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1. Akkoord te gaan met het voorstel de volgende meting Integrale
Veiligheidsmonitor te laten plaatsvinden in 2011;
2. De voorbereiding en uitvoering te laten begeleiden op dezelfde wijze als in 2008
(regionale werkgroep, coördinatie gemeente Leiden);
3. De financiering/kassiersfunctie op gelijke wijze te laten plaatsvinden. Dit
betekent opname in de gemeentelijke begroting 2011 van een bedrag van
€ 4.500,- (betreft dan een basisvragenblok) voor de IVM. In de politiebegroting
2011 wordt een bedrag van € 66.000 gereserveerd. Vanuit de Veiligheidsregio
wordt de facturering en verrekening verzorgd.

Betreft

1. Veiligheidsmonitor in de toekomst
De uitkomsten van een onderzoek als de Veiligheidsmonitor zijn vooral betekenisvol
in een vergelijking. Dat kan zijn een vergelijking met vergelijkbare
gemeenten/eenheden of een vergelijking in de tijd.
De vergelijking met andere gemeenten kon in 2008 slechts beperkt plaatsvinden
omdat er slechts 83 gemeenten meededen (en een beperkt aantal
veiligheidsregio’s). In 2009 doen al veel meer gemeenten mee. De verwachting is
dat de meeste gemeenten eens per twee jaar meedoen. Vandaar dat is voorgesteld
om met de gehele Veiligheidsregio Hollands Midden over te stappen naar ‘de
oneven jaren’, te beginnen in 2011.
Er van uitgaande dat de kosten ongeveer gelijk zullen blijven kunnen politie en
gemeenten in hun begroting voor 2011 dus een bedrag opnemen dat gelijk is aan de
kosten in 2008.
Uiteraard staat het gemeenten vrij om in tussenliggende jaren (in dit geval dus 2010)
extra deel te nemen.
2. Veiligheidsmonitor 2008
In het najaar van 2008 vond het veldwerk plaats. In Hollands Midden zijn meer dan
10.000 mensen ondervraagd. De respons kwam zowel via internet als via
schriftelijke enquêtes en via telefonische enquêtes binnen.
Een aantal gemeenten binnen Hollands Midden heeft gebruik gemaakt van de
mogelijkheid om af te wijken van de standaard met:
• een extra vragenblok (gemeente-specifiek)
• een algemeen beschikbaar blok over de brandweer en brandveiligheid of
• meerdere gebieden binnen de gemeente onderscheiden.
De resultaten zijn (landelijk) verwerkt door het CBS en vervolgens in een toepassing
op internet gezet. Iedereen (met een toegangscode) kan hier alle resultaten van alle
deelnemers bekijken en vergelijken. Ook kan er een eenvoudige rapportage
automatisch worden aangemaakt.
Daarnaast heeft de veiligheidsregio opdracht gegeven aan BOOM (Bureau
Onderzoek op Maat) om per gemeente, per politiedistrict en voor de gehele regio
schriftelijke rapportages te maken. Hierin is een relevante selectie van de resultaten
op een toegankelijke manier weergegeven en samengevat. In elk rapport is de
betreffende gemeente vergeleken met een ‘referentiegroep’: gemeenten met een
vergelijkbare mate van stedelijkheid binnen Hollands Midden.
Daaroverheen is een verdiepende analyse voor de gehele regio gemaakt door
Intomart. Hier zijn ook beleidsaanbevelingen opgenomen.
De kosten van de IVM voor de gehele regio bedroegen ca. € 202.000,- incl. BTW en
zijn gedragen door de gemeenten en de Politie Hollands Midden (€ 66.500).
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Uitkomsten bespreking Integrale Veiligheidsmonitor in Districtscolleges
In de vergadering van 15 oktober 2009 heeft het Dagelijks Bestuur besloten het
regionaal rapport Integrale Veiligheidsmonitor ter bespreking te agenderen in de
districtscolleges. Het rapport is in 3 districtscolleges besproken. Districtcollege
Leiden-Voorschoten heeft besloten het rapport in het districtscollege ‘nieuwe stijl’ te
bespreken (14 april). Integrale bespreking van het rapport in het bestuur lijkt
vooralsnog niet gewenst.
Districtscollege Duin- en Bollenstreek concludeert dat het rapport subjectieve
veiligheid weergeeft. Interessante resultaten worden verkregen als daar de
objectieve veiligheidscijfers naast gezet worden. Het rapport wordt in het ambtelijk
overleg politiezaken geagendeerd t.b.v. uitwisselen best practices.
Het districtscollege Gouwe-IJssel concludeert dat het rapport ‘Merkbaar Aanwezig’
een mooi beeld schetst naast de resultaten van de Veiligheidsmonitor. De
Veiligheidsmonitor laat verschillen zien in waardering van de burgers in het oordeel
over het vertrouwen in de gemeente (bestuur, organisatie). Door vergelijking zijn
lessen te trekken. Het rapport ‘Merkbaar Aanwezig’ is hiervoor niet nodig.
In het districtscollege Rijn- en Veenstreek zijn enkele opvallende punten besproken,
waarbij ook gekeken is naar de Veiligheidsmonitor zelf. In de vergadering is
gediscussieerd over de vraag welke mogelijkheden er zijn om de bepalende factoren
te beïnvloeden. Concreet punt is om vooral ook de positieve verhalen in de media te
brengen. Dit zou ook vanuit de veiligheidsregio een aandachtspunt kunnen zijn.
Landelijke cijfers IVM 2010
In 2009 hebben 237 gemeenten aan de integrale veiligheidsmonitor deelgenomen.
Deze deelname resulteerde in meer dan 180.000 gerealiseerde enquêtes door de
deelnemers, die begin januari aan het CBS zijn aangeboden. Het CBS voegt deze
gegevens samen met ca 20.000 CBS-enquêtes en voert
de noodzakelijke statistische bewerkingen op het bestand uit, de zogenaamde
weging. Daarna worden de gewogen bestanden teruggeleverd aan de deelnemers
en bereidt het CBS de eigen landelijke publicatie voor. De voorziene
publicatiedatum hiervan is 1 maart. Daaraan voorafgaand ontvangen de
politiekorpsen onder embargo de zogenaamde factsheets, op basis waarvan zij zich
op de landelijke publicatie kunnen voorbereiden.
Geconstateerd is echter dat enkele uitkomsten bewegingen vertonen die
redelijkerwijs niet verklaarbaar zijn. Daarbij komt dat ook de regionale spreiding
van sommige uitkomsten niet plausibel is. Het CBS en het WODC
hebben vastgesteld dat het vinden van een verklaring hiervoor niet voor 1 maart
mogelijk is. Er is meer en diepgaander statistisch onderzoek nodig om tot een
weegmodel te komen dat deze bijzondere afwijkingen niet vertoont, of in ieder geval
verklaarbaar maakt. Daarom is besloten dat publicatie op basis van het gehele
bestand op dit moment niet verantwoord is.
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