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Geachte leden van de raad,
Hierbij ontvangt u het Actieplan Veilig 2020. Als jaarlijks onderdeel van het Integraal
Veiligheidsbeleid wordt in het Actieplan Veilig beschreven wat vanuit de gemeente en de politie de
prioriteiten zijn. De prioriteiten worden gezamenlijk besproken, uitgewerkt en uitgevoerd.
Voor 2019 waren als prioriteiten benoemd: woninginbraken, voertuigcriminaliteit, ondermijning,
sociale problematiek en jeugd.
De prioriteiten voor 2020 zijn tot stand gekomen op basis van de evaluatie Actieplan Veiligheid
2019, een analyse van het Integraal Veiligheidsbeleid, de veiligheidscijfers en de zogeheten ‘straat’
informatie van de wijkagenten en de boa’s. Als prioriteiten voor 2020 zijn benoemd: Woning- en
voertuigcriminaliteit, Ondermijning en sociale problematiek.
Op bestuurlijk niveau voer ik tweewekelijks overleg met de politie en de staf veilig waarin o.a. de
prioriteiten van dit Actieplan Veilig worden besproken. Als uit de ambtelijke overleggen naar boven
komt dat er bijsturing noodzakelijk is wordt dat in deze overleggen voorgelegd en besproken. Waar
nodig besluit ik tot een koerswijziging. Mocht dit aan de orde zijn zal ik u als gemeenteraad
hierover informeren.
Wanneer u het op prijs stelt verzorg ik graag samen met de politie en de boa’s een toelichting.
Met vriendelijke groet,
namens het college van de gemeente Albrandswaard,
de burgemeester,

drs. Jolanda de Witte

Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E
info@albrandswaard.nl
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Voorwoord
Een plezierige en veilige leefomgeving voor alle bewoners van Albrandswaard, dat is het uitgangspunt van het
Actieplan Veilig 2020. In dit plan staan de prioriteiten en bijbehorende acties voor het komend jaar. Daarbij is
nadrukkelijk ook aandacht voor het voorkomen van misdrijven. Om dit alles mogelijk te maken staan politie,
brandweer en gemeente 24 uur per dag 7 dagen in de week paraat om de veiligheid van onze inwoners te
waarborgen. Dat is een groot goed.
Basis
De prioriteitenlijst voor 2020 is tot stand gekomen onder andere na de evaluatie van het Actieplan Veilig 2019.
Verder is gebruik gemaakt van de beschikbare criminaliteitscijfers en het onderzoek waarstaatjegemeente.nl.
Daarnaast zijn de prioriteiten tot stand gekomen met brandweer, politie en onze Boa’s. Zij zijn de ogen en oren op
straat en weten wat er speelt op straat- en buurtniveau.
Wij vinden het belangrijk dat voor de prioriteitstelling niet alleen naar de cijfers wordt gekeken, maar dat ook
accenten worden gelegd op basis van de actualiteit. Het veiligheidsgevoel en de gebeurtenissen in de wijk zijn
daarom voor ons minstens zo belangrijk - en misschien nog wel belangrijker – dan de cijfers bij het maken van een
goede afweging.
GGZ
De aanwezigheid van de GGZ instellingen Antes en Fivoor in onze gemeente speelt een grote rol bij het
veiligheidsgevoel van onze inwoners. Vanwege de impact van deze instellingen is samen met hen een apart actieplan
opgesteld. Dit plan is (onder andere) gebaseerd op input vanuit bewonersavonden.
Rekenkamerrapport
Begin 2019 heeft de rekenkamercommissie een rapport uitgebracht over het gemeentelijk veiligheidsbeleid. In dit
rapport presenteert de rekenkamercommissie een aantal conclusies en aandachtspunten. Zij geven zij onder andere
aan dat het veiligheidsbeleid te weinig concreet is (door geen cijfers te benoemen) en dat niet duidelijk is hoe de
prioriteiten tot stand zijn gekomen. Daarnaast vragen zij aandacht voor de verhouding van prioriteiten tussen het
Actieplan Veilig en het Integraal Veiligheidsbeleid. Een ander aandachtspunt is dat er geen tot weinig (tussentijdse)
evaluatiemomenten zijn vastgelegd. De conclusie en aandachtspunten uit het rekenkamerrapport zijn deels verwerkt
in het Actieplan Veilig. De overige zaken worden meegenomen in de herziening van het Integraal Veiligheidsbeleid
die voor volgend jaar op de agenda staat.
Met het Actieplan Veilig werken wij ook komend jaar weer samen met partners én inwoners aan een nog veiliger
Albrandswaard!
Jolanda de Witte
Burgemeester Albrandswaard
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Inleiding
In het Actieplan Veilig staan de prioriteiten benoemd voor het komend jaar. Het college stelt jaarlijks het, bij het
Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) behorende uitvoeringsprogramma, Actieplan Veilig vast. Dit Actieplan Veilig is een
coproductie van de afdeling Openbare Orde, Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie.

