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1. HIGH IMPACT CRIMES

A. Aanpak Woninginbraken
  Doel

•  Slachtofferkans verkleinen door onze inwoners (en bewonersgroepen, zoals 

wijkplatforms, WhatsAppgroepen, etc.) actief te betrekken en bewust te maken 

wat ze zelf kunnen doen. 

• Pakkans vergroten door een nauwe(re) samenwerking met de politie, het 

Openbaar Ministerie en meer participatie van onze inwoners(groepen) én door 

innovatieve en technische werkwijzen. 

• Verdere daling van het aantal woninginbraken.

  Wat gaan we doen?

• Bewustwordingscampagnes 

• Preventieavonden 

• Continueren van de veelplegersaanpak (persoons gerichte aanpak)

• Cameratoezicht (waarbij we een goede afweging maken op basis van een 

pakket aan maatregelen) 

• Burgerparticipatie 

• Digitaal Opkoop Register (DOR) 

• Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) bij nieuwbouwprojecten 

• Inzet ANPR-camera’s (Automatic Number Plate Recognition)

• Afpakken waar mogelijk

Wat? Wanneer? Wie?

Digitale controles van het Digitaal 
Opkoop Register (DOR)
-  Alle opkopers zijn aangesloten op 

dit DOR en worden ook van de 
zijde van de gemeenten bezocht 
door de BOA’s.

-  Opsporingsonderzoek naar 
aanleiding van DOR-controles

Twee à drie keer per 
maand

Gemeenten

Politie (i.s.m. BOA’s)

Persoonsgerichte aanpak 
woninginbrekers

Gehele jaar Gemeente, OM en politie 
(waarbij de gemeente als 
trekker optreedt)

Na iedere woninginbraak 
besmettingsbrief bezorgen bij 
omwonenden

Gehele jaar Gemeenten

Deelname Donkere Dagen Offensief September tot en met 
maart

Gemeenten
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WhatsAppgroepen faciliteren Gehele jaar Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

De WhatsAppgroepen (150) van de 
gemeente Barneveld en 4 
buurtwachten 2x per jaar instrueren, 
informeren en bijpraten

Januari en September Gemeente Barneveld

Politiekeurmerk Veilig Woning (PKVW) 
2x per jaar onder de aandacht 
brengen door middel van een 
paginagrote advertentie op de 
gemeentelijke informatiepagina en 
door het Donkere Dagen Offensief 
door middel van een huis-aan-huis 
flyer.

Maart (Pagina)
September (Flyer)

Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel 
(met uitzondering van de 
huis-aan-huis flyer)

Op verzoek van wijkplatforms en/of 
Plaatselijk Belang 
informatiebijeenkomst organiseren 
(met ex-inbreker)

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Koppeling maken tussen Burgernet 
en de WhatsAppgroepen

Voorjaar 2019 Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Uitbreiding van (mobiel) 
cameratoezicht

Gehele jaar Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Er zijn 50 IP-camera’s ingezet op 
adressen waar een woninginbraak 
heeft plaatsgevonden. Evalueren van 
het effect en eventueel een vervolg.

Oktober Gemeente Barneveld

ANPR-camera’s op toegangswegen 
van de gemeente Barneveld zijn 
aangesloten op politienet. Deze pilot 
monitoren in de stuurgroep en waar 
mogelijk uitbreiden.

Februari 2019 Gemeente Barneveld

Opleggen van bestuurlijke 
maatregelen (last onder dwangsom)

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Verkeerscontroles tijdens de Donkere 
dagen tzv inbrekerswerktuigen

Oktober tot en met maart Politie

Adhoc ANPR-controles Gehele jaar Politie

Toezicht hot-times en hot-spots Gehele jaar Politie (i.s.m. BOA’s)

Deelname met 1 FTE aan het 
districtelijk woninginbrakenteam

Gehele jaar Politie

Analyseren van het 
woninginbrakenbeeld & trends en 
delen met partners en met 
WhatsAppgroepen.

