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SAMENVATTING

Aanleiding

Op grond van de politiewet zijn alle gemeenten verplicht tot het uitwerken van een lokaal beleidsplan. In juni 2012 stelde 
Tilburg haar eerste lokale beleidsplan vast, de Kadernota Veiligheid 2012 - 2015. Eind vorig jaar is door de politieregio 
Zeeland - West-Brabant een Regionaal Beleidsplan vastgesteld voor de jaren 2015 - 2018. Aangezien dit regionale plan 
consequenties heeft voor ons lokale beleid, hebben we ervoor gekozen de vigerende Kadernota te actualiseren nog 
voordat de looptijd is verstreken, zodat deze voor de komende jaren is afgestemd op het Regionaal Beleidsplan. Daarnaast 
vraagt een aantal grote ontwikkelingen om een inhoudelijke bijstelling van ons veiligheidsbeleid. Het gaat hier om de 
drie decentralisaties in het sociale domein en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis, de opkomst van 
radicalisering in onze samenleving, en de versterking van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

Uitgangspunten Veiligheidsagenda 2015 - 2018

De Kadernota Veiligheid 2012 - 2015 is als basis gebruikt en op een aantal punten geactualiseerd. De uitgangspunten die 
we hierbij hebben gehanteerd, zijn:
• We willen optimaal informatie gestuurd werken: opereren op basis van analyses, met gebruik van koppeling van 

informatie (inclusief gebruik van interventies als inkijkoperatie), met zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en 
trends en aan-/bijsturing van onze aanpak op basis van monitoring en evaluaties;

• We staan een integrale aanpak voor, die zich richt op:
• Integratie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en eventueel ook privaatrechtelijke maatregelen;
• Combinatie waar mogelijk van delictgerichte, persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak;

• We richten ons op verbetering van veiligheidsbeleving;
• We hebben aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving, zoals radicalisering.

Korte samenvatting inhoud

De opbouw van de Kadernota 2015 - 2018 is vergelijkbaar met de opbouw van de voorgaande Kadernota. We beginnen 
met de belangrijkste observaties en aanbevelingen ten aanzien van de huidige veiligheidsaanpak. Daarna volgt per delict/
thema een korte analyse van de stand van zaken, gebaseerd op de observaties. Vervolgens benoemen we onze ambitie 
voor de komende jaren en de uitwerking van de aanpak per delict/thema.
De observaties die dienen als basis voor de analyse zijn:
1. Negatieve trend woninginbraken en overvallen is omgebogen, straatroof nog niet. Focusaanpak op deze high-impact-

crimes blijft onverminderd urgent.
2. Impact van geweldsdelicten vraagt om verdieping en continuering van de urgentie.
3. Integrale aanpak ondermijnende criminaliteit kan (en moet) verder versterkt worden: van inzicht naar aanpak.
4. Wijktoets is een goede basis voor richten van actie. Versterkte wijkaanpak vraagt om proactieve monitoring en 
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programmatische aanpak.
5. De decentralisaties in het sociaal domein en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis vragen om 

herpositionering en focus van de persoonsgerichte aanpak.
6. Doelstelling reductie van onveiligheidsgevoelens vraagt onverminderd aandacht, goede slachtofferzorg speelt hierin 

ook een rol.
7. Polarisatie/radicalisering als hernieuwd fenomeen in de samenleving vraagt om aandacht.
8. De ervaringen met het monitoren, analyseren, evalueren en sturen op realisatie zijn positief, dit steunt de voortzetting 

van dit informatiegestuurd opereren (onder meer vorm gegeven in het Informatieplein).
9. Aansluiten bij het Regionaal Beleidsplan politieregio Zeeland - West-Brabant is essentieel voor een goede 

samenwerking en biedt bovendien kansen voor versteviging van de aanpak.

Op een aantal onderwerpen zetten we op basis van de analyse de huidige aanpak voort. Op andere onderwerpen 
intensiveren we de aanpak. Op hoofdlijnen betekent dit:

 Beter delictgericht presteren, focus op high-impact-crimes en ondermijnende criminaliteit 

1. De focus op de aanpak van de high-impact-delicten woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS) blijft van kracht 
om de gewenste daling in aantallen te bereiken dan wel te bestendigen.

2. De aanpak van geweldsdelicten blijft een aandachtspunt.
3. Voor het optimaliseren van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is speerpunt om te komen van 

inzicht in criminele structuren naar een effectieve aanpak daarvan. Een aanpak, die breed is geïntegreerd in het lokale 
veiligheidsbeleid en leidt tot duurzame verstoring van criminele industrieën.

 Beter gebiedsgericht presteren 

We moeten in woonwijken, bedrijventerreinen, buitengebieden en winkelgebieden alert kunnen reageren op urgente 
problemen, zonder dat we daarbij het gemeentelijke totaalplaatje uit het oog verliezen. Of anders gezegd: we moeten 
blijven borgen dat we het hardst werken daar waar ook het meest verbeterd dient te worden. De wijktoets geldt hiervoor 
als basis voor woongebieden. Voor bedrijventerreinen en het buitengebied hebben we nog een opgave om goed en 
systematisch in beeld te krijgen wat er precies speelt. Daarnaast geldt onverkort dat actuele cijfers op basis van het 
dashboard veiligheid gebruikt moeten worden om de gebiedsgerichte aanpak adequaat (bij) te sturen en waar nodig 
versterkte wijkaanpak in te zetten.

 Beter persoonsgericht presteren 

Versterkingsmogelijkheden van de persoonsgerichte aanpak liggen zowel aan de repressieve zijde – in het focussen 
van aandacht op ‘high impact’ criminelen en overlastgevers – maar ook in het faciliteren van betrokkenheid van 
professionals bij preventie: het organiseren dat professionals in zorg en welzijn sneller, minder vrijblijvend, met een 
flexibeler zorgpakket en meer in onderlinge afstemming kunnen ingrijpen bij mogelijk escalerende situaties van overlast 
of bij potentieel ontwikkelend crimineel gedrag. Komende planperiode zal de persoonsgerichte aanpak in het licht 
van de decentralisaties van de jeugdzorg, AWBZ en WMO en in het kader van de doorontwikkeling van het Zorg- en 
Veiligheidshuis goed gepositioneerd moeten worden met duidelijke kaders en focus.

 Overige aandachtspunten 

1. We blijven inzetten op positieve beïnvloeding van de veiligheidsbeleving van bewoners, onder meer door zichtbaar en 
effectief op te treden tegen door bewoners ervaren criminaliteit en overlast. 

2. Komende periode onderzoeken we of we de veiligheidsbeleving kunnen verbeteren.
3. We ontwikkelen een aanpak op het nieuwe fenomeen radicalisering, waarbij dit fenomeen niet alleen gezien wordt als 

criminaliteitsprobleem maar primair als een samenlevingsprobleem.
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   INLEIDING

Tilburg wil een stad zijn waar iedereen zich prettig voelt, waar ondernemers zich graag willen vestigen en waar je 
aangenaam kunt wonen, werken en recreëren. Op al die fronten is veiligheid een noodzakelijke randvoorwaarde. 
Dit betekent dat mensen zich veilig moeten voelen en dat de aandacht voor veiligheid – voor criminaliteit, overlast, 
leefbaarheid - in verhouding staat tot de omvang en aard van problemen. De ambities op deze onderwerpen worden 
vastgelegd in de nu voorliggende geactualiseerde kadernota. Samen met de raad, met de betrokken professionele 
partners, ondernemers en met de burgers zorgen wij ervoor dat we binnen de lijnen van dit kader beter gaan presteren. 
Dát is de ambitie van Tilburg. 

1.1. Functie van de kadernota

Een kadernota formuleert de lijnen waarbinnen concrete plannen uitwerking moeten krijgen. ‘Kaders’ geven de richting 
aan waarin groei moet worden bereikt. Of minimaal: waar bestendiging van de situatie gewenst is. Een kadernota is zeker 
geen blauwdruk van reeds uitgewerkte plannen, maar spreekt uit waar (deels nog nader te bepalen) activiteiten aan bij 
moeten dragen. 

Deze kadernota heeft ook een juridisch bestuurlijke betekenis. In de nieuwe politiewet is voorzien in de opmaak van lokale 
beleidsplannen op het terrein van openbare orde en veiligheid. Met zo’n plan geeft de gemeenteraad richting aan het 
beleid en aan de uitvoering daarvan, ook als het gaat om de inzet van de (nationale) politie. In juni 2012 stelde Tilburg de 
eerste Kadernota Veiligheid (2012-2015) vast, die gezien moest worden als het eerste lokale beleidsplan op grond van de 
nieuwe politiewet.
Alle gemeenten zijn verplicht tot het uitwerken van zo’n lokaal beleidsplan. Gemeenten hebben hierin de regie, vanuit 
hun functie van centrale beleidsregisseurs. De uitvoering van het beleid is evenwel een gezamenlijke opgave en ligt deels 
bij de gemeente (bestuurlijke handhaving) en deels bij externe partners (welzijnsinstellingen, woningcorporaties, politie, 
brandweer, burgers en private partijen). Een kadernota verbindt en is de basis voor afspraken tussen alle betrokken 
partijen; de basis voor coalities in veiligheid. 

In december 2014 is door de politieregio Zeeland-West-Brabant een Regionaal Beleidsplan vastgesteld voor 2015-2018: 
‘Samen doorwerken aan veiligheid’. De komst van dit regionaal beleidsplan is voor de gemeente Tilburg aanleiding 
geweest om de vigerende Kadernota te actualiseren nog voordat de looptijd is verstreken, zodat deze is afgestemd op dit 
regionaal beleidsplan. Deze Kadernota 2015-2018 is hiervan het resultaat.

1.2. Reikwijdte van deze nota

Het gemeentelijk veiligheidsbeleid kent een onderverdeling in een sociaal en een fysiek deel[1]: 
• De zorg voor fysieke veiligheid omvat de zorg voor verkeersveiligheid, brandveiligheid, milieuveiligheid, 

evenementenveiligheid, externe veiligheid en de voorbereiding op rampenbestrijding. 
• De zorg voor sociale veiligheid omvat de aandacht voor de veiligheid rond sociale (intermenselijke) relaties en 

activiteiten. Kort gezegd het ondersteunen van ‘veilig samenleven’, met aandacht voor zaken als: jeugdoverlast en 
vandalisme, maar ook inbraken, huiselijk geweld, criminaliteit en radicalisering. 

1

[1]  Zie ook de VNG handreiking ‘Kernbeleid veiligheid’ voor gemeenten
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Op het front van de fysieke veiligheid is in Tilburg sprake van een strak en doorlopend beleid en uitvoering van reguliere 
wettelijke handhavingstaken met een eigen dynamiek. Deze willen we los koppelen van deze kadernota. Zaken rond 
risico- en crisisbeheersing zijn reeds geborgd in de gemeentelijke nota Externe veiligheid, het regionaal dekkingsplan van 
de brandweer en het beleidsplan van de veiligheidsregio. Milieuveiligheid en evenementenveiligheid is geborgd door 
uitvoering van de wettelijke handhavingstaken op dit gebied, onder meer door de Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant.

Voor de aanpak van de sociale veiligheid is dat anders. Deze nota spitst zich daarom toe op het werken aan de sociale 
veiligheid van Tilburg. 

1.3. Visie op (het werken aan) sociale veiligheid

Het sociaal veiligheidsbeleid omvat drie duidelijke subdoelen. We willen:
• minder criminaliteit, 
• minder overlast en 
• minder onveiligheidsgevoelens bij de burgers. 
Dat is te allen tijde het streven, ook bij deze geactualiseerde kadernota. 

Bij het werken aan deze doelen hanteren we een aantal uitgangspunten. Ze vormden al de basis voor het beleid van de 
vorige Kadernota en gelden onverkort voor het verder uitbouwen van dit beleid de komende jaren. Een onderlegger dus 
voor het hedendaags sociaal veiligheidsbeleid. Zoals wij dat althans zien.

Onze uitgangspunten:

1. Niet dweilen maar de kraan dicht draaien. Daarmee bedoelen we dat we in onze aanpak van criminaliteit en overlast 
altijd op zoek zijn naar de juiste balans tussen repressie en preventie: Hard ingrijpen waar nodig en voorkomen waar 
dat kan. Oftewel: Symptomen kun je blijven bestrijden, de oorzaak hoef je maar één keer weg te nemen. Vanuit deze 
gedachte handelen wij zoveel mogelijk aan de voorkant. De afgelopen jaren is daarom ook nadrukkelijk(er) ingestoken 
op het bij het sociale veiligheidsbeleid betrekken van de instellingen en organisaties die actief zijn in de zorg en 
hulpverlening en in het (gemeentelijk) sociaal beleid.[2]  We beseffen dat dit een andere lijn is dan de meer repressieve 
lijn waar de rijksoverheid thans voor kiest, maar de positieve resultaten in Tilburg overtuigen ons van de kracht van 
het werken aan de voorkant van problemen. Dit maakt het veiligheidsbeleid overigens niet ‘soft’: waar een stevige 
repressieve aanpak nodig is zullen we dat niet nalaten. We proberen daarbij niet alleen de gelegenheidsdader te 
bestrijden, maar ook de achterliggende criminaliteit.  

