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MEDEDELINGEN ALGEMEEN BESTUUR
VEILIGHEIDSREGIO HOLLANDS MIDDEN
Datum: 11 november 2009
1. Stand van zaken Integrale Veiligheidsmonitor
Presentatie en rapporten
De Veiligheidsmonitor Hollands Midden is op donderdag 25 juni, aansluitend aan het Algemeen
Bestuur, gepresenteerd. Hierbij waren zowel mensen van BOOM (het bureau dat de rapportages heeft
gemaakt) alsook de beleidsdirecteur van Intomart/Gfk, Tom van Dijk, aanwezig. De laatste gaf een
presentatie en visie op de resultaten in de regio, waarbij het beeld was dat de problemen in de regio
relatief beperkt zijn. Verder liggen de problemen meer op het terrein van de leefbaarheid dan op het
terrein van de veiligheid.
Elke (aanwezige) burgemeester kreeg het eigen rapport mee. De overige rapporten zijn later (in 5voud) toegestuurd aan de gemeenten en politie.
De resultaten zijn ook beschikbaar via www.veiligheidsmonitor.databank.nl. Hiervoor is een inlogcode
nodig; elke gemeente en de politie beschikt over een code. Op deze internetapplicatie kunnen
tabellen, grafieken en kaartjes worden gemaakt en kan de eigen eenheid vergeleken worden met
willekeurige anderen.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 15 oktober 2009 is de regionale analyse ter
kennisgeving aangenomen. Het Dagelijks Bestuur heeft voorts besloten de regionale analyse ter
bespreking te agenderen in de Districtscolleges en aan te bieden aan de Colleges van Burgemeester
& Wethouders. Het Veiligheidsbureau zorgt voor agendering in de Districtscolleges en aanbieding aan
de Colleges van B&W.
Financiën
De eindafrekening heeft inmiddels plaatsgevonden. De totale kosten bedragen ca. € 170.000,-, excl.
BTW. Inclusief BTW is het bedrag € 202.000,-. Hiermee zijn we ca. € 60.000,- onder de begroting
gebleven (€ 230.000,- excl. BTW.). Dit kan verklaard worden doordat er meer gebruik is gemaakt van
de internetvragenlijst. Het invullen van een vragenlijst via internet is goedkoper dan telefonische
enquêtes, waar er dus minder van hebben hoeven plaats te vinden.
e
Politie Hollands Midden heeft hiervan 1/3 deel betaald, de gemeenten de rest. Per gemeente liep dit
uiteen van ca. € 4.000,- voor de standaarddeelname tot bijna € 12.000,- voor gemeente Leiden, met
deelname van 4 stadsdelen. In 6 gemeenten is een brandweerblok met vragen afgenomen,
2 gemeenten hebben een eigen vragenblok af laten nemen.
Deelname
Destijds is besloten om eens per twee jaar deel te nemen aan de IVM. Dat zou betekenen dat
Hollands Midden in de even jaren deelneemt. Nu is het zo, dat in de even jaren (veel) minder
gemeenten deelnemen dan in de oneven jaren. Dat komt omdat veel gemeenten de kat uit de boom
hebben gekeken en niet direct de eerste keer mee wilden of konden doen. In 2008 namen 83
gemeenten deel, in 2009 zijn het er ca. 210. Dat betekent dus dat de referentiegroep (de gemeenten
met wie je jezelf kan vergelijken) veel groter is in 2009 dan in 2008. En omdat de meeste gemeenten
eens per twee jaar meedoen zal de referentiegroep voorlopig in de oneven jaren groter zijn dan in de
even jaren.
Het Dagelijks Bestuur is in zijn vergadering van 10 september 2009 akkoord gegaan met het voorstel
over te stappen naar de oneven jaren, met ingang van 2011. Een voorstel voor deze verschuiving
wordt nog uitgewerkt.
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