
Startnotitie Integraal Veiligheidsbeleid Midden-
Groningen 2020-2023

In deze startnotitie wordt beschreven:
1. Hoe het Integraal Veiligheidsbeleid er op hoofdlijnen uit komt te zien
2. Hoe het proces om te komen tot een IV beleid 2020-2023 wordt vormgegeven. 

Het gaat met name over hoe de gemeenteraad, het college van B&W, inwoners, 
medewerkers van de gemeente en andere ketenpartners bij het proces worden 
betrokken.

3. Hoe de globale planning er uit ziet.

1. Het IV beleid op hoofdlijnen

Beoogde inhoud van de visie
Het IV beleid Midden-Groningen bevat een aantal prioriteiten op het gebied van 
veiligheid voor de periode 2020-2023. De basis van deze prioritering vormen:
-de aandachtspunten die inwoners naar voren brengen voor veiligheid in hun wijk of 
dorp en de afstemming met de raad
-het veiligheidsbeleid van de oud-gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde
-landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de 
aanpak van criminaliteit
-de input van de politie, sociale teams en andere ketenpartners in het veiligheidsdomein

Reikwijdte van het IV beleid
Het IV beleid geeft de regiefunctie van de gemeente op veiligheid handen en voeten. In 
deze nota wordt beschreven welke thema’s op het gebied van veiligheid prioriteit 
krijgen voor de komende vier jaar. Deze prioritering is van belang voor de inzet van 
politie en de overige ketenpartners waar de gemeente nauw mee samenwerkt.

Aansluiten bij bestaand beleid
Voor meerdere thema’s binnen het veiligheidsdomein is of wordt beleid opgesteld 
(sociaal beleid, woonvisie, ODG, verkeer). Hierbij wordt aansluiting gezocht door een 
overkoepelende beleidsnota veiligheid met de geprioriteerde veiligheidsthema’s voor 
2020-2023. 

Uitvoeringsplannen en monitoring
Aan het IV beleid wordt jaarlijks een jaarplan gekoppeld, waarin de werkwijze van de 
gemeente en haar ketenpartners nader is uitgewerkt. Het jaarplan bestaat uit met 
ketenpartners afgestemde werkzaamheden en projecten, waarmee de nodige stappen 
worden gezet voor het voorkomen en het aanpakken van criminaliteit en onveiligheid. In 
de jaarplannen zal ook worden ingegaan op de monitoring van de effecten van de 
toegepaste werkwijze. 

Financiën
Het IV beleid kent een financiële paragraaf om inzicht te krijgen in de benodigde 
middelen en formatie.

2. Het Proces

Hieronder wordt uiteengezet hoe het planproces moet worden ingericht. Hierbij is 
evenwicht gezocht tussen het organiseren van inbreng en betrokkenheid van inwoners 
en ketenpartners en de beoogde opleveringstijd van het IV beleid. Verwijzend naar 
belangrijke uitgangspunten van het gemeentelijk beleid (van ‘buiten naar binnen’, ‘ieder 
mens telt’), is het belangrijk om externe stakeholders goed te betrekken.



Het regionale veiligheidsbeleid voor de politieregio Noord-Nederland kent in 2019 een 
overgangsjaar, vanwege de eind 2019 af te ronden harmonisatietrajecten in een aantal 
gefuseerde Noordelijke gemeenten (waaronder de gemeente Midden-Groningen). Het 
regionale meerjarenplan wordt vastgesteld voor 2020-2023. In aansluiting daarop wordt 
het IV beleid van de gemeente Midden-Groningen ook voor de periode 2020-2023 
vastgesteld. 



In het IV beleid worden een 6-tal prioriteiten op het gebied van veiligheid benoemd en 
uitgewerkt voor de periode 2020-2023. Inwoners, bewonersorganisaties, professionals, 
landelijk en regionaal beleid, de raad en het gemeentebestuur, hebben invloed op de 
prioritering binnen het veiligheidsdomein. In onderstaande paragrafen beschrijven we 
op welke wijze de verschillende stakeholdersgroepen in het proces worden betrokken.