2. Gelegenheid maakt de dief. Bij de concrete uitwerking van onze aanpak hechten wij veel waarde aan de 
gelegenheidstheorie van de wetenschappers Cohen en Felson. Zij stellen dat er drie voorwaarden zijn voor een delict: 
een gemotiveerde dader, een aantrekkelijk doelwit en er moet sprake zijn van weinig of geen toezicht. Preventie 
zien zij hierom als een zeer belangrijk onderdeel van de bestrijding van misdaad: zowel persoonsgerichte preventie 
(het bewustmaken van de mogelijkheden om slachtofferschap te voorkomen, en op daderniveau: het voorkomen 
van de ontwikkeling en/of de bestendiging van een ‘motief’ om delicten te plegen) als situationele preventie (gericht 
op het verminderen van het aantal aantrekkelijke doelwitten en het realiseren van toezicht op ‘hoog risico’-locaties, 
de zogenaamde hot spots). Ook wij geloven daar in. Op grond van het belang van repressie, persoonsgerichte en 
situationele preventie willen wij daarom ‘alertheid’ en daadkracht in onze aanpak organiseren op drie niveaus: 
• Op het niveau van gebieden: we moeten alert zijn op het in één gebied samenkomen van veiligheidsproblemen en 

op de aanwezigheid van hotspots (locaties waar specifieke delicten relatief veel voorkomen) om gericht te kunnen 
werken aan het daar – in die wijken, straten of plekken - minder aantrekkelijk maken van doelwitten; 

• Op het niveau van personen: we moeten weten wat de achtergronden zijn van probleemveroorzakers (criminelen 
en overlastveroorzakers) en risico personen/gezinnen (met meervoudige problematiek) om te komen tot juiste 
(beslissingen over) hulp en/of straf en benodigde doelgroep-aanpakken. Ook moeten personen die op grond van 
hun gedrag of andere kenmerken een relatief hoog risico lopen om slachtoffer te worden, gesteund worden om 
‘minder aantrekkelijke doelwitten’ te worden. 

• Op het niveau van delicten: we moeten weten hoe problemen zich stadsbreed ontwikkelen om prioriteiten te 
kunnen stellen. En met de kennis over werkwijzen van plegers werken we aan optimalisering van onze repressieve 
kracht door de opbouw van barrièremodellen en versterking van heterdaadkracht, handhaving en opsporing.

[2]  Zie ook de brochure ‘Tilburg maakt werk van integraal veiligheidsbeleid. Niet dweilen maar de kraan dichtdraaien’ (2008).
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3. Een veilig gevoel is geen directe resultante van ‘meer veiligheid’. Het is een achterhaalde aanname dat als we maar 
werken aan veiligheid mensen zich dan vanzelf ook veiliger gaan voelen. Het is daarom van belang dat - los van het 
werken aan de objectieve veiligheid ‘pur sang’ – er ook apart aandacht is voor hoe mensen het beleid ervaren en  
hoe zij zich erbij voelen. Het beleid en de communicatie over (on)veiligheid moeten een goede respons zijn op de 
frustraties en angsten die leven bij mensen. 

4. Niet alleen het ongerief van de burger is leidend voor de lijnen van ons beleid, ook het voorkomen van ondermijning 
van de rechtstaat geldt als leidend principe. Want hoewel zaken als afpersing van ambtenaren, investeringen van 
crimineel geld of andersoortige louche zaken misschien minder zichtbaar zijn voor de ‘gewone burger’, de sociale 
veiligheid wordt er op het meest fundamentele niveau door bedreigd. De legitimiteit en de geloofwaardigheid van 
de overheid komen erdoor in het geding. Ook deze ondermijnende vormen van misdaad moeten dus gekend en 
aangepakt worden in de stad.

 
5. Integraal werken is bij dit alles een randvoorwaarde voor succes. Partners, zowel privaat als publiek, vullen elkaar 

op allerlei manieren aan in wat ze kunnen betekenen in de aanpak van sociale onveiligheid. Hieronder verstaan we 
nadrukkelijk ook de burger zelf als partner. Door samen te werken worden probleem vanuit verschillende invalshoeken 
(bijv. ervaringen, expertises of rechtsgebieden) benaderd. De kunst is de juiste allianties te sluiten vanuit concrete 
doelen waarop partijen zich ook kunnen committeren. De gemeente legt de verantwoordelijkheid voor veiligheid 
nadrukkelijk daar waar die hoort. Het betrekken van partijen op die doelen vergt vervolgens een overheid die 
committeert, enthousiasmeert en coördineert. De gemeente zorgt voor partijen en processen die elkaar versterken.

 Ten aanzien van de aanpak van ondermijnende criminaliteit is integrale samenwerking nodig om -gebruikmakend 
van elkaars kennis en interventies- witte vlekken in beeld te krijgen en fenomenen en subculturen die hier een rol in 
lijken te spelen nader te doorgronden. Vervolgens is integrale samenwerking nodig om effectief het net te sluiten rond 
georganiseerde misdaad.

6. 100 procent veilig kan niet. Uitgangspunt is verder dat de doelen die we met elkaar stellen realistisch zijn. Criminaliteit 
en overlastproblemen zullen er altijd zijn, maar we moeten op grond van analyse weten wanneer we als stad tevreden 
kunnen zijn over onze prestaties. 

7. Een integere en weerbare overheid. Een overheid die met gezag wil optreden, moet zelf integer zijn, zich aan de regels 
houden en geen criminele activiteiten faciliteren. Als onderdeel van het veiligheidsbeleid zien we daarom toe op de 
kwaliteit van het gemeentelijk integriteitbeleid en op de toepassing daarvan (o.a. screening van medewerkers, morele 
oordeelvorming en handhaving). 

Om te voorkomen dat we bewust of onbewust criminele activiteiten faciliteren zetten we in op:
• vergroting van de bewustwording, zowel bij ambtenaren als bij bestuurders, dat de gemeente wordt gebruikt om 

criminelen of criminele activiteiten te faciliteren (vergunningen, financiële bijdragen, vastgoedtransacties etc.).
• vergroten van de weerbaarheid van medewerkers en bestuurders met een publieke taak (niet toegeven aan pressie 

en agressie om af te wijken van beleid of reguliere werkwijze). We doen dit door hen informatie te geven óver 
en te trainen in het hanteren van een uniforme tolerantienorm en in de toepassing van stappen van het protocol 
‘veilig en integer werken’ (oa aanspreken op onaanvaardbaar gedrag en treffen maatregelen waaronder doen 
van aangifte en/of treffen sancties) . Tot slot sturen we op het consequent invullen van het GIR (gemeentelijk 
incidentenregistratiesysteem) zodat we meer zicht krijgen op de problematiek en de daders, op basis waarvan we 
gerichter maatregelen kunnen treffen.

5



8. Evidence-based en informatiegestuurd. Uitgangspunt van ons beleid is dat tactische keuzen in onze aanpak worden 
gemaakt op grond van:
• kennis over (te verwachten) effectiviteit, oftewel evidence-based. Dat hoeft niet meteen te betekenen dat 

alles wetenschappelijk gefundeerd moet zijn. Wat het wel betekent is dat we onze verwachtingen ten aanzien 
van interventies helder formuleren, dat we ruimte nemen om te experimenteren en dat we goed volgen wat 
interventies in de praktijk ‘doen’.

• kennis van alle relevante informatie met betrekking tot het te tackelen probleem: wat is de omvang van het 
probleem, waar en wanneer doet het zich voor, wat speelt hierin een rol, etc. Op basis van een degelijke analyse 
kan vervolgens een gerichte, informatiegestuurde aanpak worden vormgegeven.

9. Community-based. Ons uitgangspunt is dat de Tilburgse veiligheidsaanpak zowel gebaseerd is op wat er leeft in 
de Tilburgse samenleving als ondersteund wordt vanuit die samenleving. We luisteren welke onderwerpen er toe 
doen voor onze bewoners, ondernemers, bezoekers en mensen die in onze stad werken of studeren. We verbinden 
ons daarmee: we kijken samen met hen hoe we met elkaar de veiligheid in Tilburg kunnen borgen en waar nodig 
vergroten. Daarbij gaan we ook publiek-private samenwerkingen aan.

10. Innovatiegericht. Last but not least willen we ook op het gebied van veiligheid laten zien dat Tilburg een stad van 
social innovation is. Juist het veiligheidsdomein biedt kansen om innovatie in te zetten. We denken hierbij zowel 
aan innovatieve participatie vanuit de stad op de veiligheidsaanpak, als aan inzet van innovatieve technische 
ontwikkelingen om de veiligheid in de stad te vergroten. 

Positieve ontwikkelingen in de stad steunen ons in de keuze voor deze lijn. Tilburg is er in ieder geval sociaal veiliger op 
geworden de afgelopen jaren. En ook is de gemeente de afgelopen jaren gegroeid in haar regisseursrol en zijn de tools en 
de uitgangspositie verbeterd om te kunnen regisseren: de wijktoets wordt gebruikt om aandachtsgebieden aan te wijzen, 
wijkactieplannen zijn de basis voor acties op wijkniveau, in het nieuwe gegevensmagazijn van de gemeente komen interne 
en externe informatiebronnen samen voor uitvoering van probleemanalyses. En het allerbelangrijkst: de gemeente 
ervaart de volle medewerking van haar partners bij de uitvoering van activiteiten. 

Sterker maken en borgen
Op deze voet gaan wij graag verder, maar wel met de juiste actuele focus die daar de komende jaren bij past. Daarbij is 
het van belang dat wij ons realiseren dat de uitgangspositie in het werken aan meer sociale veiligheid weliswaar goed is 
in Tilburg, maar ook kwetsbaar, omdat de ‘tools’ vaak nog niet robuust genoeg zijn voor de aard en de omvang van de 
problemen waar wij voorstaan (zie ook paragraaf 2, waar de huidige stand van het veiligheidsbeleid wordt geëvalueerd). 
Ons motto blijft daarom ook voor de komende jaren: ‘Sterker maken en borgen’. 

1.4. De opbouw van dit stuk

In de loop van deze nota concretiseren wij onze ambities. De nota start – zoals zojuist aangehaald - met een beknopte 
analyse van ‘de ruimte voor beter’ in het huidige veiligheidsbeleid. Hierbij worden de belangrijkste observaties 
en aanbevelingen weergegeven ten aanzien van de huidige veiligheidsaanpak en uitgaande van de voornoemde 
basisprincipes van het beleid. Daarna volgt per delict/thema een korte analyse van de stand van zaken gevolgd door 
benoeming van de ambitie voor de komende jaren en last but not least een uitwerking van ‘de aanpak’ per delict/thema. 
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  Analyse
In de Kadernota 2012-2015 is een aantal observaties gedaan als punten van aandacht voor het veiligheidsbeleid. In de 
volgende paragraaf worden deze observaties van de vorige Kadernota beoordeeld op hun actualiteit op dit moment. 
Hiernaast wordt een aantal nieuwe observaties gedaan. Tezamen leidt dit tot de punten van aandacht voor de planperiode 
van deze geactualiseerde Kadernota (2015-2018). Het betreft hier observaties op hoofdlijnen, in hoofdstuk 4 volgen 
specifieke analyses van de stand van zaken per thema of delict. 

2.1 Observatie 1: Negatieve trend woninginbraken en overvallen is omgebogen, straatroof nog niet. Focusaanpak 

op deze high-impact-crimes blijft onverminderd urgent.  

Begin 2012 werd geconstateerd dat het aantal woninginbraken in Tilburg onverminderd hoog bleef, waar de meeste 
misdrijven in Tilburg in die daaraan voorafgaande jaren juist een dalende trend toonden. Hoewel deze situatie 
overeenkwam met de landelijke trend, is in de Kadernota 2012-2015 ingezet op een intensievere aanpak van de 
woninginbraken om deze zorgelijke situatie te keren. Immers, juist dit delict raakt de Tilburgse burger direct: thuis, daar 
waar iemand zich het meest veilig moet voelen. De in de planperiode ingezette focusaanpak op woninginbraken en het 
vergroten van bewustzijn en betrokkenheid van inwoners vertalen zich in een daling in het aantal woninginbraken van 
7,8% in 2013 ten opzichte van 2011. De inzet tijdens de donkere dagen periode van 2013/2014 heeft geleid tot een daling 
met 21% van het aantal woninginbraken ten opzichte van diezelfde periode in 2011/2012. Deze positieve lijn heeft zich 
doorgezet in 2014. Eind 2014 is sprake is van een daling van het aantal woninginbraken met 29% ten opzichte van 2011. 
Dit resultaat is bemoedigend. In absolute aantallen zijn de jaarcijfers echter nog altijd te hoog, zeker ook gelet op de 
impact die woninginbraken hebben op mensen. De focusaanpak op woninginbraken blijft dan ook onverminderd urgent. 
Niet alleen in de donkere dagen periode, maar 52 weken van het jaar is preventie van WOS-feiten (woninginbraken-
overvallen-straatroven) van belang.
 
De resultaten op het gebied van overvallen zijn zeer positief (eind januari 2015 is sprake van een reductie van 56% ten 
opzichte van 2011), maar op het gebied van straatroof kunnen we nog niet juichen. Daar is sprake van een toename van 
16% in 2014 ten opzichte van 2011. Hierbij moet in ogenschouw genomen worden dat we nu -anno 2015- kunnen zien dat 
het peiljaar 2011 een jaar blijkt te zijn met een relatief laag aantal straatroven:
2011   : 117 misdrijven
2012   : 160 
2013   : 128
2014   : 136
Het vasthouden van het niveau van 2011 en zelfs nog verder reduceren van dit aantal is daarom een zeer ambitieuze 
doelstelling. Dit laat echter onverlet dat straatroof met 136 misdrijven in 2014 nog steeds zorgwekkende vormen 
aanneemt. De impact van straatroof op de slachtoffers hoog en daarom is hier een versteviging nodig van onze aanpak, 
zowel op het terrein van preventie als repressief.

Conclusie: De ingezette aanpak van woninginbraken en overvallen werpt zijn vruchten af, om de streefdoelen te behouden 
is niet alleen voortzetting van deze aanpak nodig maar ook doorontwikkeling (versterking strategische aanpak door 
versterking van de cyclus data-registratie -> data-analyse -> opstellen interventiestrategieën -> verbeterde opsporing 

2
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en vervolging én meer preventie[3]). Hiernaast is verscherping nodig van de aanpak van straatroof (zowel preventief als 
repressief).

