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Inleiding  

 

Voor de eerste keer leveren gemeente en politie een gemeenschappelijk document waarin prioriteiten 

op het gebied van veiligheid worden besproken en geanalyseerd: het Actieplan Veiligheid. Het begin 

is er, maar het spreekt voor zich dat het nog een actieplan in ontwikkeling is. Op dit moment starten 

we met twee partijen maar dit sluit niet uit dat andere partners in de toekomst kunnen en willen 

aansluiten. 

 

Albrandswaard doet het goed, als het gaat om veiligheid in de gemeente. Dit blijkt onder andere uit de 

politiecijfers, bewonersenquêtes en regionale veiligheidsmonitoren. Uit deze cijfers en onderzoeken 

komen echter ook aandachts- en verbeterpunten naar voren. De gegevens laten zien dat de volgende 

speerpunten (criminaliteitsvormen) benoemd kunnen worden: fietsendiefstal, diefstal/inbraak 

garagebox en tuinhuisjes, overlast verwarde personen, overlast drank/drugs en geweldsdelicten zijn 

gestegen. Bij de aanpak van deze prioriteiten wordt zoveel mogelijk gezamenlijk opgetrokken. 

Als going concern blijft de aanpak van High Impact Crimes, diefstallen van en uit motorvoertuigen en 

jeugd(overlast) de aandacht vragen én krijgen. 

 

Ieder jaar wordt er vanuit Basisteam Oude Maas de gebiedsscan opgeleverd en iedere vier jaar 

lanceert de gemeente een Integraal Veiligheidsbeleid waaruit jaarlijks een uitvoeringsdocument, met 

daarin haar prioriteiten per jaar, voortkomt. Hierin worden de kaders geschetst waarbinnen 

veiligheidsmaatregelen beschreven worden. Deze twee gescheiden beleidsmatige processen konden 

nog beter op elkaar worden afgestemd door een gezamenlijke aanpak. Beide partners streven immers 

hetzelfde doel na: de veiligheid binnen de gemeente optimaliseren. Om dit mogelijk te maken is 

commitment en overeenstemming tussen beide partners nodig en dit is gelukt met dit Actieplan 

Veiligheid.  
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Hoofdstuk 1: Actieplan Veiligheid 

 

Het Actieplan Veiligheid is bedoeld voor zowel het management van beide partijen als voor de 

professionals die zich dagelijks bezig houden met het verbeteren van de veiligheid binnen de 

gemeente. In het Actieplan worden de uitgangspunten van de gemeente en de politie concreet 

gemaakt in acties.  

 

De gemeentelijke prioriteiten komen voort uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2017-2020. Per jaar 

worden er een aantal prioriteiten benoemd vanuit zowel de gemeente als de politie. Bij de 

gemeenschappelijke prioriteiten gaan gemeente en politie gezamenlijk aan de slag. Daarnaast zijn er 

individuele prioriteiten beschreven waarbij het opstellen en uitvoeren van het plan van aanpak onder 

leiding valt van die desbetreffende partner. Dat betekent echter niet dat die partner er alleen voor 

staat.  

 

Prioriteiten 2017 

Aan de hand van de ontwikkelingen zijn de volgende prioriteiten voor 2017 benoemd ter bevordering 

van de veiligheid en leefbaarheid: 

 

Prioriteiten van de gemeente                                             Prioriteiten Basisteam Oude Maas 

- Woninginbraken     - Woninginbraken 

- Diefstal van en uit voertuigen                                      - Diefstal van en uit voertuigen 

- Jeugdoverlast                                                              - Fietsendiefstal  

- Aanpak fietsendiefstal                                                 - Jeugd 

- Ondermijning                                                               - GGZ 

Prioriteiten Nationale Politie 

- High Impact Crimes 

- Jeugd 

- Drugs 

- Veiligheid in de buurt 

- Ondermijning 

 

Naast de benoemde 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 gemaakte afspraken met 

betrekking tot de benoemde prioriteiten op dat moment tijdelijk worden ’geparkeerd’. Als de aanpak 

van de overstijgende problematiek tot het gewenste effect heeft geleid worden de benoemde 

prioriteiten weer opgepakt. Indien nodig wordt het plan van aanpak geactualiseerd zodat de prioriteit 

met passende interventies kan worden aangepakt.  

 

Het Basisteam heeft ten opzichte van de Nationale Politie in bepaalde gevallen andere prioriteiten 

benoemd of is hierop verder gaan inzoomen. Dit komt omdat het basisteam onder andere heeft 

gekeken naar de lokale problematiek. Daarnaast is binnen het politiebestel een aantal prioriteiten bij 

andere organisatielagen weggezet, denk hierbij aan de districtsrecherche of een informatieknooppunt. 

 

Maandelijks overleg 

Om de voortgang te blijven monitoren, bij te sturen en te evalueren wordt maandelijks overleg gevoerd 

tussen de gemeente en de politie. In het overleg worden (nieuwe) afspraken gemaakt over de aanpak 

van de prioriteiten en de going concern zaken. Aan de hand van analysemodellen en cijfers wordt ook 

bekeken wat er nodig is qua capaciteit, middelen en financiën. Op deze wijze wordt kwalitatief inzet 

gepleegd op de prioriteiten en krijgen de partners ruimte om dit vooraf intern te faciliteren. 
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Hoofdstuk 2: Uitwerking prioriteiten 

      

2.1 Woningcriminaliteit 

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Vermindering van het 

aantal inbraken door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van het 

probleem.   

Organiseren van en/of 

aansluiten bij preventieve 

acties bijv. flyeren, inzet 

matrixborden en 

verspreiden 

besmettingsbrief 

Vermindering van het 

aantal inbraken door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van het 

probleem.   

