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1 Inleiding 

Gemeenten hebben de wettelijke verplichting om eens in de vier jaar het veiligheidsbeleid te 

actualiseren (artikel 38b van de politiewet en artikel 3 van de Wet Veiligheidsregio’s). Dit is tevens een 

moment voor het college om aan de raad te verantwoorden wat er de afgelopen vier jaar is gebeurd op 

het gebied van Veiligheid en wat geadviseerd wordt om zich op te richten voor de komende vier jaar. 

Hierbij worden nieuwe prioriteiten gesteld of eerdere prioriteiten aangescherpt op basis van de huidige 

inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. 

 

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 Gemeente Cranendonck (hierna IVP). In dit plan 

wordt kort teruggekeken naar de afgelopen vier jaren en worden de prioriteiten voor de komende vier 

jaar beschreven. Dit lokale plan zoemt in op de prioriteiten die zijn bepaald vanuit het Regionaal 

Veiligheidsplan 2023-2026 die op 27 september 2022 door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Daarnaast 

is er een hoofdstuk opgenomen met prioriteiten waar de gemeente Cranendonck zich samen met de 

gemeenten in het district Dommelstroom1 aan heeft verbonden tijdens de Driehoek2 op 21 november 

2022. Verder zijn de prioriteiten beschreven waar lokaal op ingezet gaat worden de komende vier jaar. 

Tijdens de raadsbijeenkomst op 20 september 2022 is hierover met de gemeenteraad gebrainstormd. In 

het uitvoeringsprogramma 2023-2024, welke nog wordt opgesteld, wordt uitwerking gegeven aan de 

prioriteiten voor de eerste twee jaar.  

 

De aanpak van onveiligheid gebeurt niet alleen door team Veiligheid van de gemeente Cranendonck. 

Het is een integrale aanpak waarbij alle partners hun eigen rol en verantwoordelijkheid hebben. 

Samenwerking wordt onder andere gezocht met inwoners, politie, OM, COA, team Handhaving en 

Toezicht, Sociaal Team, Vergunningverlening, NS, Veilig Thuis, bewonersorganisaties, ondernemers etc. 

Kortom: veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.  

  

 
1 District Dommelstroom is een samenwerking tussen gemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en 

Breugel en Valkenswaard regelmatig versterkt met de politie en OM  
2 Driehoek is een bestuurlijk besluitvormend orgaan waarin de gemeenten vanuit district Dommelstroom worden vertegenwoordigd 

alsmede de politie en het OM 
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2 Evaluatie Kadernota Integrale Veiligheid 2019-2022 

Zoals aangegeven in de inleiding wordt er teruggekeken op de Kadernota Integrale Veiligheid  

2019-2022. Bedoeling hiervan is om te evalueren en te beoordelen of invulling is gegeven aan de 

prioriteiten van de vorige kadernota.  

2.1 Inleiding 

De afgelopen periode was een bijzondere. Vanaf 2020 was Nederland en de wereld in de ban van een 

Covid-19 uitbraak, in de volksmond Corona genoemd. Voor team Veiligheid, waar ook de 

crisisbeheersing onder valt, was dit het moment om volledig bezig te gaan met de coördinatie van deze 

dreiging. Met een beperkte capaciteit van 1.9 Fte heeft dit tot gevolg gehad dat vrijwel alle andere 

reguliere werkzaamheden werden gestaakt om zich met deze crisis bezig te kunnen houden. Door de 

diverse lockdowns, waar een ieder verplicht werd om thuis te blijven, zijn veel overleggen in eerste 

instantie komen te vervallen. Aanpakken waarbij fysiek contact noodzakelijk was zijn een halt 

toegeroepen en alle pijlen waren voor dit team gericht op dit Corona.  