2.2 Observatie 2: Impact van geweldsdelicten vraagt om verdieping en continuering van de urgentie. 

Het aantal geweldsincidenten laat een afname zien: 17% in 2014 ten opzichte van 2011. Daarmee lijken we met de aanpak 
van geweld de doelstelling van de Kadernota Veiligheid 2012-2015 (20% reductie in 2015 ten opzichte van 2011) te gaan 
halen. Toch betekent dit niet dat we op onze lauweren kunnen gaan rusten. De zorg om de problematiek is ongewijzigd 
hoog vanwege de grote impact van deze delicten op slachtoffers en hun omgeving.
Onder het overkoepelende thema “geweld” vallen verschillende delictvormen, zoals geweld op straat, huiselijk geweld en 
geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Deze vormen van geweld verschillen van elkaar, evenals de impact er 
van op slachtoffers en de mate waarin slachtoffers bereid zijn om aangifte te doen (bij huiselijk geweld en seksueel geweld 
is dit bijvoorbeeld veel lager dan bij geweld op straat). Dit vraagt om een gedifferentieerde aanpak. Om hier goed invulling 
aan te kunnen geven is op onderdelen verdieping nodig.
 
Conclusie: De aanpak van geweldsdelicten vraagt om verdieping en continuering van de urgentie. Alleen al vanwege de 
relatief hoge impact van deze delicten op de slachtoffers en hun omgeving.

2.3 Observatie 3: integrale aanpak ondermijnende criminaliteit kan (en moet) verder versterkt worden: van inzicht 

naar aanpak.

Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van 
onze maatschappij. De aard en omvang van deze criminaliteit in Tilburg - en breder in het district en de regio - en de 
verwevenheid ervan met legale structuren als horeca, vastgoed, vervoer en financiële en juridische dienstverlening 
vormen een serieuze bedreiging voor de veiligheid en integriteit van onze samenleving. In Tilburg is georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit (GOC) in belangrijke mate drugsgerelateerd. Tilburg heeft een geschatte illegale 
drugsindustrie van vele honderden miljoenen euro’s. Daardoor ontstaat een maatschappelijke omgeving waarbij normale 
inkomenswerving door arbeid/ondernemerschap concurreert met makkelijk verdiend crimineel geld. Bovendien wordt 
er over de inkomsten geen belasting afgedragen. Dit heeft een corrumperend effect op de samenleving. Dat geldt ook 
voor de norm overschrijdende wijze waarop Outlaw Motorcycle Gangs (hierna: OMG’s) zich manifesteren in de stad. De 
vermenging van deze onderwereld met de bovenwereld tast de fundamenten van de rechtstaat en die van het openbaar 
bestuur aan. Het is belangrijk dat de overheid zichtbaar optreedt tegen degenen die verantwoordelijk zijn voor deze 
ondermijning van de samenleving. Zo zien burgers dat betreffende personen er niet mee wegkomen: misdaad mag niet 
lonen! De aanpak dient dieper te gaan dan het bestrijden van de symptomen (ruimen hennepzolder, afpakken crimineel 
geld en bezit). Om de criminele bedrijfsprocessen duurzaam te verstoren, is het nodig om de kraan dicht te draaien en de 
bron(nen) aan te pakken. Dit vereist een daadkrachtige, bestendige en integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit 
vanuit één gezamenlijke overheid. 

Lange tijd is gedacht dat die georganiseerde ondermijnende criminaliteit alleen langs justitiële weg kon worden 
ingetoomd. Sinds enkele jaren wordt erkend dat de georganiseerde misdaad ook bestuurlijk en fiscaal kan worden 
aangepakt en dat een gecombineerde aanpak effectiever is dan een monodisciplinaire aanpak. Daarmee ontstaat meer 
samenwerking op dit vlak. Ook in Tilburg. De informatie die de gemeente via die nieuwe samenwerkingsverbanden 
rond dit onderwerp verkrijgt, doet de gemeente inzien dat er veel meer mogelijk én nodig is om de criminele structuren 
in de stad aan te pakken. Waar in de planperiode van de Kadernota 2012-2015 allereerst is ingezet op vergroten van 
de awareness bij medewerkers van de verschillende ketenpartners, is het nu tijd voor daadwerkelijk aanpakken door 
bundeling van onze krachten. In 2014 is hier al een eerste stap mee gemaakt door het opstarten van een Bestuurlijk 
Interventie Team (BIT). 

[3] Waarbij opgemerkt dient te worden dat voor preventie niet alleen een rol is weggelegd voor de gemeente maar (juist) ook bij de potentiële 
slachtoffers zelf.
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De komende jaren zetten we deze lijn - van inzicht naar aanpak- verder door. De samenwerkende overheden in Brabant 
en Zeeland hebben hiervoor drie hoofdthema’s benoemd, te weten hennep, synthetische drugs en OMG’s. De gemeente 
speelt in de aanpak van deze thema’s een belangrijke rol. 

Hierbij moet gedacht worden aan:
• integraal insteken op preventie, repressie en behoud van het behaalde resultaat;
• werken vanuit concreet plan van aanpak met een korte termijn én een lange termijn focus, dat zich zowel richt op de 

integraliteit van interventies als op het versterken van sociaal beleid en last but not least op vergroten van bestuurlijke 
en maatschappelijke weerbaarheid;

• de verworvenheden van de Taskforce Brabant Zeeland[4] (eindigt in 2017) borgen in de gemeentelijke werkwijzen 
(regionaal, integraal en actiegericht).

Conclusie: Bij de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit ligt de nadruk op het doorbreken van 
verwevenheid van de onder- en bovenwereld. Voor komende planperiode is voor het optimaliseren van de integrale 
aanpak van criminele infrastructuren speerpunt om te komen van inzicht in criminele structuren naar een effectieve 
aanpak daarvan, toegespitst op de hoofdthema’s hennep, synthetische drugs en OMG’s. Hiervoor is niet alleen aandacht 
op regionaal en districtelijk niveau, maar deze aanpak integreren we ook breed in ons lokale veiligheidsbeleid.

2.4 Observatie 4: wijktoets is een goede basis voor richten van actie. Versterkte wijkaanpak vraagt om proactieve 

monitoring en programmatische aanpak.

Voor het goed richten van de aandacht ‘gemeentebreed’ moeten alle gebiedsagenda’s naast elkaar worden gelegd 
om zeker te stellen dat de gebieden met relatief gezien de grootste problemen ook de meeste aandacht krijgen. Eind 
2013 is hiervoor het instrument wijktoets geïntroduceerd. De wijktoets is een instrument dat iedere 2 jaar inzicht 
geeft in de kwaliteit van de diverse (sub)wijken binnen de gemeente Tilburg op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, 
vestigingsklimaat en sociale stijging. In de wijktoets is gebruik gemaakt van subjectieve en objectieve indicatoren op 3 
dimensies: fysiek, sociaal-economisch en veiligheid. Het geeft een beeld op basis waarvan het gemeentebestuur en de 
woningcorporaties een bestuurlijke afweging kunnen maken over welke buurten of (sub)wijken op bepaalde thema’s extra 
aandacht nodig hebben.
Begin 2014 zijn de resultaten van de eerste uitgevoerde wijktoets in het college geweest. Op basis hiervan heeft het 
college een aantal wijken aangewezen als aandachtswijken (wijken waar op een beperkt aantal thema’s extra inzet is 
vereist van gemeente en/of partners in de wijk) dan wel als focuswijken (multiprobleemwijken die op diverse thema’s 
extra inzet nodig hebben van gemeente en partners in de wijk). In het najaar van 2014 zijn voor deze wijken actieplannen/
plannen van aanpak in het college vastgesteld, op basis waarvan komende jaren extra inzet wordt gepleegd in deze wijken: 
de versterkte wijkaanpak. Met deze aanpak werken we aan een basis veiligheidszorg op het gebied van schoon-heel-
veilig. De diverse partners (in- en extern) die betrokken zijn geweest bij het proces rond de wijktoets en de opgestelde 
actieplannen/plannen van aanpak, zijn hierover tevreden.

Hiernaast is afgelopen jaren gebleken dat soms behoefte is aan een extra inzet (‘plus-aanpak’), op concrete plekken in 
buurten en wijken waar de veiligheidsproblematiek het niveau van schoon-heel-veilig ontstijgt. De aanpak die we naar 
aanleiding van deze concrete situaties hebben ontwikkeld (o.a. aanpak Pater van de Elsenplein, het Albionterrein en het 
Westerpark en de inzet van integrale handhavingsweken) blijkt effectief. Deze werkwijze gaan we dan ook als ‘standaard’ 
plus-aanpak toepassen op die gebieden waar concrete signalen over veiligheidsproblematiek daartoe aanleiding geven. 

Conclusie: de eind 2013 geïntroduceerde wijktoets is een goed instrument om gebiedsgerichte inzet te focussen. In 
aanloop naar de volgende wijktoets (uit te voeren eind 2015) wordt onderzocht of het instrument nog aanscherping 
behoeft. Daarnaast is de ontwikkelde gebiedsgerichte ‘plus-aanpak’ voor gebieden waar de veiligheidsproblematiek het 
niveau schoon-heel-veilig ontstijgt succesvol gebleken. Dit vraagt om invoering van deze aanpak als standaardinstrument 
voor die buurten waarin de veiligheidsproblematiek een dergelijke ‘plus-aanpak’ rechtvaardigt.

[4]  De opdrachten voor en aandachtsgebieden van de Taskforce komen voort uit de Kadernota Veiligheid van de Gemeente Tilburg. Het lokale bestuur 
bepaalt de concrete taken en ambities. Resultaten worden periodiek besproken met de lokale driehoek. Omdat de werkzaamheden van de Taskforce zijn 
gericht op preventie worden er structureel op een strategische wijze in een zo vroeg mogelijk stadium barrières opgeworpen om criminaliteitsplegers 
te stoppen, te verstoren en te ontmoedigen. Bestaande politiële en gemeentelijke werkzaamheden worden door de Taskforce ondersteund op een 
projectmatige manier. 
Om de strategie rondom preventie en innovatie te kunnen bepalen wordt de Taskforce gevoed vanuit een informatieknooppunt met statistieken en 
analyses. Op basis hiervan kan de Taskforce zowel preventieve methoden en technieken ontwikkelen, alsmede voortgang en resultaten monitoren. 
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2.5 Observatie 5: de decentralisaties in het sociaal domein en de doorontwikkeling van het Zorg- en   

 Veiligheidshuis vragen om herpositionering en focus van de persoonsgerichte aanpak.

Op de persoonsgerichte aanpak zoals we die op dit moment kennen in Tilburg, is een aantal belangrijke ontwikkelingen 
van invloed.

De doorvoering van de transities in het sociaal domein. Als gevolg van de decentralisaties in de Jeugdzorg en WMO en met 
de komst van de toegangsteams is de positionering van persoonsgerichte aanpak in beweging: sommige aspecten zullen 
door de Toegang opgepakt kunnen worden, voor andere aspecten is opschaling naar meer specialistische hulpverlening of 
aanpak nog wel vereist. Deze specialistische hulpverlening kan door verschillende instanties/instellingen worden geboden. 

Functioneren ‘ZSM’-tafel van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft in 2013 landelijk een werkwijze 
ingevoerd voor een snelle aanpak van veelvoorkomende criminaliteit, in samenwerking met ketenpartners. In de ZSM-
werkwijze wordt na aanhouding van een verdachte snel een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Dat betreft 
interventies gericht op passende reactie richting verdachte, recht doen aan slachtoffers en last but not least het aan de 
buurt laten merken dat daders snel worden gecorrigeerd. Met ZSM wordt veelvoorkomende criminaliteit zo snel, slim, 
selectief, simpel, samenlevingsgericht mogelijk afgedaan. De ZSM-tafel neemt zo ook de nodige zaken ter hand waar 
voorheen veel tijd en aandacht aan moest worden besteed met persoonsgerichte aanpak.

Onvoldoende uit de verf komen van top 100-aanpak. Gebleken is dat we er in de afgelopen periode nog onvoldoende in 
geslaagd zijn om de aanpak van de top 100 criminelen die de grootste overlast in de samenleving veroorzaken, goed neer 
te zetten. Een reden hiervoor is onder meer dat het een zeer gedifferentieerde groep daders betreft, waarop de te treffen 
maatregelen sterk kunnen variëren. Bij de één moet het accent liggen op zorg, bij de ander op straf, bij een derde een 
afgewogen combinatie tussen zorg en straf.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is in 2014 door de Toezichtsraad van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) opdracht 
gegeven voor een doorontwikkeling van het ZVH. Door Pieter Tops en Caroline Mobach van BMC is hiervoor een visie 
ontwikkeld, genaamd ‘Spiegels en Vensters’, die in het najaar 2014 is vastgesteld in de Toezichtsraad van het Zorg- en 
Veiligheidshuis. Een van de uitgangspunten van de visie van Tops en Mobach is om meer te focussen en het nieuwe Zorg- 
en Veiligheidshuis te richten op alleen dié casussen die complexe casuïstiek betreffen én ketenoverstijgend zijn (zowel 
zorg- als strafketen/combinatie drang en dwang nodig voor effectieve aanpak). 
Naar verwachting zal het ZVH zich meer gaan ontwikkelen naar een 2e-lijnsvoorziening die innovatieve 
maatwerkinterventies biedt voor de zwaarste groep multiproblem-personen/gezinnen in de regio Hart van Brabant. 

Hiernaast is afgelopen periode ervaring opgedaan met een proeftuin inzake informatiedeling tussen ketenpartners. De 
hier opgedane inzichten verdienen een bredere uitrol in het veld.