Gehele jaar Politie

Actief communiceren over trends en 
ontwikkelingen op sociale media

Gehele jaar Politie

Na elke woninginbraak herbezoek 
door de wijkagent

Gehele jaar Politie

Na elke woninginbraak 
buurtonderzoek

Gehele jaar Politie

Bij iedere woninginbraak wordt een 
aanvraag gedaan voor forensisch 
onderzoek

Gehele jaar Politie
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Optreden bij aantreffen van diefstal 
afkomstige goederen in het DOR, in 
samenwerking met het OM. Het is 
daarvoor nodig dat de politie bij de 
aangifte serienummers vastlegt.

Gehele jaar Politie
Openbaar Ministerie

Afpakken waar mogelijk. Het OM 
heeft hierbij van de politie nodig het 
beslag leggen waar mogelijk.

Gehele jaar OM
Politie (het beslag leggen 
waar mogelijk)

Inzet woninginbrakenofficier Gehele jaar OM

Gerichte inzet van justitiële 
voorwaarden ter voorkoming van 
recidive

Gehele jaar OM

Toewerken naar ISD-maatregel waar 
mogelijk

Gehele jaar OM

Vergroten van de focus op 
eenheidsgrensoverschrijdende en 
internationale daders en 
dadergroepen van woninginbraak

Gehele jaar OM
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B. Tegengaan van geweld

  Doel
• Verminderen geweld door gerichte inzet en samenwerking met partners.

  Wat gaan we doen?
• Persoons gerichte aanpak

• Horecatoezicht

• Aanpak huiselijk geweld

• Preventieactiviteiten

• Uitvoering geven aan het Besluit Middelenonderzoek Geweldplegers

Wat? Wanneer? Wie?

Integrale persoonsgerichte aanpak 
van ernstige geweldplegers met 
multidisciplinaire problematiek

Gehele jaar Gemeenten (in 
samenwerking met 
politie, OM en 
Veiligheidshuis)

Preventieve zorg of zorg na een delict 
in gezinnen inzetten, gecoördineerd 
vanuit het Veiligheidshuis en na 
doorgeleiding van een casus door 
Veilig Thuis

Gehele jaar Gemeenten

Mobiele camera inzetten op die 
locaties en plaatsen, waar geweld is 
te verwachten

Gehele jaar Gemeenten

Uitvoering van de Wet BIJ (waarbij de 
gemeenten wordt geïnformeerd en de 
regie neemt bij de terugkeer van 
geweld- en zedenplegers)

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Bewustwording en signalering huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
bevorderen

Gehele jaar Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Uitvoering van het plan van aanpak 
van de Jongerenraad Barneveld (om 
alcoholgebruik in het verkeer door 
jongeren tegen te gaan)

Gehele jaar Gemeente Barneveld in 
samenwerking met 
FrisValley

Twee keer per jaar een grote 
preventieve controle door de BOA’s 
op het gebruik van alcohol in het 
horecagebied, met ondersteuning van 
de politie

Mei en november Gemeente Barneveld
Politie

Begeleiden en coördineren van de 
hulpverlening tijdelijk huisverbod 
(eventueel verlenging)

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Horecatoezicht in Barneveld, BOA-
toezicht iedere vrijdag en 
zaterdagavond/nacht

Iedere vrijdag- en 
zaterdagavond en 
-nacht

Gemeente Barneveld
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Invoeren van een collectieve 
horecaontzegging door KHN. 

Juni Gemeente Barneveld

Vergroten van de samenwerking en 
het beschrijven van de processen 
zorg-veiligheid, waaronder huiselijk 
geweld, kindermishandeling, 
complexe casuïstiek en aanpak 
personen met verward gedrag

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Opzetten Programma Aanpak 
Personen met Verward Gedrag

Mei Gemeente Scherpenzeel

Meldingen waarbij sprake is van 
geweld krijgen de hoogste prioriteit

Gehele jaar Politie

Opsporingsonderzoeken inzake 
geweld worden geprioriteerd

Gehele jaar Politie

Uitoefenen van bevoegdheden en 
taken in het kader van de Wet tijdelijk 
huisverbod door HOvJ

Gehele jaar Politie

Extra horecatoezicht in de weekenden Iedere vrijdag- en 
zaterdagavond en 
-nacht

