
Programma 2       

Doelstelling Prestatie Beïnvloedbaar bedrag De lopende en 
geplande 
bezuinigingen uit 
eerste rondes 
 

Gemaakte 
afspraken 
met 
instellingen 
 

Ongewenste ontwikkelingen/ 
effect bij schrappen taak  
 

Mogelijke 
weglekeff
ecten 
 

Waarborgen van de fysieke 
veiligheid door 
risicobeheersing en 
incidentbestrijding 

We voldoen in minimaal 80% van de incidenten aan de 
opkomsttijden  
(wettelijke taak) 

€ bevroren ivm 
regionalisering brandweer. 
Achterblijvende kosten 
onduidelijk. In product 303 
zit wel € 75.000 voor 
rampenbestrijding/plan. 
 € 50.000 hiervan kan 
worden voorgesteld 

Nvt Nvt In geval van wegvallen van het 
budget (€ 50.000) voor de interne 
organisatie van de 
rampenbestrijding voor de 
verschillende teams bestaat de 
kans dat het steeds moeizamer zal 
worden mensen te vinden die deze 
taak naast hun reguliere 
werkzaamheden op zich willen 
nemen 

 

Maximaal 7.5% 
kamerverhuurpanden per 
postcodegebied 

Vergunningverlening, toezicht en handhaving op bouw- en 
brandveiligheidseisen kamerverhuurpanden 
Niet wettelijke taak 

- € 89.704 toezicht 
- € 60.000 juridische 
handhaving 
- Vergunningverlening 
kostendekkend via leges 

Nvt nvt Het schrappen van het onderdeel 
toezicht op de 
kamerverhuurregeling levert  
€ 89.704 op.  Effect hiervan zal zijn 
dat we ten dele terug gaan naar de 
situatie van voor 2008 en illegale 
kamerverhuur incl. 
samenhangende overlast (afval, 
geluid, botsende leefstijlen etc.) 
weer zal toenemen inclusief het 
aantal handhavingsverzoeken 

 

Veilige winkelcentra en 
bedrijventerreinen 

Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen 
verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig 
ondernemen 
(niet wettelijke taak) 

Uit werkbudget ca € 20.000 
per jaar 

    

Aandeel inwoners dat zich wel 
eens onveilig voelt daalt van 
25% naar 22% in 2015 

Burgernet is ingevoerd en operationeel 
(niet wettelijk, echter net ingevoerd) 

€ 30.000 Nvt    

 Alle jeugdgroepen zijn volgens de shortlistmethodiek 
geclassificeerd en voor alle groepen is een plan van 
aanpak opgesteld en in uitvoering (wettelijke taak) 

Uit werkbudget (totaal € 
96.543 + € 18.101) 

Nvt  Wettelijke taak  

 Voor alle doorgezette meldingen vanuit het steunpunt 
huiselijk geweld is een plan van aanpak opgesteld en 
uitgevoerd (wettelijke taak) 

€ 225.247 (min €75.000 per 
jaar vanaf 2013) 

€ 75.000 per jaar 
weggevallen miv 
2013  

 Wettelijke taak  

Het aantal veelplegers is in 
2014 lager dan 59 

Voor iedere veelpleger is een plan van aanpak in 
uitvoering gericht op het voorkomen van terugval naar oud 
gedrag 

€ 75.000 (vervalt in 2014) 
€ 200.000 voor Cambio via 
P3 

€ 75.000 vervalt na 
2014 

 Aanpak wordt geïntegreerd in BZT  

100% van de 
vergunningplichtige bedrijven 
en organisaties voldoet aan 
alle wettelijke eisen 

De handhavingsarrangementen w.o. horeca zijn 
geactualiseerd in 2014 en in uitvoering 
(wettelijke taak) 

Uit werkbudget, 
apparaatlasten en 
inkomsten uit leges 

  Wettelijke taak  

Tegengaan mensenhandel Prostitutie en mensenhandelbeleid is geactualiseerd en in 
uitvoering 
(wettelijke taak) 

Uit werkbudget   Wettelijke taak  

Bestrijden van georganiseerde 
criminaliteit en 
integriteitsbewaking openbaar 
bestuur 

Bibob beleidslijn is geëvalueerd en geactualiseerd. 
Toetsen aanvragen om vergunningen, subsidies en 
aanbestedingen die binnen het werkingsgebied van de 
Bibob vallen ter beoordeling van toepassing van het 
Bibob-instrumentarium noodzakelijk is 
(wettelijke taak) 

€ 20.0000 voor bijdrage 
RIEC 
Structureel tekort voor 
uitvoering 

  Wettelijke taak  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheidsbeleid Uitvoering activiteiten en prioriteiten veiligheidsbeleid    Wettelijke taak  
 Voortgangsrapportage veiligheid 2014    Vast afspraak met Raad  
 Het HUP 2014 is vastgesteld en ingevoerd    Wettelijke taak  
APV/Horeca Uitvoering bijzondere wet- en regelgeving    Wettelijke taak  
Veiligheidsaangelegenheden Advisering burgemeester in lokale en regionale 

veiligheidsaangelegenheden 
   Wettelijke taak  

Terugdringen van 
jeugdoverlast 

Plannen van aanpak criminele jeugdgroepen in uitvoering 
(wettelijke taak) 

Uit werkbudget   Wettelijke taak  

Extreme woonoverlast  € 70.000 komt te vervallen € 70.000  Aanpak wordt geïntegreerd in BZT  
Evenementen  Uit werkbudget     
KVU  Uit werkbudget     
Drugs  Uit werkbudget     
Advisering diversen  Uit werkbudget     
Voetbal  € 10.000     
Veiligheidshuis Wettelijk € 30.000      
Veiligheidsbeleid Uitvoering activiteiten en prioriteiten veiligheidsbeleid      
 Voortgangsrapportage veiligheid 2014      
 Het HUP 2014 is vastgesteld en ingevoerd      
APV/Horeca Uitvoering bijzondere wet- en regelgeving      
Veiligheidsaangelegenheden Advisering burgemeester in lokale en regionale 

veiligheidsaangelegenheden 
     

Toezicht 80% van de meldingen zijn binnen 3 werkdagen in 
behandeling genomen 

     

 13.000 bonnen per jaar      
 Het HUP 2014 is vastgesteld en uitgevoerd      
 Het toezicht houden en handhaving op de naleving van de 

regels in het publieke domein, door uitvoering van de 
activiteiten die zijn vastgelegd en geprioriteerd in het HUP 
2014  

 € 704.000 waarvan 
ca. € 650.000 tlv 
P2.  

   

 Het leveren van een bijdrage aan de uitvoering van de 
prioriteiten van het veiligheidsbeleid 

€  €     