Zoals wellicht denkbaar, is in deze periode de prioriteit volledig verschoven van de prioriteiten uit de 

kadernota naar het Corona. In 2022 werd het rustiger omtrent corona, maar werd het turbulent binnen 

team Veiligheid doordat de bezetting niet op orde was. Net in de afrondende fase van de corona 

werkzaamheden stond een nieuwe crisis voor de deur. Rusland viel op 24 februari 2022 de Oekraïne 

binnen en al snel werd duidelijk dat Europa, dus ook Nederland en dus ook Cranendonck, Oekraïense 

vluchtelingen ging ontvangen, waar veel voor geregeld moest worden. Deze taak is in eerste instantie 

belegd geweest bij team Veiligheid. Al snel is geschakeld met interne teams om een kernteam Oekraïne 

op te zetten en zo via een crisisstructuur de informatie te stroomlijnen en de acties op te pakken. Vanuit 

Veiligheid is hier tot juni 2022 coördinatie op gevoerd. In de afgelopen periode zijn de prioriteiten uit de 

kadernota 2019-2022 door deze omstandigheden en vermindering van capaciteit in prioriteit verlaagd.  

2.2 Evaluatie Prioriteiten Kadernota 2019-2022 

Begin 2022 is door het team Veiligheid de kadernota 2019-2022 geëvalueerd en is hier een analyse van 

opgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd.  Hieronder worden alleen de belangrijkste punten uit de 

analyse benoemd. 

2.2.1 Aanpak van ondermijnende criminaliteit 

De afgelopen beleidsperiode zijn een aantal activiteiten ontplooid die hebben bijgedragen aan de aanpak 

van ondermijnende criminaliteit. Veel van deze activiteiten zijn in Dommelstroom verband opgezet en/of 

uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan het Dommelstroom Interventieteam, het gezamenlijk 

opstellen en lokaal vaststellen van het Bibob (de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur) beleid en het verhogen van de meldingsbereidheid door een Sociale Media campagne 

rondom Meld Misdaad Anoniem.  

Daarnaast zijn op initiatief van Cranendonck zelf ook een aantal acties ondernomen. Zoals een 

Experience Room “De verborgen waarheid” voor onze toezichthouders. Daarnaast is er een Plan van 

aanpak ondermijning opgesteld voor de gemeente Cranendonck. Het doel van het Plan van aanpak 

Ondermijning is om inzicht te geven in welke acties de komende tijd nodig zijn in de aanpak van 

ondermijning. Het gaat hier om acties die zowel intern en extern gericht zijn. Weerbaarheid van de 

ambtelijke organisatie, het bestuur en de raad is daar een onderdeel van.  Deze aanpak gaat begin 2023 

van start. 

2.2.2 Verbinding Zorg en Veiligheid 

Voor het verbeteren van de verbinding Zorg en Veiligheid is vooral op twee pijlers ingezet.  

Pijler één: het op- en uitbouwen van de samenwerking met de betrokken partijen. Hier heeft de invoering 

van de Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE-Methodiek) een grote bijdrage geleverd waarmee integraal 

wordt samengewerkt voor een sluitende aanpak door Politie, Sociaal domein gemeente en sociale 

partners. 
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Pijler twee: het oppakken van zorg- en veiligheidsvraagstukken. Binnen de gemeente Cranendonck is er 

een procesregisseur Zorg en Veiligheid aangewezen die eerste aanspreekpunt is voor casussen die op het 

snijvlak van zorg en veiligheid liggen.  

 

2.2.3 Versterken veilige woon- en leefomgeving 

Binnen deze prioriteit zijn drie speerpunten opgenomen in het vorige beleid namelijk Aanpak van High 

Impact Crimes (hierna te noemen HIC), het AZC te Budel en Station Maarheeze en de wijkgerichte 

aanpak. 

 

HIC 

Het beeld voor HIC incidenten is voor de afgelopen beleidsperiode vertekend geraakt. Door lockdowns 

die ingesteld waren in verband met Covid-19 (waardoor mensen verplicht thuis waren) zijn incidenten als 

woninginbraak en zakkenrollerij afgenomen. Vaak maakt gelegenheid de dief, als mensen verplicht thuis 

zijn, is het niet verstandig om in te breken. Als mensen niet op straat lopen, kunnen ze niet beroofd 

worden. Er zijn in de periode van 2019-2022 verschillende initiatieven geweest ter voorkoming van HIC 

criminaliteit.  

