
Nr. 2010 2011 2012
S I S I S I

1 1.1 Verbeteren integraal 
veiligheidsbeleid

De methode Kernbeleid Veiligheid van de VNG invoeren in 
Albrandswaard (2009-2012) vanaf 2012.

Hoge bestuurlijke prioriteit heeft het integraal werken aan 
veiligheid. De gemeente zal vanuit haar 
verantwoordelijkheden meer de regierol moeten pakken 
binnen het netwerk van samenwerkingspartners. 

Bestuur, OOV Nog starten 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2012 € 10.000 40 40 40 250

In 2012 herziening Kadernota. Korte termijn: door 
tussenkomst werkgroepen Fysieke Veiligheid en Sociale 
Veiligheid netwerkpartijen 2e schil betrekken (o.a. 
woningbouwverenigingen). Concreet aandacht voor meer 
contacten over (stap 1) 'Schoon, heel en veilig' en (stap 2) 
'bestuurlijke aanpak hennep'.
Uren inzet: stagiair.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

350

1 1.2 Coördinatie 
veiligheidsbeleid

Regievoeren op veiligheid door als gemeente het totale 
veiligheidsbeleid te coördineren.

Regiegroep Veilig, werkgroepen Fysiek en Sociaal, 
Coördinatie overlastsituatie, Advisering Burgemeester en 
Algemene adviesfunctie. 

Bestuur, OOV Begin 2009 wordt een herstart gemaakt met de nieuwe 
manier van werken (zie kadernota). We hebben een budget 
gehangen aan de regiegroep om situaties die aanpak 
behoeven ook echt aan te kunnen pakken. 

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 10.000 € 10.000 € 10.000 310 310 310

Concrete situaties worden daadwerkelijk aangepakt. Het 
afhandelen van acties voortvloeiend uit de gremia (Staf Veilig 
en werkgroepen) heeft een structurele capaciteitsvraag van 
ca. 270 uur op jaarbasis tot gevolg.

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

270 270  270

1 1.5 Regionaal overleg 
crisisbeheersing ARB's 
BAR

Meedenken in de ontwikkelingen op het gebied van de 
veiligheidsregio en op de hoogt blijven van alle 
ontwikkelingen.

Dit is een regulier overleg waar alle zaken omtrent de 
veiligheidsregio aan de orde komen. 

Bestuur, OOV Mogelijk meer medewerkers in een 'hard-piket' 2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. pm pm pm 50 50 50

€ 10.000 € 10.000 € 20.000 670 350 670 0 670 250

2 2.1 Bestuurlijke boete of 
strafbeschikking

Handhavend optreden als gemeente waarbij de mogelijkheid 
bestaat tot het opleggen van een boete. Dit door de 
uitvoering van wetgeving op het gebied van de bestuurlijke 
boete. 

In 2009 komt de wet die het mogelijk maakt om bestuurlijk te 
gaan beboeten. De invoering hiervan vergt de nodige 
inspanning. Zo moet er een beleidsmatige keuze worden 
gemaakt voor of de strafbeschikking of de bestuurlijke boete. 

Bestuur, OOV Nog starten 4. Nieuw beleid en 
geen prioriteit

2009 ev. 20 20 20

De gemeente heeft inmiddels besloten te kiezen voor de 
strafbeschikking. De gemeente is aangemeld bij het CJIB. 
Uitwerking van dit principebesluit vindt binnen de 
beschikbare capaciteit plaats in het 2e kwartaal van 2010.

4. Nieuw beleid en 
geen prioriteit

2 2.2 Veiligheidsmonitor 
Rotterdam-Rijnmond

Inzicht hebben in de veiligheidssituatie van de gemeente. De Veiligheidsmonitor biedt een solide en gezamenlijke 
basis voor een (geïntegreerde) veiligheids- en 
leefbaarheidsaanpak op verschillende bestuurlijke niveaus. 
En dat helpt om onze gemeente veiliger en leefbaarder te 
maken.

Bestuur, OOV 2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2010 en 2012 € 10.000 € 10.000 8 8

2 2.2a Leefbaarheidsmonitor Inzicht hebben in de leefbaarheidsbeleving van de burgers 
van de gemeente.

De leefbaarheidsmonitor (lemon) geeft een inzicht in de 
situatie binnen de gemeente als het gaat om leefbaarheid. 

Bestuur, OOV Uitvoering vindt plaats door Welzijn. De uitwerking van de 
aanbevelingen op bijvoorbeeld het gebied van criminaliteit 
(Portland) vallen binnen de extra (structurele) capaciteit, 
zoals vermeld in 1.2.

