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Geachte leden van de raad, 
 
In vervolg op de informele bijeenkomst van 15 januari jl hierbij ter kennisgeving de evaluatie 
Actieplan Veiligheid 2018 en het Actieplan Veiligheid 2019 met mijn excuses voor de late 
verzending. 
 
Evaluatie Actieplan Veiligheid 2018 
In het actieplan worden vanuit de gemeente en de politie jaarlijks prioriteiten benoemd die 
gezamenlijk worden besproken, uitgewerkt en uitgevoerd. Voor 2018 waren de volgende 
prioriteiten benoemd: High Impact Crimes, auto-inbraken, ondermijning, fietsendiefstal en jeugd. In 
de evaluatie wordt beschreven of de doelen voor de prioriteiten zijn behaald, wat er goed is gegaan 
maar ook wat er beter kan om de prioriteiten in het vervolg aan te pakken.  
 
Actieplan Veiligheid 2019 
Het Actieplan Veiligheid is onderdeel van de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid. Voor de 
derde keer is het jaarlijkse Actieplan Veiligheid opgesteld. De volgende prioriteiten zijn benoemd 
voor 2019: Woninginbraken, Ondermijning, voertuigcriminaliteit, jeugd en sociale problematiek. 
Half jaarlijks wordt u op de hoogte gebracht van de vordering omtrent de uitvoering van de 
prioriteiten.   
 
Bijlagen 
Evaluatie actieplan Veiligheid 2018 

Actieplan Veiligheid 2019 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeente Albrandswaard, 
de burgemeester, 
 

 
 
drs. Hans-Christoph Wagner 
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Inleiding 

 

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

politiecijfers, bewonersgesprekken en regionale veiligheidsmonitoren. Uit deze cijfers en onderzoeken komen 

aandachts- en verbeterpunten naar voren die de basis vormen van het Actieplan Veiligheid 2019.  

 

Voor 2019 zijn de volgende speerpunten (criminaliteitsvormen) benoemd: fietsendiefstal, voertuigcriminaliteit, overlast 

verwarde personen, diefstal/inbraak box/garage/tuinhuis en enkele geweldsdelicten.  

 

Verandering 

Een belangrijk punt dat is toegevoegd aan het Actieplan, is om komend jaar meer richting het (onderbuik)gevoel van 

de wijkagenten en Boa’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) toe te werken. Cijfers geven weliswaar een deel van 

de problematiek weer, maar een belangrijker deel van de informatie komt van de mensen die vrijwel dagelijks in de 

wijk aanwezig zijn; zij weten als geen ander wat er speelt op straat en in de buurt. Daarnaast zullen ook andere 

partners en inwoners meer bij het plan worden betrokken. De doelstelling is klein te beginnen en groot te eindigen. 

 

Rol gemeenteraad 

Begin 2019 is er een informele bijeenkomst omtrent de evaluatie van Actieplan Veiligheid 2018 gehouden. Ook de 

informatie die in deze bijeenkomst is opgehaald, wordt gebruikt en geborgd. De burgemeester zal halfjaarlijks een 

stand van zaken aan de gemeenteraad verstrekken over de voortgang van het plan. Daarnaast wordt tijdens dit 

moment input gevraagd voor de begroting van 2020. Uiterlijk begin 2020 wordt een evaluatie van het actieplan 2019 

voorgelegd aan de raad.  

 

3e actieplan 

Basisteam Oude Maas en de gemeente Albrandswaard hebben dit jaar voor de derde keer samen een actueel 

Actieplan Veiligheid opgesteld. De eerste keer dat politie en gemeente een plan opstelden met een gezamenlijke 

aanpak was in 2017. Voor die tijd waren de jaarlijkse gebiedsscan van het basisteam Oude Maas en het 

uitvoeringsprogramma op basis van het Integrale Veiligheidsbeleid van de gemeente twee aparte trajecten. Beide 

partijen vonden echter dat het (nog) beter moest kunnen vanuit het gemeenschappelijke doel: de veiligheid binnen de 

gemeente optimaliseren. 

 

In 2018 is het Actieplan Veiligheid verder aangescherpt en is de input van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 

(Boa) toegevoegd. Hierdoor is er waardevolle straatinformatie bijgekomen. Dit wordt in 2019 verder uitgebouwd om tot 

een zo goed mogelijk plan te komen. 
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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 Albrandswaard. In het Actieplan 

worden de uitgangspunten van de gemeente en de politie concreet gemaakt in acties.  

 

Koppeling bestaand beleid 

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. Dit jaar hebben we ervoor gekozen om alle prioriteiten 

gezamenlijk aan te wijzen en hierin geen afwijkingen te hebben. Hierdoor kunnen we de capaciteit nog beter inzetten 

en benutten. 

