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Inleiding 
Voor u ligt het uitvoeringsprogramma Integraal veiligheidsbeleid 2020. In dit 

uitvoeringsprogramma geeft het college aan op welke manier zij samen met de ketenpartners 

(o.a. politie, justitie, VRR, partijen uit het sociaal domein en inwoners) uitvoering geeft aan de 

prioriteiten zoals de raad die in zijn vergadering van 26 maart 2019 heeft vastgesteld.   

Deze prioriteiten zijn: 

1. De aanpak van ondermijning 

2. Aanpak criminaliteit  

3. Aanpak van Overlast en veiligheid in de buurt  

4. Aanpak risicovolle en kwetsbare inwoners 

5. Aanpak polarisatie 

6. Fysieke veiligheid 

 

Het bevorderen van de veiligheid in de stad heeft, zoals ook uit het college-akkoord blijkt, een 

hoge prioriteit. Veiligheid is niet alleen een verantwoordelijkheid van de gemeente. Een 

integrale aanpak en intensieve  samenwerking met zowel interne als externe partners én het 

betrekken van inwoners zijn sleutelwoorden. 

 

De gemeente Maassluis heeft de afgelopen jaren een aantal initiatieven genomen om inwoners 

meer bij het beleid en de uitvoering te betrekken. Een aantal van deze initiatieven heeft zich 

vertaald in bijvoorbeeld overleg op wijkniveau en de wijkdeals. Doel hierbij is om de 

leefbaarheid in de wijk te verhogen en de sociale cohesie te versterken. Het college kiest ervoor 

om burgerparticipatie in relatie tot veiligheid verder te ontwikkelen en te versterken.  

Onder andere door de huidige projecten (o.a. buurtpreventie) te handhaven en indien nieuwe 

initiatieven zich voordoen, deze te faciliteren. 

We willen inwoners niet alleen betrekken bij de uitvoering van activiteiten in het kader van 

veiligheid, maar ze ook meer betrekken bij het tot stand komen van het uitvoeringsprogramma.  

vandaar dat we voor het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2021 de samenwerking 

zoeken met onze inwoners.  

 

Bij de behandeling van de kadernota IVB heeft de raad ervoor gepleit meer aandacht te 

besteden aan de communicatie rondom veiligheid.   

Maassluis communiceert al enkele jaren over maatregelen en resultaten en dit zal de komende 

jaren gecontinueerd en zo mogelijk geïntensiveerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van 

de eigen website, de gemeentepagina in de Schakel en door persberichten. Maar ook het 

gebruik van social media en middelen als de tekstkar en bewonersbijeenkomsten  worden hierbij 

ingezet. Hierbij communiceren we over preventieve maatregelen, resultaten en bieden we 

zoveel mogelijk handelingsperspectief. 
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1 Prioriteit Ondermijning 

Ondermijnende criminaliteit, ofwel georganiseerde criminaliteit, bestaat uit alle vormen van 

misdaad die een bedreiging vormen voor de integriteit van onze samenleving. Ondermijnende 

criminaliteit is vaak een verwevenheid van de onderwereld met de bovenwereld; het is niet altijd 

zichtbaar of merkbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de burger en de overheid. De 

aanpak hiervan vraagt om een georganiseerde overheid en een integrale aanpak. Een onderdeel 

hiervan is de bestuurlijke aanpak, op grond waarvan de overheid maatregelen kan nemen die de 

georganiseerde criminaliteit in de activiteiten belemmeren of frustreren. Het college stelde in 

2019 de nota Ondermijning vast, in 2020 wordt uitvoering gegeven aan die nota.  

In juli 2019 tekende het college het convenant landelijke stuurgroep interventieteams.  

Door aansluiting bij de Landelijke Stuurgroep interventieteams (LSI), wordt samenwerking met 

diverse ketenpartners gezocht om integraal onrechtmatig gebruik van overheidsgelden en 

overheidsvoorzieningen tegen te gaan, belasting- en premiefraude te bestrijden en 

geregistreerde vermogensdelicten terug te dringen. 

Daarnaast neemt Maassluis deel aan de Landelijke aanpak adresfraude. Het juiste woonadres is 

van groot belang. Alle overheidsdiensten gebruiken daarvoor de Basisregistratie Personen (BRP), 

die de gemeente onderhoudt. Zorg, onderwijs, politie, brandweer, sociale dienst, belastingen: 

overal speelt het adres een bepalende rol.   

