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Inleiding 
Bij de begrotingsbesprekingen in 2005 zijn op basis van een amendement middelen (€40.000) vrijgemaakt voor 
de uitvoering van een pilot integrale veiligheid in IJsselstein.  
Door de gemeente IJsselstein is een projectplan uitgewerkt waarmee op een vernieuwende manier 
informatiebestanden aan elkaar worden gekoppeld  waardoor in een probleemwijk als IJsselveld-Oost eerder 
zaken kunnen worden gesignaleerd en tijdig kan worden ingegrepen. Een dergelijke koppeling van 
databestanden komt nog niet op veel plaatsen voor en kan, bij positief resultaat van de pilot, ook in andere 
wijken/gemeenten worden toegepast. 
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Besluit 

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 5 februari 2007; 
 
Op het voorstel van gedeputeerde staten van 14 november, dienst/sector MEC/ DMO, nummer 
2006MEC002254i; 
 
Gelezen het projectplan ‘koppeling informatiesystemen’ van de betrokken partijen uit de gemeente 
IJsselstein 
 
Overwegende 
- dat het project een gerichte bijdrage levert aan de totstandkoming en versterking van een   
gebiedsgerichte integrale en vooral preventieve veiligheidsaanpak ontstaan; 
- dat de resultaten van het project bij gebleken succes ook in andere gemeenten kan worden toegepast; 
 
Besluiten:  

1. Te participeren in het Koppeling informatiesystemen onder de voorwaarde dat de betrokken 
partijen afspraken vastleggen over de implementatie en het onderhoud van het systeem. 
2. De provinciale bijdrage vast te stellen op 50% van de projectkosten tot een maximum van 
€40.000. 

 

vice-voorzitter, 
 

griffier, 
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Toelichting 
Aan Provinciale Staten, 
 
In IJsselveld-Oost staat de veiligheid en leefbaarheid onder druk. Er is een aantal jeugdgroepen aanwezig die 
criminele activiteiten ontwikkelen en overlast veroorzaken. Daarnaast is het een buurt waar de eerste 
verschijnselen van verpaupering zichtbaar worden en mensen zich steeds minder met de buurt verbonden voelen. 
Gezamenlijk hebben gemeente, politie en woningbouwvereniging IJWBV vorig jaar vastgesteld dat de 
benodigde verbetering van de veiligheid in de wijk IJsselveld-Oost een strakke gezamenlijke aanpak behoeft. Er 
is toen een aantal initiatieven ontwikkeld met behulp waarvan de veiligheid in de wijk inmiddels weer naar een 
aanvaardbaar niveau is teruggebracht.  
Deze gezamenlijke  aanpak kan worden versterkt als binnen de geldende regelgeving (o.a. privacy-wetgeving, 
wet persoonsregistratie) de informatiesystemen van de betrokken partijen aan elkaar worden gekoppeld. Onder 
regie van de gemeente kan er dan op basis van actuele informatie daadwerkelijk een gebiedsgerichte integrale en 
vooral preventieve veiligheidsaanpak ontstaan. 
Op dit moment wordt door de partijen een eerste vooronderzoek uitgevoerd op basis waarvan een systeem kan 
worden aangeschaft dat de bestaande databestanden aan elkaar koppelt en op basis waarvan de gezamenlijke 
aanpak kan worden versterkt.  
 
Het gaat om een ontwikkelingsproject dat mede op basis van het vooronderzoek verder moet worden uitgewerkt. 
Voorafgaand aan de aanschaf van het systeem moeten door betrokken partijen afspraken worden uitgewerkt en 
zijn vastgelegd over de wijze waarop het systeem wordt geïmplementeerd en over het onderhoud. De provincie 
zal betrokken blijven bij de verdere uitvoering van het project, ook om na te kunnen gaan hoe de resultaten 
kunnen worden benut binnen andere gemeenten.  
 

Wettelijke grondslag 
Bij subsidieverstrekking is art. 4:23 lid 3 onder Awb van toepassing. 
 
Beoogd effect 
Een gezamenlijk informatiesysteem van gemeente, woningcorporatie en politie met behulp waarvan vroegtijdig 
kan worden gesignaleerd en indien nodig kan worden ingegrepen.  
 
Argumenten 

- Het gaat om een vernieuwende aanpak die bij gebleken succes ook in andere gemeenten kan worden 
toegepast 

- Het project draagt bij aan de ontwikkeling van integrale veiligheidsaanpak voor middelgrote gemeenten 
die in toenemende mate geconfronteerd worden met grootstedelijke problemen 

Kanttekeningen 
- Risico is dat te eenzijdig nadruk uitgaat naar de ‘technische’ aanpak van de koppeling van de bestanden. 

Bij de uitwerking van het project zal dit  een belangrijk aandachtspunt zijn. 
 
Financiën 
Het gaat om een cofinanciering van de provincie  van 50% van de projectkosten tot maximaal €40.000. Op basis 
van het lopende vooronderzoek kan het benodigde bedrag definitef worden vastgesteld. 
De beschikbare middelen zullen niet meer in 2007 worden aangewend en derhalve via de reserve projecten 
worden overgeheveld naar 2007. 
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Juridisch 
Binnen het project zal nadrukkelijk aandacht uitgaan naar de wettelijke eisen t.a.v. persoonsregistratie en 
privacywetgeving.  
 
Europa 
n.v.t.  
 
Realisatie 
Na goedkeuring door PS kan het project direct in uitvoering worden genomen.  
 
Communicatie 
In overleg met de gemeente IJsselstein zal een communicatieplan worden uitgewerkt. 
 
Bijlagen 
Bijgevoegd is het projectplan van de gemeente IJsselstein. 

Gedeputeerde staten, 
 

voorzitter, Mr B. Staal 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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