Conclusie: de ontwikkelingen in het sociaal domein, de komst van ZSM én de doorontwikkeling van het ZVH waarbij 
meer focus wordt aangebracht ten aanzien van de doelgroep die vanuit het ZVH moet worden bediend, vragen om 
herpositionering en nadere focus van de persoonsgerichte aanpak. Daarbij dient bovendien de wijze waarop effectief 
én zorgvuldig informatie tussen ketenpartners kan worden uitgewisseld een stevige inbedding te krijgen in de reguliere 
werkprocessen van deze ketenpartners.

2.6 Observatie 6: doelstelling reductie van onveiligheidsgevoelens vraagt onverminderd aandacht, goede   

 slachtofferzorg speelt hierin ook een rol.

Het werken aan de reductie van onveiligheidsgevoelens is lastig. Er bestaat een continu spanningsveld tussen het 
willen reduceren van onveiligheidsgevoelens van bewoners enerzijds versus het informeren van bewoners over zich 
voordoende veiligheidsproblemen in hun wijk anderzijds. Er ligt een belangrijke opgave om hierin een juiste balans te 
vinden. In ieder geval moet voorkomen worden dat inwoners zich juist onveiliger gaan voelen door acties die bedoeld 
waren om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te verhogen. Het blijft een belangrijk punt van aandacht bij het inzetten 
van interventies om stil te staan bij het effect van de interventie op de veiligheidsbeleving en om na te denken over 
de vraag hoe een negatief effect voorkomen/beperkt kan worden. Een belangrijk element hierin is de wijze waarop 
gecommuniceerd wordt over (on)veiligheid. Om die reden zijn in 2014 samen met de politie en het Openbaar Ministerie 
communicatierichtlijnen ontwikkeld die hiervoor praktische handvaten geven.
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Hiernaast is van belang om bij prioritering van politie-inzet (bv. op high-impact-crimes) ook oog te blijven houden voor inzet 
op zogeheten ‘signaal-criminaliteit’ om daarmee het vertrouwen van burgers in de overheid te verstevigen. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan inzet op parkeeroverlast, te hard rijden en hufterig gedrag in het verkeer. Als mensen merken dat de 
overheid hun zorgen over criminaliteit of overlast in hun omgeving ziet én serieus neemt, heeft dat op zichzelf staand al een 
afremmend effect op de onveiligheidsbeleving.

Last but not least is goede slachtofferzorg van belang in het kader van veiligheidsbeleving. Dit gaat niet alleen om het 
inschakelen van Bureau Slachtofferhulp, maar ook om meer aandacht voor het slachtoffer in het hele proces van aangifte, 
opsporing en vervolging. Voorkomen moet worden dat ze voor hun gevoel nog een keer gevictimiseerd worden door de 
manier waarop met hun belangen wordt omgegaan in het opsporings- en vervolgingsproces[5].

Conclusie: We moeten blijven inzetten op manieren om de veiligheidsbeleving van bewoners positief te beïnvloeden. 
Zowel door alert te zijn op de wijze waarop we communiceren over (on)veiligheid, als door zichtbaar en geloofwaardig 
te reageren op signalen van criminaliteit of overlast voor hen die deze criminaliteit of overlast ervaren. Tot slot is voor de 
veiligheidsbeleving van belang om slachtoffers goede ondersteuning te bieden.

2.7 Observatie 7: Polarisatie/radicalisering als hernieuwd fenomeen in de samenleving vraagt om aandacht.

Radicalisering staat in de belangstelling vanwege de huidige jihadisten/Syriëgangers of sympathisanten van de jihad. 
Radicalisering brengt dreiging met zich mee door risico op ideologisch geweld, toegenomen crimineel gedrag of 
maatschappelijke onrust. 

Naast dat radicalisering dreiging veroorzaakt in de samenleving, is het een teken aan de wand dat bepaalde (groepen van) 
individuen zich onvoldoende onderdeel voelen van onze samenleving. Dit uit zich in het afzetten tegen onze normen en 
waarden. Dit betekent dat we onze aanpak niet alleen moeten richten op aanpak van radicalisering als criminaliteitsprobleem. 
We moeten het ook - misschien zelfs vooral - zien als een probleem van de samenleving, waarin sommigen zich uitgesloten 
voelen in plaats van onderdeel van het geheel. Onze eerste inzet moet dan ook gericht zijn op het voorkómen dat individuen 
radicaliseren (preventie en netwerkvorming), op het alert zijn op signalen van radicalisering (detectie) en vervolgens op 
interventie. Daarin is samenwerking van de driehoekpartners essentieel. Daarnaast is het ten behoeve van preventie op de 
langere termijn belangrijk aandacht te besteden aan de maatschappelijke factoren die het gevoel van uitsluiting in de hand 
werken.

De praktijk leert dat het van essentieel belang is om goede relaties te onderhouden met de zelforganisaties van de 
doelgroep. Zowel voor het doorgeleiden van signalen, als voor samen optrekken in het keren van deze zorgwekkende 
ontwikkeling. Daarnaast geeft bureau RADAR, de onafhankelijke antidiscriminatievoorziening in Tilburg, aan dat de 
antidiscriminatiebureaus, om zicht te houden op islamofobie en antisemitisme, vanaf 2015 monitoren hoeveel meldingen op 
deze fenomenen betrekking hebben.

Conclusie: Radicalisering is in de huidige vorm een relatief nieuw fenomeen in de samenleving. We moeten hier niet alleen 
aandacht aan besteden vanuit het bestrijden van de criminaliteit die hiermee gepaard gaat, maar zeker ook vanuit het 
aanpakken van het onderliggende probleem dat bepaalde (groepen van) individuen zich niet herkennen in onze samenleving.

2.8 Observatie 8: de ervaringen met het monitoren, analyseren, evalueren en sturen op realisatie zijn positief, dit 

steunt de voortzetting van dit informatiegestuurd opereren (onder meer vormgegeven in het informatieplein).

Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in het goed raadpleegbaar maken van kerngegevens binnen de gemeente 
over veiligheidsonderwerpen. Zo werd per februari 2011 het dashboard veiligheid in gebruik genomen. Dit instrument omvat 
actuele politie- en gemeentegegevens op de hoofdonderwerpen van het veiligheidsbeleid van de gemeente en is in staat tot 
het maken van vergelijkingen tussen bepaalde perioden in verschillende jaren en naar gebieden. Daarnaast is geïnvesteerd in 
het op systematische wijze bij elkaar brengen van informatie - gekoppeld aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten - met 
betrekking tot de fenomenen die we aanpakken.  

 [5] Zie hierover ‘Recht van spreken, slachtoffers in het Nederlandse strafproces’ van Richard Korver. Secundaire vicitimisatie treedt bijvoorbeeld op als 
slachtoffers opnieuw het gevoel hebben dat ze geen enkele  grip op de situatie hebben/ geen invloed  hebben op het proces hebben, of als ze zich in het 
geheel niet gezien/gehoord voelen.
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Diverse analyses zijn uitgevoerd op het gebied van woninginbraak, geweld, vastgoedfraude, voertuigcriminaliteit en 
veiligheidsbeleving. De samenwerking met belangrijke partners als politie en OM heeft vorm gekregen binnen het 
districtelijk informatieplein. Plannen van aanpak worden niet meer ad hoc gemaakt, maar gebaseerd op de informatie 
die voortkomt uit (fenomeen-)analyses, monitoring en evaluaties. De ervaringen hiermee zijn positief: analyse en betere 
monitoring leiden tot een meer gerichte en effectievere aanpak van de problematiek.

Conclusie: onder meer met de gezamenlijke inzet van politie, Openbaar Ministerie en gemeente in het informatieplein 
zijn goede stappen gezet om meer systematisch informatie over fenomenen bijeen te brengen, te analyseren en op basis 
daarvan een gerichte en dus effectievere aanpak op te stellen. Het dashboard stelt ons in staat om continue te monitoren 
wat de stand van zaken is op de belangrijke veiligheidsthema’s. Deze informatiegestuurde aanpak wordt zeer positief 
bevonden door alle partijen. Informatiegestuurd werken blijkt randvoorwaardelijk voor de veiligheidsaanpak; het belang 
van voortzetting van deze aanpak staat daarmee buiten kijf. 

2.9 Observatie 9: aansluiting bij regionaal beleidsplan politieregio Zeeland-West-Brabant is essentieel voor een 

goede samenwerking en biedt bovendien kansen voor versteviging van de aanpak.

In december van 2014 is door de politieregio Zeeland-West-Brabant een Regionaal Beleidsplan vastgesteld voor 2015-
2018. Het ministerie van Veiligheid & Justitie werkt met regioburgemeesters aan het vaststellen van landelijke prioriteiten 
voor de jaren 2015 t/m 2018 en ook de Nationale Politie werkt met een planhorizon van 2015 t/m 2018. Dat Tilburg op 
dit moment een planhorizon heeft van 2012 t/m 2015 sluit hier niet op aan en dit bemoeilijkt het maken van afspraken op 
districtelijk, regionaal en landelijk niveau. Het is niet alleen wenselijk om qua planhorizon op elkaar aan te sluiten, maar 
ook qua prioriteitstelling. Op die manier kan optimaal samengewerkt worden. 

In het Regionaal Beleidsplan worden vijf regionale veiligheidsthema’s benoemd:
1. Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS);
2. Geweld, waaronder uitgaansgeweld, huiselijk geweld, VPT (veilige publieke taak) en radicalisering;
3. Verbinding van veiligheid en zorg voor jeugd;
4. Ondermijnende criminaliteit waaronder drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcycle gangs (OMG) en vrijplaatsen;
5. Veiligheidsbeleving, waaronder betrokkenheid en vertrouwen van de burgers.
Deze veiligheidsthema’s sluiten goed aan op de thema’s die we al benoemd hadden in de Kadernota 2012-2015. Door nu 
ook de planhorizon gelijk te trekken is geborgd dat alle ketenpartners van dezelfde parameters uitgaan voor het richten 
van hun inzet. 

In het regionaal beleidsplan zijn drie onderwerpen voor samenwerking genoemd:
1. Samen informatie delen, veredelen en analyseren (bv. via informatiepleinen), probleemgericht werken en 

burgerparticipatie (the best of three worlds);
2. Samen kiezen en sturen;
3. Samen aanpakken bv. door het verstevigen van de samenwerking in elk district tussen politie en bijzonder 

opsporingsambtenaren (BOA) en door het inrichten en in werking brengen van een regionaal samenwerkingsverband 
ZWB (uitvoerende capaciteit voor integrale aanpak) via aanwending van de extra door het kabinet voor de politie 
vrijgemaakte middelen.

Zoals in observatie 7 te lezen is, wordt in Tilburg al gewerkt met een informatieplein waarin gemeente, politie en 
Openbaar Ministerie samen informatie delen, veredelen en analyseren. Daarnaast wordt in de Lokale en Districtelijke 
Driehoek gezamenlijk gekozen en gestuurd. De uitvoering wordt ook gezamenlijk vorm gegeven door politie, Openbaar 
Ministerie en gemeente, eventueel aangevuld met andere partijen, zoals de Belastingdienst. Dit gebeurt o.a. vanuit de 
Districtelijke Stuurploeg. Deze punten van samenwerking zijn dus al vrij goed geborgd. 
Ook is er afgelopen jaren al geïnvesteerd in een nauwere samenwerking tussen politie en bijzonder opsporings-
ambtenaren van de gemeente. Hier is mogelijk nog niet het maximale uit gehaald, daarom zal in 2015 nader bekeken 
worden of hierin nog meer win-win-kansen liggen voor een steviger samen opereren op het gebied van toezicht en 
handhaving.
 
Conclusie: aansluiting bij het regionale beleidsplan van de politieregio Zeeland-West-Brabant (zowel qua inhoud als 
qua planhorizon) is belangrijk omdat daarmee in de ketensamenwerking van dezelfde uitgangspunten en doelen wordt 
uitgegaan. Dit vereenvoudigt het samen optrekken in het realiseren van deze gedeelde doelstellingen.
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Aandachtspunten
Op de bovenstaande onderwerpen is intensivering dan wel voortzetting van de huidige aanpak dus gewenst. We zetten ze 
op een rij, als opmaat voor verder. 
 
Beter delictgericht presteren, focus op high-impact-crimes en ondermijnende criminaliteit 
1. De focus op de aanpak van high-impact-delicten woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS) moet onverminderd 

van kracht blijven om de gewenste daling in aantallen te bereiken dan wel te bestendigen.
2. De aanpak van geweldsdelicten, waaronder geweld op straat, huiselijk geweld en geweld tegen mensen met publieke 

functies (VPT-veilige publieke taak) heeft onverminderd aandacht nodig, alleen al vanwege de relatief hoge impact van 
deze delicten op de slachtoffers, hun omgeving en op het gezag van overheidsdienaren.

3. Voor het optimaliseren van de integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit is speerpunt om te komen van 
inzicht in criminele structuren naar een effectieve aanpak daarvan. Een aanpak, die breed is geïntegreerd in het lokale 
veiligheidsbeleid en leidt tot duurzame verstoring van criminele industrieën.

Beter gebiedsgericht presteren 
4. We moeten in woonwijken, bedrijventerreinen, buitengebieden en winkelgebieden alert kunnen reageren op urgente 

problemen, zonder dat we daarbij het gemeentelijke totaalplaatje uit het oog verliezen. Of anders gezegd: we moeten 
blijven borgen dat we het hardst werken daar waar ook het meest verbeterd dient te worden. De wijktoets geldt 
hiervoor als basis voor woongebieden. Voor bedrijventerreinen en het buitengebied hebben we nog een opgave om 
goed en systematisch in beeld te krijgen wat er precies speelt. Daarnaast geldt onverkort dat actuele cijfers op basis 
van het dashboard veiligheid gebruikt moeten worden om de gebiedsgerichte aanpak adequaat (bij) te sturen en waar 
nodig versterkte wijkaanpak in te zetten.