Gezamenlijk actieplan
Basisteam Oude Maas en de gemeente Albrandswaard hebben dit jaar voor de vierde keer samen een Actieplan
Veilig opgesteld. De eerste keer dat politie en gemeente een plan opstelden met een gezamenlijke aanpak was in
2017. Voor die tijd was de jaarlijkse gebiedsscan van het basisteam Oude Maas en het uitvoeringsprogramma op
basis van het IVB van de gemeente twee aparte trajecten. Beide partijen vonden echter dat het beter moest kunnen
vanuit het gemeenschappelijke doel: de veiligheid binnen de gemeente optimaliseren. De meerwaarde die we behalen
met dit gezamenlijke Actieplan Veilig is dat we gezamenlijk de capaciteit en acties benoemen om vervolgens dit op
elkaar af te stemmen.

Prioriteiten
Voor dit Actieplan Veiligheid zijn de volgende drie prioriteiten benoemd: Woning- en Voertuigcriminaliteit,
Ondermijning en Sociale Problematiek. Deze prioriteiten zijn naar voren gekomen uit de analyse van het IVB, de
evaluatie Actieplan Veiligheid 2019, de veiligheidscijfers en de zogeheten ‘straat’ informatie van de wijkagenten en de
boa’s.
Het onderwerp Jeugd, wat vorig jaar nog als prioriteit was benoemd, is opgenomen in de zogenaamde ‘going concern’
zaken van de afdeling Openbare Orde. Dit onderwerp is naar deze lijst verschoven omdat het afgelopen jaar er weinig
jeugdoverlast meldingen of meldingen van hangplekken zijn binnengekomen. Middels de reguliere werkzaamheden
wordt dit onderwerp verder opgepakt. Mocht er extra aandacht voor dit onderwerp weer wenselijk zijn, dan wordt dit
onderwerp weer als prioriteit opgepakt.

Nieuw integraal veiligheidsbeleid
Als onderliggende basis voor het Actieplan Veilig ligt het IVB. Het huidige IVB loopt af in 2020. Daarom wordt in 2020
gewerkt aan een nieuw integraal veiligheidsbeleid 2021-2024. In samenwerking met de betrokken partijen, de
objectieve en subjectieve veiligheid wordt de herziening van het IVB opgesteld.

Leeswijzer
In het eerste hoofdstuk wordt teruggekeken naar de resultaten van 2019. Daarna volgt in hoofdstuk twee uitleg over
het Actieplan Veilig 2020 waarna in hoofdstuk drie de prioriteiten worden uitgewerkt.
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Evaluatie Actieplan Veiligheid 2019
Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben er verschillende zaken plaatsgevonden op het gebied van veiligheid. Er is
een nieuwe burgemeester aangetreden, er hebben op allerlei onderwerpen acties plaatsgevonden, over meerdere
onderwerpen is er aandacht gevraagd en de Operationeel Wijkagent Expert (WOE) is gewisseld. Al met al een jaar
met veel veranderingen, maar zeker ook met verbeteringen en nieuwe inzichten. In onderstaand overzicht wordt
uiteengezet welke acties er zijn uitgevoerd in 2019.
Cijfers
Kijkend naar de objectieve veiligheid (cijfers) zijn er op veel gebieden dalingen gerealiseerd, maar er zijn ook een
aantal stijgingen te zien. De grootste dalingen zijn gerealiseerd op de onderwerpen diefstal/inbraak woning,
bedreiging en diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis. Helaas zijn er ook stijgingen te zien in de onderwerpen
mishandeling, diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, diefstal van fietsen en huiselijk geweld.

