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Betreft: Actieplan Veilig 2022 
 

Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Op 1 februari 2021 heeft u het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 vastgesteld. Het college stelt 
jaarlijks de nadere uitvoering vast in een Actieplan Veilig. Hierbij ontvangt u ter kennisgeving het 
Actieplan Veilig voor het jaar 2022. 
 
KERNBOODSCHAP 
In het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 zijn vijf prioriteiten benoemd, namelijk: 
 

• Zorg en Veiligheid 
• Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal 
• Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal 
• Jeugd 
• Ondermijning 

 
In het Actieplan Veilig 2022 zijn de acties per prioriteit nader uitgewerkt. De uitvoering van het Actieplan 
wordt tweewekelijks met de betrokken veiligheidspartners besproken. Indien de actualiteit daar om vraagt 
kan worden besloten tot een koerswijziging. Wij informeren u hierover mocht dit aan de orde zijn. 
 
 
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de adjunct-secretaris, de burgemeester, 

  
Marcel Schoonen drs. Jolanda de Witte  
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1. Terugblik Actieplan Veilig 2021 
 
Terugkijkend op het jaar 2021 hebben er veel ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van 
Veiligheid. COVID-19 heeft ons dit jaar alweer in de greep gehad, waardoor sommige acties niet 
hebben plaatsgevonden. Een voorbeeld hiervan is de Veiligheidsdag en de samenwerking met het 
PKVW bedrijf. COVID-19 heeft ervoor gezorgd dat er extra capaciteit is ingezet voor de handhaving 
van de coronamaatregelen. De corona maatregelen zijn voorlopig nog niet uit het zicht en zullen 
waarschijnlijk ook in 2022, al dan niet in mindere mate, voortgezet worden. 

Op het moment van schrijven zijn de jaarcijfers van de objectieve veiligheid (het gezamenlijk 
veiligheidsbeeld regio Rotterdam) in 2021 nog niet gepubliceerd. Als we kijken naar de 1e helft van 
2021 zien we dat een positieve ontwikkeling zichtbaar is in de afgelopen zes maanden, vergeleken 
met de eerste helft van 2019 en 2020. De cijfers lijken verband te hebben met de coronamaatregelen. 
De daling in woninginbraken heeft sterk doorgezet. Daarnaast is het aantal overlastmeldingen jeugd / 
verwarde personen en burengerucht toegenomen.  

Op 1 februari 2021 heeft de raad het integraal veiligheidsbeleid 2021-2024 vastgesteld. Hierin zijn de 
volgende prioriteiten opgenomen: 

• Zorg en Veiligheid 
• Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal 
• Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal 
• Jeugd 
• Ondermijning 

 
Hieronder is per prioriteit aangegeven wat er is uitgevoerd in 2021. 
 

• Zorg en Veiligheid 
De verbinding tussen veiligheid en zorg vraagt aandacht. Op het gebied van Zorg en Veiligheid zijn de 
volgende acties uitgevoerd: 

- Het proces huisverboden is gecontinueerd i.s.m. Maatschappij. Er is 7 keer een huisverbod 
opgelegd in het kader van huiselijk geweld. Ter ondersteuning van dit proces worden de 
Khonraad accounts voor de crisisdienst, de politie en gemeenten bekostigd. 

- Dit jaar is gestart met het beschrijven van het proces (geplande screening) huisverboden. 
- Er is een aantal keer overleg geweest over casuïstiek op DVO niveau.  
- Er is 1 keer buurtbemiddeling ingezet. 
  

 

 

 

 

 

• Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal 
Op dit thema zijn de volgende acties uitgevoerd: 

- De deelname aan klankbordgroepen met Antes en Fivoor is gecontinueerd.  

Uit de evaluatie met veiligheidspartners blijkt dat de samenwerking tussen Zorg en Veiligheid 
versterkt moet worden, bijvoorbeeld als het gaat om het proces voor het opleggen van een 
Huisverbod. Daarnaast moeten acties beter aansluiten bij de Week tegen Eenzaamheid. En 
kan het Meldpunt Verward Gedrag beter onder de aandacht worden gebracht. 
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- De gesprekken met Antes en Fivoor inzake de woningbouwontwikkeling zijn voortgezet om 
veiligheidsrisico’s in het ontwerp van de woningbouw op het Antes-terrein mee te nemen.  
 