Beter persoonsgericht presteren 
5. Versterkingsmogelijkheden van de persoonsgerichte aanpak liggen zowel aan de repressieve zijde – in het focussen 

van aandacht op ‘high impact’ criminelen en overlastgevers – maar ook in het faciliteren van betrokkenheid van 
professionals bij preventie: het organiseren dat professionals in zorg en welzijn sneller, minder vrijblijvend, met een 
flexibeler zorgpakket en meer in onderlinge afstemming kunnen ingrijpen bij mogelijk escalerende situaties van overlast 
of bij potentieel ontwikkelend crimineel gedrag. Komende planperiode zal de persoonsgerichte aanpak in het licht 
van de decentralisaties van de jeugdzorg, AWBZ en WMO en in het kader van de doorontwikkeling van het Zorg- en 
Veiligheidshuis goed gepositioneerd moeten worden met duidelijke kaders en focus.

Overige aandachtspunten 
6. We moeten blijven inzetten op positieve beïnvloeding van de veiligheidsbeleving van bewoners, onder meer door 

zichtbaar en effectief op te treden tegen door bewoners ervaren criminaliteit en overlast. Daarnaast is bewustwording 
van de effecten van ons handelen op de veiligheidsbeleving van belang, of het nu gaat om daadwerkelijke aanpak van 
onveiligheid dan wel om de manier waarop we communiceren over (on)veiligheid. Bij bewustwording hoort vervolgens 
ook het inzetten van manieren om een negatief effect op de veiligheidsbeleving te voorkomen dan wel te beperken.

7. Ontwikkelen aanpak op het nieuwe fenomeen radicalisering, waarbij dit fenomeen niet alleen gezien wordt als 
criminaliteitsprobleem maar primair als een samenlevingsprobleem.

NB: de aandacht voor informatiegestuurd opereren (monitoren, analyseren, evalueren en bijsturen) en de noodzaak tot 
aansluiting - waar mogelijk- op de landelijke en regionale veiligheidsdoelstellingen, krijgen in deze Kadernota geen nadere 
uitwerking in een aparte paragraaf. In plaats daarvan maken zij onlosmakelijk onderdeel uit van bovenstaande uitgewerkte 
aandachtspunten.
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 Ambitie

Het moet nog veiliger in Tilburg. En mensen moeten zich ook veiliger kunnen gaan voelen, zeker in hun eigen 
woonomgeving. 

Met het totale pakket van maatregelen ten aanzien van de sociale veiligheid wil Tilburg duurzaam uit de top 15 van 
onveilige steden in Nederland (AD-misdaadmeter) blijven. 

In 2014 nam Tilburg - als 6e stad van het land- plek 19 in op deze ranglijst van meest onveilige gemeenten. De prognose 
is dat Tilburg in de AD-misdaadmeter die in het voorjaar van 2015 wordt gepubliceerd (helaas) weer stijgt op de ranglijst, 
ondanks de positieve resultaten die behaald zijn met de aanpak op diverse vormen van criminaliteit. Terugkijkend kunnen 
we concluderen dat focus op specifieke thema’s direct een positief effect heeft op de daarbij behorende cijfers, maar 
dat keerzijde van de medaille is dat zaken die minder prioriteit of aandacht hebben gekregen in ernst en/ of omvang zijn 
toegenomen. Het is belangrijk om alert te zijn op deze effecten, zonder onze focus los te laten.

We houden daarom vast aan de prioriteiten:
• De aanpak van high-impact-crimes, te weten WOS-delicten (woninginbraken inclusief voertuigcriminaliteit , overvallen, 

straatroven) en geweld. Hier moeten trendbreuken bewerkstelligd dan wel bestendigd worden.
• Aanpak overtreding wet- en regelgeving/onrechtmatigheid. Hieronder valt de aanpak van diverse vormen van fraude 

en de integrale aanpak van georganiseerde ondermijnende misdaad: van inzicht naar aanpak. 
• Het bereiken van positieve verandering in de veiligheidsbeleving.

Tegelijkertijd monitoren we nauwlettend hoe het gaat met overige veiligheidsproblemen, of er bijvoorbeeld sprake is van 
een verdringings- of waterbedeffect. De samenwerking in Hart van Brabant wordt daarom verstevigd. Waar nodig sturen 
we onze inzet op die veiligheidsproblemen bij om deze effecten tegen te gaan. 
 
De ambities worden in het volgende hoofdstuk geconcretiseerd per thema/delict.

 

3

[6] Woninginbraken met als (sub-)doel de autosleutel uit de woning te ontvreemden en hiermee de auto te stelen.
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  Veiligheidsagenda 2015-2018

Om de hiervoor genoemde ambitie te kunnen halen zal een aantal elementen in het werken aan veiligheid scherper 
moeten worden aangezet dan wel onverminderd worden voortgezet. 

Uitgangspunten voor deze veiligheidsagenda zijn:
• We willen optimaal informatiegestuurd werken: opereren op basis van analyses, met gebruik van koppeling van 

informatie (inclusief gebruik van interventies als inkijkoperatie), met zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en 
trends, en aan-/bijsturing van onze aanpak op basis van monitoring en evaluaties;

• We staan een integrale aanpak voor, die zich richt op:
o Integratie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, fiscale en eventueel ook privaatrechtelijke maatregelen;
o Combinatie waar mogelijk van delictgerichte, persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak;

• We richten ons op verbetering van de veiligheidsbeleving ;
• We hebben aandacht voor ontwikkelingen in de samenleving, zoals radicalisering.

In de nu volgende paragrafen bespreken we de concrete stappen, die we daartoe in de komende drie jaren willen zetten. 
Daarbij maken we onderscheid naar delictgerichte aanpak, gebiedsgerichte aanpak en persoonsgerichte aanpak en sluiten 
we af met een aantal overige onderwerpen die niet in deze categorisering onder te verdelen zijn (zoals veiligheidsbeleving, 
slachtofferzorg en radicalisering). Het informatiegestuurd werken maakt integraal onderdeel uit van onze aanpak en komt 
op verschillende plaatsen in concrete vorm terug. We besteden hier geen apart hoofdstuk aan.
We zoomen per onderwerp in op analyse (stand van zaken), geven onze ambitie aan en benoemen high-lights voor de 
aanpak. 

4.1. Delictgerichte aanpak[7] 
 
4.1.1. Focus-aanpak High-Impact Crimes: WOS-delicten (woninginbraak, overvallen, straatroven) en geweld
  
Woninginbraak 

Analyse 
• De doelstelling van de Kadernota 2012-2015 was 20% reductie op 31-12- 2015 ten opzichte van 2011. In januari 2015 

was een reductie gerealiseerd van ruim 30% ten opzichte van 2011. Daarmee is de gestelde reductiedoelstelling al 
voortijdig gehaald.

• Deze reductie is vooral te wijten aan goede resultaten in de donkere dagen-periodes van 2013/2014 en 2014/2015.
• Gedurende het hele jaar is er onverminderd aandacht geweest voor het delict. Op basis van integrale analyses is steeds 

ingezet is op gerichte intensivering van maatregelen en nieuwe trends. 
• Hoewel de reductiedoelstelling behaald is, is het nog altijd wenselijk om het absolute aantal woninginbraken verder 

terug te dringen. Inzet op versteviging van de WOS aanpak en een verbreding daarvan op districtsniveau, is dus nog 
altijd urgent. Daarbij moet de focus op operationeel niveau geborgd worden.

• In november 2014 is op basis van een door het informatieplein uitgevoerde analyse geconstateerd dat in toenemende 
mate bij woninginbraken sprake is van diefstal van voertuigen. Binnen de aanpak van woninginbraken moet extra 
aandacht komen voor de aanpak van deze voertuigcriminaliteit. Ook zien we een verschuiving van inbraak in woningen 

4 

 [7] Bij deze delictgerichte focus betrekken we ook persoons- en gebiedsgerichte maatregelen, die een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van 
het delict.
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naar inbraken in schuurtjes, tuinhuisjes en garageboxen, waarbij we regelmatig zien dat er sprake is van fietsendiefstal. 
De impact daarvan is minder groot dan bij inbraak in de woning van mensen. Dat neemt niet weg dat uiteraard ook 
daar inzet op zal worden gepleegd om deze delicten aan te pakken (zie verder 4.2). 

Enkele bevindingen uit de fenomeenanalyse Woninginbraken:

Vooral het niveau van preventie speelt een belangrijke rol bij woninginbraken, evenals de (verwachte) pakkans. Als de preventie 
toeneemt, bijvoorbeeld door het verbeteren van hang- en sluitwerk, wordt het voor potentiële daders steeds moeilijker om een 
inbraak te plegen. Bij een hoge pakkans komt een potentiele dader eerder tot de beslissing om het delict niet te plegen. Het 
verwachte voordeel stijgt dan niet uit boven het verwachte nadeel. Veelvuldig oppakken en vervolgen beïnvloedt dan het durven. 
Maar ook het verhogen van (sociaal) toezicht speelt hierbij een rol, omdat daarmee de verwachte pakkans groter wordt.

Ambitie 2015-2018
We sluiten aan bij de landelijke en regionale doelstellingen op basis waarvan we ten aanzien van het aantal 
woninginbraken een reductie nastreven van 26% in 2018 ten opzichte van 2011. Dat betekent dat we inzetten op 
consolidatie van het op dit moment al behaalde resultaat (ruim 30%).
Ten aanzien van de diefstal van voertuigen in relatie tot woninginbraken is onze ambitie om 10% reductie te bereiken in 
2018 ten opzichte van 2013.

Aanpak
De komende jaren zetten we in op:
• Best of three worlds: voortdurend sturen vanuit drie pijlers, te weten 1) informatie gestuurde inzet van maatregelen, 2) 

samenwerking met burgers en publiek-private partijen, 3) fenomeengerichte aanpak met oog voor innovatie.
• Verder optimaliseren van analyses en daarmee bereiken dat een meer adequate, informatiegestuurde, aanpak wordt 

ingezet. Hiervoor is onder meer van belang dat het niveau van de politieregistraties wordt verbeterd.
• Verhogen heterdaadkracht door inzet van innovatieve technische oplossingen.
• Het versterken van de preventie in het algemeen en verhogen van de heterdaadkracht door de betrokkenheid van 

burgers zelf te vergroten. Denk hierbij aan:
- Stimuleren van buurtpreventie in de hotspots;
- Verhogen awareness en meldingsbereidheid door inzet van burgernetberichten in nabije omgeving van hotspots of 

op hottimes (donkere dagen periode, vakantieperiodes e.d.);
- Slim - of nog slimmer - samen toezien (combi-inzet politie, stadstoezicht en buurtpreventieteams, jongerenwerk, 

scholen, e.d.);
- Inzet van whats-app groepen in hiervoor geschikte (hotspot)wijken ten behoeve van signalering; 
- Waaks-initiatieven (alerte hondenbezitters).

• Verstevigen situationele preventie door:
- Verhogen awareness bij bewoners op de inbraakbestendigheid van hun woningen door het geven van informatie en 

adviezen, waarbij een hotspotgerichte benadering wordt gekozen;
- Op basis van de heersende modus operandi te bepalen welke preventieve maatregelen het meest opportuun zijn 

om in te zetten om nieuwe inbraken met die zelfde methode te voorkomen;
- Het blijven promoten van het aanbrengen van degelijk hang- en sluitwerk: bij voorkeur conform Politiekeurmerk 

Veilig Wonen, doch minimaal datgene dat nodig is om de heersende modus operandi te blokkeren (zie vorige punt);
- Inzetten van innovatieve technische oplossingen, waarbij samenwerking zal worden gezocht met het DITSS: Dutch 

Institute for Safety and Security en andere partijen die hieraan een positieve bijdrage kunnen leveren.
• Inzetten op voorkomen van herhaald slachtofferschap door zowel activiteiten te richten op het verhogen van de 

bewustwording van de kans op herhaald slachtofferschap, als door extra toezicht te houden bij diegenen bij wie recent 
is ingebroken. Daarbij willen we meer gaan schouwen en surveilleren vanuit gedragskennis (SDR: Search, Detect and 
React).

• Inzetten op besmettelijkheid (bekend is dat kort na een inbraak vaak ook inbraken plaats vinden in nabij liggende, 
vergelijkbare woningen), door:
- Informeren en adviseren van buren en de directe omgeving van slachtoffers (door politie, taskforce, buurtpreventie 

en bijvoorbeeld met inzet van de BuurTent);
- Slimme - informatiegestuurde- inzet van extra ‘ogen en oren’ op hottimes en hotspots, met gebruikmaking van slim-

samen-toezien 
• Intensivering publiek-private samenwerking: we gaan waar mogelijk samenwerking aan met bedrijven die vanuit 

hun eigen expertise een positieve bijdrage kunnen leveren aan het beteugelen van WOS-delicten, zoals verzekeraars, 
beveiligingsbedrijven, de fietsenbranche, autobranche, goud en zilveropkopers etc.

• Samenwerking met andere Hart van Brabant-gemeenten om te voorkomen dat door inzet in Tilburg een 
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waterbedeffect optreedt naar onze omringende regiogemeenten. We stellen hiervoor onze expertise beschikbaar en 
nodigen Hart van Brabant-gemeenten actief uit om deel te nemen aan de expertisegroep aanpak woninginbraken 
(WOS-werkgroep). Vanuit deze werkgroep worden interventies en aanpak uitgedacht en ingezet op basis van 
districtelijke analyses, eventueel per gemeente. In de komende tijd wordt onderzocht of het wenselijk en haalbaar is 
om de samenwerking tussen de gemeenten nog verder te intensiveren. 

• Meer inzetten op dadergerichte aanpak. De basis voor onze WOS-aanpak is een combinatie van gebiedsgerichte, 
delictgerichte en persoonsgerichte interventies. Afgelopen jaren is prioriteit gegeven aan de gebiedsgerichte en 
delictgerichte aanpak. Nu is het tijd om de persoonsgerichte aanpak uit te bouwen. Door maximaal in te zetten op 
koppeling van verdachten/daders aan delicten streven we naar verhoging van ophelderingspercentages.