Politie

Deelname Districtelijk Overvallen Team 
met 1 FTE

Gehele jaar Politie

Ondersteunen gemeentelijk beleid bij 
sluitingstijden horeca

Gehele jaar Politie

Integrale persoonsgerichte aanpak 
van geweldplegers met complexe 
problematiek in het Veiligheidshuis

Gehele jaar OM

Maken en uitvoeren van 
samenwerkingsafspraken met Veilig 
Thuis en politie ten aanzien van de 
aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Gehele jaar OM

Inzet OvJ huiselijk geweld-
kindermishandeling

Gehele jaar OM

Strafzaken afdoen aan de hand van 
contextinformatie

Gehele jaar OM
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2. ONDERMIJNING

  Doel
• Tegengaan van de georganiseerde criminaliteit door de bestuurlijke aanpak te 

versterken (met name door één integrale aanpak). 

• (Meer) zicht krijgen op de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in (en in 

de omgeving van) de basiseenheid Veluwe Vallei-Noord. 

• Vergroten van het bewustzijn van inwoners, inwonersgroepen en ondernemers 

voor ondermijnende georganiseerde criminaliteit. 

• Reduceren van de overlast en criminaliteit die wordt veroorzaakt door de 

doelgroep. 

• Uitvoering (blijven) geven aan het Hennepconvenant Oost-Nederland. 

• Vergroten van de kennis en het signaleren van mensenhandel. 

• Voorkomen dat gelden, die zijn bestemd voor zorgcliënten, in verkeerde 

handen terecht komen.

   Wat gaan we doen?
• Aanpakken van drugscriminaliteit door onder meer het sluiten van drugspanden 

(Wet Da-mocles). 

• Ontwikkelen van een duurzame en projectmatige aanpak ten aanzien van de 

doelgroep. We halen de doelgroep zoveel als mogelijk uit de anonimiteit door 

een persoonsgerichte aanpak die is gericht op een aanzienlijke afname van de 

groep overlast gevende en criminele personen. 

• Instellen van een Meld- en Analysepunt Ondermijning en trainen medewerkers 

(van bijvoorbeeld gemeenten) en partners zodat zij alert zijn op mogelijke 

misstanden die zij tegenkomen en die ook beter herkennen en vervolgens 

melden. 

• Actualiseren, uniformeren en uitbreiden van het BIBOB-beleid. 

• Intensiever samenwerken op basis van het Hennepconvenant Oost-Nederland. 

• Meer aandacht voor de veiligheid van en bedrijventerreinen, recreatieterreinen 

in het buitengebied. 

• Hanteren van een zerotolerancebeleid ten aanzien van strafbare feiten en 

gedrag dat de normen overschrijdt. 

• Afpakken (integraal) crimineel verkregen vermogen. 

• Invulling geven, samen met zorgorganisaties en -stellingen in Barneveld, 

Nijkerk en Scherpenzeel, aan onze rol in het kader van preventie, controle en 

handhaving met betrekking tot misstanden en fraude in de zorg. 

• Vergroten weerbaarheid. 

• Interne en externe communicatie. 



8 Gemeente Barneveld

• Versterken van de publiek-private samenwerking. 

• Ondermijningsartikel opnemen in APV’s. 

• Structureel toezicht. 

• Muteren en handhaven. 

• Zicht krijgen op de in de ondermijningsbeelden genoemde witte vlekken.

Wat? Wanneer? Wie?

Opstellen van een plan van aanpak 
ondermijning

April Gemeenten

Informatie gestuurde aanpak met 
ketenpartners aan de hand van 
ondermijningsbeelden

Gehele jaar Gemeenten

Actueel houden ondermijningsbeeld 
met ondersteuning 
Veiligheidspartners. 

Gehele jaar Gemeenten

N.a.v. hennepbericht werken conform 
Damoclesbeleid en sluiten panden

Gehele jaar Gemeenten

Het instrument BIBOB inzetten waar 
mogelijk (horeca, aanbestedingen, 
beschikkingen). 