Gemeenten en rijksdiensten zoals de Belastingdienst, het Centraal Justitieel Incassobureau en de 

politie krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie. Deze signalen delen zij 

via het Informatieknooppunt van LAA, dat ze analyseert en geschikt maakt voor onderzoek door 

gemeenten. Gemeenteambtenaren doen vervolgens adresonderzoek en corrigeren waar nodig 

de BRP. 

Wat gaan we doen? 

Aanpak Ondermijning 

Aanpak adres gerelateerde fraude 

 

Inzet: de ondermijnende werking van georganiseerde criminaliteit en de lokale inbedding voorkomen 
Ambitie: uitwerking van de Nota Ondermijning  

Hoe wanneer wie 

Uitvoeren en implementeren Nota Ondermijning  Vanaf 2020 gemeente 

Awareness training ondermijning 2e kwartaal 2020 gemeente 

Opzetten lokaal informatieoverleg ondermijning en 
intern meldpunt 

3e kwartaal 2020 Gemeente 

Integrale bedrijfscontrole 4 maal per jaar Gemeente 

Controle op naleven verleende APV-vergunningen en 
ontheffingen 

Doorlopend Gemeente 
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Controle op naleven wet- en regelgeving Drank- en 
horecawet 

doorlopend Gemeente 

Regulier overleg met RIEC  2 maal per jaar en 
verder op verzoek 

gemeente/RIEC 

Integrale horeca controle 5 maal per jaar Gemeente 

Uitvoeren aanpak Heling Wekelijks  Gemeente/politie 

 

Inzet:  aanpakken adres gerelateerde fraude 
Ambitie: in 2020 worden 120 adressen in het kader van LSI in onderzoek genomen en 100 adressen in het 
kader van LAA.  

Hoe Wanneer Wie 

Deelname LSI. 
Partijen brengen risicovolle adressen in het 
maandelijks casusoverleg in, deze adressen 
worden integraal gewogen. Indien adres bij 
meerdere partijen als risicovol voorkomt, wordt 
een onderzoek ingesteld (o.a. d.m.v. huisbezoek). 
Indien nodig wordt n.a.v. het onderzoek 
opgetreden door betrokken partijen. 

Doorlopend. Casusoverleg is 
maandelijks 

Gemeente, UWV, de 

Sociale Verzekeringsbank 

(SVB) , Belastingdienst/ 

Toeslagen, Dienst 

Uitvoering Onderwijs 

(DUO), Openbaar 

Ministerie, het ministerie 

van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid 

(Inspectie SZW) , Politie, 

Afdeling 

Vreemdelingenpolitie 

Identificatie en 

Mensenhandel (AVIM), 

Immigratie- en 

naturalisatiedienst (IND) 

Deelname LAA 
onderzoeken worden uitgevoerd door 
medewerker handhaving op verzoek van 
Publiekszaken.  

Doorlopend Gemeente/LAA 

 

Inzet: opstellen beleid mensenhandel   

Opstellen beleid mensenhandel 4e kwartaal 2020 gemeente 
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2. Prioriteit aanpak criminaliteit 

De aanpak van de high impact crimes heeft blijvende aandacht. In maart 2018 heeft het college 

het Integrale Plan van Aanpak Veiligheid vastgesteld. Dit plan van aanpak is breder opgesteld 

dan alleen voor het onderwerp woninginbraken. Ook de aanpak met betrekking tot straatroven, 

overvallen, fietsendiefstallen, autodiefstallen en heling worden hierin benoemd. Concreet wordt 

hierin aangegeven welke acties worden verricht met betrekking tot de genoemde onderwerpen.  

Aan de uitvoering van het Plan van aanpak wordt in 2020 verder uitvoering gegeven. Ook is 

vanuit het Coalitie Akkoord de wens van het college, te weten inzet op drugsaanpak, hierin 

opgenomen. 

 

Wat gaan we doen? 

Uitvoering plan van aanpak Veiligheid 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Aanpak Drugsoverlast.  