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 en 2013 zie collegeadvies 2008/6710 d.d. 28 december 2009

2 2.3 Nazorg gedetineerden Gedetineerden die vrij komen in de gemeente 
Albrandswaard de nazorg bieden die wettelijk verplicht is.

Regelen nazorg gedetineerden incl. afspraken met politie en 
woningbouwverenigingen etc.

Bestuur, OOV Nog starten.
Regionale voorstellen van de Commissie Integraal 
Veiligheidsbeleid (commissie Bruinsma) worden afgewacht.

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2011 10 10 10

2 2.4 Terugdringen van het aantal 
vernielingen

Het aantal geregistreerde aangiften voor vernielingen van 
2009 wordt met 10 % teruggedrongen ten opzichte van het 
aangiftecijfer van 2008.

Met het aantal vernielingen behoort Albrandswaard tot de 
middengroep van de regio. Door vernielingen wordt voor 
inwoners de leefbaarheid van de directe woonomgeving 
aangetast. 

Bestuur, OOV Nog starten 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. 40 40 40

2 2.4.1 Aanpak vernielingen in 
District Zuid

Reductie van het schadebedrag en het onveiligheidsgevoel, 
wat ontstaat door vernielingen, met 10 % in 2009, t.o.v. 
2008. 

Voortvloeiend uit het prioriteitsproject "terugdringen 
vernielingen". Het wordt echter apart benoemd omdat het om 
een regionaal project gaat in het verband van BJO. 

Bestuur, OOV De burgemeester heeft in het BJO van december 2008 een 
presentatie gegeven over vernielingen. Er is toegezegd dat 
OOV Albrandswaard samen met de politie de regie voert op 
het regionale aspect van de aanpak. Hiertoe wordt in 2009 
een projectplan geschreven. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. pm pm pm 20 20 20

Uit een notitie op dit onderdeel volgt, dat samenwerking met 
Barendrecht (te) veel coördinatiemomenten met zich 
meebrengt en niet in verhouding staat tot de inhoudelijke 
omvang van deze taak. In het 3e kwartaal volgt een besluit 
over het al dan niet koppelen van deze activiteit aan het 
gemeentelijk meldpunt. De uitwerking valt binnen de extra 
(structurele) capaciteit, zoals vermeld in 1.2.

2 2.5 Buurtpreventie in de gehele 
gemeente Albrandswaard

Eind 2009 is de basis gelegd voor buurtpreventieteams in de 
gehele gemeente Albrandswaard. Eind 2010 zijn er in de 
hele gemeente Albrandswaard buurtpreventieteams die op 
een heldere wijze worden aangestuurd en ondersteund en 
constructief samenwerken met politie en gemeente. 

In Rhoon Noord is gebleken dat een buurtpreventieteam een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan de aanpak van overlast 
en criminaliteit door de signaalfunctie richting de politie.

Bestuur, OOV Nog starten, in 2009 door stagiair. 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 2.000 € 2.000 € 2.000 0 0 0

In het 3e kwartaal wordt besloten over het voortzetten van 
Buurtpreventie en de organisatorische positie. De uitwerking 
valt binnen de extra (structurele) capaciteit, zoals vermeld in 
1.2.
De stadsregio ontwikkelt een Structuurvisie, gekoppeld aan 
het sociaal en economisch domein. In de Ontwikkelingsvisie 
staat een hoofdstuk over wijkleefbaarheid. De afdeling BOR 
het primaat in deze. Bekeken moet worden wat de 
beschikbare middelen vanuit de stadsregio en de 
beschikbare uren van PJ Partners (250 uur) betekenen voor 
dit project. Uitkomst kan consequenties hebben voor (het 
borgen van) acties en  middelen voor het onderdeel 4.2 
(Terugdringen jeugdoverlast). 

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2 2.6 Pakket van maatregelen 
voor de jaarwisseling

De schade als gevolg van de viering van de jaarwisseling in 
2009-2010 verminderen of gelijk houden t.o.v. 2008-2009. 
Terugdringen of gelijk houden van het aantal gewelds- en 
vandalisme incidenten t.o.v. 2008-2009.

De jaarwisseling is een apart fenomeen. De laatste jaren is 
het geworden tot een normloos feestje waarbij veel wordt 
vernield. Om er weer een gezellig feest van te maken is er 
een toolkit. 

Bestuur, OOV De toolkit is vastgesteld eind 2008. Begin 2009 wordt deze 
geëvalueerd en wordt een nieuwe versie voorbereid voor 
2009-2010. Dit inclusief een procesvoorstel.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. pm pm pm 40 40 40

De genoemde toolkit werkt goed. Concreet actiepunt is het 
vaststellen van de preventieve maatregelen ten opzichte van 
de kosten. De uitwerking valt binnen de extra (structurele) 
capaciteit, zoals vermeld in 1.2.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2 2.7 Convenant met de 
woningbouwcoöperaties

Een convenant hebben met de woningbouwcoöperaties om 
overlastsituaties te voorkomen of te verhelpen. 