Overvallen 

Analyse
• De doelstelling van de Kadernota 2012-2015 was het bereiken van een reductie van 11% per jaar en op 31-12-2015 een 

reductie van 44% ten opzichte van 2011.
• In januari 2015 was een reductie gerealiseerd van 56% ten opzichte van 2011. Daarmee is ook deze gestelde 

reductiedoelstelling al voortijdig gehaald.
• De grootste positieve wending was te zien in de donkere dagen periode van 2012/2013. In de er op volgende donkere 

dagen periode van 2013/2014 is het aantal overvallen niet afgenomen, maar weer wel in de meest recente donkere 
dagen periode van 2014/2015. Dit is bemoedigend: blijkbaar was de ‘taks’, voor wat betreft het te bereiken resultaat 
met de huidige inzet van middelen en mankracht, nog niet bereikt. 

Ambitie 2015-2018
Het regionale streven is een reductie van 42% in 2018 t.o.v. 2011. In Tilburg hebben we al een reductie bereikt van 
ruim 55%. Daar mogen we trots op zijn, maar maakt niet dat we op onze lauweren kunnen rusten. Onze ambitie blijft 
onverminderd hoog, waarbij we streven naar tenminste consolidatie van dit behaalde resultaat van ruim 55% reductie in 
2018 t.o.v. 2011.

Aanpak
De komende jaren wordt ingezet op borging van het behaalde resultaat door:
• Behouden/vergroten van betrokkenheid van ondernemers, met name bij overvalgevoelige bedrijven: preventieruimte 

zit vooral in het verder stimuleren en ondersteunen van het informeren van ondernemers en burgers over 
‘risicogedrag’ (wat kan men zelf doen om te voorkomen dat men slachtoffer wordt). Er zal daarbij in het bijzonder 
aandacht worden gegeven aan de zorg voor (potentiële) slachtoffers, onder meer door de politie in samenwerking met 
bijvoorbeeld de Taskforce Tilburg Veilig voorlichting te laten geven over overvalgevoelige objecten (MKB-bedrijven). 
Er zijn al goede voorbeelden waarbij bedrijven zelf met succes het initiatief hebben genomen om hun eigen veiligheid 
te vergroten. Dit juichen we toe en zullen we dan ook verder promoten. Waar nodig ondersteunen we dergelijke 
initiatieven, als participerende overheid. Voorbeelden zijn Vitaal T58 en Vitaal Vossenberg: bedrijventerreinen waar 
door bedrijven zelf een fonds is gecreëerd van waaruit veiligheidsmaatregelen worden ingezet. Ook bij de KVO-aanpak 
(het Keurmerk Veilig Ondernemen) is het belangrijk dat ondernemers zelf initiatieven nemen om hun veiligheid te 
vergroten. De gemeente zal als participerende overheid waar nodig dergelijke initiatieven ondersteunen en stimuleren.

• Het verhogen van heterdaadkracht door nog nadrukkelijker monitoren van trends, gerichter uitkijken van camera’s op 
hotspots/ hotlines en door in te zetten op verhoging meldingsbereidheid.

• Tegenhouden en barrièremiddelen: plegers van overvallen moeten zonder uitzondering scherp in kaart worden 
gebracht om alle mogelijke ingangen te kennen om iemand tot het ombuigen van zijn criminele en agressieve leefstijl te 
brengen. Om het net nog sluitender te maken ten aanzien van deze high impact criminelen wordt met prioriteit ingezet 
op een persoonsgerichte aanpak van alle overvallers. Daarbij zetten we in op een verbeterde informatiepositie, onder 
meer door aan te sturen op het kennen en volgen van overvallers via IGP (informatiegestuurde politie).

Waar nodig zetten we innovaties in om de resultaten te borgen of te verbeteren.

Straatroof

Analyse
Straatroof is een delict met hoge impact op de slachtoffers. We zijn er de afgelopen jaren nog onvoldoende in geslaagd om 
het aantal straatroven terug te dringen. De doelstelling van de Kadernota 2012-2015 was het bereiken van een reductie 
van 20% op 31-12- 2015 t.o.v. 2011. In 2014 is helaas sprake van een toename van 16% in 2014 ten opzichte van 2011 in 
plaats van een reductie. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling. Hierbij moet we - met de kennis van trends anno 2015 - wel 
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in ogenschouw nemen, dat het peiljaar 2011 een jaar blijkt te zijn met een relatief laag aantal straatroven:
• 2011   : 117 misdrijven
• 2012   : 160 misdrijven
• 2013   : 128 misdrijven
• 2014   : 136 misdrijven

Ambitie 2015-2018
In het regionaal beleidsplan wordt een reductielijn gehanteerd van -2% in 2015, -7% in 2016, -18% in 2017 en -30% in 

2018 (t.o.v. 2011). Wij volgen deze ambitieuze doelstelling, die landelijk en regionaal is vastgesteld, vanwege de impact 
die straatroof heeft op de slachtoffers en de zorgwekkende omvang van dit fenomeen (met 136 misdrijven in 2014).

Aanpak
Met de volgende maatregelen verwachten we komende planperiode alsnog het verschil te kunnen maken:
- Doelgroepbenadering (preventie t.a.v. potentiële slachtoffers);
- Aanpakken van hotlines (straatroof vindt met name plaats op de ontsluitingswegen van en naar het centrum). 
- Extra toezicht op schoolroutes op de hottimes van straatroof, met inzet van slim-samen-toezien (combi-inzet van 

politie, stadstoezicht en bijvoorbeeld Taskforce Tilburg Veilig);
- Bewustwordingscampagnes op scholen (publiek- private samenwerking);
- Nadrukkelijk inzetten van cameratoezicht (bijv. bij evenementen en uitgaansavonden);
- Raad van de Kinderbescherming en Reclassering Nederland treden toe als samenwerkingspartners; 
- Gebruikmaking extra expertise van politie op dit delict;
- Het ontmoedigen van aankoop van mogelijk illegaal verkregen waar (inzet van een lokkraam op de weekmarkt, 

digitaliseren opkoopregisters e.d.);
- Samenwerking met verzekeraars om valse aangifte (bv van diefstal van mobiele telefoons) terug te dringen.
- Nader onderzoek naar daderprofielen en zo gerichter aanpakken van -potentiële- daders (vroegsignalering en 

verhogen ophelderingspercentage);
- Verhogen heterdaadkracht door inzet van lokpersonen en de volg-app ‘hier waak ik’.
- Daders maken vaak een afweging: weegt het risico (pakkans en strafmaat) op tegen de voordelen? Om (latente) daders 

te ontmoedigen, dienen we voldoende uit te stralen dat misdaad niet mag lonen. Je komt er in beginsel niet mee weg!

Geweld
Geweld is een breed en complex verschijnsel. Zo zien we dat geweld wordt gebruikt als extra drukmiddel bij een overval of 
beroving, maar ook geweld dat niet rechtstreeks samenhangt met het bereiken van een materieel doel. Daaronder vallen 
bijvoorbeeld uitgaansgeweld en huiselijk geweld. Hiernaast kennen we agressie en geweld tegen medewerkers met een 
publieke taak, dat vaak wordt ingezet om iets eerder of anders voor elkaar te krijgen dan via de normale weg. Last but not 
least is er geweld dat puur een uitlaatklep lijkt te zijn voor emoties, het zogeheten ‘zinloos geweld’.
De verschijningsvormen van geweld zijn bedreigingen, mishandelingen en openlijke geweldplegingen tegen personen. 
Agressie en geweld worden gezien, beleefd en behandeld als normoverschrijdend gedrag. De hiervoor genoemde vormen 
van geweld verschillen, evenals de mate waarin men hier overlast van ervaart. Maar uniform is, dat het om gedrag gaat, 
dat schadelijk is voor de samenleving. Geweld valt dan ook niet te tolereren, in geen enkele vorm of mate. 

In deze paragraaf richten we ons niet op het geweld dat gebruikt wordt om een overval of beroving kracht bij te zetten: 
dat wordt meegenomen in de aanpak van deze delictvormen (die al eerder in deze Kadernota de revue zijn gepasseerd). In 
deze paragraaf richten we ons op geweld op straat, huiselijk geweld en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. 

Analyse
In de Kadernota 2012-2015 was als doelstelling geformuleerd om een reductie te bereiken van 20% op 31 december 2015 
ten opzichte van 2011. In januari 2015 is de gerealiseerde reductie 18% ten opzichte van 2011. 

De volgende onderscheiden categorieën zijn te benoemen[8[]:
Zedenmisdrijven  reductie van 27%
Mishandeling  reductie van 21%
Bedreiging  reductie van 11%
Openlijk geweld  reductie van 15%

 [8] Zaken van huiselijk geweld en geweld tegen medewerkers met een publieke taak maken hier onderdeel van uit.
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Ondanks deze reductie komt geweld nog te veel voor in buurten en wijken, in uitgaansgelegenheden en -gebieden, in 
thuissituaties en tegen functionarissen met een publieke taak. Uit analyse blijkt bovendien dat het verloop van geweld 
moeilijk te monitoren is vanwege het hoge ‘dark number’: een (groot) deel van de geweldsdelicten wordt niet gemeld 
bij de politie en niet in alle gevallen wordt officieel proces-verbaal opgemaakt. Schattingen op basis van onder meer 
slachtofferenquêtes gaan uit van een meldingspercentage van slechts 25%. Seksuele delicten worden verhoudingsgewijs 
het minst gemeld, mishandelingen relatief vaker. Het werkelijke geweldsprobleem is dus veel groter dan waar we op basis 
van aangiftecijfers zicht op hebben.

Ambitie
Geweld behoort tot de High Impact Crimes en ongeacht de vorm en mate grijpt elk geval enorm in op het slachtoffer 
en zijn of haar omgeving. Daarom mag geweld niet getolereerd worden maar moet dit hard worden aangepakt. In lijn 
met het regionale beleidsplan geven we prioriteit aan de aanpak van geweld op straat, huiselijk geweld en geweld 
tegen medewerkers met een publieke taak (VPT). In afwijking van het regionaal beleidsplan kiezen wij er voor om 
radicalisering niet onder de noemer ‘geweld’ een plek te geven in deze Kadernota, maar dit vooral te beschouwen als een 
samenlevingsprobleem. We gaan hier in 4.6 nader op in.

Gelet op de constatering dat het meldingspercentage ver achter blijft bij het daadwerkelijke aantal geweldsdelicten, is 
onze ambitie allereerst om dit percentage te verhogen. Dit geven we prioriteit boven het focussen op delict-reductiecijfers 
die gebaseerd zijn op het aantal aangiftes: we willen immers juist méér aangiftes! 

Daarnaast is van belang wat met de aangiftes wordt gedaan. De Politie heeft in het regionaal beleidsplan uitgesproken dat 
ze aansluiten bij de landelijke geweldsratio. Dit betekent dat bij aangiften van bedreiging, mishandeling en geweld, de inzet 
gericht wordt op het verhogen van het aantal verdachten dat met een proces-verbaal is aangeleverd bij het Openbaar 
Ministerie.

Aanpak
Algemeen
Het fenomeen geweld is breed en voor veel onderdelen bestaat een aanpak. De verschillende aanpakken hebben met 
elkaar gemeen, dat er veel partijen een rol spelen. De gemeente is in veel gevallen slechts regisserend of ondersteunend. 
Er is een pakket maatregelen voor VPT afgesproken en er zijn voorzieningen voor huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Daarnaast zijn in de stad afspraken over maatregelen gericht op veiligheid en geweld in de binnenstad. Ons doel is een 
effectieve aanpak te houden, waar mogelijk te verbeteren en waar nodig vernieuwing tot stand te brengen. 

We zetten de bestaande inzet daarom voort en bouwen dit de komende periode uit op basis van de volgende stappen:
• versterken zicht op vormen en cijfers van geweld. Hiervoor zetten we allereerst in op het verhogen (+ 10% in 2018) van 

meldings- en aangiftebereidheid (onder andere door voorlichting en een proactief beleid waarin slachtoffers gevraagd 
worden aangifte te doen en waarbij de politie indien noodzakelijk ambtshalve proces verbaal opmaakt). We betrekken 
hierbij ook de uitkomsten van experimenten die in het land worden gedaan waarbij ziekenhuizen informatie delen over 
geweldsdelicten: interessant is om te zien of hieruit in Tilburg toepasbare werkwijzen naar voren komen waarmee het 
‘dark number’ van geweld verder ingekleurd kan worden.

• opzetten eenduidige monitoring. Het gevolg van meer meldingen en aangiften is dat het de cijfers over geweld mogelijk 
laat stijgen, zelfs als het werkelijk aantal incidenten daalt of stabiel is. Om zo’n vertekend beeld van de ontwikkeling te 
kunnen duiden en verklaren, is aandacht nodig voor het monitoren van de cijfers. In die cijfers ligt ook de basis voor 
verdere analyses van de vormen van geweld en de mogelijkheden die aan te pakken.

• uitwerken nieuw instrumentarium. Bovenstaande verdieping moet leiden tot concrete aanknopingspunten voor 
een verbeterde aanpak van de diverse soorten geweld. Een innovatie die nu al wordt ingezet is een door de politie 
ontwikkeld analyse-instrument, waarmee men zicht krijgt op de personen die een grote kans hebben op het frequent 
plegen van geweld. Het gaat om personen die in systemen bekend zijn van incidenten waarbij geweld een rol speelt. 
De betrokkenheid kan in verschillende rollen zijn (dader, slachtoffer of anderszins betrokken). Voor hen wordt via 
een risicotaxatie instrument in beeld gebracht of een groter risico op geweldsgebruik bestaat. Dat kan de basis 
zijn om een persoons-/ dadergerichte aanpak vorm te geven. Waar mogelijk wordt daarbij een relatie gelegd met 
vroegsignalering bij jeugd, aangezien geweldsplegers vaak al op jonge leeftijd geweld pleegden en/of daarmee zelf 
werden geconfronteerd.

