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Aan              : Gemeenteraad van Koggenland 

Van             : Burgemeester M. Bonsen-Lemmers 

Onderwerp  : IMV 2023 en het proces inzake IMV 2024-2027                                                                                                                     

Datum        : 14 december 2022 

Documentnr  : D22.011183 

Zaaknummer : ZK22002479 

Geachte gemeenteraad, 

 

Graag willen wij u via deze memo informeren inzake het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 

2023 en het proces voor de totstandkoming van het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2024-

2027 (Hierna: IMV). 

 

Eens per vier jaar stellen de burgemeester en hoofdofficier van justitie het beleidsplan voor de 

eenheid vast. Doorgaans kent het IMV een beleidsperiode van vier jaar. Door de leden van het 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie (Hierna: RBOP) is op 8 juli 2021 echter besloten om na 2022 
een éénjarig regionaal beleidsplan op te stellen dat als verlenging van het IVM 2019-2022 geldt. De 
belangrijkste reden voor het opstellen van een éénjarig regionaal beleidsplan is dat hiermee een 
logische volgordelijkheid ontstaat voor het opstellen van het IMV 2024-2027. 
 

Door 2023 te beschouwen als een overbruggingsjaar zorgt men voor een goede 
aansluiting van het IMV 2024-2027 op de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten.  
Aangezien de integrale veiligheidsplannen de basis vormen voor het IMV 2024-2027 hebben de 
gemeenteraden hiermee een goede uitgangspositie in het proces van de totstandkoming van het 
IMV 2024-2027.  
 

In het Integraal Veiligheidsplan van de gemeente Koggenland wat in november 2022 is vastgesteld 
zijn de volgende 5 prioriteiten gesteld. Deze prioriteiten zijn ook al gedeeld met de regionale 
werkgroep IMV 24-27. 
 

1. Preventie en repressie van overlast en criminele activiteiten 

2. Veilige evenementen en stimulatie van initiatieven vanuit de samenleving 
3. Jeugd en veiligheidsvraagstukken 
4. Nieuwe crisistypen 
5. Ondermijnende criminaliteit en digitale veiligheid 

 

 

De planning voor de totstandkoming van het IMV 24-27 voorziet in het aanbieden van het concept-

plan (de zogenaamde 90% versie) aan de gemeenteraden medio juni 2023.  

U krijgt als gemeenteraad vervolgens tot begin oktober 2023 de tijd om met elkaar en de 

burgemeester in gesprek te gaan. Om er voor te zorgen dat er tegen die tijd ruimte is om de 

zienswijze met de burgemeester te delen wordt er alvast tijd gereserveerd voor de bespreking van 

het concept in de raadsvergadering van oktober na het zomerreces. 
 

In de bijlage vindt u: Brief gemeenteraden IMV 2023 + vastgesteld IMV 2023 