Dit convenant moet overlastsituaties voorkomen of een 
handvat zijn om overlastsituaties te voorkomen. Het 
convenant is tussen de gemeente, de politie en de 
woningbouwcoöperaties.

Bestuur, OOV Eerste gesprekken zijn eind 2008 gevoerd, begin 2009 krijgt 
het convenant verder vorm en vindt besluitvorming plaats.
Zie 1.1

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 ev. 0 0 0

2 2.8 Toezicht en handhaving, 
vormen van beleid

Middels een beleidsnotitie is inzichtelijk op welke wijze en op 
welke gebieden de gemeente handhaaft. 

Gemeenten dienen i.h.k.v. kerntakendiscussie handhavende 
taken over te nemen. De bevoegdheden en taken van de 
toezichthouders zijn in 2009 uitgebreid.

Bestuur, OOV Nog starten 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 10 10 10

2 2.8 Toezicht en handhaving, 
uitvoering

Door de inzet van de toezichthouders dient in 2010 het 
veiligheidsgevoel met 10% toe te nemen ten opzichte van 
2006. 
Eén keer per jaar een integraal handhavingprogramma met 
speerpunten vaststellen.

Sinds juni 2008 zijn er toezichthouders in onze gemeente 
actief. Uit reacties van de inwoners blijkt dat hun activiteiten 
bijdragen aan de gevoelens van veiligheid. Bovendien 
ontlasten toezichthouders in zekere mate de overbelaste 
politie. 

Bouwen en Wonen Op dit moment worden toezichthouders aangetrokken en 
opgeleid. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev.  A: 50 A: 50 A: 50

2.8.1. In 2011 verandert de Drank- en Horecawet. Optie is te kiezen 
voor het model 'Spijkenisse'. Actie is in beel brengen van 
deze optie. De uitwerking betekent dat medewerkers op 
andere tijden moeten gaan werken, veel overleg o.a. op het 
gebied van P&O.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

€ 10.000 100
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2 2.9 Bespreekbaar maken van 

huiselijke geweld
Beleidskader, uitvoeringsinstructie en protocol over aanpak 
huiselijk geweld vaststellen.

Huiselijk geweld is een probleem waar moeilijk zicht op is te 
krijgen. Op het onderwerp rust een groot taboe dat de 
effectieve aanpak van dit maatschappelijk probleem in de 
weg staat. Albrandswaard beschikt tot op heden nog niet 
over een integraal beleid hieromtrent.

Bestuur, WMO Koppelen aan het RIEC en verdere regionale ontwikkelingen 
volgen.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. A: 50 A: 50 A: 50

2 2.9 Meedenken in de vorming 
van beleid op het gebied 
van huiselijk geweld

Meedenken t.b.v. een beleidskader, uitvoeringsinstructie en 
protocol over aanpak huiselijk geweld vaststellen.

Vanuit OOV is kennis beschikbaar over huiselijk geweld. 
Meedenken in dit proces is van groot belang in het kader van 
de openbare orde. 

Bestuur, OOV Project loopt. Binnenkort neemt de gemeente deel aan een 
onderzoek, dat bestaat uit 2 delen. Deel 1: Beleid 
(Regioplan). Deel 2: hoe ervaren uithuisgeplaatsten het zelf. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. 10 10 10

2 2.9.1 Wet Tijdelijk Huisverbod 
(WTH)

Het uitvoeren van de Wet Tijdelijk Huisverbod De WTH is een instrument in de aanpak van huiselijk 
geweld. Dit beleidsveld past in de portefeuille van de WMO. 
De WTH en de uitvoering daarvan heeft echter belangrijke 
OOV aspecten. De uitvoering van de WTH ligt dan ook bij 
OOV. De financiering ervan loopt via het hoofdproject. 

Bestuur, OOV 2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. pm pm pm 24 24 24

2 2.10 Verkeersveiligheid In 2009 wordt n.a.v. een rapportage van het ministerie een 
memo geschreven aan het college hoe om te gaan met de 
taak.
Verkeersveiligheid raakt inwoners in hun veiligheidsbeveling 
en gevoel. Vraag voor de gemeente is hoe hiermee om te 
gaan? Denk hierbij aan de positionering van de 
verkeersbrigadiers binnen de gemeentelijke organisatie. Een 
te nemen besluit is bij welke afdeling deze taak wordt 
ondergebracht? Bijv. Bestuur, Bouwen en Wonen of BOR? 
Het opstellen van een startnotitie voor het vaststellen van 
een beleidsdoelstellingen voor 2011 en de daaraan 
gekoppelde maatschappelijke effecten is een optie om het 
veiligheidsgevoel van inwoners positief te beïnvloeden.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

€ 10.000 inhuur inhuur

2 2.11 Buurtbemiddeling Conflicten in de buurt snel oplossen Op dit moment is de politie veel tijd kwijt aan het bemiddelen 
in conflicten in de buurt. Dit kan beter op een andere manier 
worden opgelost. De gemeente pakt dit op door een externe 
mediator in te zetten. 