Hiernaast gaat in 2015 in Tilburg in samenwerking met het ministerie het project ‘Alleen jij bepaalt’ van start. Dat gaat over 
positieve rolmodellen voor jeugd, die gevoelig is voor crimineel en ongewenst gedrag. 

Geweld op straat 
• Voor aanpak van uitgaansgeweld zetten we diverse maatregelen in zoals het collectieve horecaverbod, 

calamiteitenverlichting en uitbreiding van sanctiemogelijkheden bij fout gedrag in en om cafés. Onder andere door het 
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mogelijk maken van een actievere toepassing van ‘gebiedsverboden’. Hiervoor is het nodig gezamenlijk te werken aan 
goede dossiervorming ten aanzien van notoire ruziezoekers;

• Het aandacht houden voor de-escalerende vaardigheden voor personeel in de horeca, maar wellicht ook in andere 
contexten waar sprake is van toenemend agressief gedrag, zoals op scholen, in het openbaar vervoer etc.

• Vasthouden goede afspraken met de openbaar vervoer en taxibedrijven over de omgang met en het voorkomen van 
geweld (zowel tussen passagiers als tegen de medewerkers van deze vervoersbedrijven).

• Het inzetten van mogelijke gebiedsgerichte maatregelen specifiek in woonwijken met het meeste straatgeweld, 
bijvoorbeeld door meer toezicht op straat middels inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s);

• Continuering en waar nodig vernieuwing van het cameratoezicht om sneller te kunnen reageren bij incidenten 
waardoor meer geweldplegers gepakt en bestraft kunnen worden. 

• In samenwerking met het DITSS (Dutch Institute for Safety and Security) en andere partijen die hieraan een positieve 
bijdrage kunnen leveren, zoeken we continu naar andere innovatieve technische oplossingen die een bijdrage kunnen 
leveren aan de aanpak van geweld. We willen hierbij o.a. experimenteren met anomaliedetectie (slimmere software 
gericht op herkenning van afwijkende bewegingspatronen/ongeregeldheden[9]) als een proef doen met het combineren 
van zowel de beschikbare publieke als de private camerabeelden voor de aansturing van politie-eenheden. 

• We volgen met belangstelling de pilots Veilig Uitgaan die door het CCV en Bureau Beke worden uitgevoerd. De 
resultaten hiervan worden begin 2015 verwacht. Als dit nieuwe effectieve instrumenten oplevert, zullen wij die waar 
mogelijk toepassen. 

Geweld tegen medewerkers met een publieke taak (VPT):
Ten aanzien van de aanpak van geweld tegen medewerkers met een publieke functie bouwen we waar nodig het 
afgelopen jaren opgebouwde netwerk uit, van werkgevers in het publieke domein dat zich richt op het verminderen van 
agressie en geweld tegen hun medewerkers. Met uitbreiding van het netwerk beogen we dat de VPT-aanpak zich als een 
olievlek steeds verder verspreidt. Sleutelwoorden bij de VPT-aanpak zijn: verdere bewustwording onder medewerkers 
van de noodzaak van een uniform gedragen tolerantienorm, training in de-escalerende vaardigheden en in toepassen 
interventies en volgen stappen op basis van protocol ‘veilig en integer werken’ (o.a. tot orde roepen agressor en waar 
nodig doen van aangifte). Verheugend in dit verband is dat het ministerie van Binnenlandse Zaken subsidie ter beschikking 
heeft gesteld voor een doorstart van de VPT-pilot voor de VPT-regio Zuid West Nederland. Hiermee kan een nieuwe 
projectleider/ programmacoördinator worden aangetrokken die de aandacht voor VPT in onze veiligheidsregio een nieuwe 
impuls kan geven. Dit zal ook zijn vruchten afwerpen voor Tilburg. 

Huiselijk geweld
Op grond van de nieuwe Jeugdwet en WMO moeten gemeenten sinds 1 januari 2015 beschikken over een Advies en 
Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, ofwel Veilig Thuis. De vorming van Veilig Thuis vormt daarmee een 
belangrijk onderdeel in de transities jeugdzorg en Wmo. Veilig Thuis is de wettelijk aangewezen instantie om bij signalen 
van onveiligheid mee in overleg te treden in het kader van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 
AMHK Veilig Thuis Midden-Brabant moet zich in 2015 ontwikkelen ten aanzien van een zelfstandige rechtspositie en het 
uniformeren van bedrijfsvoering en werkwijzen.

Afgelopen planperiode is geëxperimenteerd met het (deels) invoeren van een “Family Justice Centre”; een centraal punt 
voor betrokkenen bij huiselijk geweld volgens het ‘one-stop-shop principe’. Dat wil zeggen, in één keer de hulp van diverse 
instellingen krijgen (justitiële hulp, vrouwenopvang, maatschappelijk werk, gemeentelijke diensten, specialistische zorg 
enz.). Bij de uitwerking van Veilig Thuis en de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis komt aan bod óf en zo ja 
hoe, deze werkwijze structureel toegepast gaat worden. 

De mogelijkheden van de Wet Tijdelijk Huisverbod worden kunnen in de aanpak van huiselijk geweld nog beter worden 
benut. Doordat met dit middel de geweldspleger minimaal 10 dagen geen toegang heeft tot het eigen huis, kan het 
zorgen voor directe veiligheid in het gezin en biedt het een periode waarin een integrale aanpak van het probleem 
kan worden opgezet. Het is dan in feite een adempauze voor (de voorbereiding van) het structureel oplossen van de 
situatie. Bovendien kan een huisverbod in slepende kwesties een doorbraak forceren. Al met al reden om niet te aarzelen 
deze maatregel in te zetten in dié zaken waarin het deze meerwaarde heeft. Dossiervorming is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. 

[9] De normen op basis waarvan een camera gerechtvaardigd geplaatst is, moeten uiteraard helder geformuleerd zijn. Hiervoor is in 2014 een 
beleidslijn vastgesteld. Cameratoezicht wordt gezien als een wezenlijk onderdeel in de handhaving van de openbare orde en veiligheid in de 
binnenstad.  De vernieuwing zit zowel in het gericht inzetten van (mobiel) cameratoezicht als in de digitalisering van de techniek, waardoor nieuwe 
toepassingsmogelijkheden ontstaan. Cameratoezicht zetten wij in op plekken waar dit de veiligheid bevordert. Dit kan als structurele maatregel of 
incidenteel, wanneer op een bepaalde plek extra toezicht nodig is. Voor de afweging of het inzetten van cameratoezicht wenselijk is, hanteren wij steeds 
de volgende criteria:
- cameratoezicht is noodzakelijk ter handhaving van de openbare orde en veiligheid;
- cameratoezicht bevordert een adequate opsporing.
De lokale driehoek besluit over de vraag waar en wanneer cameratoezicht moet worden toegepast.
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Last but not least: we ervaren belemmeringen in het oppakken van signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld, 
als gevolg van het wettelijk verbod adviesvragen te mogen registreren. Zulke belemmeringen speelden een rol bij de 
baby-calamiteiten die gedurende de vorige periode plaatsvonden. Dit is voor ons reden om bij het ministerie te pleiten 
voor een pilot waarin we gegevens bij een adviesvraag wel registreren en zo verbanden kunnen leggen tussen meerdere 
zorgsignalen. Om daarbij de laagdrempeligheid van het AMHK Veilig Thuis te waarborgen, staan wij stil bij zorgvuldige 
communicatie.

4.1.2. Aanpak ondermijning 

Zoals aangegeven in observatie 3 (zie 2.3) heeft georganiseerde criminaliteit een corrumperend effect op de samenleving. 
De fundamenten van de rechtstaat en die van het openbaar bestuur worden hierdoor aangetast. Dit is onacceptabel, 
ondermijning van de samenleving moet aangepakt worden. Dit vereist een daadkrachtige, bestendige en integrale aanpak 
van ondermijnende criminaliteit vanuit één gezamenlijke overheid. 

Analyse
Sinds enige tijd is er beter zicht op de georganiseerde criminaliteit in het district Hart van Brabant. De samenwerkende 
overheden in Brabant en Zeeland hebben op basis van dit verbeterde inzicht drie hoofdthema’s benoemd voor de aanpak 
van de georganiseerde criminaliteit, te weten: hennep, synthetische drugs en Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). Deze 
prioriteiten vallen binnen de in het regionaal beleidsplan opgenomen focus (te weten drugshandel, mensenhandel, OMG’s 
en vrijplaatsen).

Het is van belang dat de Tilburgse aanpak van ondermijnende criminaliteit aansluit bij hetgeen zich op regionaal en 
districtelijk niveau afspeelt. Een samenhangende aanpak in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
is noodzakelijk om successen te kunnen boeken. De gekozen prioriteiten sluiten bovendien goed aan bij de situatie 
zoals die zich in Tilburg voordoet. In Tilburg is de georganiseerde ondermijnende criminaliteit in belangrijke mate 
drugsgerelateerd. Tilburg heeft een illegale drugsindustrie met een geschatte waarde tussen de 750 en 850 miljoen 
euro’s. Daarnaast zijn er in Tilburg verschillende OMG chapters gevestigd. OMG leden brengen we regelmatig in verband 
met de productie van hennep en synthetische drugs. Daarnaast zijn er vermoedens van afpersing in de horeca. Om deze 
reden zetten we in op een persoonsgerichte aanpak van criminele leden van OMG’s of zetten we, indien noodzakelijk, een 
gebiedsgerichte aanpak in. Een voorbeeld hiervan was de aanpak in het horecaconcentratiegebied in 2014.

Om een samenhangende effectieve aanpak in de bestrijding van georganiseerde ondermijnende criminaliteit te bereiken 
is integrale samenwerking cruciaal: op lokaal, districtelijk en regionaal niveau. Inmiddels wordt op al deze niveaus al goed 
samengewerkt in de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. Steeds ligt er een basis in:
• een gezamenlijke informatiepositie opbouwen: 
Dit doen we door gebruik te maken van het RIEC en het Informatieplein Ondermijning (IPO). Daarnaast hebben 
het districtelijk informatieplein en het gemeentelijk cluster Intelligence Veiligheid een rol in het opbouwen van een 
gezamenlijke informatiepositie. 
• samen kiezen en sturen:
Kiezen en sturen gebeurt op regionaal niveau in de Regionale Driehoek en de Regionale Integrale Stuurploeg. Op dit 
schaalniveau wordt de strategie bepaald en wordt capaciteit voor onderzoek, recherche en handhaving verdeeld. Kiezen 
en sturen gebeurt hiernaast door het Districtelijk Driehoeksoverleg (opdrachtgever districtelijke ondermijningsaanpak). De 
Districtelijke Stuurploeg stuurt (tactisch) op inzet, capaciteit en uitvoering. De Lokale Driehoek vormt het lokale gezag over 
de aanpak van ondermijning in de stad. 
• samen aanpakken:
De uitvoering vindt plaats door de districtelijke politie en justitie in samenwerking met onder meer de gemeentelijke 
teams toezicht & handhaving en fraudebestrijding. Daarnaast door inzet vanuit het bestuurlijk interventieteam (BIT), 
persoonsgerichte aanpak, de WOS-werkgroep en diverse integrale projectteams onder regie van gemeentelijke adviseurs 
veiligheid.
Sinds enkele jaren is bovendien de Taskforce Brabant - Zeeland actief als impuls voor de georganiseerde aanpak van 
ondermijnende criminaliteit in Brabant en Zeeland. Dit heeft een tijdelijk karakter. Belangrijk aandachtspunt voor de 
komende jaren is de borging van het gedachtegoed en ontwikkelde aanpak van de Taskforce (zoals projecten voor 
een bestuurlijk weerbare overheid, actiedagen tegen georganiseerde criminaliteit en andere ontwikkelde effectieve 
werkwijzen) door gemeente en haar partners.
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Ambitie
Het probleem van ondermijnende criminaliteit is een ingewikkeld en ongemakkelijk vraagstuk, waarbij de samenleving 
direct betrokken is. Het is meer en dieper vertakt in onze samenleving dan verondersteld. Dit maakt de aanpak van het 
probleem een zaak van lange adem: ‘Wat in 20 tot 30 jaar is ontstaan, los je niet in twee of drie jaar op’. Toch willen 
we dat onze aanpak al direct zichtbaar en voelbaar is. We kiezen daarom voor een programmatische aanpak met 
geformuleerde acties op de korte en lange termijn. Hierdoor hebben we snelle, zichtbare resultaten, maar ook een 
gefundeerde aanpak die een langere doorlooptijd vraagt. Om tot de bron te komen is het nodig om het systeem van de 
georganiseerde netwerken en de subculturen, die hierbij een rol spelen, te frustreren en duurzaam ineffectief te maken. 
Dit stelt vergaande eisen aan onze organisatie qua inrichting, gedrag, informatievoorziening en onze rol in de samenleving.
We streven - samen met onze partners - naar de volgende concrete resultaten, overkoepelend voor alle categorieën 
ondermijnende criminaliteit:
• Afpakken van minimaal € 2 miljoen per jaar;
• Aanpakken van 10 criminelen per jaar;
• Aanpakken van 5 criminele samenwerkingsverbanden per jaar;
• Ontvangen van 50 burgermeldingen per jaar, vanaf 2017.