Gehele jaar Gemeenten

Aanstellen Projectcoördinator 
Ondermijning

Vanaf tweede kwartaal Gemeente Barneveld
Gemeente Nijkerk

Plan van aanpak drugsdumpingen 
(wie doet wat)

Februari Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Alle signalen van MMA en CID 
oppakken en onderzoeken

Gehele jaar Politie

Vergroten weerbaarheid samenleving 
(via o.a. bijeenkomsten, publicaties)

Vanaf tweede kwartaal Gemeenten

Eens per jaar gezamenlijke controle 
op een recreatiepark

Maart Gemeente Barneveld

Ondersteuning bij controle en 
handhaving bestuur van 
recreatieparken

Maart Gemeente Barneveld

Opzetten preventieactie 
hennepkwekerijen (flyer, wijkgerichte 
acties met mobiel voorlichtingsmodel 
kwekerij)

April Gemeente Barneveld

Casusoverleg n.a.v. 
ondermijningsbeelden

Maandelijks Gemeente Nijkerk

Beleid formuleren t.a.v. 
ondermijningsgebieden (o.a. 
arbeidsmigranten, prostitutie)

Tweede kwartaal Gemeente Nijkerk

Versterking informatiepositie van 
bestuur

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Bestuurlijk instrumentarium uitbreiden 
(o.a. onderzoek naar lokale 
vergunningsstelsels)

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Vergroten weerbare overheid (o.a. via 
trainingen 

Vanaf tweede kwartaal Gemeente Nijkerk
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Onderzoek bij drugsdumpingen Gehele jaar Politie

Ondersteunen preventie en 
bewustwordingscampagnes 

Gehele jaar Politie

Keurmerk Veilig Buitengebied 
ondertekenen en starten met uitvoer 
maatregelen

Maart Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Opsporingsonderzoek en aanpak 
drugshandel en hennepkwekerijen

Gehele jaar Politie

Signaleren en vastleggen 
ondermijningssituaties

Gehele jaar Politie

Aanpak criminele 
samenwerkingsvormen

Gehele jaar Politie

In 20% van de hennepkwekerijen 
wordt beslag gelegd

Gehele jaar Politie

Focus op facilitators Gehele jaar Politie

Geoormerkte hennepcapaciteit Gehele jaar Politie

Iedere drugsdumping wordt 
behandeld als pd

Gehele jaar Politie

Inzet informatieplein, integrale 
stuurgroep en waar gewenst en 
mogelijk aan lokale RIEC casustafels

Gehele jaar OM

Inzet mensenhandel OvJ en –
secretaris. Presentaties DVO en 
grotere gemeenten. Gemeenten 
uitnodigen voor zittingen (een zitting 
doet meer dan een notitie)

Gehele jaar OM

Snel en adequaat signaleren van 
mensenhandel.

Gehele jaar OM

Inzet fraudeofficier en secretaris. 
Strafrecht als optimum remedium: als 
bijzondere factoren daartoe aanleiding 
geven zoals het ondermijnend 
karakter, kwetsbare slachtoffers, de 
omvang van de fraude

Gehele jaar OM

Afpakken crimineel vermogen Gehele jaar OM

Geoormerkte hennepcapaciteit (5 
hennepofficieren, drie secretarissen 
en een backoffice ten behoeve van de 
vijf districten)

Vereenvoudigde strafrechtelijke 
afdoening van hennepzaken bij ZSM

Gehele jaar OM

Focus op facilitators Gehele jaar OM

Uitvoering geven aan het regionale 
hennepconvenant

Gehele jaar Gemeenten
Politie
OM



10 Gemeente Barneveld

3. AANPAK OVERLAST IN 
WIJKEN EN BUURTEN

  Doel
• Een integrale aanpak om overlast in wijken en buurten tegen te gaan – waarbij 

we met name inzetten op een actieve samenwerking met inwoners, inwoners-

groepen en stakeholders.

• Meer inzicht in de aard en omvang van de problematiek met betrekking tot de 

overlast van en door personen met verward gedrag om dit vervolgens op een 

adequate manier met alle bij dit onderwerp betrokken partijen aan te pakken.

• Afname van het aantal incidenten van overlast en/of overlast gevende  

personen en het vergroten van het veiligheidsgevoel.

