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Samenvatting 
 
 

Missie
Een veilige gemeente zijn en blijven

Ambitie 
Samen veiligheidsniveau 
vasthouden en versterken

Evaluatie huidig beleid
Integrale aanpak werkt. 

Aansluiting strafrechtelijke, 
bestuurlijk en zorgketen vraagt 

blijvend om intensieve 
samenwerking

Burgerparticipatie en 
vertrouwen neemt toe

Veiligheidsanalyse
Veiligheidsgevoel 94%

Sinds 2006  criminaliteit - 28%
Veranderend slachtofferschap

Sterk effect zorgontwikkelingen 
op veiligheid

Hoe gaan we te werk?
Dorpsgerichte benadering

Inwoners centraal

Zichtbaar en snel handelen

Veiligheidsketen

Balans strafrechtelijke aanpak  
en zorgaanpak

Samen verantwoordelijk

Prioriteiten
Overlast jeugd en kwetsbare groepen

Inbraken
Geweld

Veelvoorkomende criminaliteit
Ondermijning

Crisisbeheersing en maatschappelijk onrust

Meetbare doelen 2015-2018
 Totaal geregistreerde criminaliteit  (<1990)

Percentage inwoners dat zich veilig voelt (94%)
Percentage inwoners Burgernet (15%)

Aantal  jeugdgroepen (gemiddeld 2 per jaar)
Overlast kwetsbare doelgroepen  (-20 % t.o.v. 2013)

Inbraken (-20% t.o.v. 2011)
Veel voorkomende criminaliteit (gelijk aan 2013)

Geweld (gelijk aan 2013)

Uitvoeringsplan 
(jaarlijks plan met concrete actiepunten, tijdspad en actoren)
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1 Inleiding 

Aanleiding 

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Ondanks het feit dat we een 

relatief veilige gemeente zijn, is het noodzakelijk blijvend te investeren in veiligheid. Veiligheid is één van de 

belangrijkste levensbehoeften van inwoners. Veel partijen hebben hier invloed op, zoals ondernemers, 

maatschappelijke organisaties, Politie, Openbaar Ministerie en natuurlijk eerst en vooral inwoners zelf.  

Inzet is alleen effectief als alle partijen op een goede manier samenwerken. De regie hierop is de 

verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar we kunnen het niet alleen. We vragen van onze professionele 

partners en inwoners dat ze actief meewerken aan het realiseren van een veilige en leefbare gemeente.  

Doel en reikwijdte van het Integraal Veiligheidsprogramma 

Het doel van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 is dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen 

voelen. Daarom spreken we met de verschillende partners op hoofdlijnen af wat de prioriteiten zijn voor de 

komende vier jaar en hoe we onze aanpak vorm geven. Naast deze inhoudelijke reden is er ook een 

organisatorische reden om een Integraal Veiligheidsprogramma vast te stellen. Het ‘product’ veiligheid 

bestaat uit elementen die zowel in de organisatie als daarbuiten over verschillende beleidsvelden verdeeld 

liggen. Het Integraal Veiligheidsprogramma biedt een instrument om deze elementen samen te voegen en zo 

invulling te geven aan de regierol van de gemeente. Dit Integraal Veiligheidsprogramma beperkt zich tot de 

genoemde prioriteiten op het gebied van sociale veiligheid en de voorbereiding op crises en 

maatschappelijke onrust.  

Totstandkoming  

Het Integraal Veiligheidsprogramma is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met onze (interne) 

veiligheidspartners en inwoners. Op 10 juli heeft de gemeenteraad de basis voor het IVP gelegd door het 

kader met daarin de prioriteiten en uitgangspunten vast te stellen. Op 23 juli hebben professionals input 

geleverd om de prioriteiten te vertalen naar een concrete aanpak. De resultaten daarvan vindt u in dit 

Integraal Veiligheidsprogramma 2014-2018. 

Veiligheidsanalyse 

In de raadsvergadering van 10 juli 2014 heeft de raad de prioriteiten vastgelegd op grond van de 

gebiedsscan Utrechtse Heuvelrug. In deze gebiedsscan is de criminaliteitsontwikkeling geschetst op lokaal 

en landelijk niveau. Samenvattend kan gesteld worden dat de totale geregistreerde criminaliteit een 

ondergrens bereikt heeft die we met elkaar willen vasthouden. Dat doen we door een gerichte inzet op de 

gestelde prioriteiten en door voortdurend te anticiperen op (lokale) criminaliteitsontwikkelingen, 

veranderend slachtofferschap, daderprofielen, de transities in het sociaal domein en veranderende wet- en 

regelgeving.  
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Inwonerspanel 

Op 18 september 2014 heeft het inwonerspanel meegedacht over veiligheid. Van de 100 genodigden zijn er 

27 op de uitnodiging ingegaan. Het panel gaf de volgende prioriteiten aan: 1) Geweld  

2) Woninginbraken, 3) Jeugdoverlast, 4) Verkeersveiligheid. Deze prioritering komt grotendeels overeen met 

de prioriteiten in het Integraal Veiligheidsprogramma. Enkel  verkeersveiligheid werd niet genoemd. De 

gemeente pakt verkeersonveiligheid aan door middel van het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan. 

Daarin worden de drie E’s van verkeersveiligheid uitgewerkt. Te weten: Engineering (infrastructuur), 

Enforcement (wetgeving en handhaving), Educatie (educatie). De gemeente kent geen locaties waar veel 

ongevallen plaats vinden. De door inwoners aangedragen onveilige locaties worden bekeken. Daarbij wordt 

de verkeerssituatie zo veel mogelijk objectief in beeld gebracht. Op basis van deze gegevens wordt bekeken 

of een aanpassing van de infrastructuur bijdraagt in de verbetering van de verkeersveiligheid of dat er 

andere maatregelen getroffen moeten worden. Grootschalige infrastructurele aanpassingen kunnen alleen 

plaatsvinden als de betreffende weg toe is aan groot onderhoud (rioleringswerkzaamheden). Reconstructies 

worden altijd in samenspraak met de bewoners tot stand gebracht en meestal ook geëvalueerd. De door het 

inwonerspanel genoemde locaties zullen op bovenstaande manier worden beoordeeld. 