Inwoners/bewonersorganisaties
Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van het IV beleid is dat inwoners en 
ketenpartners zich betrokken voelen bij het in stand houden of verbeteren van de 
veiligheid in de gemeente Midden-Groningen. Dit vraagt om een planproces waarbij 
participatie en communicatie een belangrijke rol spelen en de betrokkenen mede-
eigenaarschap voelen. 

Om dit te bewerkstelligen wordt bij de inwoners van de gemeente input opgehaald voor 
het veiligheidsbeleid. Daarbij sluiten we aan bij de door de bewoners georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten in de dorpen en wijken in de gemeente Midden-Groningen, 
of in samenwerking met de gebiedsregisseurs. Deze activiteiten en bijeenkomsten 
vinden wekelijks plaats, verspreid over de gemeente Midden-Groningen. 

De inwoners van de gemeente Midden-Groningen zijn afgelopen jaren actief betrokken 
bij de transitie naar de gemeente Midden-Groningen. Met name door het bijwonen van 
bijeenkomsten. Vanuit verschillende hoeken komt het signaal dat inwoners deze vorm 
van participatie erg waarderen, maar dat zij momenteel worden overvraagt. Daarom 
wordt zoveel mogelijk aangesloten bij al door en voor de inwoners georganiseerde 
activiteiten en bijeenkomsten. 

De gebiedsregisseurs spelen een belangrijke rol bij het op de agenda brengen van 
veiligheid bij deze activiteiten en bijeenkomsten. De bij de inwoners opgehaalde thema’s 
worden meegenomen in het IV-beleid. Daarnaast zal uiteraard lokaal worden bekeken 
hoe de naar voren gekomen veiligheidsknelpunten integraal worden op- en aangepakt. 

Naast de diverse lokale activiteiten en bijeenkomsten, vindt op 27 mei 2019 een 
bijeenkomst plaats met de vertegenwoordigers van alle wijk- en dorpsorganisaties in de 
gemeente Midden-Groningen. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst op eigen initiatief van de 
bewonersorganisaties. Deze bijeenkomst vindt in vergadersetting plaats, omdat het gaat 
om een gesprek met elkaar. Tijdens deze bijeenkomst zal ook worden gesproken over 
veiligheid in de gemeente Midden-Groningen. Zodoende kunnen de 
bewonersorganisaties richting geven aan de prioritering in het IV beleid. 

Om het gesprek op 27 mei in goede banen te leiden, wordt voorafgaand aan de 
bijeenkomst een vragenlijst opgestuurd met een aantal verdiepende vragen over actuele 
veiligheidsthema’s in de gemeente Midden-Groningen. We vragen de 
bewonersorganisaties om deze vragenlijst bij de lokale bewoners uit te zetten. 

De burgemeester is voorzitter van de bijeenkomst en leidt het gesprek. De politie wordt 
uitgenodigd om als startpunt van het gesprek een actueel beeld te schetsen van de 
veiligheid in de gemeente Midden-Groningen.

Bij deze bijeenkomst zal worden geïnventariseerd welke bewonersorganisaties behoefte 
hebben om over een aantal naar voren gebrachte veiligheidsthema’s door te praten met 
de gemeente (en betrokken ketenpartners) en daarbij samen te werken.  

Interne en externe stakeholders
De gemeente en haar ketenpartners houden zich bezig met zowel de zichtbare en 
onzichtbare vormen van criminaliteit en onveiligheid. Het is een doorlopend en 
dynamisch proces om zicht te krijgen op de achtergrond van de veiligheidsproblematiek 
en om de meest effectieve aanpak te organiseren. 
Een deel van de criminaliteit/onveiligheid vindt plaats achter de voordeur en in de 
zogenoemde ‘onderwereld’. We spreken dan over veiligheidsthema’s als georganiseerde 
en ondermijnende criminaliteit, uitbuiting in de prostitutie, huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  

Naast de input door inwoners, willen we gebruik maken van de inbreng door 
professionele partijen voor het IV beleid 2020-2023. Om deze input op te halen, wordt 



op 29 mei 2019 een brainstormsessie georganiseerd voor alle bij het thema veiligheid 
betrokken (lokale/regionale) organisaties en gemeentelijke medewerkers. De raadsleden 
zijn van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst om mee te denken en input te leveren 
voor het IV-beleid. 