 

AZC 

Vooral op deze prioriteit is veel inzet geweest, meer dan op elk ander door de bestuurlijke, 

maatschappelijke en politieke sensitiviteit die aan dit onderwerp is verbonden. Politiecijfers tonen aan dat 

een groot deel van de overlast (winkeldiefstal, overlast stationsgebied etc.) die ervaren wordt door de 

inwoners van Cranendonck een relatie heeft met de inwoners van het AZC. Hierdoor is veel tijd besteed 

aan overleggen, acties en preventieve maatregelen. Vooral de incidenten die eind 2021/ begin 2022 

hebben plaatsgevonden kostte veel capaciteit van team Veiligheid, zoals het Veiligheidsrisicogebied. 

Zolang de locatie van het COA in Budel aanwezig is, is dit een prioriteit van onder andere team 

Veiligheid. 

 

Station Maarheeze 

In de afgelopen periode is de overlast van bezoekers op Station Maarheeze in beeld gebracht door 

rapportages van incidenten. Het veiligheidsgevoel van de gebruikers van het station was afgenomen. 

Oorzaak is te vinden in het rondhangen van een bepaalde doelgroep van het AZC en zich daarbij 

vervelend gedragen, vooral naar vrouwen. Ook in de trein werd overlast ervaren. Binnen Dommelstroom 

hebben de gemeenten die een station binnen de gemeentegrenzen hebben regelmatig overleg gehad met 

elkaar, de NS en de politie. Verder is er door de toezichthouders extra inzet gepleegd door hier fysiek 

meer controle uit te voeren.  

Wijkgerichte aanpak 

Deze prioriteit heeft door de benodigde inzet voor Covid-19 en de opvang van Oekraïense vluchtelingen 

niet de aandacht gehad zoals aan het begin van de beleidsperiode was ingeschat.   
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3 Gezamenlijke prioriteiten 2023-2026 

Zoals in de inleiding aangegeven zijn er al diverse prioriteiten gesteld binnen de regionale samenwerking 

maar ook binnen de samenwerking van District Dommelstroom. Deze prioriteiten worden hieronder 

beschreven. 

3.1 Regionaal Veiligheidsplan 2023-2026 

Op 27 september 2022 is het Regionaal Veiligheidsplan (RVP) aan de raad voorgelegd. De raad heeft 

ingestemd met het RVP en besloten geen zienswijze in te dienen. In het RVP zijn de prioriteiten 

vastgelegd waaraan de regionaal opererende organisaties zich committeren. Hierbij gaat het onder 

andere over het Openbaar Ministerie en de regionale inzet van de Politie. Het gaat binnen het RVP over 

het prioriteren van de thema’s die regio overstijgend zijn. Hoe meer er ingezoomd wordt op de lokale 

ontwikkelingen hoe meer het gaat over de beoogde kaders om uitvoering te geven aan de prioriteiten. 

Regionale prioriteiten 
De regionale thema’s die zijn vastgesteld: 

1. Zorg en Veiligheid (waaronder ook huiselijk geweld, kindermishandeling, personen met 

onbegrepen gedrag en jeugd) 

Hierbij wordt onder andere geïnvesteerd in een nog sterkere verbinding tussen de domeinen 

zorg en veiligheid, “jeugd” blijft een specifieke doelgroep, bundeling van krachten door secuur 

naar de diverse overleggen te kijken en te zien of die samengevoegd kunnen worden. 

2. Digitale Veiligheid (voorheen cybercrime en cybersecurity) 

Weerbare samenleving met minder cyber slachtoffers, aandacht voor het verschuiven van 

criminaliteit naar het digitaal domein, betere cybergevolgbestrijding organiseren om schade te 

beperken van een cyberaanval. 