 

 

 

 

• Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal 
Voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal deed zich dit jaar voornamelijk voor in de omgeving van 
de metrostations Rhoon en Poortugaal. Het afgelopen jaar is daarom veel aandacht gegaan naar de 
metrostations. De volgende acties zijn uitgevoerd: 

- De boa’s en politie hebben doorgaans extra gesurveilleerd bij de metrostations.  
- De boa’s hebben een actie gehouden bij beide metrostations waarbij fietswrakken zijn 

verwijderd. 
- De samenwerking met buurtpreventie is verstevigd om in te spelen op meldingen van 

bewoners. 
- In november is een mobiele camera geplaatst bij het metrostation Rhoon naar aanleiding van 

jeugdoverlast en incidenten met het gooien van fietsen en andere voorwerpen van het viaduct.  
- We zijn aangesloten bij het Digitaal Opkopersregister om heling te voorkomen. Alle 

ondernemers die tweedehands goederen inkopen, innemen of inruilen zijn in december 
aangeschreven.  

- Tijdens de jaarwisseling zijn particuliere beveiligers ingezet om extra te surveilleren in 
aandachtsgebieden.  

- Vanwege de blijvende overlast bij de metrostations heeft het college de raad het voorstel 
gedaan om camera’s te plaatsen voor een periode van twee jaar. Het doel is om in het tweede 
kwartaal te starten met cameratoezicht bij de metrostations. 
 
 

 

 

 
 
 

• Jeugd 
Het aantal jeugdoverlast meldingen is toegenomen in 2021. Door de raad zijn middelen vrij gemaakt 
voor de inzet van een kwartiermaker en een jongerenwerker om de aanpak te intensiveren en 
jeugdoverlast te verminderen. De volgende acties zijn uitgevoerd: 

- De overleggen met ketenpartners en veiligheidspartners zijn verbeterd en geïntensiveerd. 
- De meldingen jeugdoverlast zijn integraal opgepakt met de veiligheidspartners en 

teruggekoppeld naar bewoners. 
- In oktober is een ambulant jongerenwerker gestart die laagdrempelig het contact legt met de 

jeugd op straat. 

Uit een evaluatie met veiligheidspartners blijkt dat voor dit thema de samenwerking met 
buurtpreventie nog verder versterkt kan worden waar het gaat om het uitvoeren van acties. De 
metrostations verdienen blijvende aandacht als het gaat om het voorkomen van (jeugd)overlast 
en fietsendiefstal.  

De SMS-dienst, de bestuurlijk overleggen en de klankbordgroepen moeten gecontinueerd 
worden, volgens de veiligheidspartners. Het verbeteren van de signalering verdient aandacht. 
De veiligheidspartners geven aan dat een belangrijke taak ligt aan te sluiten bij de 
voorbereiding op de woningbouwontwikkeling op het Antesterrein. 
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- Naar aanleiding van de vernielingen aan schoolgebouwen en schoolterreinen is in oktober 
een bijeenkomst voor de basisscholen georganiseerd over het thema jeugdoverlast. In deze 
bijeenkomst is de integrale aanpak geïntroduceerd en het afwegingskader gepresenteerd hoe 
zij jeugdoverlast melden bij gemeente of politie, wanneer en hoe zij aangifte doen, en 
wanneer en hoe zij schade kunnen melden.   

- De kwartiermaker stuurt het netwerk zodanig dat de jeugdoverlast centraal staat. 
- De boa’s en politie hebben gesurveilleerd in de besproken hotspotlocaties. 
- De samenwerking met buurtpreventie is verstevigd om beter in te spelen op de meldingen 

jeugdoverlast van bewoners. 
- In november en december zijn op vrijdag- en zaterdagavond integrale jeugdacties 

georganiseerd met politie, boa’s, jongerenwerk en buurtpreventie. Het doel van de integrale 
actie is om het contact met de jeugd te versterken en jeugdoverlast te verminderen.  

- Sinds oktober zijn we aangesloten en voeren we campagne voor het project Hackshield om 
kinderen uit groep 7 en 8 spelenderwijs te leren hoe veilig om te gaan met het internet. Via 
Hackshield leren kinderen hun (groot)ouders meer cyberweerbaar te worden. Alle 
basisscholen in Albrandswaard zijn aangesloten bij Hackshield. 