 

Inzet: afname van het aantal HIT-delicten.  
Ambitie: Een afname van het aantal HIT-delicten t.o.v.2018. Het aantal aangiften woninginbraken neemt af 
met 5% t.o.v. 2019. Het betrekken van inwoners en het vergroten van bewustwording van de eigen rol en 
verantwoordelijkheid.  

Hoe Wanneer Wie 

Het uitvoeren van het plan van aanpak Veiligheid Doorlopend Gemeente/ MDM/politie 

Donkere dagen offensief  Voorjaar en najaar gemeente/politie/BP 

Inwoners bewust maken van eigen 
verantwoordelijkheid, informeren over inzet 
vanuit gemeente. 

Doorlopend Gemeente 

Organisatie veiligheidsmarkt 3e  kwartaal Gemeente 

Persoonsgerichte aanpak van daders van HIT-
delicten 

Doorlopend Veiligheidshuis/politie/gemeente 

Inzet mobiele camera units Indien noodzakelijk Gemeente /politie 

Subsidieregeling preventieve maatregelen 
inbraak**  

2e kwartaal Gemeente 

Bestuurlijke maatregelen (o.a. opleggen last onder 
dwangsom) worden, indien mogelijk, ingezet om 
inbraken te voorkomen 

Doorlopend gemeente 

 
*HIT= High Impact Target, ofwel delicten met hoge impact op veiligheidsgevoel 
** Er vindt op dit moment nog onderzoek plaats naar de mogelijkheden en de inhoud van een subsidieregeling.  
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Inzet: Het vergroten van veiligheid in winkelgebieden voor winkeliers en winkelend publiek 
Ambitie: Er is een KVO in alle winkelcentra.  

Hoe Wanneer Wie 

Continuering  Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in 
winkelcentrums Binnenstad, Palet, Steendijkpolder en 
Koningshoek 

Doorlopend Gemeente/politie/onder
nemers 

Inzet H&T tijden sluiting van winkels op koopavonden 1e kwartaal en 4e 
kwartaal  

Gemeente 

 

Inzet:  aanpak drugsoverlast 
Ambitie: het aantal meldingen drugoverlast neemt af met 5% t.o.v. 2019 

Hoe Wanneer Wie 

Pilot toezicht verdovende middelen horeca.  
handhaving en toezicht gaat meer zichtbaar 
aanwezig zijn in het centrum op 
zaterdagavond/begin van de nacht. Hierbij wordt 
vooral gelet op personen die het kennelijke doel 
hebben om verdovende middelen te verkopen of 
te koop aan te bieden. Daarnaast wordt 
gesurveilleerd op druggebruik. 
 

Start in voorjaar. Inzet vooral 
op de zaterdagavonden. 

Gemeente/politie/onder
nemers 

Gerichte controles op hotspots Doorlopend  Politie 

Uitvoering hennepaanpak Indien hennepkwekerij 
wordt aangetroffen/ bij elke 
melding wordt onderzoek 
ingesteld 

Gemeente/Steding/ 
Politie/Domeinen 

Herzien Damocles beleid (inclusief herzien 
bestuurlijke aanpak en convenant) 

2e kwartaal  Gemeente 

 

Inzet:  Deelname ZSM in Veiligheidshuis 
Ambitie: 

Hoe Wanneer Wie 

ZSM staat voor Zorgvuldig, snel en op maat. 
Oftewel een methodiek van de strafketen onder 
regie van het OM. Iedereen die is aangehouden 
voor een veelvoorkomend misdrijf, zoals auto-
inbraak, winkeldiefstal en vernieling, wordt 
binnen zes uur besproken met het doel om zo 
snel en betekenisvol mogelijk de meest passende 
afdoeningsmogelijkheid inzetten (betekenisvolle 
interventie: betekenisvol voor dader, slachtoffer, 

Hele jaar gedurende 5 dagen 
per week.  

gemeente 
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directe omgeving en samenleving). Dit kan straf 
zijn, maar ook een alternatieve of aanvullende 
(zorg)interventie. De gemeente levert een 
bijdrage door een deel van de informatie aan te 
leveren over verdachte. 
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3. Prioriteit aanpak overlast en veiligheid in de buurt 

 

De activiteiten die vallen onder deze prioriteit richten zich op het veiliger maken van straten, 

buurten en wijken. Het gaat daarbij om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, 

overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een 

oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan verlichting, zichtlijnen, snoeien van 

groenstroken, e.d. 