 

Uit het inwonerspanel kwam verder naar voren dat de meeste aanwezigen zich veilig voelen. Ze weten wat 

ze als getuige van een verdachte situatie moeten doen. De helft van de aanwezigen weet niet waar ze 

woonoverlast kunnen melden. De meeste aanwezigen weten niet wie hun wijkagent is, terwijl ze dat wel 

belangrijk vinden. Wel vinden de meeste aanwezigen de politie gemakkelijk benaderbaar en voldoende 

zichtbaar. De meeste aanwezigen zijn bereid om actief een bijdrage te leveren aan de veiligheid en 

leefbaarheid in hun buurt. Ook als dat betekent dat ze in de toekomst door de burgemeester worden 

gevraagd hun mening te geven over specifieke openbare orde- en veiligheidsthema’s. 
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Aansluiting bij de regio 

Met ons Integraal Veiligheidsprorgamma sluiten we aan bij de Veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. 

Onze prioriteiten komen deels overeen, maar zijn uiteraard vooral afgestemd op de lokale behoefte.  

Uitvoeringsprogramma 

Op basis van dit Integraal Veiligheidsprogramma wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma gemaakt 

waarin we onze doelen en prioriteiten uitwerken in acties en maatregelen. Het uitvoeringsprogramma geeft 

het college tevens ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden. 

Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de inhoudelijke en organisatorische uitgangspunten en veiligheidsprioriteiten 

geformuleerd. In hoofdstuk 3 wordt op hoofdlijnen de aanpak omschreven, gebaseerd op de input van 

veiligheidsprofessionals en inwoners. In hoofdstuk 4 vindt u het overzicht van wettelijke taken en 

samenwerkingsverbanden. In hoofdstuk 5 wordt de organisatie van veiligheid uitgelegd. In hoofdstuk 6 

wordt specifiek aandacht besteed aan het communiceren over veiligheid. In bijlage 1 vindt u het 

raadsvoorstel kader IVP, inclusief een terugblik op de vorige IVP-periode, in bijlage 2 de gebiedsscan, en in 

bijlage 3 de begroting IVP. 
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2 Strategisch kader 

2.1 Missie  

Onze missie is erop gericht een veilige en leefbare gemeente te zijn en te blijven.  

2.2 Visie  

In onze visie is veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allen. Daarom stellen we samenwerking 

voorop. In wat we met elkaar uitdragen zijn we helder: in onze gemeente gaan we respectvol met elkaar om. 

Tegen asociale, overlastgevende en criminele gedragingen wordt opgetreden zonder dat we afbreuk doen 

aan achterliggende hulp- en zorgvragen.  

2.3 Doelstelling 

In samenwerking met inwoners, politie, Openbaar Ministerie, maatschappelijk middenveld en 

buurgemeenten het veiligheidsniveau vasthouden en op onderdelen versterken.  

2.4 Strategische partners 

Behalve de gemeente hebben vele andere organisaties hun eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot 

veiligheid en leefbaarheid. Hieronder worden de meest strategische partners genoemd. Deze lijst is zeker 

niet uitputtend. Vooropgesteld: inwoners vormen de belangrijkste partner in veiligheid. 

 

Politie 

De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd gezag en in overeenstemming met de 

geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en het verlenen van 

hulp aan hen die deze behoeven. De wijkagenten vervullen een belangrijk rol in de uitvoering van het IVP. 

De wijkagent is eerste aanspreekpunt voor bewoners en partners als het gaat over alles wat met 

veiligheid en overlastproblemen in de wijk te maken heeft. Dat is een breed veld, van overlast tot complexe 

en langlopende problemen.  De wijkagent stemt af met partners over specifieke wijkproblemen, bijvoorbeeld 

de overlast van jeugdgroepen, de aanpak van een verkeersprobleem, de aanpak van overlastgevende 

gezinnen et cetera. Daarbij is het van groot belang dat de wijkagent niet alleen de wijk en haar 

bijzonderheden kent, maar ook weet wat daar speelt en wie belangrijke partners zijn.  

 

Openbaar Ministerie 

Het Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving en 

heeft het gezag over de opsporingstaken van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren. Voor de 

gemeente is het OM een belangrijke samenwerkingspartner, zeker waar het gaat om de aanpak van 

veelplegers, jeugdcriminaliteit en ondermijnende georganiseerde criminaliteit.  

 

Veiligheidshuis 

Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, 

gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het doel van de 

samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit.  

De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen en voeren die samen uit. Een van de 

hoofddoelen is strafrecht en zorg te verbinden zodat het elkaar aanvult.  

 

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 

Dit is een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. 

Doelstelling van het bureau is de veiligheidspartners te ondersteunen in het versterken en beter 

afstemmen van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. Onder andere door het periodiek aanleveren van 

veiligheidsbeelden en voorbeeldaanpakken.
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Woningcorporaties 

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk is voor een goede staat van hun vastgoed. Corporaties hebben ook 

een belangrijke rol ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid. Hierbij moet vooral gedacht worden aan het 

signaleren en aanpakken van overlastgevende huurders.  

 

Instellingen 

Diverse instellingen vervullen een belangrijk rol in het veilig houden van de gemeente. Onderwijs, 

jongerenwerk, Halt, maatschappelijk werk, verslavingszorg, schuldhulpverlening etc. maken onderdeel uit 

van de veiligheidsketen. Zonder deze partijen lukt het niet om overlast en criminaliteit te voorkomen of 

patronen van overlast en criminaliteit te doorbreken.  

 

Veiligheidsregio 

De gemeente participeert in de gemeenschappelijke regeling VRU. Vanuit de VRU wordt preventieve en 

repressieve brandweerzorg geleverd aan de gemeente. In samenwerking met de VRU bereidt de gemeente 

zich ook voor op integrale controles, crises en vormen van maatschappelijke onrust. Het meerjarenbeleid 

van de Veiligheidsregio krijgt vorm in het beleidsplan VRU 2016-2019. 

2.5 Uitgangspunten 

1 We kiezen voor een dorpsgerichte benadering waarin inwoners centraal staan 

In het kader van dorpsgericht werken is de afgelopen periode geëxperimenteerd met de werkwijze 

buurtsignaal. Deze methode heeft inzichtelijk gemaakt dat de overtuiging van gemeenten en politie (vaak 

gebaseerd op cijfers), afwijkend kan zijn van de werkelijke beleving van inwoners. Om de werkelijke 

beleving op tafel te krijgen kiezen we voor een dorpsgerichte benadering waarbij we in samenwerking met 

inwoners en andere partners problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid adequaat en 

gezamenlijk aanpakken.  

 

2 We handelen zichtbaar en snel 

Maatregelen om onveiligheid en overlast aan te pakken moeten niet onnodig lang op zich laten wachten. Ze 

moeten adequaat en snel genomen worden. Zeker waar het relatief eenvoudige problematiek betreft die 

maximale ergernis oproept.  