 

Prioriteiten 2019 

Aan de hand van de ontwikkelingen zijn de volgende prioriteiten voor 2019 benoemd ter bevordering van de veiligheid 

en leefbaarheid: 

- Woninginbraken 

- Voertuigcriminaliteit 

- Jeugd 

- Ondermijning 

- Sociale problematiek 

 

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.  

 

Cijfers 

Er is een keuze gemaakt om in het Actieplan Veiligheid geen cijfers te benoemen bij de prioriteiten. Om de raad wel 

een inzicht te geven in veiligheidscijfers zal er halfjaarlijks een tussenevaluatie worden gehouden waarbij de cijfers 

wel worden beschreven. 

 

Overleggen 

Om de voortgang te blijven monitoren, bij te sturen en te evalueren wordt er op ambtelijk niveau maandelijks overleg 

gevoerd tussen de trekkers van het actieplan vanuit de gemeente en de politie. In het overleg worden (nieuwe) 

afspraken gemaakt over de aanpak van de prioriteiten, de going concern zaken en worden acties besproken en 

voorbereid. 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. 

 

Per kwartaal wordt er een overleg gepland waarbij de wijkagenten en boa’s worden gevraagd naar hun ervaringen op 

straat, waar lopen ze tegen aan, welke problemen ervaren/zien zij etc. Mogelijk dat deze ervaringen ertoe leiden dat 

de prioriteit stelling of inzet aangepast moet worden.  

Daarnaast vindt er geregeld bestuurlijke afstemming plaats in staf veiligheid.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 2: Uitwerking prioriteiten 
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2.1 Woninginbraken 
Uit monitoring blijkt dat de vrijdag en zaterdag er uit springen als pleegdagen. De middag en ochtend zijn de dagdelen 
waarop de meeste inbraken worden gepleegd. 
 

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  

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 

 Inzet matrixborden voor 

extra bewustzijn 

 Inzet matrixborden voor 

extra bewustzijn 

 Verspreiden 

besmettingsbrieven 

 Preventie actie in 

gezamenlijkheid met 

studenten Zadkine. 

 Preventie actie in 

gezamenlijkheid met 

studenten Zadkine. 

 Dadergerichte  

onderzoeken 

   Herkennen van trends en 

repressief reageren  

 

 

2.2 voertuigcriminaliteit 

Voor wat betreft de diefstallen uit/vanaf personenauto is de verdeling over de drie kernen evenredig. Voor wat betreft 
de pleegdagen scoren de maandag en de woensdag het hoogst. Bijna de helft van deze diefstallen werden gepleegd 
in de avond.  
 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Vermindering van het 

aantal inbraken en 

diefstallen door middel 

van projectmatige aanpak 

en analyse van het 

probleem.   

Organiseren van en/of 

aansluiten bij preventieve 

acties  

Vermindering van het 

aantal inbraken en 

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 
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 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 

 Inwoners stimuleren voor 

het doen van meldingen 

 Inzet matrixborden voor 

extra bewustzijn 

 Buurtpreventie promoten in 

de gebieden waar zij nog 

niet aanwezig zijn 

 Preventie actie in 

gezamenlijkheid met 

studenten Zadkine. 

 Inzet matrixborden voor 

extra bewustzijn 

 Dadergerichte  

onderzoeken 

 Verspreiden 

besmettingsbrieven 

 Herkennen van trends en 

repressief reageren  

 Preventie actie in 

gezamenlijkheid met 

studenten Zadkine. 

  

 

2.3 Jeugd 

De overlast jeugd komt gemiddeld overal in de gemeente voor. In het eerste kwartaal van 2019 springt Portland er 

negatief boven uit. De woensdag en zaterdag zijn de dagen waarop de meeste meldingen binnenkomen.  

 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Aanpak van jeugd 

problematiek en 

tegengaan van eventuele 

geprioriteerde groepen  

Meldingen via 

gemeentelijk meldsysteem 

snel oppakken 

Aanpak van 

jeugdproblematiek en 

terugdringing hiervan  

Surveillance overlast/hotspot 

locaties 

 Bewoners telefonisch 

benaderen die overlast 

melding doen bij de 

gemeente 

 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 wijkteam 

zorg 

   Aanwezigheid van politie op 

scholen door het 

organiseren van 

(preventieve)acties 

   Samenwerking bevorderen 

met GOSA 

Continueren aanpak 

alcohol & drugsgebruik 

Jongerenwerk faciliteren 

om aanpak alcohol & 
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drugsgebruik uit te kunnen 

voeren 

 Communicatie acties 

uitvoeren op gebruik 

alcohol & drugs. 

  

 

 

2.4 Ondermijning 

Voor wat ondermijning betreft is het moeilijker om een goede duiding te geven, omdat ondermijning in principe een 

soort “containerbegrip” is. Meerdere criminaliteitsvormen kunnen hier onder vallen. Enkele voorbeelden zijn: 

witwassen, drugs, drugsdelicten en vervaardigen softdrugs en fraude. 

