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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

 

Geachte dames en heren, 

 
In carrouselverband is met u afgesproken dat u een raadsinformatiebrief op het terrein 
van veiligheid ontvangt. Voor u licht de tweede Raadsinformatiebrief. Mocht u behoefte 
hebben om een of meerdere van de onderstaande onderwerpen in Carrouselverband 
te bespreken, dan verzoek ik U dit te agenderen via de agendacommissie. 

 

Voorwoord Hans Wagner 
Na mijn installatie op 17 juni ben ik enthousiast met veiligheidsonderwerpen aan de 
slag gegaan en heb ik de praktijk tot mij genomen. Ik heb op locatie kennisgemaakt 
met het wijkteam politie Albrandswaard, de (lokale) brandweer en meegelopen met de 
buurtpreventie. Hot item is op dit moment de toename van woning- en auto-inbraken. 
Ook vragen de aanwezigheid van de Tbs-kliniek Kijvelanden en het Delta psychiatrisch 
ziekenhuis (ik heb inmiddels al 40 IBS’en gehad) mijn bestuurlijke aandacht. 
 
Vanwege de toename van het aantal klachten uit de gemeente en zelfs discussies in 
de carrousel is inmiddels een nieuwe overlegstructuur met Delta opgezet. Alhoewel 
nog een lange weg te gaan, heb ik er vertrouwen in dat partijen, door de open houding, 
op deze manier verantwoordelijkheid blijven nemen en de overlast tot een minimum 
wordt beperkt. 
 
Er zijn ook dagen in het bestaan van een burgemeester die ik niet snel zal vergeten. 
Op vrijdag 23 augustus werd ik eerst geconfronteerd met een onderhoudsmedewerker 
die van een mobiele stijger viel. Nog geen uur later werd ik geconfronteerd met een 
dodelijk slachtoffer bij het metrostation Poortugaal. Als gevolg hiervan zijn een 15-tal 
mensen in het gemeentehuis opgevangen. Hieruit blijkt het belang van een goede 
voorbereiding op het gebied van crisisbeheersing. 
 
Ik ben blij dat vele vrijwilligers betrokken zijn bij de veiligheid in Albrandswaard. Ik ben 
dan ook trots op de twee Buurt Bestuurt projecten en twee Buurtpreventieteams. 
 
Diefstal 
In de afgelopen maanden is onderzocht wat de gemeente preventief kan doen tegen 
inbraken en diefstallen.  
Bij diefstal/inbraak in woningen en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen zijn tijdelijke 
hotspots te zien. Deze verschuiven in tijd. Diefstal van brom-,snor- en gewone fietsen 
vinden voornamelijk plaats bij de metrostations en in de winkelcentra. 
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Uit het onderzoek bij politie, een aantal gemeenten en het CCV (een landelijk 
kennisinstituut op het terrein van veiligheid), blijkt dat het effect van maatregelen slecht 
vast te stellen is. De enige maatregel waarvan het effect bewezen is, is het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen. Aangezien er vaak meerdere maatregelen tegelijkertijd 
worden toegepast, blijkt het moeilijk om het effect van de genomen maatregelen met 
zekerheid vast te stellen. 
Effectieve maatregelen volgens gemeenten en CCV zijn inbraakbrieven, 
informatieavonden, waarschuwingscampagnes, goede fietsenstallingen en 
buurtpreventie. Belangrijk is de inzet op de hot spots en op confrontatie met het 
probleem. Bij alle acties is ook inzet van burgers gewenst. Dit zullen zij doen wanneer 
zij zelf met een veiligheidsprobleem worden geconfronteerd. 
 
In het 4e kwartaal van 2013 worden gemeentelijke acties voorbereid en uitgevoerd. U 
zult over de voortgang worden geïnformeerd. 
 
Organisatieontwikkeling VRR – clusters 
De VRR heeft vanaf 1 januari 2013 de districtsindeling losgelaten. De brandweer wordt 
georganiseerd rond drie nieuwe managementniveaus. 
 
De belangrijkste laag is die van de bevelvoerders/wachtcommandanten. Zij 
organiseren en voeren in hun verzorgingsgebied repressietaken en werkzaamheden 
rond BrandveiligLeven uit. 
De brandweer is verder gaan werken met een nieuwe middenmanagementlaag, te 
weten de clustercommandant. Er zijn 10 clustercommandanten benoemd. De 
clustercommandant is de “verbinding” tussen de wachtcommandant/ bevelvoerder en 
het management van de brandweer. Tevens is hij overlegpartner voor de 
burgemeester. Roel Wolters is de clustercommandant in ons gebied. Hij ondersteunt 
een zestal kazernes en ploegen bij het dagelijks werk. 
Tot slot bestaat het managementteam van de brandweer uit de Directeur Brandweer 
(Annemarie van Daalen), een manager Operatien (Leen den Ouden) en manager 
Centrale Taken. 
 
Week van de veiligheid - week 41 (7 t/m 12 oktober 2013) 
Dit jaar neemt de gemeente Albrandswaard deel aan de week van de veiligheid. Dit is 
een initiatief van het MKB en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV). In deze week zullen tal van activiteiten op het gebied van veiligheid worden 
georganiseerd. Op 7 oktober zal in Poortugaal een stand worden geplaatst waar 
verschillende informatie over veiligheid in Albrandswaard is te vinden.  

 

Wijziging Drank- en Horecawet (DHW)  
Op 1 januari 2013 is de DHW gewijzigd. Met de nieuwe DHW wil het kabinet: 

a. Het alcoholgebruik onder jongeren terugdringen; 
b. Alcohol gerelateerde verstoring van de openbare orde aanpakken; 
c. Bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten voor ondernemer 

en gemeenten. 
De nieuwe DHW geeft de gemeente nieuwe bevoegdheden, taken en 
verantwoordelijkheden. In tegenstelling tot voorheen is de burgemeester belast met de 
uitvoering van de DHW. Er is in BAR-verband een uitvoeringsbeleid geformuleerd dat 
gebaseerd is op de huidige “bestuurspraktijk” van de drie gemeenten. De opgestelde 
beleidsnota is uitvoerend van aard en beschrijft in hoofdzaak de wijze waarop de 
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gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk omgaan met de Drank- en 
Horecawet voor wat betreft de vergunningen, het toezicht en handhaving. Naar 
verwachting zal deze nota in het 3

e
 kwartaal door de drie burgemeesters worden 

vastgesteld. 
 
Vooruitlopend hierop zijn drie medewerkers aangewezen als toezichthouders in het 
kader van de Drank- en Horecawet. Dit jaar zullen zij nog vijf geplande controles, 
waaronder een in onze gemeente uitvoeren. Daarnaast zullen zij op grond van de 
DHW optreden als hiervoor aanleiding bestaat. 
 
 
Burgernet 
Burgernet is een nieuw communicatiemiddel op het terrein van veiligheid. Dit 
instrument kan door de politiemeldkamer worden ingezet om personen of voertuigen 
op te sporen. Daarnaast kunnen ook gemeenten en hulpdiensten gebruik maken van 
burgernet. Burgers die zich hiervoor hebben aangemeld, worden bij een incident 
gevraagd om waakzaam te zijn. Kortom het gaat om extra ogen en oren in de wijken. 
Recent is de landelijke campagne gestart. Ook in Albrandswaard wordt dit instrument 
gepromoot. 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