 

3 We werken volgens de veiligheidsketen 

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom kiezen we voor een insteek waarbij we toekomstige situaties van 

onveiligheid zoveel mogelijk proberen te voorkomen. Dit kan door veelal indirecte oorzaken van onveiligheid 

aan te pakken. Hierbij kan gedacht worden aan het slim ontwerpen van de openbare ruimte of het 

vroegtijdig signaleren van risicogedrag bij jeugd. We noemen dit pro-actie. De tweede schakel in de 

veiligheidsketen betreft preventie. Daarbij gaat het om het beperken van onveiligheid door veelal directe 

oorzaken van onveiligheid aan te pakken. Een voorbeeld van preventie is het organiseren van toezicht. De 

derde schakel in de veiligheidsketen wordt gevormd door preparatie. Bij preparatie gaat het om de 

voorbereiding van acties om de veiligheid te herstellen. Hierbij kan gedacht worden aan de voorbereiding van 

gebiedsverboden of het organiseren van integrale controles. De vierde schakel heet repressie en gaat over het 

uitvoeren van geplande acties of iedere vorm van acuut optreden na incidenten, delicten en/of overtredingen. 

De laatste schakel is nazorg en is gericht op herstel.  
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4 We kiezen voor balans tussen strafrecht en zorg 

Er moet sprake zijn van een balans tussen strafrecht en zorg. Een strafrechtelijke aanpak is noodzakelijk, 

maar heeft vaak geen zin wanneer er geen aandacht is voor preventie en zorg. Ter illustratie: 70 tot 80% van 

alle veelplegers zijn psychiatrische patiënt en/of verslaafd (H. Slijpen, politie Utrecht, 2007) . En in een 

onderzoek naar notoire overlastplegers in Utrecht blijkt dat van de 1836 onderzochte overlastfeiten, 95% 

werd gepleegd door overlastplegers met een GGZ-probleem (H. Slijpen, 2007 en 2008). Ook blijkt dat de 

inzet van alleen strafrecht bijdraagt aan hogere recidive, meer gewelddadigheid en minder resocialisatie 

(Hermanns, 2013). 

 

5 We zijn gezamenlijk verantwoordelijk 

We willen optimaal inspelen op de maatschappelijke tendens van ‘minder overheid, meer samenleving’, 

gekenmerkt door zelfredzaamheid en saamhorigheid. Dit heeft betrekking op drie niveaus: inwoners, 

maatschappelijk partners / buurgemeenten en de gemeentelijke organisatie. Veiligheid is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. We willen daarom ruim baan bieden aan goede initiatieven van 

inwoners en bedrijven. Ook willen we samen met maatschappelijke partners, buurgemeenten en bedrijven 

allianties aangaan waarin ieder vanuit zijn specifieke kracht vormgeeft aan het veilig en leefbaar houden van 

onze gemeente. 
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3 Uitwerking van de prioriteiten 

3.1 Jeugdoverlast 

Met de meeste jongeren in Utrechtse Heuvelrug gaat het goed. Een klein deel is in groepsverband 

verantwoordelijk voor overlast en criminaliteit. In de periode 2015-2018 willen we er met elkaar voor zorgen 

dat het aantal jeugdgroepen op basis van de Beke-Ferwerda-methode1gemiddeld op niet meer dan twee per 

jaar uitkomt.  

Wat Toelichting 

Versterken samenwerking 

jeugdbeleid en 

veiligheidsbeleid 

 

 

De decentralisatie van de jeugdhulp kan niet los worden gezien van het 

veiligheidsbeleid. Immers goede opvoeding van en zorg voor jeugdigen leidt tot 

minder overlast op straat, minder criminaliteit, minder slachtoffers en meer 

veiligheid voor het kind. Ook het vroegtijdig signaleren van risico’s draagt daar 

aan bij. Om de samenwerking tussen het jeugdbeleid en het veiligheidsbeleid te 

versterken willen we: 

 

De inhoudelijke raakvlakken tussen veiligheid en jeugdhulp regelmatig in het 

college en tussen ambtenaren oov, zorg/welzijn/jeugd bespreken. 

 

Een gezamenlijke analyse maken van de meest kwetsbare jongeren en gezinnen 

met behulp van de informatie uit diverse gemeentelijke kolommen en informatie 

van politie en andere partners. Hierop vervolgens een integrale aanpak op 

formuleren die o.a. rekening houdt met inkoop van zorg, een goede 

positionering van de politie in de dorpsnetwerken en indien nodig in de sociale 

dorpsteams, de inzet van bestuurlijke bevoegdheden die aan de burgemeester in 

het stelsel kinderbeschermingsmaatregelen zijn toegekend. 

 

Het signaleringsoverleg 12+ voorlopig in stand te houden tot er een eerste 

evaluatie ligt over het functioneren van dorpsnetwerken en de sociale 

dorpsteams 

 

Samenwerking met de reclassering ten aanzien van toezichtmaatregelen te 

optimaliseren.2 

Focus op Top X De veiligheidshuizen focussen een door gemeenten aangeleverde top-x van 

daders met een complexe multi-problematiek. 

Handhaven plus-min-mee-

methode 

 

 

 

Door middel van een ‘plus-min-mee-aanpak’ wordt in kaart gebracht wie binnen 

de groep de meelopers en negatieve en positieve kopstukken zijn. De 

inventarisatie geeft ons de gelegenheid om gebruik te maken van de natuurlijke 

werking binnen jeugdgroepen. Op basis van de rol in de groep, wordt de 

(strafrechtelijke) aanpak bepaald.  

Huisbezoeken 

 

 

Wijkagenten blijven ook de komende jaren op huisbezoek gaan bij  jongeren 

thuis wanneer er twee keer overlast geconstateerd is. Het huisbezoek biedt 

eveneens de mogelijkheid zorgvragen te achterhalen. 

Lessen en trainingen 

 

Jongerenwerk, wijkagenten, woonconsulenten en medewerkers van de 

gemeenten die jeugd in portefeuille hebben worden tweemaal per jaar getraind 

op specifieke jongerenthema’s. Bijvoorbeeld (bejegening, radicalisering 

signaleren en herkennen, alcohol & drugs etc.). Halt maakt in overleg met politie 

scholen een lesprogramma op maat.  

Inzet politie,  BOA, en 

medewerkers beheer 

openbare ruimte op schoon, 

heel en veilig 

Vuil trekt vuil aan. Vernielingen trekken vernielingen aan etc. Het snel herstellen 

van de oorspronkelijke situatie door de gemeente is om die reden extra 

belangrijk. De politie zal door middel van  werkopdrachten aandacht besteden 

aan overlastlocaties en werkt hierbij samen met de buitengewoon 

opsporingsambtenaar. Politie en  BOA verwijzen jeugd door naar Halt.   

