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Onderwerp 
Gebiedsscan 2012-2013 - Politie Albrandswaard 

INFORMATIENOTA  
  
ONDERWERP 
Gebiedsscan 2012-2013, Politie Albrandswaard 
 
KENNISNEMEN VAN 
De prioriteiten en aanbevelingen uit de door de politie opgestelde gebiedsscan 2012-2013 in relatie tot 
de resultaten uit de Leefbaarheidsmonitor 2013 en de gevolgen daarvan voor het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid.  
 
INLEIDING 
Jaarlijks maakt ieder wijkteam een gebiedsscan. De gebiedsscan brengt de belangrijkste 
veiligheidsproblemen en ontwikkelingen in een gemeente in kaart. Hiermee signaleert en adviseert de 
politie over ontwikkelingen die van belang zijn voor het vergroten of borgen van veiligheid. De 
gebiedsscan is samengesteld uit aangiftecijfers in combinatie met ervaring vanuit het wijkteam. 
De onlangs uitgebrachte Leefbaarheidsmonitor 2013 geeft inzicht in gevoelens van onze inwoners ten 
aanzien van veiligheid.  
De gebiedsscan en de Leefbaarheidsmonitor tezamen geven een compleet beeld van de 
veiligheidssituatie in Albrandswaard. Deze informatie vormt een belangrijke basis voor het 
gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. 
 
KERNBOODSCHAP 
De gebiedsscan geeft inzicht in de belangrijkste veiligheidsproblemen en ontwikkelingen in 
Albrandswaard. 
In 2012-2013 is een stijging te zien in het aantal High Impact delicten (woninginbraken, straatroof en 
overvallen) en voertuigcriminaliteit. Daarnaast is er blijvende aandacht voor de aanpak van 
overlastgevende jeugd en personen met psychische problemen. Deze onderwerpen bepalen de 
prioriteiten voor de politie in 2014: 

1. Inzet op High Impact delicten 
2. Inzet op voertuigcriminaliteit 
3. Inzet op overlastgevende jeugd 
4. Inzet op overlastgevende personen met een psychische achtergrond. 
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Daarnaast doet de politie een aantal aanbevelingen richting de gemeente. Door aan deze 
aanbevelingen uitvoering te geven kan volgens haar de integrale aanpak worden versterkt. De politie 
doet de volgende aanbevelingen: 

1. Preventieve inzet bij woninginbraken  
2. Inzet op veilig ondernemen 
3. Preventieve inzet bij voertuigcriminaliteit 
4. Inzet van buurtbemiddeling 

 
Kijkende naar zowel de gebiedsscan 2012-2013 als de Leefbaarheidsmonitor 2013 vallen de volgende 
zaken op: 

- Volgens de Leefbaarheidsmonitor 2013 is de criminaliteit in Albrandswaard gedaald. De 
gebiedsscan 2012-2013 geeft aan dat het aantal woninginbraken en straatroven in 2012 en 
2013 zijn gestegen. 

- De Leefbaarheidsmonitor 2013 geeft aan dat het veiligheidsgevoel in de gehele gemeente is 
gestegen. Daarentegen is het aantal woninginbraken toegenomen, terwijl dit een aanzienlijke 
impact heeft op veiligheidsgevoel.  

 
Het bovenstaande geeft aan dat het gevoel ten aanzien van veiligheidsaspecten positiever is dan op 
basis van de aangiftecijfers had mogen worden verwacht. Echter het gevoel ten aanzien van veiligheid 
wordt bepaald door meerdere factoren, zoals sociale controle, verlichting en zichtbaar aanwezige 
toezichthouders in de openbare ruimte. Het intensiveren en uitbreiden van projecten als 
buurtpreventie en de buurt bestuurt hebben daarbij een positieve uitwerking op veiligheidsgevoelens.  
 
CONSEQUENTIES 
Het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie vanuit 
de politie. In het uitvoeringsprogramma 2014 van het integraal veiligheidsbeleid wordt dan ook zoveel 
mogelijk aansluiting gezocht bij de voorgestelde politieprioriteiten voor 2014 en bijbehorende 
aanbevelingen.  
 
VERVOLG 
In de carrousel van 30 september 2013 heeft uw raad de mogelijkheid uw gevoel kenbaar maken ten 
aanzien van de voorgestelde politieprioriteiten voor 2014. In het vervolg van deze carrousel wordt het 
uitvoeringsprogramma 2014 van het integraal veiligheidsbeleid opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma 
zal in het 4e kwartaal 2013 ter kennisname aan u toegezonden worden.  
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BIJLAGEN 
  134420: Gebiedsscan 2012-2013  
  131209: Vervolgonderzoek Leefbaarheidsmonitor Lemon 2013  
 

 
Poortugaal, 17 september 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
 
De secretaris,              De burgemeester, 

 
 
 
 
 

 

 

   
Hans Cats              drs. Hans-Christoph Wagner 
 