 

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 en door 

ontwikkelen van 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 

 Binnengekomen signalen 

onderzoeken en 

“opkweken”.  

 Meldpunt Ondermijning 

bekend maken bij 

collega’s, inwoners en 

bedrijven 

 Het voortzetten van de 

integrale samenwerking 

met de douane.  

 Uitlopen van signalen via 

de verschillende 

gemeentelijke kanalen 

 Meer focus op de 

bedrijventerreinen leggen 

en kijken naar 

mogelijkheden tot 

integrale bedrijf controles.  

 Deelnemen aan 

acties/onderzoeken naar 

spookbewoning 

 Verder ontwikkelen van de 

aanpak op spookbewoning 

 Raadsavond organiseren 

met als thema 

Ondermijning 

  

 

 

2.5 Sociale problematiek 

Onder sociale problematiek worden de volgende categorieën bekeken: burenruzies, ruzie/twist, overlast door 
verward/overspannen persoon, overlast i.v.m. alcohol/drugs en geluidsoverlast. Specifieke aandacht is er voor 
ruzie/twist en overlast verwarde personen. 
 

Gemeentelijke uitgangspunten en acties Politie uitgangspunten en acties 

Uitgangspunt Actie Uitgangspunt Actie 

Samenwerking bevorderen 

zodat casussen 

sneller/effectiever 

aangepakt kunnen 

worden. 

Contact boa’s en wijkteam 

zorg optimaliseren 

Samenwerking 

bevorderen zodat 

casussen 

sneller/effectiever 

Contact wijkagenten en 

wijkteam zorg 

optimaliseren 
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aangepakt kunnen 

worden. 

 Buurtbemiddeling blijven 

faciliteren 

 Proberen aan de voorkant 

van problemen te komen. 

   Contact onderhoud met 

Antes 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prioriteiten Koppeling met IVB

1 Woninginbraken - High Impact 

crime

3.1.1 Aanpak High Impact Crimes

2 Diefstal van en uit voertuigen 3.1.1 Aanpak High Impact 

Crimes, paragraaf Aanpak andere 

vormen van criminaliteit

3 Jeugdoverlast 3.1.2 Aanpak jeugdoverlast en 

alcohol- en drugsgebruik

4 Aanpak fietsendiefstal 3.1.1 Aanpak High Impact 

Crimes, paragraaf Aanpak andere 

vormen van criminaliteit



5 Aanpak Ondermijnende 

criminaliteit

3.1.5 Ondermijning



Wat willen we bereiken? Wat heeft de gemeente gedaan om tot een 

verlaging van de cijfers te komen?

Vermindering van het aantal 

inbraken door middel van 

projectmatige aanpak en analyse 

van het probleem.  

Preventie d.m.v. week van de veiligheid, 

buurttenten, inzet particuliere beveiliging, 

themapagina veiligheid, preventie artikelen 

in de Schakel, website en social media, inzet 

tekstkarren, wijkschouw, contact met 

woningbouwverenigingen, actie met 

studenten van het Zadkine college. 

Vermindering van het aantal 

inbraken en diefstallen door 

middel van projectmatige aanpak 

en analyse van het probleem.  

Preventie d.m.v. week van de veiligheid, 

buurttent, inzet particuliere beveiliging, 

themapagina veiligheid en preventie 

artikelen in de Schakel, informeren via social 

media, wijkschouw, inzet tekstkarren, actie 

met studenten van het Zadkine college.

Aanpak van jeugd problematiek 

en tegengaan van eventuele 

geprioriteerde groepen 

Jeugdoverleg voortzetten, toezicht en 

handhaving, inzet jongerenwerkers en 

buurtsportcoaches, HALT, contact met 

sportverenigingen SV Poortugaal voor 

aanpak overlast, preventielessen op scholen, 

melders telefonisch benaderen en uitvragen 

en GOSA

Vermindering van het aantal 

diefstallen door middel van 

projectmatige aanpak en analyse 

van het probleem.  

Preventie d.m.v. week van de veiligheid, 

buurttent, themapagina veiligheid en 

preventie artikelen in de Schakel, social 

media, project aanpak metrostations is 

afgerond beide fietsenstallingen zijn 

aangepast, Actie FF vlot tweede slot.  



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.

Werkgroep Ondermijning faciliteren, contact 

onderhouden met het RIEC, uitlopen 

binnenkomende signalen. 

Communicatietraject bewustwording en 

awareness trainingen voor medewerkers 

gemeente.



Wat heeft de politie gedaan om tot een 

verlaging van de cijfers te komen?