- In het eerste kwartaal van 2022 wordt een analyse opgeleverd over de aanpak jeugdoverlast 
in Albrandswaard. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Ondermijning 
Ondermijning heeft ook in 2021 de aandacht gekregen. De aanpak is gecontinueerd, dat betekent dat 
de werkgroep Ondermijning is voortgezet om proactief signalen op te pakken en binnenkomende 
signalen van en met externe partners uit te lopen. Op dit thema zijn de volgende acties uitgevoerd: 

- De signaaloverleggen zijn gecontinueerd, de samenwerking met RIEC en de zitting in de 
werkgroep Ondermijning zijn voortgezet. 

- Sinds maart 2021 zijn we aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. 
- Er is nieuw beleid ontwikkeld om heling te voorkomen en tegen te gaan via het Digitaal 

Opkopers Register. >> moet nog gebeuren. 
- Er zijn twee grote integrale bedrijvencontroles uitgevoerd in september en oktober. Bij de 

integrale controle wordt samengewerkt met meerdere partijen, zoals de politie, boa’s, de 
Douane, LIV en RDW, Stedin, DCMR Milieudienst, Belastingdienst.  

- Er was een het webinar Cybercrime van het CCV, deze is onder de aandacht gebracht bij 
ondernemers door de bedrijfscontactfunctionarissen. 
 

  

Uit een evaluatie met veiligheidspartners blijkt dat er meer aandacht moet zijn voor de thema’s  
middelengebruik (alcohol en drugs), wapenbezit, geweld en sociale media. Het 
activiteitenaanbod van het jongerenwerk kan nog beter aansluiten op de oudere jeugd vanaf 
16, 17 jaar en de behoefte in de wijken. Scholen en sportverenigingen zijn belangrijke 
signaalpartners en moeten nog beter betrokken worden bij de aanpak. Om nog beter zicht te 
krijgen en in te spelen op jeugdoverlast moet men nog beter melden bij politie en gemeente. 
Tot slot moeten acties beter aansluiten op de schoolstart en de zomervakantie van de jeugd, en 
daarnaast op de Week tegen Pesten, Week van de Veiligheid en de Week van 
Kindermishandeling/Huiselijk Geweld. 

 

 

 

Uit een evaluatie met veiligheidspartners blijkt dat er meer aandacht besteed kan worden aan 
het zichtbaar maken van de noodzaak en de resultaten van de aanpak Ondermijning.  
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2. Actieplan Veilig 2022 
 
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2021-2024 van Albrandswaard bevat de prioriteiten in het 
veiligheidsbeleid en wordt één keer in de vier jaar opgesteld. De prioriteiten zijn afgestemd op de 
landelijke, regionale en lokale prioriteiten van politie, Openbaar Ministerie en onze buurgemeenten.  

Het college stelt jaarlijks het Actieplan Veilig vast. In het Actieplan Veilig staan de prioriteiten 
uitgewerkt voor het komend jaar. Elke prioriteit wordt nader uitgewerkt in concrete doelstellingen en 
acties. Per prioriteit kijken we naar de ontwikkeling van het thema op basis van de cijfers van de 
afgelopen drie jaar. In de overzichten staat per prioriteit aangegeven wat we willen bereiken en wat we 
hiervoor gaan doen met elkaar.  

2.1. Planning en voortgang 

De regierol voor het integrale veiligheidsbeleid ligt bij de gemeente Albrandswaard. De 
beleidsadviseur Openbare Orde & Veiligheid voert deze rol namens de burgemeester uit en is 
verantwoordelijk voor de coördinatie, monitoring en uitvoering van het Actieplan Veilig. Afstemming 
hierover vindt periodiek plaats met de Regisseur Veiligheid van het Regieteam.  

In het maandelijks overleg met boa’s, politie en OOV wordt het Actieplan besproken en de acties 
voorbereid. Elk kwartaal is er een integraal afstemmoment met partners, zoals de brandweer, het 
jongerenwerk en buurtpreventie. Daarnaast werken we nauw samen met bijvoorbeeld Facet, 
woningcorporaties en SWA. 