 

Een belangrijke ontwikkeling binnen het  veiligheidsdomein is de participatie van inwoners.  

Participatie bevordert de weerbaarheid en de zelfredzaamheid van inwoners. De rol van de 

gemeente is hierbij soms faciliterend, soms coördinerend. Naast fysieke aanpassingen in de 

woonomgeving zal nadrukkelijker aandacht worden besteed aan het sociale domein en de 

verbinding tussen verschillende groepen in de wijken. Hoe aantrekkelijk een wijk of buurt is 

wordt immers niet uitsluitend bepaald door de fysieke voorziening maar ook door de (informele) 

netwerken van de mensen die er wonen en de mate waarin zij een bijdrage leveren aan hun 

woonomgeving.  

Ook in onze stad zien we een toenemende behoefte aan cameratoezicht. De gemeente heeft de 

beschikking over 2 mobiele camera units. De 2 mobiele camera’s worden, evenals voorgaande 

jaren, aan de hand van het beleidskader ingezet. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de 

burgemeester, in nauwe samenwerking en samenspraak met de Politie. 

 

Wat gaan we doen? 

- Stimuleren burgerparticipatie 

- Aanpak Woonoverlast 

- aanpak kleine ergernissen 

  

Inzet: Stimuleren van burgerparticipatie en faciliteren van burgerinitiatief. 
Ambitie: Zo veel mogelijk inwoners actief betrekken bij het veiligheidsbeleid van de gemeente. De projecten 
Waaks en Buurtpreventie worden gecontinueerd, inzet is uitbreiding van het aantal bewoners dat 
deelneemt.  
Eind 2020 zijn 2500 burgers  aangesloten op Burgernet.  

Hoe Wanneer Wie 

Continueren project waaks. Het project wordt in 2020 
opnieuw opgepakt 

doorlopend Gemeente 

Buurtpreventie in de hele stad. 
Werving van nieuwe vrijwilligers blijft onverminderd 
doorgaan. Het op peil houden van het vrijwilligersaantal 
vraagt veel inspanning en ondersteuning.  

In het kader van de professionalisering en behoorlijke 
groei van Buurtpreventie heeft de coördinator 
Buurtpreventie het CCV om advies gevraagd. In 
samenwerking met een adviseur wordt een heidag 
georganiseerd met de team- coördinatoren van 

doorlopend Gemeente/CCV 
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Buurtpreventie, senior handhaving en politie om te 
kijken hoe we buurpreventie zo effectief mogelijk in 
kunnen zetten. 

Stimuleren deelname Burgernet doorlopend gemeente/Politie 

Faciliteren Whatsapp groepen. 
Organiseren van een bijeenkomst voor alle deelnemers 
aan de whatsapp groepen 

Doorlopend 
2e kwartaal  

Ondersteuning wordt 
gecontinueerd. 

Organisatie Maassluis 1 dag extra veilig. 
er wordt binnen buurtpreventie nog nagedacht hoe deze 
dag wordt ingevuld.  

3e kwartaal Buurtpreventie i.s.m. 
gemeente/politie 

 

Inzet: Aanpak woonoverlast.  
Ambitie: meldingen van woonoverlast worden indien nodig integraal opgepakt.  

Hoe Wanneer Wie 

Uitvoering aanpak woonoverlast. 
meldingen van woonoverlast worden beoordeeld en 
opgepakt. Maandelijks vindt een casusoverleg 
woonoverlast plaats. Hier worden casussen besproken 
die om een bredere aanpak vragen of waarvan de 
aanpak complex is.  

Doorlopend Gemeente/MDM/Vestia/ 
Politie 

Inzet bestuurlijke maatregel Indien nodig Gemeente 

Casussen waarbij sprake is van woonoverlast in 
combinatie met zorg worden opgepakt in de 
veiligheidskamer. 

Doorlopend Gemeente/ 
MDM/politie/zorgpartners 

Beleid Overbewoning Voor de zomer Gemeente 

 

Inzet: Aanpak kleine ergernissen 
Ambitie:  Het aantal meldingen hondenoverlast, zwerfvuil/aanbieden huisvuil en vandalisme neemt af.  
Meldingen m.b.t. kleine ergernissen die binnenkomen worden binnen 2 dagen afgehandeld.  