Resultaat december 2018

Projectmatige aanpak n.a.v. analyse 

incidenten, preventieacties in samenwerking 

met ketenpartners (gemeente, 

buurtpreventie, etc.), uitvoeren 

buurtonderzoeken, extra capaciteit 

inplannen (DDO) waar nodig, het informeren 

over goed afsluiten van woningen. Langdurig 

onderzoek naar diefstallen bij senioren in 

verpleegingshuis. Verdachte aangehouden 

en diefstallen gestopt. Daarnaast enkele 

aanhoudingen terzake heling gedaan. En 

verder gewerkt aan implementatie Digitaal 

Opkopers Register (DOR). 

Gezien de dalende trend streefde 

we naar minder dan 76 

woninginbraken in 2018. Dit is 

helaas niet behaald, in 2018 

hebben we in totaal 80 

woninginbraken gehad.

Projectmatige aanpak n.a.v. analyse 

incidenten, gestolen kentekens in ANPR 

database verwerken, extra inzet op ANPR 

hits, preventieacties in samenwerking met 

ketenpartners.

Gezien de dalende trend streefde 

we naar minder dan 90 

diefstallen. Dit is behaald met 85 

diefstallen in 2018.                                                                                     

Hotspots besurveilleren (monitoren 

problematiek), meldingen burgers oppakken, 

handhaving bij het constateren van 

overtredingen, aanwezigheid op scholen 

door het organiseren van 

(preventieve)acties, projectmatige aanpak 

met ketenpartners, in contact staan met 

ouders/voogd, contact met sportvereniging 

SV Poortugaal voor aanpak overlast.

Minder overlastgevende jeugd te 

meten door minder meldingen 

overlast. Deze doelstelling is wel 

behaald, in cijfers zijn we van 67 

in 2017 naar 41 in 2018 gegaan.           

Projectmatige aanpak n.a.v. analyse 

incidenten, MCU aanvraag & beelden 

uitlezen bij incidenten, advisering op het 

gebied van degelijke sloten en gebruik 

(tweede) ketting (Actie FF vlot tweede slot). 

Vanaf 2017 is er een daling van 

de fietdiefstal cijfers, deze daling 

wilde we graag ook in 2018 

realiseren. Deze doelstelling is 

behaald met een daling van 

fietsendiestallen van 107 (2017) 

naar 68 (2018).



Zitting in werkgroep Ondermijning, contact 

onderhouden met het RIEC en gemeente, 

strafrechtelijk onderzoek en kleine politie 

acties omtrent dit onderwerp. Interne 

bijscholing rondom dit onderwerp tbv 

herkening ondermijningssignalen. 

Integrale visie en samenwerking.



Wat heeft er goed gewerkt? Wat heeft minder goed gewerkt?

Inzet particuliere beveiliging heeft effect. 

Een structureel budget (75.000 euro) 

hiervoor zouden de positieve effecten 

verhogen. 

We merken dat flyeren als losstaande actie 

minder effectief is, alleen in combinatie 

met andere activiteiten is het een 

meerwaarde.

Inzet particuliere beveiliging heeft effect. 

Een structureel budget (75.000 euro) 

hiervoor zouden de positieve effecten 

verhogen.

We merken dat flyeren als losstaande actie 

minder effectief is, alleen in combinatie 

met andere activiteiten is het een 

meerwaarde. 

Inzet politie en jongerenwerk heeft zijn 

meerwaarde.

Voor wat betreft heeft toezicht en 

handhaving een positief effect op controle 

alcohol gebruik bij paracommerciele 

instellingen. Deze controles moeten 

daarom frequenter worden ingezet. 

Het plaatsen van de extra fietsenstallingen 

bij metrostation Rhoon heeft ervoor 

gezorgd dat de bereikbaarheid voor de 

hulpdiensten is vergroot.

We merken dat flyeren als losstaande actie 

minder effectief is, alleen in combinatie 

met andere activiteiten is het een 

meerwaarde.



Integrale samenwerking op het gebied van 

ondermijning en gebruik maken van 

elkaars expertise en bevoegdheden. 

De effeciviteit en het doorpakken vanuit 

de gemeente kan nog verhoogd worden 

door actualisatie van o.a. Bibob beleid.



Wat hebben we extra nodig in 2019?

Implementatie van het DOR door de 

gemeente en afspraken met politie 

aangaande de controlering. 

Extra budget voor inzet particuliere 

beveiliging.

Budget om structureel mysterie 

guest te kunnen inzetten

Implementeren van fiets beleid. 

Tevens is het belangrijk om extra 

sociaal toezicht en controle te 

realiseren bij de fietsenstallingen in 

samenwerking met Antes (25.000 

euro)



Het meldpunt ondermijning breder 

bekend maken zodat personeel en 

inwoners hun onderbuikgevoel kwijt 

kunnen.
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