  Wat gaan we doen?
• Voorkomen en verminderen van (het ontstaan van) problematische jeugd en 

problematische jeugdgroepen.

• Voorkomen dat jongeren risicogedrag vertonen en risicogedrag verminderen.

• Aanpakken van voertuigcriminaliteit.

• Aandacht voor vermiste personen.

• Signaleren (in een zo vroeg mogelijk stadium) en stoppen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling en de negatieve gevolgen ervan verminderen.

• Samenwerkingsafspraken (verbinding) tussen sociaal domein en veiligheids-

domein en aandacht voor de online netwerken van jongeren.

• Sluitende aanpak mensen met verward gedrag.

Wat? Wanneer? Wie?

Mobiel cameratoezicht inzetten in die 
gevallen, waarbij grote 
overlastsituaties te verwachten zijn. 

Gehele jaar Gemeenten

Alle meldingen radicalisering melden 
aan de weegploeg van de politie

Gehele jaar Gemeenten

Het mede organiseren van een 
regionale thema bijeenkomst zorg en 
veiligheid door het veiligheidshuis 

Mei Gemeenten

(Preventieve) controles vanuit 
FrisValley op alcoholgebruik <18 jaar 
in sportkantines

Gehele jaar Gemeenten

Inzet op preventie drugsgebruik Gemeenten

Beleid formuleren ten aanzien van de 
aanpak woonoverlast (art. 151d 
Gemeentewet)

Vierde kwartaal van 2019 Gemeenten
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Aanpak fietsdiefstal continueren door 
blijvende inzet lokfietsen door politie 
en digitale aanpak door de boa’s via 
project Fris

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

In nauwe samenwerking met de 
wijkplatforms uitvoering geven aan de 
prioriteiten in de Veiligheidsmonitor: 
overlast hondenpoep, parkeeroverlast 
en snelheid in woonwijken. 

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Boa’s meer wijkgericht inzetten (eigen 
gezicht in de wijk) ter ondersteuning 
van de aanpak prioriteiten in de 
Veiligheidsmonitor

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Waar mogelijk en gewenst invoeren 
en uitbreiden vuurwerkvrije zone’s 
tijdens de jaarwisseling

December Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Opleggen van preventieve last onder 
dwangsom na geconstateerde APV 
overtredingen (inbrekerswerktuigen, 
drugs)

Gehele jaar Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Buurtbemiddeling blijvend 
ondersteunen en twee maal per jaar 
in de stuurgroep buurtbemiddeling het 
vervolg monitoren 

Maart en oktober Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Afsluiten Horecaconvenant Gehele jaar Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Regulier overleg met alle 
horecaondernemers, boa’s, politie, 
KHN en omwonenden.

Maart en November Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Horecaoverleg Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Aanpak jongerenoverlast Gehele jaar Gemeente Nijkerk
Gemeente Scherpenzeel

Samen met jongerenraad de 
mogelijkheid bekijken om de jongeren 
die in 2018 gebiedsverbod gekregen 
hebben op recreatiegebied Zeumeren 
in te zetten ter ondersteuning van 
preventieaanpak overlast

Mei-september Gemeente Barneveld

Gezamenlijk met de scholen een 
preventieactie op recreatiegebied 
Zeumeren tijdens examenfeesten

April Gemeente Barneveld

Waar mogelijk opleggen van 
huisverbod/verplicht melden aan 
overlastplegers tijdens jaarwisseling

December Gemeente Barneveld

Graffiti in het centrum van Barneveld 
snel verwijderen, en in alle gevallen 
aangiften met foto’s doen.

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Terugdringen van (woon)overlast (o.a. 
veroorzaakt door zorgmijders) door 
inzetten wet aanpak woonoverlast 
(artikel 151d Gemeentewet) of IBS 

Gehele jaar Gemeente Barneveld
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Plan van aanpak implementatie wet 
verplichte GGZ

Eind 2019 Gemeente Barneveld

Waar nodig districtelijke pilot 
projecten betreffende mensen met 
verward gedrag implementeren in 
lokale samenwerkingsovereenkomst  

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Bij complexe zorg-veiligheids 
casuïstiek wordt er lokaal 
opgeschaald naar veiligheidshuis 

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Meldpunt “niet pluis” waar onder 
andere woonoverlast kan worden 
gemeld, nog meer bekendheid aan 
geven via flyer/wijkgerichte acties/
social media 

Maart Gemeente Barneveld

In beeld gebrachte illegale horeca 
conform vastgestelde 4-sporenbeleid 
(bestemming/APV/D&H/

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Brandveiligheid) checken en waar 
nodig gevaarlijke situaties beëindigen. 