 

Partijen Gemeente, Politie, OM, Corporaties, Jongerenwerk, Halt, Veiligheidshuis, 

Reclassering, Dorpsteams, Scholen, Inwoners. 

                                                           
1 www.bekeferweda.nl 
2 Geldt eveneens voor kwetsbare doelgroepen 

http://www.bekeferweda.nl/
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3.2 Overlast kwetsbare doelgroepen 

Politie, corporaties en gemeente constateren regelmatig dat inwoners dakloos zijn, in illegale kamerverhuur, op 

campings  of in niet voor woondoeleinden geschikte gebouwen terechtkomen. Het betreft in veel gevallen 

kwetsbare personen met  ernstige gedragsproblematiek. Ook landelijk is deze ontwikkeling waar te nemen. In de 

bijgevoegde gebiedsscan wordt een link gelegd tussen woonoverlast en zorgmijdende personen  als gevolg van 

afnemende intramurale zorg. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal meldingen ‘overlast van verwarde 

personen’ is toegenomen van 114 in 2011 naar 155 in 2013. Er zijn drie belangrijke redenen om deze problematiek 

goed aan te pakken. Overlast, het welzijn van de betreffende personen zelf en het ontlasten van de politie.  

In 2018 moet het aantal meldingen met 20 % ten opzichte van 2013 zijn afgenomen. 

 

Wat Toelichting 

Focus op Top X De veiligheidshuizen focussen op  een door gemeenten aangeleverde top-x van 

daders met een complexe multi-problematiek. 

Handhaven 

interventieteam 

 

Het interventieteam waarborgt de intensieve samenwerking tussen zorg- en 

strafketenpartners. De werkwijze van het interventieteam is gericht op 

risicotaxatie, stabilisatie en overlast verminderen. Het interventieteam “adopteert” 

gezamenlijk 8 tot 10 personen op jaarbasis. De zorgpartijen, gemeente (werk en 

inkomen), schuldhulpverlening, reclassering, woningbouwcorporaties en politie 

zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat. 

Handhaven woonunit  

 

In een woonunit kunnen maximaal 3  mensen geplaatst worden, met intensieve 

begeleiding en 24-uurszorg. Met deze woonunit wordt de mogelijkheid 

gecreëerd om personen snel te huisvesten, waardoor dakloosheid wordt 

voorkomen. Indien de situatie van de cliënt verbetert kan doorstroom 

plaatsvinden naar sociale huur onder voorwaarden. 

Inkoop juiste zorg / 

dagbesteding/  

 

De betreffende doelgroep is vaak  niet in staat zelfstandig te participeren op de 

arbeidsmarkt of te functioneren binnen vrijwilligerswerk, omdat ‘werk en 

houdingsvaardigheden’ veelal ontbreken. Het bieden van structuur en regelmaat  

door het aanbieden van een passend dagbestedingprogramma is  daarom van 

groot belang. Hierdoor zal de doelgroep minder op straat vertoeven en een 

grotere kans hebben om te integreren in de samenleving.  

Onderzoeken of 

uitbreiding doelgroep 

mogelijk is 

 

 

Om de capaciteit binnen de woonunit optimaal  te benutten wordt onderzocht of 

de woonunit  de komende jaren ook voor zogenaamde crisisopvang in 

aanmerking komt. Hierbij valt te denken aan dreigende dakloosheid als gevolg 

van uithuisplaatsingen Wet Tijdelijk Huisverbod en andere huisuitzettingen. 

Afstemming met 

dorpsteams 

 

 

In het kader van de transities worden in Utrechtse Heuvelrug dorpsteams 

opgezet. In dorpsteams werken gemeente en (zorg) partners samen om dichtbij 

huis hulp te bieden aan de mensen die dat nodig hebben. Door hun directe 

werkwijze en losse organisatiestructuur kunnen ze snel en flexibel reageren en 

hulp bieden. Ook spelen ze een sleutelrol bij het inzetten van gespecialiseerde 

hulp. Het interventieteam kan ingeschakeld worden door het dorpsteam indien 

problematiek met kwetsbare doelgroepen aan de orde is.  

Nazorg ex-gedetineerden 

vanuit detentie vormgeven 

 

Voordat een gedetineerde terugkeert, moeten de randvoorwaarden voor 

terugkeer op orde zijn (id-bewijs, wonen, werk/inkomen, zorg en schulden). Dit 

is in de praktijk nog onvoldoende geregeld waardoor de kans op recidive groter 

is. Om dit probleem op te lossen is het nodig beleidsmatige keuzes te maken 

waarin de nazorg al tijdens detentietijd geregeld kan worden. 

 

Partijen Gemeente, Politie, OM, Corporaties, Welzijnswerk, Halt, Veiligheidshuis, 

Reclassering, RSD, Dorpsteams, PI. 
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3.3 Inbraken en veel voorkomende criminaliteit 

Gezien het hoge aantal woninginbraken en het feit dat inbraak een grote impact heeft op slachtoffers vinden 

we het belangrijk het aantal woninginbraken conform de regionale doelstelling terug te dringen met 20% ten 

opzichte van 2011. Uit cijfers van de politie blijkt dat het aantal woninginbraken in 2011 uitkwam op 359. In 

2018  moet dit aantal dus afnemen tot 287. Ten aanzien van veel voorkomende criminaliteit willen we de 

cijfers op het niveau van 2013 houden. Dit betekent maximaal 162 geregistreerde autokraken, 210 

geregistreerde fietsendiefstallen en 195 geregistreerde vernielingen. 

 

Wat Toelichting 

Inzet ANPR 

(Automatic Number Plate 

Recognition) 

 

In het zogenaamde kentekenherkenningssysteem staan kentekens opgeslagen 

van voertuigen van personen die eerder onder verdachte situaties zijn 

gecontroleerd. Daarnaast bevat het systeem kentekens van voertuigen van 

woninginbrekers uit het hele land, die eerder zijn aangehouden voor 

woninginbraken. Zodra het systeem binnen de gemeentegrenzen een 'verdacht' 

kenteken herkent, treedt de politie op. Het systeem is niet gericht op 

kentekenregistratie.  

Donkere Dagen Offensief 

 

 

Samen met bureau regionale veiligheidsstrategie, het centrum voor 

criminaliteitspreventie en veiligheid, politie en gemeenten in de regio zal er 

jaarlijks een zogenaamd donkere-dagen-offensief georganiseerd worden in de 

maand oktober. Dat betekent een week lang extra capaciteit voor opsporing en 

preventieactiviteiten.  