Hoe Wanneer Wie 

Inzet van H&T op meldingen m.b.t. hondenoverlast, 
zwerfvuil/aanbieden huisvuil, vandalisme  

Pro actief en n.a.v. 
meldingen 

Gemeente 

Inzet op fout parkeren Doorlopend Gemeente 

 

Inzet: MCU inzetten als onderdeel van maatregelen tegen diverse delicten (overlast, diefstal etc) 
 

Hoe Wanneer Wie 

Inzet MCU op diverse plekken in de stad. De gemeente 
beschikt over 2 MCU’s. 

Doorlopend gemeente/politie 
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Verkennen vast cameratoezicht bij de drie metrostations 
in Maassluis 

4e kwartaal Gemeente 

 

Inzet: Pilot Rent-a-BOA 
Ambitie:  Het aantal meldingen hondenoverlast, zwerfvuil/aanbieden huisvuil en vandalisme neemt af.  
Meldingen m.b.t. kleine ergernissen die binnenkomen worden binnen 2 dagen afgehandeld.  

Hoe Wanneer Wie 

In de pilot ‘’ rent a boa ‘’ krijgen inwoners directe 
invloed  op de inzet van de Buitengewoon 
opsporingsambtenaar (Boa). De opzet is dat inwoners in 
contact komen met de Boa en samen een plan maken 
hoe bepaalde problemen in de openbare ruimte 
aangepakt kunnen worden. Te denken valt aan 
hondenoverlast, parkeeroverlast, verkeersovertredingen 
en andere overlast in de openbare ruimte. Vervolgens 
wordt bekeken hoe de problematiek gezamenlijk 
aangepakt kan worden. Wanneer meerdere inwoners 
problematiek melden in een bepaalde wijk of in een 
bepaald gebied, wordt eerst het gesprek aangegaan. 
Centraal staat vervolgens hoe de problematiek 
gezamenlijk aangepakt kan worden en hoe het 
naleefgedrag duurzaam verbeterd kan worden. Daarbij 
wordt het principe en volgorde van de naleefstrategie uit 
het handhavingsbeleid gevolgd: communicatie, 
preventie, toezicht en sancties 

3e kwartaal  Gemeente/bewoners 
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4. Prioriteit Aanpak risicovolle en kwetsbare inwoners 

 

In het uitvoeringsprogramma is aandacht voor een brede groep kwetsbare personen. Te denken valt 

aan oudere inwoners, mensen met verward gedrag en jongeren die door omstandigheden in een 

kwetsbare positie verkeren. De focus van de aanpak ligt daar waar mogelijk op preventie. 

 

veiligheid en senioren  

De toenemende vergrijzing en extramuralisering van de zorg maken dat de doelgroep senioren extra 

aandacht vraagt. Met name minder zelfredzame bewoners vormen een kwetsbare groep. Dat gaat 

enerzijds over het veiligheidsbesef en de handelingsbekwaamheid van inwoners vergroten. We 

zetten in 2020 vooral in op voorlichting.  

 

Wat gaan we doen? 

- Uitvoeringsprogramma Verward gedrag 

- Aanpak Huiselijk geweld 

- Aanpak risicovolle jeugd  

 

Inzet: Implementatie van de Uitvoeringsagenda Verward gedrag (eind 2018 door de raad vastgesteld) 

Hoe Wanneer Wie 

Continuering E33 overleg (opvolging meldingen bij 
politie door Vraagraak en GGZ) 

Doorlopend Gemeente/GGZ/Politie/wijkteam 

het organiseren van trainingen voor professionals 
in de wijk en achter de loketten. 

2e kwartaal  Politie/gemeente/VH 

Starten met een zgn. Focusgroep. Een groep 
ervaringsdeskundigen die de gemeente van advies 
over de uitvoering van de uitvoeringsagenda 
adviseert.  