3. Maatschappelijke onrust (inclusief polarisatie en radicalisering) 

Ondersteunen sociale cohesie door een nauwere samenwerking tussen partners, stevigere lokale 

netwerken, investeren in kennis en awareness, zerotolerance voor geweld tegen ambtsdragers, 

hulpverleners, journalisten etc.  

4. Ondermijnde criminaliteit 

Het vergroten actiegerichtheid, zichtbare interventies, samenwerking uitbouwen, versterken 

informatiepositie, stevig fundament voor een weerbare overheid door ons te conformeren aan de 

Brabantse Norm Weerbare Overheid. 

5. Mensenhandel 

Er zijn drie vormen van mensenhandel: Seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele 

uitbuiting. De regionale prioriteit ligt bij het voorkomen van jonge slachtoffers (vooral bij 

seksuele en criminele uitbuiting) inzicht vergoten op arbeidsuitbuiting, meer aandacht voor 

burgers in kwetsbare posities etc.  

 

3.2 Dommelstroom 

Op 21 november 2022 is in het Driehoekoverleg basisteam Dommelstroom ingestemd met de 

prioriteiten en acties op sub regionaal niveau. Hierin zijn per prioriteit ook acties opgenomen om 

uitvoering te geven aan de gestelde prioriteiten. De prioriteiten zijn een verdere verdieping van de 

prioriteiten die in het RVP zijn opgenomen. Ook is afgesproken om hier geen apart document van te 

maken maar om deze onderdeel te laten zijn van het Integraal Veiligheidsplan van de gemeenten. 

 

De volgende twee pagina’s zijn de vastgestelde afspraken.   
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Prioriteiten basisteam Dommelstroom  
 
Iedere 4 jaar doorloopt het veiligheidsbeleid een cyclus waarbij op zowel landelijk, regionaal als lokaal 

niveau beleidsplannen worden opgesteld. Ook op het niveau van het basisteam wordt gekeken welke 

prioriteiten op sub regionaal niveau met de partners opgepakt kunnen worden.  

 

Op het gebied van veiligheid wordt op sub regionaal niveau samengewerkt binnen het basisteam 

Dommelstroom. Dit zijn 6 gemeenten (Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en 

Breugel en Valkenswaard), het OM en de politie. Op dit niveau wordt bekeken welke lokale en regionale 

veiligheidsproblemen door intensieve samenwerking met deze partners en overige 

samenwerkingspartners kunnen worden aangepakt. Dit kan effectiever zijn door bijvoorbeeld 

gezamenlijke uitvoering, dezelfde werkafspraken, schaalvoordeel, gezamenlijke kartrekkers en 

intergemeentelijke collegiale advisering en ondersteuning.  

In het Driehoeksoverleg van het basisteam Dommelstroom is op 21 november 2022 besloten dat 

onderliggend hoofdstuk met daarin de gezamenlijke prioriteiten van basisteam Dommelstroom in de zes 

lokale integrale veiligheidsplannen zal worden opgenomen.   

 

Prioriteiten en acties basisteam Dommelstroom   

In het Driehoeksoverleg van basisteam Dommelstroom zijn de volgende gezamenlijke prioriteiten en 

acties – in willekeurige volgorde - vastgesteld:   

 

1.  Zorg en veiligheid (waarin ook opgenomen: huiselijk geweld en kindermishandeling, personen 

met onbegrepen gedrag en jeugd).  

Actie: Gezamenlijke afspraken maken over de toepassing van de Wet Tijdelijk Huisverbod. Denk hierbij 

ook aan de aansluiting bij het digitale systeem van Khonraad om het proces beter te borgen.  

 

2.  Digitale veiligheid   

Actie: Gezamenlijke acties uitvoeren m.b.t. weerbaarheid van de doelgroepen jeugd, senioren en MKB. 

Denk hierbij aan hackshield (jeugd) en informatie voor scholen, aansluiten bij 

voorlichtingscampagnes senioren en veiligheid en aan informatiebijeenkomsten voor het MKB via 

het PVO.   