Buurtinitiatieven / 

ondernemersinitiatieven 

 

 

Samen met politie en inwoners zullen we vanaf 2015 onderzoeken in hoeverre 

buurtpreventieprojecten voor en door inwoners en ondernemers kans van slagen 

hebben en geïmplementeerd kunnen worden. 

 

Voorlichting 

 

 

In iedere dorpskern geven politie en gemeente één of meer keren per jaar 

voorlichting over woninginbraken, veel voorkomende criminaliteit 

(babbeltrucs/internetoplichting) en het melden van verdachte situaties. 

Senioren vormen in deze een belangrijke doelgroep. 

Keurmerk Veilig 

Ondernemen 

 

 

Ondernemers kunnen gebruikmaken van landelijke expertise om hun 

bedrijventerrein of winkelgebied te laten certificeren met het Keurmerk Veilig 

Ondernemen (KVO).  Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een 

gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en 

bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen ondernemers, 

gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De gemeente is in deze 

geen regisseur, maar zal wel een faciliterende rol vervullen indien ondernemers 

zich verenigen en het initiatief nemen om een certificeringstraject aan te gaan. 

Dat geldt eveneens voor preventie en voorlichtingsinitiatieven. Faciliterend wil 

zeggen dat we met kennis, expertise of voorzieningen ondersteunend willen zijn. 

(Integrale) fietsenacties 

stationsgebieden 

 

Het betreft hier vier acties per jaar om overlast als gevolg van foutgestalde 

fietsen en fietswrakken te verminderen en zo de toegankelijkheid, 

overzichtelijkheid en veiligheid te waarborgen. Tijdens twee van 

bovengenoemde acties voeren we samen met partners integrale acties uit 

(slagboomcontrole, zwart reizen openbaar vervoer, gestolen voertuigen, fietsen 

zonder licht etc.) Ook wordt er op de stationsgebieden door de politie gebruik 

gemaakt van lokfietsen. 

 

Partijen Gemeente, NS, Prorail, Politie, OM, Ondernemers, Inwoners, Halt, 

Seniorenplatform 
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3.4 Geweld 

Er zijn vele vormen van geweld. In onze prioriteitsstelling beperken we ons tot die vormen van geweld die 

om specifieke acties van de gemeente vragen. Hiermee doelen we op huiselijk geweld en ‘veiligheid 

publieke taak’. Overige vormen van geweld die incidenteel voorkomen zoals  straatroof, mishandeling en 

overvallen  krijgen geen aparte beleidsprioriteit. Dat neemt niet weg dat we bij incidentele gevallen in 

samenwerking met politie, inwoners en ondernemers(verenigingen) altijd bereid zijn om te kijken of er 

maatregelen of voorlichtingsactiviteiten noodzakelijk zijn. In het kader van voorlichtingsactiviteiten rondom 

inbraken en veel voorkomende criminaliteit zal het onderwerp ‘woningovervallen’ standaard worden 

meegenomen. 

 

Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd.  

Het kan hierbij gaan om lichamelijk geweld en mishandeling, seksueel geweld en geestelijk geweld. Het 

woord huiselijk geweld verwijst niet naar de plaats van het geweld, maar naar de relatie tussen pleger en 

slachtoffer. We willen huiselijk geweld voorkomen en snel beëindigen, zowel door hulpverlening als door 

bestuurlijk en strafrechtelijk optreden. Daarvoor werken hulpverlenende organisaties, gemeenten, politie, 

Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming samen onder regie van de gemeente. Door de 

wet Meldcodes huiselijk geweld en kindermishandeling toe te passen, wordt huiselijk geweld eerder en 

vaker gesignaleerd.  

 

Wat Toelichting 

Inrichten van advies en 

meldpunt huiselijk geweld 

en kindermishandeling die 

verbinding weten te 

leggen met ZSM3 en 

Veiligheidshuis 

 

 

 

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn alle gemeenten verantwoordelijk voor het inrichten van 

een bovenregionaal Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (AMHK). Dat betekent een samenvoeging van de huidige 

Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK).  

 

Vanuit openbare orde en veiligheid wordt dit proces voornamelijk gevolgd  met 

het oog op de verbinding tussen ZSM en het Veiligheidhuis. De kracht van de 

aanpak van huiselijk geweld ligt voor een groot deel in de verbinding tussen 

normstelling (repressief optreden tegen strafbare feiten) en hulpverlening gericht 

op het gehele systeem. De hulpverlening en de veiligheidsketen hebben elkaar 

nodig om effectief te zijn in de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.  

 

Kennis en expertise-

opbouw huiselijk geweld 

voor dorpsteams vanuit 

regiocoördinatie. 

 

 

De dorpsteams krijgen een belangrijke functie in de aanpak van huiselijk geweld. 

De functionarissen in de dorpsteams moeten voldoende kennis in huis hebben 

om signalen van huiselijk geweld te herkennen. Ook moeten zij via de 

districtelijk coördinator huiselijk geweld goed op de hoogte zijn van 

hulpinterventies die in de praktijk hun waarde hebben bewezen (evidence-

based). 

 

Toepassen wet tijdelijk 

huisverbod 

 

 

Bij huiselijk geweld kan de burgemeester op grond van de wet tijdelijk 

huisverbod een huisverbod van maximaal 28 dagen opleggen. Binnen 10 dagen 

levert geeft de adviseur openbare orde en veiligheid advies aan de burgemeester 

waarin hij gemotiveerd aangeeft of het huisverbod wel/niet verlengd moet 

worden. Dit advies komt tot stand na de uithuisgeplaatste, de achterblijvers en 

de behandelend hulpverleners te hebben gehoord. 

 

 

                                                           
3 Een werkwijze van het OM waarmee een versnelling in het afdoeningsproces wordt gerealiseerd door met partners uit de 

strafrechtsketen bij elkaar te zitten (politie, Slachtofferhulp, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering. Het strafrecht wordt  

waar nodig selectief ingezet: als er andere, betere oplossingen zijn dan het strafrecht kan daar in een vroeg stadium voor worden 

gekozen.  
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Veiligheid publieke taak 

Werknemers met een publieke taak kunnen te maken krijgen met agressie en geweld tijdens het uitvoeren 

van hun werkzaamheden. Dat geldt voor onze gemeente, maar ook voor de organisaties 

met een publieke taak in onze gemeente. Agressie en geweld kunnen niet alleen grote persoonlijke gevolgen 

hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers, maar ook een goede uitoefening van hun taak in de 

weg staan. We zijn van mening dat agressie, geweld en bedreigingen nooit getolereerd mogen worden en 

nemen daarom maatregelen VPT. Daarnaast stimuleren we andere werkgevers dat 

ook te doen.  

