiseerd. 
 
2.1 Dit is toegezegd aan de raad  
Zoals in de inleiding vermeld,  heeft de raad het IVB vastgesteld. Bij het betreffende raadsvoorstel is 
aan de raad toegezegd dat zij het uitvoeringsplan ter informatie toegestuurd krijgt. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het blijft een plan 
Het veiligheidsdomein is weerbarstig. Gebeurtenissen en/of ontwikkelingen kunnen van grote invloed 
zijn op het uitvoeringsplan. Wanneer dit leidt tot substantiële wijzigingen in het uitvoeringsplan, leggen 
we deze aan u voor. 
 
Planning/Uitvoering 



 

 

Na vaststelling, wordt het uitvoeringsplan naar de gemeenteraad gestuurd en gedeeld met relevante 
partners. 
 
Bijlagen 

1. Uitvoeringsplan IVB 2021-2022 