In de eindfase van het project worden toetsende gesprekken met de interne en externe 
stakeholders georganiseerd om het concept IV beleid te toetsen: terugkoppeling wat hun 
inspanningen hebben opgeleverd, sluit de visie aan bij de verwachtingen, wat is het 
vervolg en zien de stakeholders voldoende aanknopingspunten voor een eventuele eigen 
rol in de uitvoering? 

Voor het thema ondermijnende en georganiseerde criminaliteit geldt dat er momenteel 
met diverse interne en externe stakeholders sessies plaatsvinden om hier meer zicht op 
te krijgen. Het Regionaal Informatie en Expertisecentrum begeleidt dit proces en vult de 
informatie van de betrokken partijen aan met systeeminformatie. Zodoende wordt een 
actueel ondermijningsbeeld gemaakt die richting geeft aan de aanpak van ondermijning. 
Dit ondermijningsbeeld wordt ook betrokken bij het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-
2023.

Raad
Zoals hiervoor genoemd nodigen wij de raadsleden uit om samen met de professionele 
partijen mee te denken over het IV beleid bij de brainstormsessie op 29 mei 2019.
De definitieve beleidsnota zal in februari 2020 aan de raad worden voorgelegd. 

Gemeentebestuur
Coördinerend bestuurder is burgemeester Adriaan Hoogendoorn. Regelmatig zal er 
daarom contact plaatsvinden met Adriaan Hoogendoorn als portefeuillehouder. 
Het IV beleid wordt in januari 2020 aan het college voorgelegd, in aanloop naar de 
bespreking hiervan in de raadsvergadering van februari 2020. 

Gemeentelijke organisatie
Veiligheidsbeleid speelt in meerdere beleidsvelden en integrale verbinding is daarom 
van belang.  
Voor het opstellen van het IV beleid zal een interne werkgroep worden opgericht en zal 
een aantal meedenksessies als ook een aantal individuele gesprekken met de betrokken 
medewerkers worden georganiseerd. Aan de werkgroep nemen deel: adviseur 
communicatie, beleidsmedewerker sociaal beleid, gebiedsregisseurs en afhankelijk van 
de thema’s die naar voren komen overige betrokken medewerkers. De 
beleidsmedewerker OOV is voorzitter van de werkgroep.

Bedrijven
Met het bedrijfsleven kan een aantal (individuele) gesprekken worden gevoerd om zicht 
te krijgen op de veiligheid op bedrijventerreinen etc. 

Landelijk en regionaal beleid 
Ook landelijk en regionaal beleid op het gebied van veiligheid en de aanpak van 
criminaliteit hebben invloed op de lokale prioritering binnen het veiligheidsdomein. 

Globale planning
Tijd Activiteit

Tot mei 
2019

Voorbereiding: interne gesprekken, startnotitie, inventarisatie 
bestaand beleid, werkgroep vormen en bijeen brengen, bijeenkomsten 
voorbereiden, ophalen veiligheidsknelpunten bij inwoners door 
gebiedsregisseurs

Mei-
augustus 
2019

27 mei bijeenkomst bewonersorganisaties, 29 mei bijeenkomst 
(interne/externe) ketenpartners/stakeholders, meedenksessies, ophalen 
veiligheidsknelpunten bij inwoners door gebiedsregisseurs

September-
december 

Opgehaalde prioriteiten uitwerken, IV beleid opstellen, validatie 
concept; eerste conceptversie intern en extern afstemmen, consultatie 



2019 ketenpartners/ stakeholders
Januari-
februari 
2019

Collegevoorstel IV beleid, IV beleid voorleggen aan raad

Consultatiemomenten met de verschillende interne en externe stakeholders:
Tot mei 2019 Mei-augustus 

2019
September-

december 2019
Januari-februari 

2020
Raad                       x            x

Bestuur            x            x        x            x
Interne 
organisatie

       S  x            x        x

Externe 
organisaties

           x            x        x

Validatie               xx     X      x
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