Bron: Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

Het is altijd moeilijk om duiding te geven aan de stijgingen en dalingen van de cijfers. Een mogelijke verklaring van de
daling kan zijn dat onze preventieve acties een positieve uitwerking hebben gehad. Dat onze inwoners naar
aanleiding van deze acties extra bewust zijn en zelf extra maatregelen hebben genomen. Verklaring voor een stijging
kan gevonden worden in extra aangiftes (voor bijv. mishandelingen en diefstallen). De afgelopen jaren is er extra
ingezet op bewustzijnsverhoging voor het doen van een aangifte. Bij een stijging wil het niet direct zeggen dat onze
gemeente onveiliger is geworden, het kan ook zeggen dat mensen zich bewuster zijn van zaken en sneller een
melding doorgeven.

Inzet op de prioriteiten
Voor het jaar 2019 waren een vijftal prioriteiten benoemd die in het bijzonder werden aangepakt. Eventuele nieuwe of
opkomende onderwerpen konden ervoor zorgen dat de aandacht wat minder naar deze prioriteiten ging. In 2019 is er
veel inzet geweest op het beperken van overlast en onduidelijkheid rondom de cliënten van Fivoor en Antes.
Woninginbraken en voertuigcriminaliteit
In het kader van woning- en voertuigcriminaliteit is er afgelopen jaar veel inzet geweest op preventie. Deze inzet is
zowel fysiek als via de social media kanalen gepleegd.
De volgende acties hebben er plaatsgevonden:
- Via social media en de Schakel zijn er meerdere preventie artikelen gedeeld;
- Tijdens de verschillende BuurTenten heeft dit onderwerp extra aandacht gekregen;
- In de week van de veiligheid, begin Donkere Dagen Offensief, is dit onderwerp benoemd;
- De politie, boa’s en studenten van het Zadkine college hebben Rhoon doorkruist om bewoners alert te maken en tips
te verstrekken;
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- De wijkagenten en de boa’s hebben in elke kern leren hoesjes uitgedeeld voor de keyless entry auto’s zodat deze
minder aantrekkelijk worden voor diefstal;
- Op de piekmomenten is er particuliere beveiliging ingezet voor extra ogen en oren in de wijk.
- Met de reguliere wijkschouws zijn eventuele knelpunten in de openbare ruimte benoemd en aangepakt. Tijdens de
schouw is er tevens extra aandacht gevraagd voor de donkere plekken in de wijk.
Jeugd
De werkgroep jeugd en overlast is in 2019 voortgezet. De meldingen met betrekking tot jeugdoverlast zijn integraal
opgepakt en met de bewoners die een overlast melding hebben gedaan is contact opgenomen. Vanuit de gemeente
is er afgelopen jaar geen extra inzet gepleegd op het onderwerp jeugd. Dit omdat er weinig overlastmeldingen binnen
kwamen en er geen “hotspot” locaties waren.
Ondermijning
Ondermijning heeft ook in 2019 volop de aandacht gekregen. Dit onderwerp heeft verder vorm gekregen binnen de
BAR-organisatie door middel van de werkgroep ondermijning en het uitlopen van verschillende (binnengekomen)
signalen.
De volgende acties hebben er plaatsgevonden:
- Er heeft een controle plaatsgevonden in de Jachthaven van Rhoon;
- De aanpak Stop Heling is van start gegaan en wordt verder uitgerold in 2020;
- Voor het onderwerp spookbewoning zijn er meerdere Basisregistratie Personen (BRP) controles uitgevoerd;
- Er zijn twee bestuurlijke waarschuwingen uitgedeeld in het kader van de Opiumwet 13B;
- Meerdere binnengekomen signalen zijn geanalyseerd en verder onderzocht in samenwerking met de politie.
Daarnaast heeft de gemeenteraad middels een bijeenkomst een introductie gekregen over het thema Ondermijning.
Deze introductie is verzorgd door de politie.
Sociale problematiek
Het thema sociale problematiek is een lastig in te kaderen onderwerp. Onder deze term valt binnen onze aanpak o.a.
huiselijk geweld, mishandeling en andere problematieken achter de voordeur. Omtrent dit onderwerp is het contact
tussen de wijkagenten en het wijkteam Albrandswaard verbeterd en zijn er twee huisverboden opgelegd.
De focus bij dit onderwerp ligt ook in het netwerken en (tijdig) informatie uitwisselen met als uitgangspunt een
