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Doel 
De raad stelt de hoofdlijnen en kaders van het veiligheidsbeleid vast. Om de raad in positie 
te brengen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen worden bijgaande stukken ter 
vaststelling aangeboden. De stukken geven ook een impuls aan de wens van de raad om 
meer te sturen op prestatie-indicatoren en dit in een proces van planning en control te 
borgen. 
Het is van belang dat bij de vaststelling van het veiligheidsbeleid bestuurlijk draagvlak 
bestaat ten aanzien van de prioriteiten en de daaraan gekoppelde activiteiten zodat een 
effectieve regievoering en samenwerking kan plaatsvinden. 
 
Voorstel 
1. De visie "veilig wonen, werken, recreëren en samenleven in Hof van Twente 2023-

2026", inclusief bijbehorende bijlagen vaststellen. 
 
Argumenten 
Het bewaken van de openbare orde en veiligheid is bij uitstek de kerntaak van de overheid. 
Maar veiligheid is geen taak voor de gemeente alleen. In toenemende mate vervullen 
maatschappelijke en zeker ook justitiële partners hierin een belangrijke rol. De regierol en 
het zorgdragen voor verbinding en samenwerking ligt exclusief bij de gemeente. In dat kader 
is het van belang dat de gemeente de kaders, prioriteiten en prestatie indicatoren bepaalt op 
grond waarvan de gemeente de regierol effectief kan invullen en daarmee sturing geeft aan 
de prioritering door en inzet van onze partners. 
 
Risico’s 
In de visie veiligheid is een expliciete risico paragraaf opgenomen. De risico's hebben zowel 
te maken met externe factoren die van belang zijn op onze inzet (bv terugkeer COVID), 
bedrijfsvoering en formatie (verkrijgen en behoud van gekwalificeerd personeel) of besluiten 
van de veiligheidsregio of politie die van invloed zijn op de uitvoering van het 
veiligheidsbeleid van Hof van Twente 
 
Alternatieven 
Er bestaat een wettelijke verplichting dat de gemeenteraad het gemeentelijk veiligheidsbeleid 
vaststelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vervolg 
Met de vaststelling van de visie zijn de kaders vastgesteld voor de komende jaren. Na 
vaststelling starten wij direct met de uitvoering en pakken de geprioriteerde thema's op. 
Daartoe stellen wij een jaarplan 2023 en capaciteitsraming op, waarbij wij ook de 
betrokkenheid en inzet van onze belangrijkste externe partners borgen. Vertaling van de 
visie in de begroting is reeds gerealiseerd 
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Bijlage(n) 
1. Infografic 
2. Cijfermatig overzicht delicten 
3. Plan van aanpak ondermijning 
4. AVE model 
5. Organisatie veiligheid 
 
 
 