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Evaluatie huidige horecabeleid 
2016-2020 en voorbereiden nieuw 
horecabeleid

December Gemeente Barneveld

Meldingen aantreffen illegale prostitutie 
door speciaal aangewezen politieteam 
oppakken conform vastgesteld beleid. 

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Verbeteren samenwerking betrokken 
partners

Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Ondersteunen projectmatige aanpak 
bij overlast in wijken en buurten

Gehele jaar Politie

Bespreken ernstige signalen school-
jeugd tijdens ZAT-overleg om snel, 
effectief en efficiënt te kunnen handelen.

Gehele jaar Politie

Huisbezoek PGA’er Gehele jaar Politie

Vermiste personen monitoren en urgente 
vermisten actief opsporen. Dit met 2 
taakaccenthouders, in totaal 405 uur. 

Gehele jaar Politie 

Bezoeken/contact leggen met 
jeugdgroepen/hangjongeren, dit in 
goede samenwerking met de boa’s 
en zo nodig benaderen van hun 
wettelijk vertegenwoordigers

Gehele jaar Politie

Strafzaken afdoen aan de hand van 
contextinformatie en strafrecht als 
optimum remedium

Gehele jaar OM

Bijdragen aan duiden jeugdgroep en 
maken concept plan van aanpak

Gehele jaar OM

Persoonsgerichte integrale aanpak bij 
personen met multidisciplinaire 
problematiek

Gehele jaar OM

Uitvoering geven aan het convenant 
ondertekend door politie, GGZ, OM 
en ambulances in Oost-Nederland, 
waarin afspraken staan om de 
samenwerking te verbeteren

Gehele jaar Politie
OM
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4. CYBERCRIME EN GEDIGITA-
LISEERDE CRIMINALITEIT

  Doel
• Creëren van bewustwording van risico’s van cybercrime en gedigitaliseerde 

criminaliteit.

  Wat gaan we doen?
• Sterke inzet op bewustwording.

• Opleiding van medewerkers van gemeenten.

• Aandacht voor zaken als sexting, internetfraude en preventie aan de kant van 

de gemeente.

Wat? Wanneer? Wie?

Een voorlichtingsbijeenkomst voor 
ondernemers, met ondersteuning van 
het RIEC om hen te wijzen op de risico’s 

N.t.b. Gemeente Barneveld
Gemeente Scherpenzeel

Een voorlichtingsbijeenkomst op alle 
scholen met ondersteuning van 
gespecialiseerd bureau op alle scholen 
voor voortgezet onderwijs om jongeren 
te wijzen op de gevaren van sexting.

N.t.b. Gemeente Barneveld

Bewustwordingstraining medewerkers Gehele jaar Gemeente Nijkerk

Stopgesprekken met (met name 
minderjarige) verdachten van 
gedigitaliseerde criminaliteit

Gehele jaar Politie

Alle zaken met opsporingsindicatie 
worden opgepakt

Gehele jaar Politie

Interne kennisverbreding ten behoeve 
van signaleren en aangifteproces

Gehele jaar Politie

Inzet cybercrime OvJ Gehele jaar OM

Vervolgen van criminelen die zich op 
grote schaal bezig houden met cyber - 
crime en gedigitaliseerde criminaliteit

Gehele jaar OM

Interne digiklas OM (om kennis en 
expertise binnen het hele OM te 
bevorderen)

Gehele jaar OM

Startteam OM Politie (voor een efficiënte 
sturing op cyberzaken, ook bij BT’s). 
Deelname door de OvJ/secretaris.