 

Wat Toelichting 

Onder regie van P&O 

voeren we de 8 

maatregelen uit zoals 

omschreven in het 

convenant ‘veiligheid 

publieke taak’.  

 

 

 

De acht VPT maatregelen zijn: 

1. We laten externen weten wat onze organisatienorm 

van acceptabel gedrag is. 

2. Stimuleren dat werknemers elk voorval 

van agressie en geweld melden. 

3. Registreer alle voorvallen van agressie en 

geweld tegen werknemers. 

4. Train werknemers in het voorkomen 

van en omgaan met agressie en geweld. 

5. Reageer binnen 48 uur naar de dader die 

agressie en geweld heeft gebruikt tegen 

werknemers. 

6. Bevorder het (laten) doen van aangifte 

van strafbare feiten. 

7. Verhaal de schade op de dader. 

8. Verleen nazorg aan werknemers die 

slachtoffer zijn van agressie en geweld. 

Samenwerking BOA en 

Politie 

 

 

 

Boa’s hebben in onze gemeente geen geweldsbevoegdheid. Dat vraagt om een 

goede borging van afspraken tussen politie en gemeente over portofoongebruik, 

inzet tijdens late diensten, evenementen etc. Ook via gezamenlijke briefings 

kunnen BOA en politie in het kader van de persoonlijke veiligheid wekelijks 

samenwerkingsafspraken maken over specifieke omstandigheden, locaties en de 

bejegening van personen.   

 

Lokaal maatwerk Halt 

 

 

Halt begeleidt  scholen in het structureel aandacht geven aan Veiligheid Publieke 

Taak. 

 

 

Partijen 

 

Gemeente, Politie, OM, Corporaties, Jongerenwerk, Halt, Veiligheidshuis, 

Dorpsteams, Scholen. 
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3.5 Ondermijning 

Criminelen en criminele organisaties kunnen de (rechts)structuren in onze samenleving 

ondermijnen. Dit gebeurt door misbruik van legale instituties voor illegale 

activiteiten. De veiligheidspartners zetten zich in om dit tegen te gaan door meer te signaleren en te melden, 

informatie met elkaar te delen en het nemen van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale maatregelen. Het 

RIEC (regionaal informatie en expertisecentrum) speelt bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit een 

belangrijke rol. Het RIEC ondersteunt de veiligheidspartners bij de aanpak door de integrale 

informatievergaring te coördineren, bij digitale opsporing en het afpakken van crimineel geld en bestuurlijke 

vervolgmaatregelen.  

 

Wat Toelichting 

Invoeren lokale  

beleidsregels BIBOB 

 

De Wet ter bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (Bibob) maakt het mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid 

van criminele organisaties tegen te gaan. We willen voor diverse vergunning 

plichtige branches de Bibobtoets verplicht stellen bij nieuwe aanvragen. Te 

denken valt aan horecagelegenheden, coffeeshops etc. 

Uitvoeren 

hennepconvenant 

 

 

Het telen van wiet is een misdrijf en dus strafbaar. Hennepteelt veroorzaakt 

bovendien schade aan de woning en overlast voor de buren. Ook is het risico op 

brandgevaar groot. Bij het oprollen van verboden kwekerijen werken politie, 

Openbaar Ministerie, energiebedrijven, verhuurders en Belastingdienst, 

uitkeringsinstanties en gemeente samen. De huur wordt opgezegd en de woning 

ontruimd, de energie wordt afgesloten en niet betaalde kosten 

worden op de bewoner verhaald. De Belastingdienst heft belasting over niet 

aangegeven winst van de kwekerij en soms vindt ook strafrechtelijke vervolging 

plaats wegens belastingfraude. Uitkeringsinstanties zetten uitkeringen stop en 

vorderen de ten onrechte ontvangen uitkering terug. 

Bijhouden afvalstortingen 

 

 

Door politie en BOA’s worden regelmatig afvalresten van hennepteelt of xtc-

laboratoria gevonden in het bos. Alle afvalstortingen moeten op één centraal 

punt bij elkaar komen om meer inzicht te krijgen in de problematiek. 

Integraal controles 

 

 

 

In 2013 is er een proef geweest met een zogenaamde integrale controle.   

Er werd gecontroleerd op  GBA, uitkeringsfraude, belastingfraude, 

overbewoning  brandveiligheid, openstaande boetes etc. De ervaring van alle 

partners was dat deze dag zeer nuttig was in de zin van samenwerking en 

resultaat. In bijna alle panden was op bovenstaande punten sprake van 

onrechtmatigheden. Vanaf 2015 willen we tweemaal per jaar met alle partners 

een integrale controle uitvoeren op adressen die door politie, gemeentelijke 

diensten  of uitkeringsinstanties als verdacht worden omschreven. De regie op 

deze controles ligt bij de gemeente (veiligheid, vergunning en handhaving en 

burgerzaken)  Naast bovengenoemde  integrale controles zullen er altijd met 

spoed integrale controles plaatsvinden bij vermoedens van uitbuiting. 

Verder zal de coffeeshop jaarlijks onaangekondigd worden gecontroleerd.  

Bewustwording 

 

 

 

Medewerkers die direct klantcontact hebben (handhavers, baliepersoneel etc) 

moeten worden getraind in het herkennen en melden van signalen die kunnen 

wijzen op illegale prostitutie, arbeidsuitbuiting etc. 

 

Partijen Gemeente, Politie, Corporaties, VRU, OM,  RIEC, RSD en andere uitkerende 

instanties, Belastingdienst, RVS, Comensha. 
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3.6 Crisisbeheersing en maatschappelijke onrust 

De samenleving is door maatschappelijke, technologische en klimatologische ontwikkelingen 

kwetsbaar geworden. De gemeente is in het kader van crisisbeheersing verantwoordelijk voor het onderdeel 

bevolkingszorg. Hierbij moet gedacht worden aan taken op het gebied van crisiscommunicatie, opvang en 

verzorging en nafase (maatregelen gericht op herstel en normalisatie).Met de VRU, politie en andere 

partners bereiden we ons hierop voor zodat wij in staat zijn snel en effectieve hulp te bieden en de gevolgen 

voor personen, dieren, goederen en/of de economie zoveel mogelijk beperkt blijven.  