Bestuur, OOV Buurtbemiddeling kan worden gekoppeld aan Buurtpreventie. 
Uitgangspunt is meer gebruik te maken van netwerken. Over 
dit onderwerp moet nog besluitvorming plaatsvinden. In de 
nog op te stellen notitie moeten onderdelen aan de orden 
komen als: wat levert het op? extra coördinatie-uren? 
kosten? wie pakt dit intern op? welke afdeling?

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 ev. pm pm pm 5 5 5

2 2.12 Inbraakpreventie Het aantal geregistreerde aangiften van 2009 wordt met 10 
% teruggedrongen ten opzichte van het aangiftecijfer van 
2008.

Jaarlijks wordt een dag georganiseerd in het kader van 
inbraakpreventie. Dit is momenteel de aandacht die wordt 
besteed aan dit onderwerp

Bestuur, OOV Voor 2011 kan een volgende stap zijn preventieve 
maatregelen in te zetten in de vorm van communicatie 
richting inwoners en dit te koppelen aan 
mijnbuurtpreventie.nl.
Over dit onderdeel moet een principe besluit worden 
genomen welke afdeling het primaat heeft: Communicatie of 
OOV?

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 2.000 € 2.000 € 2.000 15 15 15

€ 14.000 € 14.000 € 4.000 202 100 194 0 202 0

3 3.1 Horecabeleid De gemeente heeft horecabeleid waar in staat omschreven 
hoe de gemeente omgaat met horeca, vergunningen, 
handhaving en alcohol en drugsbeleid.

Het voeren van beleid vloeit voort uit de alcohol en 
drugsbeleid. Onderdeel hiervan is ook het paracommerciële 
beleid. 

Bestuur, OOV Dit is een aanbeveling uit de door de raad vastgestelde 
alcohol en drugsnota. Opstellen door OOV en uitvoeren door 
Bouwen en Wonen, horeca. 

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2011 10 10 10

3 3.2 Handhavingsprotocol 
Horeca
Is gerealiseerd

De gemeente heeft een handhavingsprotocol waaruit blijkt 
op welke wijze wordt gehandhaafd bij een overtreding van 
een horecabedrijf. De gemeente handelt hiernaar.

Dit is een regionaal initiatief vanuit het BJO. Samen met de 
leden van het BJO wordt een handhavingsprotocol 
opgesteld. 

Bestuur, OOV De burgemeester heeft een brief aan het BJO gestuurd 
waarin hij dit initieert. 

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 4 4 4

3 3.3 Bestuurlijke aanpak 
Hennepkwekerijen
Is opgenomen in regulier 
werk, incl. budget

Er vindt bestuurlijke handhaving plaats bij het ontdekken van 
een hennepkwekerij. 

Hennepkwekerijen vormen een groot probleem. Zowel voor 
de leefomgeving als voor de criminaliteit. Het regionaal 
college Rotterdam-Rijnmond heeft dan ook besloten om de 
succesvolle bestuurlijke aanpak van Rotterdam uit te gaan 
rollen in de regio. 

Bestuur, OOV Besluitvorming vindt plaats in het 1ste kwartaal van 2009. 2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 19.380 € 19.768 € 20.163 28 28 28

3 3.7 Veilig ondernemen Eind 2009 is er een pilot gestart waarin met een groep 
ondernemers wordt gewerkt aan veilig ondernemen volgens 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Eind 2010 heeft 
deze pilotgroep het KVO behaald.

Veilig ondernemen is primair de verantwoordelijkheid van 
ondernemers zelf. De gemeente en politie vervullen echter 
vanuit hun eigen verantwoordelijkheden wel een belangrijke 
rol. Er wordt bestuurlijke prioriteit gegeven aan het 
constructief samenwerken met ondernemers om de 
veiligheid te bevorderen. 

Bestuur, OOV Is nog niet opgepakt: lage prioriteit (uren aframen van 80 
naar 20 uur). 

4. Nieuw beleid en 
geen prioriteit

2009 ev. pm pm pm 20 20 20

€ 0 € 0 € 0 62 0 62 0 62 0

PROGRAMMA 3: BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID

TOTAAL PROGRAMMA 3: BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID
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4 4.1 Bureau Halt (Halt 
afdoeningen en 
Stopreactie)

Albrandswaard neemt deel aan de gemeenschappelijke 
regeling HALT en rapporteert hierover aan raad en college.