3e kwartaal  Gemeente 

Deelname EPA overleg (ernstig psychiatrische 
aandoeningen)  in veiligheidshuis 

Indien nodig VH/gemeente 

 

Inzet: Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling 
Ambitie:  Gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling worden adequaat en tijdig opgepakt 

Hoe Wanneer Wie 

Inzet huisverbod Indien noodzakelijk Politie/gemeente/ VT 

Inzet preventief huisverbod Indien noodzakelijk Politie/gemeente/VT 

Deelname casusoverleg veiligheidshuis doorlopend VT/gemeente 
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Inzet: aanpak risicovolle jeugd 
Ambitie:  Door integrale aanpak zorgen dat jongeren met (risico op) normafwijkend of grensoverschrijdend 
gedrag niet afglijden naar criminele circuit.  

Hoe Wanneer Wie 

Risicovolle jeugd wordt in de weegploeg van de 
veiligheidskamer “gewogen”. N.a.v. bevindingen van de 
weegploeg vindt integrale aanpak plaats in wijkteam, 
veiligheidskamer of veiligheidshuis.   

Doorlopend Politie/justitie/gemeente
/leerplicht/jongerenwerk 

Inzet van jongerencoaches Doorlopend Envers/welzijn E25 

Het Regionale Meld- en Coördinatiepunt voortijdig 
schoolverlaten (RMC) maakt onderdeel uit van de 
centrumregeling Leerrecht. De wettelijke taak kwetsbare 
jongeren in beeld te brengen en te coördineren opdat zij 
worden toe geleidt naar school, zorg, dagbesteding of 
werk. is samen met leerplicht ondergebracht bij de 
gemeente Vlaardingen. 

doorlopend RMC/ gemeente 

Caseload GOSA:  

Inzet:  een afname van overlastklachten over jongeren 
Ambitie: Aantal meldingen neemt af naar 7 per 1000 inwoners. Het aantal jongeren dat een Haltverwijzing 
krijgt is 20.  

Hoe Wanneer Wie 

Groepsaanpak Indien nodig Gemeente/Politie/jonger
enwerk 

 inzet toezichthouders in avond vier avonden in de 
week 

Gemeente 

Inzet locatie gebonden jongerenwerk. Aanbieden van 
activiteiten in jongerencentrum InBlik.  

InBlik is 7 dagen per 
week open.  

Welzijn E25 

Inzet ambulant jongerenwerk. Aanspreken van (hang) 
jongeren op straat op gedrag dat wordt ervaren als 
overlastgevend.  

Vaste rondes en 
n.a.v. meldingen van 
inwoners, politie of 
gemeente 

Welzijn E25 

Uitvoering van leerwerkstraffen (voorheen taakstraffen) Indien nodig Halt Nederland 

 

Inzet:  Aanpak jeugd en alcohol 
Ambitie:  Het aantal jongeren onder de 18 dat met alcohol wordt aangetroffen in openbare ruimte of 
openbare gelegenheid neemt af. 

Hoe Wanneer Wie 

Controles op naleving verbod schenken aan 

minderjarigen 

Doorlopend Gemeente 
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Herijking aanpak jeugd en alcohol. Hierbij wordt 

nadrukkelijk de verbinding met het Regionaal preventie 

akkoord roken, overgewicht en alcoholgebruik gezocht. 

4e kwartaal  Gemeente/Youz/Welzijn 

E25 

Controles op verbod indrinken in buitenruimte Doorlopend gemeente/ Politie 

Preventie activiteiten middelengebruik jongeren. Voorjaar  Youz/onderwijs 

 

Inzet: Aandacht voor senioren en veiligheid. 
Ambitie: Bij dit thema wordt de verbinding gezocht met het thema eenzaamheid. 

Hoe Wanneer Wie 

Voorlichtingsbijeenkomsten gericht op senioren. Veilig 
thuis wonen 

3e en 4e kwartaal  Gemeente/brandweer/ 
politie 

Bijeenkomst a la broodje brandweer 2e kwartaal  Gemeente/politie 

Aansluiten regionale campagne bevorderen gebruik c02 
en rookmelders. 

Doorlopend Gemeente/VRR 

 

Inzet: bieden van nazorg ex gedetineerden  
Ambitie: In 2020 maken 10 ex- gedetineerden gebruik van nazorg 

Hoe Wanneer Wie 

Het bieden van nazorg aan ex-gedetineerden op de 
volgende vijf leefgebieden: ID-bewijs, huisvesting, 

inkomen & werk, schulden en zorg. 