 

In het kader van maatschappelijke onrust anticiperen we op dreigingen van buitenaf. Dit gaat altijd in 

nauwe samenwerking met politie, justitie en maatschappelijke partners. Wanneer zich crises of situaties van 

(dreigende) maatschappelijke onrust voordoen, hebben deze prioriteit binnen de organisatie tot aan het 

moment waarop alle maatregelen tot herstel van het maatschappelijk leven zijn uitgevoerd en/of de dreiging 

is weggenomen. 

 

Wat Toelichting 

(OTO) 

Jaarlijks opleidings, 

trainings en oefenmoment 

voor crisisorganisatie. 

 

Bevolkingszorg is een wettelijke crisistaak. Maar in tegenstelling tot politie, 

brandweer en geneeskundige hulpverleners betreft het voor gemeenten geen 

dagelijks werk. Jaarlijks aandacht te besteden aan opleiding, training en 

oefeningen in het kader van crisisbeheersing is noodzakelijk om bij te blijven.  

Handelingsperspectief 

maatschappelijke onrust 

 

 

We zorgen ervoor dat we in samenwerking met lokale partners, buurgemeenten, 

politie en justitie weten hoe we op kunnen treden in situaties van (dreigende) 

maatschappelijke onrust. Hierbij kan gedacht worden aan ‘jihadreizigers’, 

zedenzaken, pestincidenten in buurten, ernstige geweldsincidenten, pandemieën 

etc. Een goed handelingsperspectief vraagt voortdurende training en bijscholing. 

 

Bijdrage aan regionale 

piketfuncties 

 

 

We leveren drie medewerkers aan de Veiligheidsregio Utrecht die binnen hun 

huidige functie ruimte krijgen om professioneel opgeleid te worden om een 

regionale piketfunctie te vervullen. Er bestaan 13 regionale piketfunctie die door 

meerdere personen ingevuld moeten worden. We leveren deze medewerkers in 

het kader van regionale crisisbeheersing waarbij we voor specialistische functies 

regionale expertise organiseren. Hiermee wordt voorkomen dat alle 26 

gemeenten in de Provincie deze expertise zelf in huis moeten halen. Het gaat om 

functies die betrekking hebben op informatiemanagement, crisiscommunicatie, 

procesbewaking etc. 

 

 

Partijen VRU, GHOR (geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen), 

Gemeente, Politie OM, RVS, Inwoners, Maatschappelijke organisaties., 

Nederlands Genootschap Burgemeesters. 
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4 Overige inzet 
 

In hoofdstuk 3 hebben we de onderwerpen behandeld waaraan we in de periode 2015-2018 prioriteit  

geven. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met wettelijke taken en regulier werk. We maken 

continu de afweging welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Hierin spelen de beschikbare middelen, 

de doorlooptijd, het gewenste kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het bestuur en de samenleving een 

belangrijke rol. 

4.1 Wettelijke taken 

Onderwerp Toelichting 

Huisverbod 

 

 

Bij huiselijk geweld kan de burgemeester op grond van de wet tijdelijk 

huisverbod een huisverbod van maximaal 28 dagen opleggen. Binnen 10 

dagen levert de adviseur openbare orde en veiligheid een advies aan de 

burgemeester waarin hij gemotiveerd aangeeft of het huisverbod wel/niet 

verlengd moet worden. Dit advies komt tot stand na de uithuisgeplaatste, de 

achterblijvers en de behandelend hulpverlener te hebben gehoord. 

 

Wet bijzondere opneming in 

psychiatrische ziekenhuizen 

 

 

De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt 

wanneer iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in een psychiatrisch 

ziekenhuis. Artikel 20 BOPZ geeft de burgemeester de bevoegdheid de 

betrokkene in bewaring te stellen wanneer de betrokkene gevaar 

veroorzaakt, het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis van de 

geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo 

onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging niet kan worden 

afgewacht en het gevaar niet op een andere manier kan worden afgewend. 

 

Bestuurlijke informatie 

justitiabelen 

 

 

 

 

Hierbij gaat het om het verstrekken van 

informatie aan burgemeesters over vrijkomende gedetineerden die ernstige 

gewelds- en zedendelicten gepleegd hebben om maatschappelijke onrust te 

voorkomen. Dit is belegd bij het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden in 

het Veiligheidshuis. Echter, bij een advies over lokale maatregelen zullen 

altijd de lokale politie en openbare orde en veiligheid regisserend zijn. 

 

Overlast/ leefbaarheid 

 

 

Op grond van artikel 174a gemeentewet, de APV, de drank en horecawet,  en 

de wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast  

kunnen verschillende vormen van overlast worden aangepakt. 

 

Opiumwet artikel 13b/ 

gemeentelijk coffeeshopbeleid 

 

Het gemeentelijke coffeeshopbeleid is gebaseerd op de Opiumwet. Het geeft 

duidelijk de voorwaarden aan voor vestiging en exploitatie van coffeeshops. 

Ook de bestuursrechtelijke sancties bij overtreding van de gedoogcriteria 

komen aan bod. 

 

Bibob 

 

De Wet ter Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur 

maakt het mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van criminele 

organisaties tegen te gaan. 

 

Wet Veiligheidsregio’s 

 

Wet Veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing te verbeteren. 
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4.2 Regulier werk en samenwerkingsverbanden 

Onderwerp Toelichting 

Vragen uit de samenleving 

 

 

Inwoners  hebben soms specifieke vragen op het gebied van veiligheid, 

overlast of verloedering.  Deze vragen komen doorgaans binnen via de 

meldlijn, dorpscoördinator of politie. Vaak gaat het om meldingen waar ook 

inzet vanuit andere gemeentelijke disciplines worden gevraagd. Bijvoorbeeld 

beheer openbare ruimte, vergunning en handhaving etc. Vanuit openbare 

orde en veiligheid vormen we waar nodig een verbindende schakel of nemen 

we de regie als de openbare orde en veiligheid in het geding is. 

 

Nazorg ex-gedetineerden 

 

Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis 

het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden ingericht met gelden van het 

Rijk. Hier worden ook concrete dagbestedings- en begeleidingstrajecten voor  

ingezet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze nazorg en deelt het 

werkgeverschap van de procesondersteuner nazorg met alle gemeenten 

binnen het politiedistrict Oost. 

 

Contractbeheer buitengewoon 

opsporingsambtenaar 

 

Het contractbeheer voor de buitengewoon opsporingsambtenaar ligt bij 

openbare orde en veiligheid. Hiermee volgen we de lijn van de VNG.  