verbeterde integrale samenwerking op het onderwerp sociale problematiek.
Daarnaast heeft dit thema extra aandacht gekregen door de onrust die is ontstaan bij inwoners over de verloven van
de cliënten vanuit Fivoor en de overlast van de cliënten van Antes. Middels meerdere bijeenkomsten is hier aandacht
aan besteed en meerdere bewonersvragen zijn beantwoord. Dit traject wordt in 2020 voortgezet.
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Actieplan Veilig 2020
Het Actieplan Veilig 2020 is bedoeld voor het management van de gemeente, politie en voor de professionals die zich
dagelijks bezighouden met het verbeteren van de veiligheid binnen de gemeente Albrandswaard. In het Actieplan
worden de uitgangspunten van de gemeente en de politie concreet gemaakt in acties.
Koppeling bestaand beleid
De gemeentelijke prioriteiten komen voort uit het Integraal Veiligheidsbeleid. Per jaar worden er een aantal prioriteiten
benoemd door de gemeente en de politie. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om alle prioriteiten gezamenlijk te
benoemen. Hierdoor kunnen we de capaciteit effectievere en efficiënter inzetten.
Prioriteiten 2020
Om tot de prioriteiten voor 2020 te komen is er via meerdere kanalen informatie opgehaald. Begonnen is met de
evaluatie (zie pagina 4 en 5) van het Actieplan Veilig 2019. Er zijn ook gesprekken geweest met de wijkagenten en de
boa’s met de vraag welke grootste problemen zij in de wijken ervaren en/of signaleren. Ook is er gekeken naar de
onderzoeken met betrekking tot de subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel). Aan de hand van al deze informatie en
landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn de volgende drie prioriteiten
benoemd:
- Woninginbraken en voertuigcriminaliteit
Uit de politiecijfers van het 1e en 2e kwartaal (zoals beschreven op pagina 4) constateren we dat aandacht voor
woninginbraak en voertuigcriminaliteit een prioriteit blijft. Vorig jaar hebben we middels preventie regelmatig aandacht
gevraagd voor deze onderwerpen. We merken dat deze acties goed aanslaan en nuttig zijn om voort te zetten. De
cijfers met betrekking tot woninginbraak laten misschien wel een lichte daling zien ten opzichte van vorig jaar, maar
dat neemt het belang voor preventie over dit onderwerp niet weg. Deze criminaliteitsvorm heeft een sterk verband met
het veiligheidsgevoel waardoor elke woninginbraak er één te veel is. Uit de cijfers met betrekking tot
voertuigcriminaliteit zien wij een stijging in het aantal meldingen. Maar gezien de fluctuatie in cijfers van de afgelopen
jaren blijft dit onderwerp een aandachtspunt.
- Ondermijning
Vanuit de gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het monitoren van landelijke trends die ook hun doorslag hebben op
het lokaal beleid. Ondermijning is een thema dat zowel landelijk als lokaal de prioriteit krijgt. Dit thema is vervlochten
met meerde criminaliteitsvormen en daardoor ook complexer in de aanpak. De aanpak ondermijning heeft afgelopen
jaar in de BAR-organisatie verder vorm gekregen en voor 2020 is het noodzakelijk om deze aanpak nog beter in te
bedden in de ambtelijke organisatie. Daarnaast dienen, net zoals in 2019, verschillende (uiteenlopende) acties
uitgevoerd te worden om maatschappelijke inmenging te voorkomen.
- Sociale problematiek
Op basis van de gesprekken met betrokken partijen, regulieren werkoverleggen en acties in de wijken is een integraal
behoefte uitgesproken om de sociale problematiek aan te pakken. Dit thema omvat geen objectief overzicht, maar is
puur gebaseerd op de ervaringen van de betrokken partijen in de wijk. Bij dit thema kan gedacht worden aan huiselijk
geweld, mishandeling of zorgproblematiek. Hierbij willen we proberen om sneller grip te krijgen op problemen achter
de voordeur. Dit thema is prioriteit op het gebied van veiligheid vanwege de link die er vaak ligt met/in de criminaliteit
en met het veiligheidsgevoel.