Doorlopend Gemeente 
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5. Prioriteit aanpak polarisatie 

 

Ook in Maassluis vindt een verscherping plaats van het maatschappelijk debat. In het kader van de 

aanpak Polarisatie zet de gemeente vooral in op het leggen van verbinding tussen de verschillende 

groepen in Maassluis. Dit doen we onder andere door continuering en uitbreiding van het netwerk 

van sleutelfiguren. Dit netwerk, dat op dit moment bestaat uit negen gemotiveerde vrijwilligers met 

een goede informatiepositie. Zij genieten aanzien en hebben het vertrouwen binnen de lokale 

gemeenschappen. Het netwerk dient als klankbordgroep en heeft een signaleringfunctie op het 

gebied van polarisatie. Daarnaast wordt gewerkt aan het stimuleren en nader vormgeven van 

samenwerking in het netwerk met concrete thema’s ten behoeve van de bewustwording en de 

preventieve aanpak. In 2020 wordt de samenwerking gezocht bij de uitvoering van de nota 

Integratiebeleid.  

De persoongerichte aanpak van personen die mogelijk radicaliseren vindt plaats in het 

Veiligheidshuis. 

 

Wat gaan we doen? 

- Netwerk sleutelfiguren 

- Deskundigheidsbevordering professionals 

- Weerbaarheid jongeren en ouders. 

Inzet: Voorkomen maatschappelijke spanningen  
Ambitie: Aanpak volgens de richtlijnen van het ministerie.    

Hoe Wanneer Wie 

Verdere verbreding en versterking van het netwerk van 

sleutelfiguren. In 2020 wordt het netwerk geborgd 

binnen de gemeentelijke organisatie en wordt ingezet op 

verbreding., onder andere door het netwerk te 

betrekken bij de uitvoering van de nota Integratiebeleid  

Doorlopend Gemeente  

Deelname casusoverleg veiligheidshuis Indien noodzakelijk Gemeente 

Uitvoering project Veilige moskee. In vervolg op de 

eerder gehouden veiligheidsschouw bij de Turkse 

moskee en het islamitisch centrum worden daar 

voorlichtingsbijeenkomsten gehouden.     

2e en 3e kwartaal Gemeente, politie, 
brandweer 

Regionale afspraken m.b.t. de inzet van 

versterkingsgelden NCTV. In 2020  wordt ingezet op o.a. 

deskundigheidsbevordering 1e lijnsmedewerkers, 

vergroten weerbaarheid jongeren en ouders.  

Doorlopend Gemeente,  
jongerenwerk  en 
Rijksinstituut 
opleidingen 
Radicalisering (ROR) 

Bijeenkomst “ben jij Maassluizer”.  

Aan de hand van de documentaire “ben jij Maassluizer”, 

wordt een bijeenkomst georganiseerd door het netwerk 

sleutelfiguren over dit thema.  

Januari  en juni  Welzijn E25/netwerk/ 
gemeente 
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Awareness extreem-rechts en extreem links voor 1e lijn 

medewerkers   

3e kwartaal  gemeente 

Verdiepingscursus ‘Inside Polarisation’. Voor 

professionals wordt een verdiepingscursus over het 

tegengaan van polarisatie aangeboden.  

1e kwartaal  Gemeente i.s.m. 
Veiligheidsalliantie 
Rotterdam 
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6. Prioriteit fysieke veiligheid 
 

De doelstelling wat betreft externe veiligheid is niet uit te drukken in het maximum aantal 

calamiteiten en incidenten, elk incident is er één te veel. Er moet gestreefd worden de kans op 

een calamiteit zo minimaal mogelijk te maken en de reactie op een calamiteit te verbeteren.  

Om dit te behalen worden controles uitgevoerd en trainingen georganiseerd.  

De gemeente is zo goed als mogelijk voorbereid op eventuele calamiteiten of incidenten en 

heeft de crisisorganisatie adequaat ingericht.  

De gemeente Maassluis maakt deel uit van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Het beleid 

voor de gemeentelijke bevolkingszorg wordt dan ook in gezamenlijkheid vastgesteld en 

uitgevoerd. Samen met de Veiligheidsregio wordt zorggedragen voor versterking van zowel het 

beleid als het beheer op het gebied van industriële veiligheid, risico- en crisisbeheersing, 

rampenbestrijding en mono- en multidisciplinaire afstemming, multidisciplinair grootschalig 

opleiden, trainen, oefenen en optreden.  