In het Staf Veilig worden de ontwikkelingen besproken met betrokken veiligheidspartners en de 
onderlinge samenwerking aangescherpt. In het stafoverleg met de burgemeester vindt de bestuurlijke 
afstemming plaats. In dit overleg wordt de koers bepaald, de dwarsverbanden in het beleid bewaakt, 
koppelingen tussen de prioriteiten gelegd en de informatievoorziening naar de raad voorbereid. 

In het laatste kwartaal van 2022 wordt het Actieplan geëvalueerd met de betrokken afdelingen en 
partners. Op basis van de uitkomsten wordt de aanpak verder uitgewerkt voor het volgende jaar. De 
uitwerking wordt in het Actieplan Veilig 2023 vastgelegd.  

2.2. Koppeling met jaarplannen politie en boa’s 

Het Actieplan is tot stand gekomen in afstemming met de politie en boa’s, met als doel zo effectief en 
efficiënt mogelijk criminaliteit en overlast tegen te gaan en de veiligheid en veiligheidsbeleving van 
inwoners verder te verbeteren. De jaarplannen van de politie en boa’s zijn gekoppeld aan het 
Actieplan. In de jaarplanning van het Actieplan (bijlage 1) is aangegeven welke acties in 
samenwerking met veiligheidspartners worden georganiseerd en uitgevoerd.  
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3. Uitwerking prioriteiten 
 

3.1. Zorg en Veiligheid 

Het Zorg- en Veiligheidsdomein staan met elkaar in verbinding waar het gaat om onderwerpen zoals 
psychische en psychosociale problematiek, verstandelijke beperking, verward gedrag en hulpvragen 
op het gebied van huiselijk geweld, armoede en schulden. Sommige inwoners hebben te maken met 
een opeenstapeling van problemen, waardoor ze een gevaar voor zichzelf of de ander vormen, 
overlast veroorzaken of in de criminaliteit terecht komen. Bij de intergenerationele overdracht van 
geweld tussen gezinnen zien we dat slachtofferschap en daderschap nauw met elkaar verweven 
kunnen zijn.  

In de eerste helft van 2021 is een forse toename te zien in de overlastmeldingen van verwarde / 
overspannen personen. Daarnaast laten de cijfers een lichte stijging van het aantal burengeruchten 
zien. Zorgvragen worden steeds complexer en dat maakt dat een goede samenwerking tussen Zorg- 
en Veiligheidspartners belangrijk is voor de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente. De focus ligt 
met name op de netwerken en (tijdig) uitwisselen van informatie met als uitgangspunt een verbeterde 
integrale samenwerking op sociale problematiek.  

Op het District Veiligheidsoverleg zijn vier thema’s benoemd. Een van de thema’s is de Verbinding 
Zorg en Veiligheid. Doel is om in dit thema de samenwerking te versterken en nadere afspraken te 
maken tussen gemeenten, politie, OM en andere partners. Er is een toenemende behoefte en 
noodzaak aan integraal (samen)werken in de keten door de veiligheids- en zorgpartners vanwege de 
expertise, benodigde afstemming en om een passende persoonsgerichte oplossing te kunnen bieden. 
Hierbij moet voortdurend een balans gezocht worden tussen privacy (van een cliënt) en veiligheid (van 
de omgeving). 

Burgemeester de Witte treedt hierin op als opdrachtgever. Een ambtelijke werkgroep is geformeerd 
ten behoeve van de uitwerking van de onderwerpen onder het thema ‘Verbinding Zorg en Veiligheid’. 
De voorzitter van de werkgroep wordt vanuit de organisatie van de bestuurlijk portefeuillehouder 
geleverd.  

Bron: Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2020 

 
Doelstellingen: 

- Bevorderen samenwerking met de partners Zorg en Veiligheid. 
- Hetzelfde aantal of minder meldingen verward/overspannen persoon als in 2020 (152) 
- Minder vaak huisverbod opgelegd door meer preventieve aanpak achter de voordeur. 
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Om deze doelstelling te bereiken zetten we in 2022 doorlopend in op een aantal activiteiten. 
 

• Wanneer inwoners vragen of zorgen hebben over personen met verward gedrag kunnen zij 
contact opnemen met medewerkers van het Meldpunt Verward Gedrag. Dit Meldpunt wordt in 
2022 onder de aandacht gebracht van inwoners via de gemeentelijke communicatiekanalen.  