Halt is een initiatief van het ministerie van Justitie, 
gemeenten en politie. Halt is actief op verschillende 
gebieden die jeugdcriminaliteit helpen bestrijden en 
voorkomen. Uitgangspunt voor de werkwijze van Halt is dat 
het tolereren van ongewenst en strafbaar gedrag eigenlijk 
een beloning is.

Uitvoering door derde 
(bureau HALT)

OOV neemt deel in de begeleidingscommissie en beheert 
het budget.

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 24.092 € 24.574 € 25.066 10 10 10

4 4.2 Het terugdringen van 
overlast door 
(hang)jongeren en 
doelgroepjongeren

Het percentage klachten over overlast door jongeren dient 
eind 2010 met 10% te zijn gedaald t.o.v. 2006.

Aanpak van jongerenoverlast staat bovenaan de wensenlijst 
van de inwoners van Albrandswaard.

Bestuur, OOV Rapportage voorjaar 2010 omzetten in korte en lange termijn 
acties (o.a. aanpak graffiti en regulier overleg betrokken 
partijen. Lange termijn acties formuleren vanaf 2011.

Speerpunt
1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 20.000 € 20.000 20 100 370 350

4 4.3 Het terugdringen van het 
gebruik van alcohol en 
drugs, coördinatie

Er wordt regie gevoerd op de uitvoering van de alcohol en 
drugsnota.

Vanuit OOV wordt regie gevoerd op de uitvoering van de 
nota.

Bestuur, OOV Het is wenselijk de Alcohol- en drugsnota van 2007 in 2011 
te actualiseren. Prioriteit in 2010 is de quick wins (laten) 
realiseren (door Bouman) en activiteiten in 2011 voortzetten.
Meer gebruik maken van netwerken in tweede schil. 
Keurmerk Veilig Uitgaan toepassen. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 15.000 € 15.000 40 40 40

4 4.3 Het terugdringen van het 
gebruik van alcohol en 
drugs, uitvoering alcohol en 
drugsnota

De activiteiten uit het uitvoeringsprogramma Alcohol en 
Drugs leiden tot een 10% afname van het gebruik van 
alcohol en drugs meetbaar in de gezondheidsenquête van 
de GGD Rotterdam-Rijnmond in 2010.

Landelijk en lokaal onderzoek heeft aangetoond dat 
Albrandswaard een bovengemiddeld alcohol en drugsgebruik 
heeft in alle leeftijdscategorieën. Speciale aandacht gaat 
naar de jeugd en de rol van de ouders hierbij. Onderkend 
wordt dat alcohol en drugsbeleid, naast de belangrijke 
gezondheidsdoelstelling, in belangrijke mate van invloed is 
op overlast door jongeren en horecabezoekers.

Bouwen en Wonen, 
horeca

Het beleidsplan Alcohol en Drugs wordt uitgevoerd door de 
afdeling Bouwen en Wonen, horeca. Het prioriteitenproject 
komt dan ook bij die afdeling te liggen. OOV neemt deel in 
het project conform de capaciteitsvraag van het projectplan. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. A: 50 A: 50 A: 50

4. 4.4 Pak je Kans Jongeren die in problemen zitten een kans geven via het 
project pak je kans.

Bestuur, GOSA Ontwikkelingen volgen 3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 ev. pm pm pm A: 20 A: 20 A: 20

4. 4.5. School adoptieplan Jongeren voorlichten over wat wel en niet mag De politie gaat scholen langs om voorlichting te geven over 
wat wel en niet mag. Daarnaast kunnen er vragen gesteld 
worden.

Extern, Politie Ontwikkelingen volgen 2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. A A A

4. 4.6 Veiligheidshuis Regionale coördinatie strafrechtketen in combinatie met zorg Samenwerkende partners in de justitieketen zetten het 
Veiligheidshuis op. Onderzocht moet worden of en in welke 
mate gemeenten belang c.q. rendement hebben mede in 
relatie tot de verwachte gemeentelijke bijdrage? 

OM Ontwikkelingen volgen

€ 0 € 35.000 € 35.000 70 100 420 0 400 0

5 5.1 Risicocommunicatie Er wordt richting burgers gecommuniceerd over alle risico's 
die bekend zijn binnen de gemeente. Dit op basis van de 
risicokaart en de risicoinventarisatie. Dit doen we vanuit een 
wettelijke taak. 

De gemeente heeft een wettelijke taak om te communiceren 
over haar risico's. Jaarlijks stelt de voorlichter een plan op 
voor risicocommunicatie van dat jaar. Dit wordt gedaan in 
samenspraak met de veiligheidsregio. 