 

3.  Maatschappelijke onrust (inclusief polarisatie en radicalisering);  

Actie: Met aandachtsfunctionarissen radicalisering afspraken maken om acties die voortvloeien uit het 

regionale beleid samen op te pakken. Denk hierbij aan trainingen medewerkers in het herkennen 

van signalen om de awareness te vergroten. Te denken valt hierbij ook aan een combinatie met 

weerbaarheidstrainingen op de andere prioriteiten.  

Gezamenlijk afspraken maken over de werkwijze om signalen verder lokaal en regionaal op te 

pakken.  

Actie: opstarten van bondgenootschappen. Dit zijn netwerken van mensen uit de gemeenschap met een 

eigen achterban en overheden die naast elkaar staan voor hetzelfde doel: inclusie en veiligheid. 

Deze netwerken kunnen ingezet worden om maatschappelijke onrust en radicalisering te 

voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.  
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4.  Ondermijnende criminaliteit 

Actie: in kader van actiegerichtheid: 

deelnemen aan periodieke thematische actieweken ondermijning,  organiseren van en deelnemen 

aan integrale hennepdagen, herkennen en indienen van signalen die vallen binnen de thema’s 

synthetische drugs, cocaïne, hennep, mensenhandel en witwassen en het borgen van voldoende 

capaciteit.   

Actie: in kader van weerbare overheid:  

versterken van de informatiepositie van gemeenten, versterking van de samenwerking in 

Dommelstroom op toezicht, op communicatie en op juridische instrumenten, het verder 

versterken van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid in de volle breedte en het bijdragen aan 

regionale samenwerking.  

Actie: in kader van weerbare samenleving: 

vergroten van bewustwording en meldingsbereidheid onder inwoners, verkleinen van de 

kwetsbaarheid van het buitengebied, het ontwikkelen en toepassen van preventieve maatregelen 

om jonge aanwas in de criminaliteit te voorkomen en zicht te krijgen op bedrijventerreinen en 

andere gelegenheidsstructuren en eventuele kwetsbaarheden daarbinnen te verkleinen.  

 

5. Mensenhandel  

Actie: Met aandachtsfunctionarissen mensenhandel afspraken maken om acties die voortvloeien uit het 

regionale en lokale beleid mensenhandel samen op te pakken. Denk hierbij aan trainingen 

medewerkers in het herkennen van signalen om de awareness te vergroten.  

Gezamenlijk afspraken maken over de werkwijze om signalen verder lokaal en regionaal op te 

pakken.  

 

Naast deze basisteamprioriteiten en acties is een overkoepelende actie vastgesteld:  

 

Communicatie  

Actie: Voor de aanpak van alle prioriteiten is preventie van groot belang.  

Gezamenlijk afspraken maken over mediastrategie op het gebied van veiligheid, o.a. door middel 

van het maken van een communicatiekalender. In die kalender komen alle 

communicatiemomenten m.b.t. de prioriteiten maar ook overige onderwerpen aan de orde. Hierbij 

wordt aansluiting gezocht bij landelijke veiligheidscampagnes zoals de Week van de Veiligheid, 

senioren en veiligheid, het donkere dagenoffensief. Maar denk ook aan de actieweken vanuit de 

Taskforce-RIEC en aan de combinatie met risicocommunicatie (bijv. bij natuurbranden).  
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4.Gemeente Cranendonck 

Naast regionale en districtelijke prioriteiten kan de gemeente zelf ook prioriteiten stellen om de kaders 

voor de komende vier jaar te stroomlijnen. Op 20 september 2022 is daarom een werkbijeenkomst voor 

de raad geweest, waarin de raad is meegenomen in de uitdagingen die bij team Veiligheid liggen en om 

een beeld te krijgen van waar de raad de prioriteiten wil leggen.  

 

Het team Veiligheid heeft naast de openbare orde en veiligheid ook de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing en de Bibob-werkzaamheden in de portefeuille. Deze prioriteiten vallen binnen de 

driehoek en de regio niet onder het integraal veiligheidsbeleid. In de raadsbijeenkomst is aangegeven 

deze wel als prioriteit te willen positioneren. Het AZC is niet in de prioritering opgenomen omdat tijdens 

de avond overeen was gekomen dat het AZC voor team Veiligheid altijd een belangrijke prioriteit is. 