Daarbij is juiste informatie een randvoorwaarde. Zonder een goede invulling van de 

informatiebehoefte kan van een adequate risicobeheersing en incidentbestrijding geen sprake 

zijn. Personeel is opgeleid en wordt jaarlijks beoefend.  

 

In samenwerking met een tweetal andere gemeenten zijn er officieren van dienst Bevolkingszorg 

die via piketdienst 24 uur per dag klaar staan om aan die zorgtaak bij rampen en calamiteiten 

inhoud te geven.  

In 2020 wordt ingezet op een verdere professionalisering van de crisisorganisatie.  

 

Ten aanzien van de jaarwisseling volgen we de landelijke en regionale ontwikkelingen. Indien 

nodig zal het college/de raad nader geïnformeerd worden over eventuele aanpassingen in wet- 

en regelgeving of beleid.  

 

Wat gaan we doen? 

- zorgdragen voor een professionele crisisorganisatie 

- aandacht voor veiligheid bij evenementen 

- zorgdragen voor een veilige jaarwisseling 

 

Inzet: Crisisbeheersing 
Ambitie:  de gemeente Maassluis beschikt over een professionele en slagvaardige crisisorganisatie.   

Hoe Wanneer wie 

Versterking gemeentelijke crisisorganisatie 1e halfjaar  Crisisteams 

Training beleidsteam Nader te plannen College/ Gemeentelijk 
beleidsteam 

Organiseren oefeningen crisisteams i.s.m. Vlaardingen 
en Schiedam (Samenwerking met gemeenten 
Vlaardingen en Maassluis wordt verder versterkt door 

Doorlopend Gemeente 
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stapsgewijs gezamenlijk te gaan opleiden, trainen en 
oefenen (OTO) met specifieke aandacht voor 
crisiscommunicatie) 

Alarmerings en opkomstoefening Aantal maal per jaar 
alarmeringsoefening 
Opkomstoefening 
(onverwachts 
eenmaal per jaar) 

Gemeente 

 

Inzet: Het vergroten van de veiligheid van evenementen 
Ambitie: Bij (grote) evenementen zijn partijen tijdig op de hoogte van voorwaarden en is afstemming tussen 
betrokken partijen optimaal.  

Controle vergunningsvoorwaarden 
evenementen 

Doorlopend Gemeente 

Vooroverleg met diverse partijen bij grote 
en bijzondere evenementen 

Indien nodig, in 
elk geval voor de 
Furiade en 
intocht 
Sinterklaas 

gemeente/brandweer/politie/ 
organisatie  

 

Inzet : Hulpdiensten 
ambitie: hulpverleners zijn snel en tijdig ter plaatse om de benodigde hulp te verlenen 

Bereikbaarheid woningen voor hulpdiensten 
(foutparkeren, te smalle straten) 

1e kwartaal  Gemeente 

Wervingsactie vrijwilligers brandweer 

ondersteunen ism Brandweer 

Doorlopend gemeente/brandweer/politie/ 
organisatie  

Stimuleren inzet burgerhulpverleners* 2e kwartaal  Gemeente/HartslagNu 

*Burgerhulpverleners zijn mensen die zijn opgeleid om te kunnen reanimeren. Bij een reanimatiemelding 

worden zij via het systeem van HartslagNu ook gealarmeerd om naar de locatie van de hulpbehoevende te 

gaan en starten direct met de reanimatie, in afwachting van de komst van de professionele hulpverleners. In 

2020 wordt een aantal bijeenkomsten belegd met de burgerhulpverleners om met elkaar door te nemen hoe 

de hulpdiensten omgaan met reanimatiemeldingen. In Maassluis zijn op dit moment 306 Burgerhulpverleners 

aangesloten bij HartslagNu. In de media zullen wij promoten dat meer mensen, zie kunnen reanimeren, zich 

ook aansluiten bij dit oproepsysteem. 

 

Inzet: Jaarwisseling 
Ambitie: Een veilig verloop van de jaarwisseling.  

Voorbereidingen veilige jaarwisseling Start aug.  Gemeente/politie/jongerenwerk 

Handhaving vuurwerkverbod December Politie/gemeente 

 