Communicatie Intensiveren in 2009. 
Medio 2010 wordt traject afgerond: de risicokaart van 
Albrandswaard is dan up-to-date. Vanaf 2011 borgen.

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 1.000 € 1.000 € 1.000 20 20 20

5 5.2 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. 

De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling van 
de 20 Rijnmond gemeenten. De basis van deze regionale 
instelling wordt gelegd door een gemeentelijke 
inwonersbijdrage.

Bestuur, OOV De burgemeester heeft zitting in het Dagelijks Bestuur van 
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De 
voorbereidingen voor vergaderingen vragen extra ambtelijke 
capaciteit (140 u/jaar).

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 163.060 € 167.952 € 172.991 100 170 170

5 5.3 Regionale brandweer, 
Dienst 
Verleningovereenkomst

We nemen deel aan de gemeenschappelijke regeling de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brandweerzorg 
wordt verzorgt door deze veiligheidsregio. 

In 2008 is de brandweer overgedragen aan de 
veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De financiering van de 
brandweer geschied via een Dienst Verlening 
Overeenkomst. 

Bestuur, OOV Eind 2008 is besloten om de financieringssystematiek van de 
regionale brandweer aan te passen. De gevolgen hiervan 
zijn in de begroting verwerkt. Zie toevoeging 5.2.

2. Bestaand 
beleid, reguliere 
werkzaamheden

2009 ev. € 731.599 € 762.276 € 793.601 30 30 30

5 5.4 Evenementenkalander Het is inzichtelijke welke evenementen op welk tijdstip en 
met welke kenmerken plaatsvinden binnen de gemeente. 

Het is van groot belang om te weten wanneer welke 
evenementen zijn binnen de gemeente. Met name in het 
kader van crisisbeheersing, maar ook zeker voor de 
informatiepositie van de operationele diensten.

Bestuur, OOV Nog starten
In 2010 besluitvorming in de Staf Veilig. Uitgangspunt is 
deze activiteit in de lijn te brengen bij Bouwen en Wonen.

4. Nieuw beleid en 
geen prioriteit

2010 ev. 40 20 20

5 5.5 Risicokaart Eind 2009 is de risicokaart voor Albrandswaard volledig 
ingevoerd, geautoriseerd en geactualiseerd. 

De risicokaart is een belangrijk onderdeel om de risico's 
binnen de gemeente te kennen en te delen met anderen. De 
gemeente is verantwoordelijk voor het vullen van dit 
systeem. 

Bestuur, OOV In 2009 wordt n.a.v. een rapportage van het ministerie een 
memo geschreven aan het college hoe om te gaan met de 
taak.
Zie 5.1

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 ev. 20 20 20

5 5.6 Adequaat voorbereid zijn op 
rampen en crisis

Eind 2009 beschikt Albrandswaard over een organisatieplan 
crisisbeheersing en een opleidings- & oefenbeleidsplan voor 
de gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie. Het 
rampenplan (crisisplan) en bijbehorende deelplannen en 
draaiboeken worden jaarlijks geüpdate.

De rampenbestrijding en crisisbeheersing is landelijk volop in 
beweging, onder andere door nieuwe wet- en regelgeving. 
Ook de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond maakt een 
snelle ontwikkeling door. Om te kunnen blijven voldoen aan 
de nieuwe eisen en verwachtingen zal Albrandswaard de 
voorbereiding op rampen verder moeten professionaliseren.

Bestuur, OOV 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. 40 40

5 5.6.1 Implementatie regionaal 
crisisplan

Half 2010 is het regionaal crisisplan geïmplementeerd in 
Albrandswaard, is de nieuwe crisisorganisatie op orde en 
zijn de draaiboeken gereed.

Hier dient elke gemeente in de regio mee te werken. We 
moeten dit plan implementeren, dit betekent een nieuw 
organisatieplan en voorlichting in de organisatie. 

Bestuur, OOV Dit is een eenmalig los project, nadat dit is afgerond gaat dit 
weer over in 6.5, planvorming.
In 3e kwartaal 2010 gerealiseerd.
Borging vindt plaats in 5.6.2

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 en 2010  0 150 0 0

5 5.6.2 Opleiden, Trainen en 
Oefenen voor 
Crisisorganisatie

Eind 2009 is er een beleidsplan OTO waarin wordt 
omschreven hoe de crisisorganisatie wordt opgeleid, 
getraind en geoefend. 

In 2009 wordt een beleidsplan OTO geschreven waarin 
aandacht wordt gegeven aan de uitvoering van OTO. Vanaf 
de vorming van dit plan wordt dit uitgevoerd binnen het 
uitvoeringsprogramma.  OOV coördineert de uitvoering van 
het beleid. 