 
 

Om de prioriteiten verder te specificeren voor de komende vier jaar moet er met een aantal aspecten 

rekening gehouden worden. Op de eerste plaats de gestelde capaciteit voor team Veiligheid. Momenteel 

is deze vastgesteld op 1.9 Fte voor veiligheid en crisisbeheersing, daarnaast 16 uur per week voor de 

Bibob-coördinator op basis van inhuur. Deze capaciteit wordt verdeeld onder de prioriteiten, maar 

daarnaast zijn ook dagdagelijkse en bijzondere werkzaamheden die niet onder een van deze thema’s 

vallen die opgepakt dienen te worden. Veiligheid vraagt om flexibiliteit. Ontwikkelingen gaan snel en 

zijn niet altijd te voorzien. De prioriteiten zijn dan ook niet in beton gegoten. Soms kunnen onvoorziene 

ontwikkelingen ervoor zorgen dat deze verschuiven of herijkt worden. De coronacrisis, 

vluchtelingenopvang uit Oekraïne, de stikstofcrisis en de asielcrisis zijn hier duidelijke voorbeelden van. 

Het is belangrijk dat er genoeg flexibiliteit en capaciteit is om op actuele veiligheidsvraagstukken in te 

kunnen inspelen. 

In dit IVP worden de kaders van de prioriteiten gesteld. De werkzaamheden die daar aan verbonden zijn, 

worden beschreven in het nog op te stellen tweejarig uitvoeringsplan. Dit uitvoeringsplan wordt door het 

college vastgesteld.   

 

Met het oog op de voorgestelde prioriteiten vanuit de raadsbijeenkomst, de prioriteiten die zijn 

vastgesteld in de Driehoek Dommelstroom en de prioriteiten vanuit het RVP, wordt hieronder de 

prioriteiten voor de gemeente Cranendonck weergegeven. Dit zijn de prioriteiten waar inzet op gepleegd 

wordt. 
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4.1 COA locatie Budel 

Vooral in aanloop naar juli 2024, waar een wijziging in de locatie plaats kan vinden, houdt team 

Veiligheid zich bezig met de veiligheidsrisico’s die hieraan verbonden kunnen zijn. Bijvoorbeeld 

maatschappelijke onrust als wordt besloten de locatie open te houden, maar in een andere vorm. Verder 

houdt het team zich bezig met alle veiligheidsaspecten die verbonden zijn met de bewoners van deze 

locatie en inwoners van Cranendonck. Hierbij kan gedacht worden aan coördinatie met politie, COA, 

NS, Toezichthouders etc. om veiligheidsproblematiek te signaleren en aan te pakken.  

 

4.2 Aanpak ondermijning 

De aanpak van ondermijning is een belangrijke prioriteit. In december 2022 is door het RTL Nieuws een 

“Onderwereldkaart” gepubliceerd waarop gemeente Cranendonck op plek 124 is gesitueerd van de 352 

gemeenten. Voor de lokale activiteiten is een Plan van aanpak Ondermijning  2023-2024 door het 

college vastgesteld waar team Veiligheid de coördinatie en uitvoering over gaat voeren. Het doel is om 

ondermijning in Cranendonck te hinderen en te voorkomen. Het Plan van aanpak sluit ook aan op de 

Brabantse Norm Weerbare Overheid die wordt genoemd in het RVP. 

 

4.3 Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 

Door de calamiteiten van de afgelopen beleidsperiode is er achterstand ontstaan in het up-to-date hebben 

van de lokale crisisorganisatie. Afgelopen jaar is er al hard gewerkt om achterstand weg te werken. 

Komende beleidsperiode wordt extra inzet gepleegd in het (opnieuw) opleiden, trainen en oefenen van 

de organisatie en hier een structureel traject van te maken. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar de 

aanwezige planvorming, verantwoordelijkheid en uitvoering van de organisatie.  