Gehele jaar OM
Politie

Alternatieve interventies (Hackright), 
knock and talk bij jonge first-offenders 
die experimenteren

Gehele jaar OM
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OVERIGE AANDACHTSVELDEN

A. Verkeersveiligheid
Wat? Wanneer? Wie?

Uitvoering geven aan de maatregelen 
opgenomen in het jaarplan van het 
Gemeentelijk Verkeers- en 
Vervoersplan (GVVP) 

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Motto: ‘iedere nacht een acht’: iedere 
nacht een aanhouding voor rijden 
onder invloed alcohol/drugs

Gehele jaar Politie

Deelname aan landelijke controles 
Trivium

Gehele jaar Politie 

Hit en run controles alcohol/drugs 
met VHT

8x per jaar Politie

3 statische controles tijdens DDO Politie

Verkeerscontroles gebaseerd op 
landelijke verkeerskalender en 
verkeershandhavingsplan naar 
aanleiding van ongevallenanalyse

Gehele jaar Politie

Verbeteren doorlooptijd artikel 5 en 6 
WvW zaken

Gehele jaar OM

B. Evenementen
Wat? Wanneer? Wie?

Evenementenbeleid 2016-2020 
evalueren en voorbereidingen treffen 
nieuw beleid 2020-2023. 

April Gemeenten

Processen beschrijven voor 
samenwerking met o.a. organisatoren 
bij evenementen

Derde kwartaal Gemeenten

Jaarwisseling beschouwen als 
grootste evenement in de gemeente 
en dit jaarlijks met alle 
veiligheidspartners monitoren en 
beleid opstellen

Vanaf september Gemeenten

beschouwen als grootste evenement 
in de gemeente en dit jaarlijks met alle 
veiligheidspartners monitoren en 
beleid opstellen

Vanaf september Gemeenten
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Organisator houdt toezicht bij zijn 
evenement. De vergunning wordt 
gecontroleerd door een daarvoor 
opgeleide boa. Indien nodig toezicht 
en handhaven openbare orde en 
verkeersveiligheid door politie.

Gehele jaar Gemeente Barneveld

Risico inventarisatie en advisering 
gemeente bij vergunningaanvraag

Gehele jaar Politie

Toezicht bij risico-evenementen Gehele jaar Politie

C. Dierenwelzijn
Activiteit Planning Trekker

Alle 114 meldingen oppakken door 
gespecialiseerde medewerker

Politie

D. Executie
Activiteit Planning Trekker

Executie van openstaande vonnissen Gehele jaar Politie

Minimaal 10 executiedossiers van 
‘onvindbaren’ in behandeling

Gehele jaar Politie

E. Korpscheftaken
Controle verlofhouders Wet Wapens en Munitie. Iedere drie jaar worden zij door de 

politie gecontroleerd.

Activiteit Planning Trekker

1/3 van de verlofhouders controleren Gehele jaar Politie

F. Dienstverlening &  
Slachtofferzorg
Activiteit Planning Trekker

< 15 minuten ter plaatse bij 
spoedmeldingen in 85% van de 
meldingen

Gehele jaar Politie

< 30 minuten ter plaatse bij NU-
meldingen

Gehele jaar Politie
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binnen 14 dagen aan alle aangevers 
van HIC delicten terug melden wat er 
met de aangifte is gedaan

Gehele jaar Politie

Ieder slachtoffer krijgt een 
informatiefolder

Gehele jaar Politie

Bij ieder slachtoffer beoordelen of 
sprake is van vermoeden van 
kwetsbaarheid en zo nodig 
beschermingsmaatregelen nemen

Gehele jaar Politie

Interne scholing voor meer kennis en 
aandacht slachtoffer

Februari en maart Politie

G. Afpakken
Activiteit Planning Trekker

In minimaal 5% van de 
vermogencriminaliteit en Opiumwet 
zaken wordt beslag gelegd slachtoffer

Gehele jaar Politie

Foto: Jacob-Carl Pauw - PauwMedia

Ontwerp: Interface Communicatie, Ede 

annet
Getypte tekst

annet
Getypte tekst
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester enwethouders van 12 februari 2019W.M. van de Werken			H.H. de Vriessecretaris				burgemeesterAldus vastgesteld op 12 februari 2019H.H. de Vriesburgemeester
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