• De burgemeester kan huisverboden opleggen en verlengen indien sprake is van ernstig of 
onmiddellijk gevaar van huiselijk geweld. In 2022 wordt het proces huisverboden verder 
gestroomlijnd met afdeling Maatschappij. En wordt ingezet op het verbeteren van de 
samenwerking met het Veiligheidshuis en het wijkteam nadat een huisverbod is beëindigd.   

• Met een districtelijke werkgroep ‘Verbinding zorg en veiligheid’ zorgen voor een sterkere 
samenwerking en nadere afspraken tussen gemeenten, politie, OM, Zorg- en Veiligheidshuis 
en andere partners. Een onderdeel daarvan is het toepassen van het Model Aanpak 
voorkoming Escalatie (AVE-model). 

• In geval van burenruzies of geschillen kan buurtbemiddeling worden ingezet. 
 

De niet-doorlopende acties zijn opgenomen in de jaarplanning, bijgevoegd bij het Actieplan. 
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3.2. Veiligheid en veiligheidsgevoel omwonenden GGZ Klinieken Poortugaal 

De aanwezigheid van een GGZ-instelling en tbs-kliniek in Poortugaal heeft invloed op de veiligheid en 
het veiligheidsgevoel van inwoners, met name in de directe omgeving. 
 
Communicatie en participatie met belanghebbenden is een belangrijk aandachtspunt. Inwoners willen 
zien en merken dat zij in beeld zijn bij de gemeente en haar partners. Als gevolg hiervan is in juli 2020 
begonnen met een sms-dienst. Bij situaties die (mogelijke) impact hebben op de omgeving van de 
klinieken in Poortugaal worden omwonenden met een sms-bericht door Antes en/of Fivoor 
geïnformeerd. 
 
In 2021 is de intentieverklaring getekend en is gestart met het onderzoek naar de 
woningbouwontwikkeling op het Antes-terrein. Het gaat hierbij in principe om het realiseren van 
reguliere woningbouw, met als doel het creëren van een levendig woon-zorgpark. OOV is aangehaakt 
om de mogelijke veiligheidsrisico’s in beeld te brengen, waar de omgeving mogelijk mee te maken kan 
krijgen bij de realisatie van woningbouw. In 2022 wordt dit verder uitgewerkt.  
 
In de motie Algemene veiligheid Antes Delta die in oktober 2021 is aangenomen, roept de 
gemeenteraad het college op in de intentieovereenkomst de algehele veiligheid ten aanzien van 
omwonenden beter te borgen. Als aandachtspunten zijn genoemd: verbetering van toezicht op de 
routes naar het centrum van Poortugaal; een vereenvoudiging van de wijze waarop omwonenden 
klachten of incidenten kunnen melden; en een verbetering van het registratiesysteem van klachten en 
incidenten.  
 

Doelstelling 

• De veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners en omwonenden waarborgen en 
verbeteren.  

 

Om deze doelstelling te bereiken zetten we in 2022 doorlopend in op een aantal acties.  
 

• We blijven betrokken bij de SMS-dienst van Antes en Fivoor. In 2022 evalueren we de SMS-
dienst in samenwerking met de klinieken, om te kijken of dit middel voldoende voorziet in de 
behoefte van omwonenden.  

• Deelname aan de klankbordgroepen Antes en Fivoor.  
• Deelname aan de (bestuurlijk) overleggen met de klinieken, OM en politie. 
• In periodieke overleggen wordt aandacht gegeven aan incidenten. 
• Er wordt een bijeenkomst georganiseerd met omwonenden op het gebied van veiligheid. 
• Aansluiten bij de voorbereiding op de realisatie van de woningbouwontwikkeling op het Antes-

terrein. 
 
De niet-doorlopende acties zijn opgenomen in de jaarplanning, bijgevoegd bij het Actieplan.  
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3.3. Woninginbraken, voertuigcriminaliteit en (brom)fietsendiefstal 

Uit de cijfers van het gezamenlijk veiligheidsbeeld blijkt dat de daling in woninginbraken en de afname 
in diefstallen uit motorvoertuigen in 2021 sterk is doorgezet. Net als vorig jaar lijkt dit verband te 
houden met de coronamaatregelen. Mensen waren veel meer thuis, waardoor de gelegenheid voor 
inbrekers aanzienlijk afneemt. Daarentegen is er in de eerste helft van 2021 meer ingebroken in 
garages en schuren. Ook is er meer sprake van (brom)fietsendiefstal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bron: Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2020 
 

Vanwege het corona effect op de ontwikkeling in de cijfers, streven we naar het evenaren of een 
daling van de cijfers in 2020. 