Bestuur, OOV In 2011 het beleid Opleiden, Trainen, Oefenen (OTO) 
intensiveren.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 6.000 € 30.000 € 30.000 60 60 60

5 5.6.3 Opleiden, Trainen en 
Oefenen voor de ARB

De ARB van Albrandswaard is goed opgeleid, getraind en 
geoefend. 

De ARB moet goed opgeleid, getraind en geoefend zijn om 
zijn functie zowel in de koude als in de warme fase uit te 
voeren. 

Bestuur, OOV Wordt opgenomen in 5.6.2 1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 1.500 € 1.500 € 1.500 50 50 50

5 5.6.4 Wacht en 
waakdienstregeling ARB's 
BAR gemeenten

Albrandswaard neemt deel aan de wacht en 
waakdienstregeling met Barendrecht en Ridderkerk. 

Deze regeling geeft uitvoering aan gezamenlijk piket binnen 
de BAR gemeenten. De ARB's van de gemeenten draaien 
dienst voor alle drie de gemeente. 

Bestuur, OOV Regeling is eind 2008 opgesteld. Besluitvorming vindt in 1ste 
kwartaal 2009 plaats. De regeling wordt ook aangeboden 
aan de OR. 
Budget gaat via personeelszaken. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 0 € 0 € 0 40 40 40

5 5.6.5 Piketregeling voor 
crisisorganisatie

Eind 2010 is er een piketregeling voor de crisisorganisatie 
van Albrandswaard. Dit voor zowel een hardpiket als een 
kanspiket en conform het regionaal crisisplan. 

In de nieuwe wet worden harde eisen gesteld aan de 
gemeentelijke crisisorganisatie. Deze kunnen alleen gehaald 
worden door middel van een piketregeling. 

Bestuur, OOV Nog starten
Discussie afwachten regionaal en in BAR-verband. Het gaat 
hier om een principieel besluit. Ook het GO en de OR 
worden hierbij betrokken.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2010 € 6.000 € 6.000 € 6.000 0 60 4 4

5 5.6.6 Planvorming De draaiboeken en rampenplannen voor Albrandswaard zijn 
up to date. 

Het is van groot belang is om de plannen up to date te 
houden. Jaarlijks wordt hier dan ook aandacht aan 
geschonken. Er is hierbij ook aandacht voor de 
rampbestrijdingsplannen vanuit de gemeente Rotterdam. 

Bestuur, OOV Zie 5.6.2, de draaiboekn zijn op dit moment up-to-date. 
Borging vindt plaats via OTO. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2010 ev. € 0 € 0 € 0 40 40 40

5 5.6.7 Inrichting crisiscentrum Het crisiscentrum van Albrandswaard voldoet aan alle 
wettelijke eisen en aan de specifieke eisen uit de 
uitwijkovereenkomst met Barendrecht en Ridderkerk. 

Het gemeentehuis fungeert als crisiscentrum. Dit moet ook 
zo worden ingericht ten tijde van een crisis. De gemeente 
moet zich hier op voorbereiden door middel van een 
draaiboek. Daarnaast moeten alle faciliteiten regelmatig 
getest en bijgewerkt worden.

Bestuur, OOV In 2011 per team een inventarisatie maken en noodzakelijke 
materialen aanschaffen.
Vanaf 2012 verder professionaliseren en het beleid en 
budget meerjarig vaststellen.

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev. € 1.000 € 6.000 € 1.000 16 40 16 16

5 5.6.8 Communicator Albrandswaard voldoet aan het convenant communicator 
met de veiligheidsregio. Alle gegevens van de 
crisisorganisatie zijn up-to-date opgenomen in de 
communicator.

In 2009 wordt de communicator ingevoerd. Dit is een 
belcomputer die de gemeentelijke crisisorganisatie kan 
alarmeren. De eenmalige invoer kost veel werk en het 
beheer ligt vervolgens ook bij de gemeente

Bestuur, OOV Uitvoering vindt plaats begin 2009, dit is echter wel 
afhankelijk van de pilot in de regio. 

1. Nieuw beleid en 
bestuurlijke 
prioriteit 
(kadernota)

2009 ev.  20 20 20

5 5.7 Externe Veiligheid, 
beleidsvisie

Begin 2010 stelt het bestuur van Albrandswaard een visie 
vast voor externe veiligheid binnen de gemeente, dit 
conform de wettelijke verplichting. 

Dit is een project wat voortkomt uit het 
uitvoeringsprogramma EV van de DCMR. De visievorming 
wordt getrokken door de gemeente die het betreft. Vanuit die 
visie dienen er nog een aantal andere activiteiten plaats te 
vinden, zie hieronder. 