 

4.4 Bibob 

Aan het Plan van aanpak ondermijning 2023-2024 is ook de Bibob gekoppeld. Inmiddels zijn er al 

stappen gezet om het Bibob beleid dat door de gemeenteraad is vastgesteld begin 2022 te herzien. De 

gewijzigde Wet Bibob (tweede tranche) is in werking getreden op 1 oktober 2022. De wetswijziging leidt 

onder andere tot een verruiming van de bevoegdheden tot informatiedeling tussen het Landelijk Bureau 

Bibob en overheden en tussen overheden onderling. De gewijzigde Wet Bibob leidt ook tot een 

uitbreiding van het toepassingsbereik van de Wet Bibob, bijvoorbeeld voor vastgoedtransacties en 

aanbestedingen. Komende beleidsperiode wordt dit actueel gehouden en wordt de toepassing van de 

Wet Bibob en de Beleidsregels Wet Bibob geoptimaliseerd.  De aanvragen die onder het 

toepassingsbereik vallen van de Wet Bibob en de Beleidsregels Wet Bibob worden onderworpen aan een 

Bibob-onderzoek.   

 

4.5 Digitale veiligheid 

De inzet van team Veiligheid sluit hierbij aan bij de acties die worden genoemd in het plan van District 

Dommelstroom, te vinden in hoofdstuk 3 van dit IVP. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende 

beleidsperiode kan hier maatwerk op geleverd worden per doelgroep zoals bijvoorbeeld ouderen of 

voorlichting voor scholieren. 

 

4.6 Zorg en Veiligheid 

Komende beleidsperiode wordt de verbinding tussen zorg en veiligheid verbeterd, zowel intern als 

extern. De partijen moeten elkaar beter vinden. Vooral in het proces van mensen met onbegrepen gedrag 

en nazorg ex-gedetineerden is deze samenwerking cruciaal. Ook in de samenwerking bij 

kindermishandeling en huisverboden is het belangrijk om een goed werkende keten te hebben.   
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4.7 Mensenhandel 

Mensenhandel wordt een steeds groter probleem, je hebt het allen pas door als je het ziet. Ook binnen 

Cranendonck speelt Mensenhandel. Er zijn bijvoorbeeld signalen van het “ronselen” van mensen die 

bewoners zijn van de COA locatie. Zij zijn vaak niet op de hoogte van de wijze waarop het hier in 

Nederland werkt en dus kwetsbaar voor vormen van mensenhandel.  

 

Daarnaast nog het ronselen van kwetsbare jongeren door criminelen om klusjes voor ze te doen 

(criminele uitbuiting) of het uitbuiten van kwetsbare vrouwen en soms ook mannen/jongens om in te 

zetten in de legale en illegale prostitutie. Er zijn verschillende vormen van mensenhandel. Komende 

beleidsperiode wordt ingezet op awareness en meldingsbereidheid van gemeentelijke medewerkers en 

de inwoners/ondernemers van Cranendonck. Verder worden signalen verder uitgezocht binnen de 

samenwerking met politie en zorg en indien nodig wordt hier op gehandeld.  
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5. Ten slotte 

Zoals te zien is in dit stuk sluiten de voorgestelde lokale prioriteiten voor de gemeente Cranendonck 

grotendeels aan bij de prioriteiten gesteld binnen het district Dommelstroom en binnen het RVP. Het is 

uiteindelijk aan de raad om dit lokale IVP vast te stellen. 

 

Vervolg is dat na vaststelling van dit IVP wordt gewerkt aan een tweejarig uitvoeringsplan om op basis 

van de dan geldende situatie en capaciteit een verdeling te maken waar inzet in gepleegd gaat worden. 

Dit uitvoeringsplan wordt in nauwe samenwerking met zowel interne als externe partners voorbereid. 

Belangrijk hierin is bijvoorbeeld de aansluiting bij het VTH-uitvoeringsbeleid waarvoor de gemeenteraad 

in 2023 opnieuw de kaders gaat bepalen. 