Doelstellingen 

• Minder woninginbraken dan het aantal inbraken in 2020 (40) 
• Minder inbraken in box/garage/schuur/tuinhuis dan in 2020 (9) 
• Minder diefstallen (brom-, snor-)fietsen dan in 2020 (93)  
• Minder diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen dan in 2020 (97) 
• Minder diefstallen van motorvoertuigen dan in 2020 (24) 

 
Om deze doelstellingen te bereiken zetten we in 2022 doorlopend in op een aantal acties.  

• Vergroten van bewustwording bij inwoners door het inzetten van communicatie en het 
organiseren van preventieacties op de thema’s woninginbraken, (brom)fietsendiefstallen en 
voertuigcriminaliteit. 

• Zichtbaar surveilleren door boa’s, politie en buurtpreventie op hotspotlocaties. 
• Om beter zicht te krijgen op wat er speelt en beter in te spelen op de criminaliteit, wordt de 

samenwerking met buurtpreventie versterkt. 
• In het tweede kwartaal in 2022 worden camera’s geplaatst bij beide metrostations om bij te 

dragen aan de veiligheid en het veiligheidsgevoel van inwoners.  
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• In 2022 worden ondernemers in tweedehands goederen actief gecontroleerd op de aansluiting 
en gebruik van het Digitaal Opkopers Register. In 2022 wordt het Digitaal Opkopers Register 
als middel in de aanpak tegen heling gepromoot op de communicatiekanalen van de 
gemeente.  

• De mobiele camera wordt ingezet waar dat nodig is om overlast en criminaliteit tegen te gaan. 
 

De niet-doorlopende acties zijn opgenomen in de jaarplanning, bijgevoegd bij het Actieplan.  
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3.4. Jeugd 

De overlastmeldingen jeugd zijn in de eerste helft van 2021 verder gestegen met 59 procent ten 
opzichte van de eerste helft van 2020. Vanwege de toegenomen jeugdoverlast is de aanpak 
geïntensiveerd met de inzet van een kwartiermaker en een ambulant jongerenwerk. De stijging van 
jeugdoverlast lijkt, net als in 2020, samen te hangen met de coronacrisis waarbij verveling door het 
sluiten van de scholen, de horeca maar ook het niet doorgaan van evenementen en festiviteiten een 
belangrijke invloed leken te hebben.  

 

 

 

 

 

 

 
Bron: Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 1e helft 2020 

Doelstellingen 

• Afname van het aantal overlastmeldingen met als peildatum 1e helft 2021 (<86). 
• Meldingen en signalen van scholen, sportverenigingen en bewoners worden integraal 

opgepakt, afgehandeld en teruggekoppeld. 
• Doelmatige en effectieve inzet van het jongerenwerk om (overlastgevende) jeugd in beeld te 

krijgen en overlast tegen te gaan.  
• Een sterk netwerk van partners, zoals boa’s, politie, buurtpreventie en jongerenwerk met als 

doel jeugdoverlast voorkomen en verminderen. 
 

Om deze doelstellingen te bereiken zetten we in 2022 doorlopend in op een aantal acties.  

• De overleggen met ketenpartners worden gecontinueerd met als doel interventies in te zetten 
(persoonsgerichte aanpak) voor criminele of overlastgevende jeugd dat in aanraking komt met 
het strafecht/justitiële keten. Bij dit ketenpartner overleg sluiten de volgende partners aan: 
Leerplicht, Bureau Halt, Pak je Kans, De Jonge Krijger, Jeugdbescherming, 
vertegenwoordiging vanuit het wijkteam, de wijkagenten en de procesregisseur Jeugd en 
Veiligheid. 

• De overleggen met politie, boa’s, jongerenwerk en gemeente worden gecontinueerd met als 
doel (overlastgevende) jeugd en overlastlocaties in kaart te brengen, waarna 
veiligheidspartners doelmatig en doeltreffend ingezet kunnen worden. 