Naast de bovengenoemde prioriteiten blijven de gemeente en de politie ook andere vormen van criminaliteit,
veiligheidsproblematieken en de going concern zaken monitoren. Indien een bepaalde problematiek overstijgend
wordt, zal hier direct op worden ingezet. Het is mogelijk dat de gemaakte afspraken met betrekking tot de prioriteiten
op dat moment tijdelijk worden ’geparkeerd’. Als de aanpak van de overstijgende problematiek tot het gewenste effect
heeft geleid, worden de geformuleerde prioriteiten weer opgepakt.
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Monitoring
Om de voortgang te blijven monitoren, bij te sturen en te evalueren wordt er op ambtelijk niveau maandelijks overleg
gevoerd tussen de trekkers van het Actieplan Veilig vanuit de gemeente en de politie.
In het overleg worden (nieuwe) afspraken gemaakt over de aanpak van de prioriteiten, de going concern zaken,
worden acties besproken en voorbereid. Aan de hand van de analyses en cijfers wordt ook bekeken wat er nodig is
qua capaciteit en middelen. Op deze wijze wordt kwalitatief ingezet op de prioriteiten en krijgen de partners ruimte om
dit vooraf intern te faciliteren.
Per kwartaal wordt er een overleg gepland waarbij de wijkagenten en boa’s worden gevraagd naar hun ervaringen op
straat, waar ze tegen aan lopen, welke problemen zij ervaren/zien etc. Mogelijk dat deze ervaringen ertoe leiden dat
de prioriteitstelling of inzet aangepast moet worden. Middels acties in de wijk en gesprekken met bewoners wordt er
tevens gekeken wat er in de wijken speelt, welk effect preventie acties hebben, wat het doet met de
veiligheidsbeleving/gevoel en of de prioriteitstelling aangepast moet worden.
Daarnaast worden analyses gemaakt op de objectieve en subjectieve veiligheid. Middels het ontvangen van
politiecijfers (objectieve veiligheid) en de gezamenlijk veiligheidsbeelden wordt er per kwartaal bekeken of dat er
aanpassing noodzakelijk is van de prioriteiten. Als de cijfers op een bepaald onderwerp flink omhoog schieten, vraagt
dit extra aandacht. Middels waarstaatjegemeente.nl en een subjectief veiligheidsonderzoek in het gezamenlijk
veiligheidsbeeld (eens per twee jaar, in 2020 bijgevoegd) analyseren wij het veiligheidsgevoel op thema’s van onze
inwoners. Mocht dit extra aandacht vragen op bepaalde thema’s, dan zal bezien worden welke maatregelen hiervoor
getroffen kunnen worden.
Op bestuurlijk niveau voert de burgemeester een tweewekelijks overleg met de politie en het staf veiligheid waarin
o.a. de prioriteiten van het Actieplan Veilig worden besproken. Als uit de ambtelijke overleggen naar voren komt dat er
bijsturing noodzakelijk is, dan wordt dat in deze overleggen besproken. Waar nodig besluit de burgemeester voor een
koerswijziging.
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Uitwerking prioriteiten
Woninginbraken en voertuigcriminaliteit
Woninginbraken en voertuigcriminaliteit zijn vormen van criminaliteit die ook in 2020 de aandacht krijgen. Deze
criminaliteitsvormen hebben een dynamisch karakter door bijvoorbeeld de komst van nieuwe technologieën. Daarom
is bewustwording bij onze inwoners een belangrijk aandachtspunt waar we heel het jaar door de aandacht voor
vragen.
Doelstelling: Minder (aangiftes) woninginbraken en voertuigcriminaliteit dan in 2019.
Meetbaar: Aan de hand van de cijfers van de politie kan er bekeken worden of de doelstelling behaald is. Daarnaast
wordt er, tussentijds, middels gesprekken en het subjectieve veiligheidsonderzoek (Gezamenlijk veiligheidsbeeld)
gekeken of een vermindering van de cijfers ook leidt tot een verhoging van het veiligheidsgevoel.
Gemeentelijke uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Vermindering van het
Organiseren van en/of
aantal woninginbraken en aansluiten bij preventieve
voertuiginbraken en –
acties (o.a. op keyless
diefstallen door middel
entry)
van projectmatige aanpak
en analyse van het
probleem.
Inzet particuliere beveiliging

