Kaders
Voor elke dialooggroep zijn er algemene kaders en specifieke kaders die alleen voor die groep
gelden. De gemeenteraad heeft deze kaders vastgesteld. Voor de dialooggroep Veiligheid en
handhaving zijn dat de volgende kaders:
Algemene kaders voor alle dialooggroepen:
 Per cluster gaan alle betrokken partijen (organisaties, bedrijven, inwoners) met elkaar in gesprek.
Het streven is dat in een groep alle belangen vertegenwoordigd zijn. In elke groep zitten
daarnaast inwoners zonder direct belang, zo veel mogelijk vanuit de drie kernen.
 De gemeente begeleidt het proces en bewaakt de kaders die vooraf worden afgesproken. De
inhoud is aan de dialooggroepen.
 Per cluster is de doorlooptijd twee tot vier maanden. De dialooggroepen bepalen eerst in circa drie
bijeenkomsten een visie. Daarna volgt, in nogmaals circa drie bijeenkomsten, de uitwerking in
concrete voorstellen.
 Het gaat over de beïnvloedbare budgetten van de gemeente. Dit zijn alle budgetten voor de nietwettelijke taken van de gemeente en de budgetten voor wettelijke taken die ruimte hebben in de
manier van uitvoeren. Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in juni zijn de financiële plafonds
per cluster door de gemeenteraad vastgesteld.
 Uiteindelijk neemt de gemeenteraad de eindbeslissing over de voorstellen die uit de groepen
komen. De voorstellen die binnen de kaders passen, kunnen in principe op een akkoord rekenen.
De inhoudelijke randvoorwaarden voor dialooggroep 3 Veiligheid en handhaving
Voor het cluster Veiligheid en handhaving geldt het volgende als Nijkerks minimum:
 Het huidige niveau van objectieve en subjectieve veiligheid blijft gehandhaafd. Als elementen
worden geschrapt die de (sociale) veiligheid beïnvloeden moet goed onderbouwd worden
waarom de dialooggroep hiervoor kiest;
 Specifiek aandacht wordt gevraagd voor vermindering van de regeldruk, maar dit wel te
bezien in relatie tot rechtszekerheid voor inwoners en bedrijven.
Stakeholdersgroepen die minimaal vertegenwoordigd moeten zijn:
 Inwoners uit de verschillende kernen en van verschillende leeftijdsgroepen;
 Vertegenwoordigers van huurders- of buurtverenigingen en ouderenorganisaties;
 Inwoners die actief zijn in buurtbeveiliging;
 Stichtingen voor collectieve bedrijfsbeveiliging en ondernemers (ook agrarisch, horeca)
 Organisatoren van evenementen;
 Vertegenwoordigers van commissie ruimtelijke kwaliteit, politie en brandweer;
 In Nijkerk woonachtige of werkende vertegenwoordigers van bouw(advies)organisaties,
milieuorganisaties en vastgoedeigenaren.

