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Ondermijning
-   Sluiting drugspanden

-   Outlaw motorcycle gangs tegengaan

-   Uitbuiting/mensenhandel aanpakken

-   Aanpak op (criminele) personen, locaties en fenomenen

-   Vergroten maatschappelijke verantwoordelijkheid en meldingsbereidheid 

-   Inzetten op ambtelijke en bestuurlijke integriteit (waaronder BIBOB)

-   Aanpakken van PGB-fraude 

-   Organiseren van integrale acties met politie, gemeenten en belastingdienst

-   Inzet BIBOB-beleid 

-   Openstaande vorderingen direct incasseren bij ondermijners

-   Aanpakken van huisjesmelkers

-   Nauwe samenwerking met Meld Misdaad Anoniem

-   Leerstoel ondermijning 

-   Doorontwikkeling Bureau Ondermijning

-   Actualisering beleid, zoals herziening coffeeshopbeleid en opstellen beleid  

    uitbuiting en slecht levensgedrag

Verbinding Zorg en Veiligheid 
-   Aandacht voor kwetsbare jongeren; zorg bieden om te voorkomen dat zij 

op het criminele pad gaan

-   Versterken samenwerking met zorgpartners

-   Inzet Wijk-GGZ’er

-   Uitvoering geven aan aanpak verwarde personen

-   Bieden van passend zorgaanbod ter vermindering van recidive 

-   Vroegsignalering van problemen en inzet op preventie met zorgpartners, 

    politie en Casade

-  Project ‘Leertuinen’ rondom informatie-uitwisseling zorg & veiligheid

Overlast
-   Toepassen flexibel cameratoezicht 

-   Laagdrempelig contact met burgers en terugkoppelen aan melders

-   Inzet Bestuurlijk Interventieteam

-   Aanpak overlast door overbewoning arbeidsmigrantenpanden 

-   Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding drugsdealen 

High Impact Crimes
-   Communicatie op basis van actualiteiten 

-   Inzet lokfietsen tegen fietsendiefstal

-   Stimuleren en faciliteren buurtpreventie en whatsapp-groepen

-   Verspreiden brieven in de wijk na gepleegde woninginbraak of serie auto-inbraken 

-   Project Waaks voor hondenbezitters

-   Stimuleren en faciliteren Keurmerk Veilig Ondernemen

-   Opleggen last onder dwangsom na APV-overtreding inbrekersgereedschap

-   Controle op bijhouden Digitaal Opkopersregister bij opkopers

-   Preventie op cybercrime
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 WIJ BETREKKEN ONZE 

INWONERS EN ONDERNEMERS

ACTIEF BIJ VEILIGHEID

2. Preventie en
    levensstructuur

3. Vroegtijdige
    signalering

7. Passend
    vervoer

8. Passende
    ondersteuning,
    zorg en staf

4. Melding

5. Beoordeling en
    risicotaxatie

6. Toeleiding

 1. Inbreng mensen
    met verward gedrag
    en omgeving

 9. Informatie-
     voorziening