Aansluiten bij en/of 

organiseren  preventieve 

acties 

 Inzet particuliere beveiliging  Uitvoeren van (ANPR) 

controles en extra 

surveillance op hotspot 

locaties 

 Stimuleren bewoners tot 

aansluiting bij  

of oprichting van een 

WhatsApp groep 

 Inzet Mobiele Camera Unit 

(MCU) 

 Buurtpreventie promoten in 

de gebieden waar zij nog 

niet actief zijn 

 Uitvoeren buurtonderzoek  

 Inwoners stimuleren van het 

doen van meldingen 

 Advisering op het gebied 

van degelijke sloten en 

goed afsluiten van 

woningen 

 Gebruik maken van social 

media en de  WhatsApp 

groepen om bewoners te 

informeren en waar mogelijk 

te activeren 

  

 

 

2.2 Diefstal van/vanaf motorvoertuigen  

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Vermindering van het 

aantal diefstallen door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van het 

probleem.   

Organiseren van en/of 

aansluiten bij preventieve 

acties bijv. flyeren, inzet 

matrixborden en verspreiden 

besmettingsbrief 

Vermindering van het 

aantal diefstallen door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van het 

probleem.   

Aansluiten bij en/of 

organiseren van 

preventieve acties 

 Inzet particuliere beveiliging  Uitvoeren van (ANPR) 

controles en extra 

surveillance op hotspot 

locaties 

 Gebruik maken social media 

en de WhatsApp groepen 

om bewoners te informeren 

en mogelijk te activeren 

 Inzet MCU 

 Stimuleren bewoners tot 

aansluiting bij of oprichting 

van een WhatsApp groep 

 Gestolen kentekens 

invoeren in ANPR 

database 
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 Inwoners stimuleren voor het 

doen van meldingen 

  

 Buurtpreventie promoten in 

de gebieden waar zij nog 

niet aanwezig zijn 

  

 

 

2.3 Fietsendiefstal 

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Vermindering van het 

aantal diefstallen door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van 

het probleem.   

Organiseren van en/of 

aansluiten bij preventieve 

acties bijv. flyeren, 

stimuleren gebruik extra slot 

Vermindering van het 

aantal diefstallen door 

middel van projectmatige 

aanpak en analyse van 

het probleem.   

Aansluiten bij en/of 

organiseren van preventieve 

acties 

 Inwoners stimuleren voor 

het doen van meldingen 

 Inzet MCU 

 Herstructureren (inrichting) 

van de beide 

fietsenstallingen nabij de 

metrostations  

 Extra surveillance nabij de 

metrostations 

   Het onderzoek van twee 

politiestudenten naar de 

fietsendiefstallen analyseren 

en waar mogelijk toepassen 

in de praktijk 

   Advisering gebruik degelijke 

slot en gebruik tweede 

ketting 

 

 

2.4 Jeugd 

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Aanpak van jeugdoverlast 

en tegengaan van 

eventuele geprioriteerde 

groepen  

Meldingen via gemeentelijk 

meldsysteem snel 

oppakken 

Aanpak van jeugdoverlast 

en terugdringing hiervan  

Surveillance overlast/hotspot 

locaties 

 Bewoners telefonisch 

benaderen  

 Aanspreken van de jeugd op 

hun gedrag en hen uit de 

anonimiteit halen 

 Inzet jongerenwerk 

ambulant intensiveren 

 Ouders jongeren betrekken 

bij de overlast 

 In stand houden werkgroep 

jeugdoverlast 

 Inzet MCU 

 Aanpak inrichting 

overlastlocaties waar nodig 

 Handhaving bij constateren 

overtredingen 

   Doorverwijzen naar HALT 

(waar mogelijk) 

   Waar noodzakelijk casus 

inbrengen in het zorg 

wijkteam 
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Aanwezigheid van politie op 

scholen door het organiseren 

van (preventieve)acties 

 

 

2.5 Ondermijning 

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Tegengaan van 

verwevenheid van onder- 

en bovenwereld, 

voorkomen dat criminelen 

of criminele organisaties 

bewust of onbewust 

worden gefaciliteerd door 

de overheid en kunnen 

investeren in de reguliere 

economie. 

Zitting houden in de 

werkgroep Ondermijning  

Voorkoming vermenging 

van de onderwereld met de 

bovenwereld 

Zitting houden in de 

werkgroep Ondermijning 

 Contact onderhouden met 

het RIEC en de politie 

  

 Meldpunt Ondermijning 

bekend maken bij inwoners 

en bedrijven 

  

 Uitlopen van signalen via 

de verschillende 

gemeentelijke kanalen 
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Hoofdstuk 3: Gemeentelijke financiën 
 

Onderstaand overzicht toont de verdeling van het gemeentelijk budget dat in de begroting is opgenomen voor de 

uitvoering van het programma Openbare Orde. Dit betreft het budget over het jaar 2017.  

 

De financiën van de politie worden buiten beschouwing gelaten. 

 

  

1. De aanpak van High Impact Crimes 

- Communicatie/inzet op hotspotlocaties 

- Inzet particuliere beveiliging 

 

€  5.000 

€  20.000 

2. De aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en 

drugsgebruik 

- Inzet stichting SWA 

 

 

€ 10.000 

3. Faciliteren en ondersteunen buurtprojecten 

- buurtpreventie 

 

€  3.000 

4. Aanpak overige strategische thema’s (huisverboden, 

aanpak hennep, etc.) 

€ 10.000 

5. Buurtbemiddeling   € 12.000 

6. Rampenbestrijding (opleiden, trainen, oefenen)  € 15.000 

  

Totaal  € 75.000 
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