Stimuleren bewoners tot
aansluiting bij
of oprichting van een
WhatsApp groep
Buurtpreventie promoten in
de gebieden waar zij nog
niet actief zijn
Inwoners stimuleren voor
het doen van meldingen

Inzet matrixborden voor
extra bewustzijn
Verspreiden
besmettingsbrieven
Preventie actie in
gezamenlijkheid met
studenten Zadkine.
Communicatiecampagnes
voor het creëren van
bewustwording.
Gebruik maken van social
media en de WhatsApp
groepen om bewoners te
informeren en mogelijk te
activeren

Politie uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Vermindering van het
Aansluiten bij en/of
aantal woninginbraken en organiseren preventieve
voertuiginbraken en –
acties
diefstallen door middel
van projectmatige aanpak
en analyse van het
probleem.
Uitvoeren van (ANPR)
controles en extra
surveillance op hotspot
locaties
Inzet Mobiele Camera Unit
(MCU)

Uitvoeren buurtonderzoek

Advisering op het gebied
van degelijke sloten en
goed afsluiten van
woningen
Preventie actie in
gezamenlijkheid met
studenten Zadkine.
Dadergerichte
onderzoeken
Herkennen van trends en
repressief reageren
Gestolen kentekens
invoeren in ANPR
database
Extra surveillance op
hotspot locaties
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Ondermijning
Ondermijning is een moeilijker te duiden onderwerp. Ondermijning wordt ook wel gezien als een “containerbegrip”.
Meerdere criminaliteitsvormen kunnen hieronder vallen. Enkele voorbeelden zijn: witwassen, drugsdelicten,
vervaardigen softdrugs en fraude.
Doelstelling: Zichtbaarder maken en bewustwording creëren van ondermijnende criminaliteit binnen de gemeente
Albrandswaard en binnenkomende signalen uitzoeken en waar mogelijk starten van een onderzoek.
Meetbaar: Op basis van cijfermateriaal is het begrip Ondermijning moeilijk meetbaar. Wel kan gekeken worden naar
het aantal binnengekomen signalen, uitwerking van deze signalen, uitslag preventie acties en aantal RIEC
onderzoeken of de huidige aanpak effectief. Bij meer bekendheid van dit onderwerp (door promotie en preventie
acties) zouden er meer signalen binnen moeten komen.
Gemeentelijke uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Tegengaan van
Zitting houden en door
verwevenheid van onderontwikkelen van de
en bovenwereld,
werkgroep Ondermijning
voorkomen dat criminelen
of criminele organisaties
bewust of onbewust
worden gefaciliteerd door
de overheid en kunnen
investeren in de reguliere
economie.
Contact onderhouden met
het RIEC en de politie
Meldpunt Ondermijning
bekend maken bij
collega’s, inwoners en
bedrijven
Onderzoek naar
binnenkomende signalen
via de verschillende
gemeentelijke kanalen

Politie uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Voorkoming vermenging
Zitting houden in de
van de onderwereld met
werkgroep Ondermijning
de bovenwereld

Binnengekomen signalen
onderzoeken en
“opplussen”.
Het voortzetten van de
integrale samenwerking
met de douane.
Meer focus op de
bedrijventerreinen leggen
en kijken naar
mogelijkheden tot
integrale bedrijf controles.

Deelnemen en
organiseren van preventie
acties
Promoten van Meld
Misdaad Anoniem (MMA)
om meldingsbereidheid te
vergroten.
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Sociale problematiek
Onder sociale problematiek worden de volgende categorieën bekeken: burenruzies, ruzie/twist, overlast door
verward/overspannen persoon, overlast i.v.m. alcohol/drugs en geluidsoverlast. Specifieke aandacht is er voor
ruzie/twist en overlast verwarde personen.
Doelstelling: Minder meldingen omtrent burenruzies, ruzie/twist, overlast door verward/overspannen persoon, overlast
i.v.m. alcohol/drugs en geluidsoverlast dan in 2019.
Meetbaar: Aan de hand van de cijfers van de politie kan er bekeken worden of de doelstelling behaald is. Ook de
cijfers van de GGD met betrekking tot alcohol- en drugsgebruik worden hierbij meegenomen. Daarnaast kan er
gemeten worden naar aanleiding van het aantal opgelegde huisverboden en aantal binnenkomende
overlastmeldingen op deze onderwerpen.
Gemeentelijke uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Samenwerking bevorderen Contact met wijkteam
zodat casussen
optimaliseren
efficiënter/effectiever
aangepakt kunnen
worden.
Buurtbemiddeling blijven
faciliteren
Acties om het netwerk
binnen de wijken/buurten
te vergroten

Politie uitgangspunten en acties
Uitgangspunt
Actie
Samenwerking
Contact wijkagenten en
bevorderen zodat
wijkteam zorg
casussen
optimaliseren
efficiënter/effectiever
aangepakt kunnen
worden.
Proberen aan de voorkant
van problemen te komen.
Voortzetten samenwerking
met Antes en Fivoor

In gesprek blijven met de
bewoners van Poortugaal
omtrent de onrust rond
verlof vanuit Fivoor en
overlast vanuit cliënten
Antes
Voortzetten samenwerking
met Antes en Fivoor
Aansluiten bij buurt
overleggen t.b.v. het
vergroten van het netwerk
in de wijk
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