Burgernet 

 

 

Door middel van een telefonisch netwerk worden bewoners via de 

meldkamer van de politie geïnformeerd over actuele veiligheidsaspecten in 

hun wijk en worden ze betrokken bij opsporingsactiviteiten. De gemeente is 

verantwoordelijk voor werving en relatiebeheer. In 2018 streven we naar een 

deelnemerspercentage van 15% (7200 deelnemers) 

 

Lokale 

samenwerkingsverbanden 

 

 

 

Op dit moment hebben alle scholen binnen het voortgezet onderwijs, IVA en 

TMO het convenant veilige school ondertekend. Dat houdt in dat we 

gezamenlijk zorgen voor een veilig schoolklimaat, korte lijnen, afstemming 

over protocollen,  preventielessen etc. 

 

In het licht van de decentralisaties hebben scholen aangegeven het van  groot 

belang te vinden om goed gepositioneerd te worden in  de dorpsnetwerken 

en meegenomen te worden in de veranderingen die worden doorgevoerd. 

 

Daarnaast hebben we overleg met (horeca)ondernemers over APV-

gerelateerde zaken, Drank en Horeca, en veiligheid in algemene zin. 

Advisering portefeuillehouder 

 

 

De portefeuillehouder veiligheid is lid van het Algemeen Bestuur VRU 

(brandweer en crisisbeheersing) en van het Districtelijk Veiligheidscollege 

(sociale veiligheid). Ter voorbereiding op deze vergaderingen worden vanuit 

openbare orde en veiligheid adviezen voorbereid. 

 

Explosieven WO-2 

 

 

 

Geregeld worden in onze gemeente explosieven uit de Tweede Wereldoorlog 

aangetroffen. Ook komt het voor dat er vanwege bouwprojecten historisch 

vooronderzoek en bodemonderzoek moet plaatsvinden. Vanaf 1 januari 2015 

vallen alle gemeenten onder de zogenaamde 70/30-regeling. Dat houdt in dat 

maximaal  70% van de kosten voor opsporing en ruimen van explosieven 

door het Rijk wordt vergoed.  

 

Bibob-onderzoeken 

 

Op basis van bestuurlijke rapportages vanuit politie en justitie kan de 

burgemeester besluiten bibob-onderzoek uit te voeren. Afhankelijk van de 

uitkomsten kunnen vergunningen ingetrokken of geweigerd worden.  
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5 Organisatie 
 

Burgemeester 

De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is daarvoor 

als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. De burgemeester heeft het opperbevel bij rampen, 

branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op het terrein van de openbare orde en 

veiligheid en hulpverlening. Binnen de lokale driehoek (gemeente, politie en 

OM) stemt hij af wat de rol van de politie is als het gaat om de uitvoerende taken binnen het IVP en welke 

capaciteit daaraan gekoppeld kan worden. Deze positie maakt het mogelijk om in te grijpen wanneer het 

draagvlak vermindert, afspraken niet worden nagekomen of een koerswijziging nodig is. 

  

Wethouders / College 

Werkzaamheden van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integraal veiligheidsprogramma 

waardoor veiligheid kan worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele college. 

Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft daardoor raakvlakken met bijna alle gemeentelijke 

afdelingen. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is op veiligheidsaspecten van het 

gemeentelijk beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van het Integraal Veiligheidsprogramma. 

 

Gemeenteraad 

De raad stelt eens in de vier jaar de kaders en het Integraal Veiligheidsprogramma vast en heeft een 

controlerende taak. De gemeenteraad laat zich ieder jaar informeren over de veiligheidsontwikkelingen. 

 

Overlegstructuur 

Op bestuurlijk niveau voert de burgemeester in het districtelijk veiligheidscollege overleg met politie en OM 

over de voortgang van de aanpak op strategisch niveau met betrekking tot veiligheid. Dit overleg vindt vier 

maal per jaar plaats. De burgemeester heeft daarnaast tweewekelijks overleg met de politiechef van het 

basisteam Heuvelrug en de adviseur openbare orde en veiligheid. Op het gebied van crisisbeheersing en 

rampenbestrijding heeft de burgemeester periodiek overleg met de districtscommandant brandweer en de 

accounthouder Veiligheidsregio Utrecht. 

 

Openbare orde en veiligheid in de organisatie  

De coördinatie en de uitvoering van het Integraal Veiligheidsprogramma is op dit moment belegd bij de 

adviseurs openbare orde en veiligheid van de afdeling Bestuursondersteuning. De adviseur openbare orde 

en veiligheid fungeert als adviseur en aanspreek punt voor burgemeester en interne en externe partners. 

Tevens is hij verantwoordelijk voor het verkrijgen en analyseren van relevante informatie en het vertalen 

van landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen naar beleid/interventies. Het taakveld openbare orde en 

veiligheid is inhoudelijk nauw verwant aan de  beleidsvelden maatschappelijke ontwikkeling en toezicht, 

vergunning en handhaving.  
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6 Communicatie  
 

Belang 
Communicatie en voorlichting zijn van groot belang binnen onze veiligheidsstrategie. We willen met onze 

communicatie een positieve bijdrage leveren aan de subjectieve veiligheid.  

 

Uitgangspunten 
- Objectivering door het bieden van duidelijke en juiste informatie; 

- Transparantie, Tijdigheid, Consistentie en Eenduidigheid; 

- Gebiedsgericht en doelgroepgericht; 

- Herkenbaar en benaderbaar4 

- Heldere verwachtingen over en weer 

 

Middelen 
- Meldlijn gemeentelijke website  

- Dorpscoördinatoren 

- Voorlichtingsbijeenkomsten afgestemd op gebied en doelgroep 

- Leefstijlgericht communiceren5  

- Inzet sociale media (ook sociale media die bij jongeren populair is) 

- Burgernet 

- NL-alert 

- Nieuwsbrief Veilig. Door alle inwoners aan te vragen via veilig@heuvelrug.nl 

- Inzet inwonerspanel voor advies over buurtinitiatieven veiligheid. 

 

                                                           
4 Hiermee wordt vooral gedoeld op politie en BOA/toezichthouders. We willen dat inwoners weten wie hun wijkagent is, wie de BOA 

is en hoe ze deze op eenvoudige wijze kunnen benaderen.  
5 Leefstijlgerichte communicatie is een manier om per dorp maatwerk toe te passen bij het benaderen en betrekken van inwoners en 

ondernemers bij onder andere (veiligheid)problematiek. 

mailto:veilig@heuvelrug.nl
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Bijlage 1  Raadsvoorstel kader IVP 
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Bijlage 2  Gebiedsscan Utrechtse Heuvelrug 



23 

 

Bijlage 3  Begroting IVP 2015-2018 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