Bestuur, OOV Project is opgestart en naar verwachting in het 3e kwartaal 
2010 afgerond.

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 en 2010 100 10 10
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Nr. 2010 2011 2012Prgr. Projectnaam
Begroting Capaciteitsvraag

OmschrijvingDoelstelling 2011 2012Coördinatie Stand van zaken (update per 01-04-2010) Prioriteit Planning 2010
5 5.7.1 Externe Veiligheid, 

opstellen actieplan borging 
EV in ruimtelijk planproces

Begin 2010 heeft Albrandswaard een actieplan waarin staat 
omschreven hoe externe veiligheid is verwerkt in het 
ruimtelijk planproces.

Dit is een actieplan wat concreet omschrijft hoe EV een 
plaats krijgt in het planvorming op RO gebied. 

Bestuur, OOV Gerealiseerd. 3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 ev. 10 10 10

5 5.7.2 Risicoinventarisatie Eind 2009 kent Albrandswaard de risico's op gebied van 
externe veiligheid en stelt deze vast en geeft hoe hier mee 
omgegaan wordt. Als input voor deze inventarisatie worden 
ook de gegevens van de risicokaart gebruikt. 

Deze risicoinventarisatie wordt onderdeel van het 
crisisbeheersingsplan en omschrijft duidelijk de risico's. Ook 
geeft het aan wat met deze risico's wel en niet wordt gedaan. 
De gegevens uit de risicokaart worden ook gebruikt voor dit 
plan. 

Bestuur, OOV Gerealiseerd, zie 5.5. 3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 20 20 20

€ 14.500 € 43.500 € 38.500 466 350 570 0 530 0TOTAAL PROGRAMMA 5: FYSIEKE VEILIGHEID
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Nr. 2010 2011 2012Prgr. Projectnaam
Begroting Capaciteitsvraag

OmschrijvingDoelstelling 2011 2012Coördinatie Stand van zaken (update per 01-04-2010) Prioriteit Planning 2010

6 6.1 Meldpunt discriminatie Albrandswaard heeft een meldpunt waar discriminatie 
aangegeven kan worden. 

Het meldpunt is een wettelijke verplichting. Bestuur, OOV Hier moet nog uitvoering aan gegeven worden. Het heeft 
geen hoge prioriteit, maar er wordt onderzocht hoe dit 
efficiënt ingezet kan worden.
Is uitbesteed aan RADAR. 

4. Nieuw beleid en 
geen prioriteit

2009 ev. 10 10 10

6 6.2 Bibob beleidslijn Er is een beleidslijn die aangeeft hoe uitvoering wordt 
gegeven aan de wet BIBOB. Deze beleidslijn is onderdeel 
van de vergunningprocedure. 

Bevordering integriteitbeoordeling Openbaar bestuur. Tegen 
gaan van mogelijkheden voor de criminaliteit om via 
vergunningen van overheden activiteiten uit te voeren. In 
Albrandswaard is geen Bibob beleid

Bestuur, OOV Nog starten
Wordt door JuZa uitgevoerd.

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

2009 0 0 0

6 6.3 Risico Informatie en 
Expertisecentrum (RIE)

In het regionaal college is besloten om een RIE in te stellen 
voor de regio Rotterdam Rijnmond. Dit is een besluit op de 
vraag van het ministerie van Binnenlandse Zaken voor 
pilotregio's.

Bestuur, OOV Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dit allemaal gaat 
lopen, wel is helder dat het de gemeenten geld gaat kosten. 
Daarnaast neemt de gemeente deel in een stuurgroep.
Ontwikkelingen regionaal en in BAR-verband afwachten.

3. Nieuw beleid en 
ambtelijke 
prioriteit

€ 9.722 € 9.722 € 9.722 50 20 20

€ 9.722 € 9.722 € 9.722 60 0 30 0 30 0

1. Totaal nieuw beleid en prioriteit kadernota, structureel 446 840 820
1. Totaal nieuw beleid en prioriteit kadernota, incidenteel 800 0 250

2. Totaal bestaand beleid, reguliere werkzaamheden, structureel 865 927 935
2. Totaal bestaand beleid, reguliere werkzaamheden, incidenteel 0 0 0

3. Totaal nieuw beleid en ambtelijke prioriteit, structureel 129 109 109
 3. Totaal nieuw beleid en ambtelijke prioriteit, incidenteel 100 0 0

onderstreept = nieuw beleid (financieel) 4. Totaal nieuw beleid en geen prioriteit, structureel 70 50 50
4. Totaal nieuw beleid en geen prioriteit, incidenteel 0 0 0

 
Totale capaciteitsvraag, structureel 1.510 1.926 1.914
Totale capaciteitsvraag, incidenteel 900 0 250
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