• Om de twee bovengenoemde overleggen zo effectief mogelijk in te richten wordt in 2022 een 
convenant opgesteld, dat het juridisch mogelijk maakt gegevens over jeugdigen uit te 
wisselen. 

• Er is een integrale aanpak met gemeente, politie, boa, jongerenwerk en buurtpreventie waarbij 
jeugdoverlast centraal staat. Dat betekent dat we zo effectief mogelijk inspelen op de overlast 
door doelmatige, actiegerichte inzet en integrale afstemming van jongerenwerk, boa, politie en 
buurtpreventie. Uitgangspunt is gebiedsgerichte inzet.  
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• De overlastlocaties en (gebiedsoverstijgende) jeugd en groepen worden in kaart gebracht om 
te bepalen welke repressieve en preventieve acties nodig zijn. 

• Onderhouden en opbouwen van het netwerk ten behoeve van signalen zoals scholen, 
sportverenigingen, Veilig Thuis en Zorg- en Veiligheidshuis. 

• Zichtbaar surveilleren door boa’s, politie en buurtpreventie op overlastlocaties. 
• Om overlast en criminaliteit tegen te gaan is het mogelijk om de mobiele camera doelgericht in 

te zetten, fysieke maatregelen (plaatsen of verwijderen straatmeubilair) te nemen of een brief 
namens de burgemeester uit te reiken aan overlastgevende jeugd. 
 

De niet-doorlopende acties zijn opgenomen in de jaarplanning, bijgevoegd bij het Actieplan.  
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3.5. Ondermijning 

Wanneer criminelen gebruik maken van diensten van de bovenwereld, waardoor boven- en 
onderwereld met elkaar verweven raken, is er sprake van ondermijning. Ondermijnende activiteiten 
zijn bijvoorbeeld het witwassen van geld of het vervaardigen van drugs. Het beleid richt zich op het 
voorkomen van ondermijnende activiteiten, zodat geld verdient met criminele activiteiten niet in de 
samenleving blijft circuleren en wordt ingezet in de legale economie.  

In het Integraal Veiligheidsbeleid is aangegeven dat Cybercrime ook onder dit thema valt. Cybercrime 
komt steeds meer voor in de vorm van phishing, Whatsapp-fraude, hacken, ransomware, identiteits- 
en bankrekeningfraude. In 2021 is gestart met het project Hackshield om kinderen in de leeftijd van 11 
en 12 jaar bewust te maken van onveilige situaties op het internet. Via het verdienen van punten door 
(groot)ouders te betrekken bij Hackshield wordt de bewustwording van internetveiligheid nog breder 
getrokken.  
 
Doelstellingen: 

- Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd 
door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. 

- Verbetering signalering en informatiepositie. 
- Meer bewustwording bij inwoners en bedrijven creëren over het bestaan van ondermijning. 
- Meer bewustwording bij kinderen creëren over Cybercrime en internetveiligheid via het project 

Hackshield.  
 

Om deze doelstelling te bereiken zetten we in 2022 doorlopend in op een aantal activiteiten. 
 

• Aanpakken van ondermijning (zitting in de werkgroep Ondermijning om signalen te bespreken 
en intensief samenwerken met het RIEC). In 2022 zetten we extra in op het communiceren 
van acties tegen ondermijning richting inwoners en bedrijven, zodat ondermijning meer 
zichtbaar wordt gemaakt. 

• Continueren van het project en de campagne rond Hackshield in samenwerking met scholen, 
politie en andere partners.  

• Samenwerking zoeken met andere instanties (Douane, Landelijk informatiecentrum 
voertuigcriminaliteit, RDW, NVWA). 

• Inzetten van handhaving middels bestuursrecht, bestuurlijke boetes, sluiting van panden, 
Bibob-toets. 

• Organiseren en uitvoeren van integrale bedrijvencontroles. 
• Vergroten meldingsbereidheid Meld Misdaad Anoniem door dit actief te promoten via de 

gemeentelijke communicatiekanalen. 
• Ondernemers in tweedehands goederen worden actief gecontroleerd op de aansluiting en 

gebruik van het Digitaal Opkopers Register. In 2022 wordt het Digitaal Opkopers Register als 
middel in de aanpak tegen heling gepromoot op de communicatiekanalen van de gemeente.  
 

De niet-doorlopende acties zijn opgenomen in de jaarplanning, bijgevoegd bij het Actieplan.  
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