Aanpak
In de jaren 2015 - 2018 kiezen we voor een programmatische aanpak van ondermijning met verschillende 
programmalijnen. Deze programmalijnen met daarbij behorende actielijnen hebben een looptijd van minimaal drie jaar. 
Het betreft de volgende programmalijnen:

• Aanpak lokale casuïstiek: opwerken van lokale signalen van ondermijnende criminaliteit, het aanpakken van casussen 
en het doen van interventies om de criminaliteit zichtbaar tegen te gaan en de georgani-seerdheid af te brokkelen. 

• Doorontwikkelen lokale interventiestrategieën: het inbedden van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in 
onze wijkaanpak, het bloot leggen en effectief doorbreken van lokale structuren en subculturen waarbij de criminele 
activiteit over gaat van generatie op generatie, ingrijpen in een vroeg stadium (vroegsignalering) en inzetten 
mogelijkheden voor exit-strategieën en sociale stijging. Het ontwikkelen van een sociaal barrièremodel is een 
belangrijk resultaat in deze programmalijn.

• Weerbaar maken van de eigen organisatie: vergroting van de ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, vergroting 
van de bewustwording dat overheid misbruikt kan worden om criminele activiteiten te faciliteren, aanpassen 
bedrijfsprocessen en trainen medewerkers om de kans op misbruik (al of niet onder druk) te verkleinen, screenen van 
medewerkers, handhaving en zorgen voor in- en externe afscherming van vertrouwelijke en kwetsbare informatie. Een 
tweetal vormen van misbruik van de overheid hebben hierbij nog specifiek onze aandacht:
- misbruik overheidsmiddelen (uitkeringsfraude): uitkeringsfraude komt veelvuldig voor binnen de netwerken waarin 

ondermijnende criminaliteit aan de orde is.

‘Meneer X bezit dure panden waar hennepkwekerijen zijn aangetroffen, hij moet rond de 2500 euro per maand betalen aan 
hypotheekkosten. Huurders mogen gratis in het pand wonen als ze niks zeggen over de aanwezige kwekerijen. Zelf woont 
meneer X in een huurpand en heeft hij een uitkering.’

De uitkering fungeert in feite als een dekmantel voor het hebben van niet-legale inkomsten. Iemand die formeel 
geen inkomsten heeft (maar wel veel uitgaven) is immers al snel verdacht voor onder meer de belastingdienst. Door 
te zorgen voor een zichtbare bron van inkomen (de uitkering) zorgen deze plegers van criminele activiteiten er voor 
dat ze niet zo snel opvallen. Naast dat uitkeringsfraude op zichzelf ondermijnend is (misbruik gemeenschapsgeld) 
zorgt het aanpakken hiervan er ook voor dat het moelijker wordt voor deze personen om ongezien hun 
ondermijnende criminaliteit voort te zetten. Onze inzet is dan ook vooral gericht op de beoogde maatschappelijke 
effecten van de aanpak van bepaalde subjecten, naast het terugvorderen van onterecht genoten financieel 
voordeel. Om dit goed aan te pakken stellen we een gezamenlijk geformuleerd handhavingsniveau vast tussen 
de gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen en Veiligheid & Wijken en maken we de hiervoor noodzakelijke 
handhavingscapaciteit vrij. Daarbij maken we gebruik van nieuwe werkwijzen zoals inzet van een camerawagen en 
inzet van digitale hulpmiddelen om straatinformatie direct om te zetten in systeeminformatie. We richten ons niet 
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zozeer op het uitvoeren van zo veel mogelijk onderzoeken (kwantitatieve doelstelling), maar we hechten vooral aan 
een kwalitatieve aanpak. Dat betekent het doen van intensieve onderzoeken naar dié subjecten die in een wijk veel 
negatieve invloed hebben. 

- misbruik overheidsregistraties/-documenten (ID-BRP-fraude): de basisregistratie van personen (BRP) blijkt niet 
altijd een goede afspiegeling te zijn van de werkelijkheid. De oorzaak hiervan is soms onoplettendheid: burgers 
denken er niet aan dat ze adreswijzigingen moeten doorgeven. Echter, het komt ook voor dat burgers dit bewust 
doen: bijvoorbeeld om onvindbaar te zijn voor schuldeisers, of om het systeem moedwillig te misbruiken om 
ongeoorloofde doelen na te streven. Het gaat dan niet alleen om fraude met uitkeringen of overheidstoeslagen 
(zoals huursubsidie), illegale onderverhuur en illegaliteit in het algemeen, maar bijvoorbeeld ook om uitbuiting, 
mensenhandel en hennep-gerelateerde criminaliteit, met andere woorden: om ondermijnende criminaliteit. Om 
goed greep te krijgen op deze vormen van criminaliteit is noodzakelijk dat de kwaliteit van de BRP structureel 
wordt verbeterd (preventief) en ingegrepen wordt daar waar misbruik wordt geconstateerd (repressief). 
Inmiddels is binnen de gemeente een project opgestart ‘Adressen op Orde’ dat zich richt op het verbeteren van 
de kwaliteit van de BRP. Daarnaast zet het team identiteitsfraude in op handhaving, in samenwerking met lokale, 
regionale en landelijke netwerkpartners, zoals onder meer het Zorg- en Veiligheidshuis Hart van Brabant, afdeling 
Veiligheid & Wijken van de gemeente, Afdeling Vreemdelingen en Identificatie Mensenhandel (AVIM), Forensische 
Opsporing (FO) en de Regionale Inlichtingendienst (RID) van de politie, de Koninklijke Marechaussee (KMar), de 
Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD), Centraal Meldpunt Identiteitsfraude (CMI) en de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND).

• Maatschappelijke weerbaarheid vergroten: dit begint met het vergroten van de bewustwording in de samenleving 
van de ontwrichtende effecten die georganiseerde criminaliteit heeft op onze samenleving. We gaan hiertoe deze 
criminaliteit afzetten tegen een maatschappelijke norm, waardoor het ook vanuit de samenleving als verwerpelijk en 
asociaal wordt bestempeld. We beogen hiermee de verontwaardiging over ondermijnende criminaliteit te vergroten en 
daarmee de bereidheid om criminele activiteiten te melden te laten stijgen. Een communicatie-strategie (o.a. framen 
en storytelling) maakt onderdeel uit van onze aanpak om deze bewustwording te vergroten. 

 Daarnaast zullen wij ook branches aanspreken op het belang van ‘schone handel’. Branchegenoten die criminelen 
helpen bij hun criminele activiteiten zijn zelf ook crimineel. Als dat wordt toegelaten, zal dat het imago van de hele 
branche aantasten. Door het maken van gedragsafspraken en het afsluiten van bijvoorbeeld convenanten, committeren 
wij branches om corrigerend op te treden tegen foute branchegenoten. We doen daarmee een beroep op hun 
zelfreinigend vermogen. Een voorbeeld hiervan is het convenant, dat inmiddels met de makelaars is afgesloten, het 
zogenaamde stoplichtconvenant. 

• Samenwerken op districtelijk en regionaal niveau: één georganiseerde overheid
 Deze programmalijn omvat de bijdrage die we als gemeente leveren aan de aanpak en ontwikkelingen op regionaal 

en districtelijk niveau. Denk hierbij aan het leveren van capaciteit voor het Interventieplein Ondermijning (IPO) en de 
zogeheten Uitvoeringstafels, maar ook aan het meewerken aan een aanpak tegen regionaal werkende facilitators voor 
het productieproces synthetische drugs. Naast de aanpak van casuïstiek is integraal inzicht nodig om de criminaliteit 
effectief te kunnen bestrijden. Inzicht in hoe het werkt: wie het zijn, wat ze doen, wat hen drijft, waar crimineel 
vermogen voor gebruikt wordt etc. De overheid dient meer als één organisatie te werken en relevante informatie uit 
te wisselen. Op straat en achter de voordeur wordt daarom iedere interventie (ongeacht van welke ketenpartner) 
als een inkijkoperatie uitgevoerd: dat levert nieuwe inzichten en verbanden op. Met deze integrale inzichten kunnen 
barrièremodellen op de criminele bedrijfsprocessen verder worden gevuld en worden witte vlekken inzichtelijk. 
Interventiestrategieën worden zo beter op elkaar afgestemd; het gezamenlijke resultaat staat voorop! Daarbij is een 
gezamenlijke communicatiestrategie onontbeerlijk: zo laten we zien dat we als ketenpartners op één lijn staan en elkaar 
ondersteunen.

Naast deze programmalijnen, die we lokaal insteken, zullen wij ook bij de wetgever lobbyen om wetten aan te passen om 
noodzakelijke interventiemogelijkheden te vergroten. Zo zetten we in op aanpassing van de Opiumwet opdat ingespeeld 
kan worden op de actualiteit: er worden tegenwoordig andere grondstoffen gebruikt om drugs te produceren, stoffen 
die nu nog niet op de lijst verboden middelen staan. Daarnaast lobbyen we voor aanpassing van de maximale straf die op 
bepaalde delicten staat. Op basis van analyses is namelijk gebleken dat Nederland voor buitenlandse criminelen relatief 
aantrekkelijk is om hun activiteiten uit te voeren omdat de straf die ze hiermee in Nederland riskeren veel lager is dan in 
hun thuisland. Dit delicttoerisme moet een halt toegeroepen worden door de strafmaten in Europa meer gelijk te trekken.

4.1.3. Aanpak overige delicten 

In deze kadernota leggen we focus op bovengenoemde delicten en thema’s, in lijn met de landelijk en regionaal gestelde 
prioriteiten. Zoals gesteld mag de bijzondere aandacht voor deze delicten en thema’s evenwel niet ten koste gaan van 
de aanpak van andere veiligheidsproblemen, zoals zakkenrollerij, fietsendiefstal, diefstal van en uit voertuigen die niet 
gerelateerd is aan woninginbraken, vernieling, overlast e.d.. Ook voor die veiligheidsproblemen blijven we oog hebben en 
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plegen zowel de gemeente als politie en Openbaar Ministerie de nodige inzet. Ook de Taskforce Veilig Tilburg/ Hart van 
Brabant zet hierop in met het concept ‘tegenhouden’. Mocht blijken dat (op onderdelen) verscherpte inzet nodig is dan 
gaan we daar waar mogelijk daartoe over.

Zo is gebleken dat als gevolg van de succesvolle aanpak van woninginbraken een verdrukkingseffect is ontstaan naar 
inbraken in schuren, garages en tuinhuisjes, waarbij regelmatig sprake is van fietsendiefstal. De methodiek vanuit 
de aanpak woninginbraken wordt vanaf nu ook voor deze inbraken ingezet. Hierbij worden burgerparticipatie en de 
samenwerking met private partijen volledig benut.

Een ander voorbeeld is de aanpak van fietsendiefstal: na het succesvol terugdringen van dit delict zien we weer een 
toename van het probleem. Eén van de oorzaken hiervan ligt in het niet beveiligd stallen van fietsen en het verplaatsen 
van woninginbraken naar inbraken in schuren en garages. Zo is een stijging zichtbaar bij Stappegoor, waar de 
fietsenstalling niet langer wordt bemenst door een beheerder. Ook is vanaf 2014 een stijging zichtbaar om en nabij de 
stations. We gaan extra inzet hierop plegen om dit tij weer te keren. We richten onze inzet op de hotspots, waarbij we 
mogelijkheden onderzoeken om het niveau van beheer van fietsenstallingen te verbeteren. We zetten onze helingaanpak 
gericht in op fietsendiefstal. Tot slot richten we ons op de kwetsbare doelgroepen (scholieren/studenten) met voorlichting 
over preventieve maatregelen, die zij zelf kunnen treffen om te voorkomen dat hun fiets wordt gestolen.

 
4.2. Gebiedsgerichte aanpak 

Analyse algemeen
Wijktoets
Voor een effectieve gebiedsgerichte aanpak is nodig om goed inzicht te hebben in hoe het in de verschillende gebieden 
van de stad gaat op het gebied van veiligheid. Eén van de instrumenten die hiervoor in de vorige planperiode is 
ontwikkeld, is de wijktoets. Op basis van zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie wordt een beeld gevormd van 
wijken waar het goed mee gaat en wijken die wat extra aandacht nodig hebben. Op basis van de uitkomst van de wijktoets 
bepaalt het college welke wijken extra aandacht of focus moeten krijgen en op welke thema’s (sociaal-economisch, fysiek 
en/ of veiligheid). Vervolgens worden voor deze wijken actieplannen gemaakt en uitgevoerd, waarmee we zorgen dat alle 
wijken van Tilburg voldoen aan een basisniveau schoon/heel/veilig. De wijktoets komt 1x per 2 jaar uit. In aanloop naar 
de volgende wijktoets (uit te voeren eind 2015) wordt onderzocht of het instrument nog aanscherping behoeft (bv ten 
aanzien van de te gebruiken indicatoren).

Tussentijds houden we trends of ontwikkelingen op het gebied van veiligheid bij op basis van onder meer het 
Veiligheidsbeeld dat we wekelijks krijgen van de politie en op basis van de wijk- en buurtthermometer die we op het 
gebied van veiligheid hebben ontwikkeld. Daarnaast houden we vinger aan de pols op basis van straatinformatie (o.a. 
wijkregisseurs en wijkagenten) en aan de hand van meldingen (bij Centraal Meldpunt gemeente dan wel bij politie).Op die 
manier zijn we in staat om eventuele ongeregeldheden in de kiem te smoren. 

In de wijkaanpak wordt op drie niveaus invulling gegeven aan het onderwerp veiligheid: 
1. Reguliere uitvoering actieplannen in focus- en aandachtswijken; 
 De plannen hebben een diversiteit aan speerpunten op het gebied van sociaal, fysiek en veilig. Team wijken van de 

gemeente heeft de regie. Bewoners en partners in de wijken zorgen voor uitvoering van de speerpunten. 
2. Uitvoering speerpunten op het gebied van veiligheid (“veiligheidsspecials”);
 In veel plannen is veiligheid als speerpunt benoemd. Acties die binnen de wijkplannen passen worden gezamenlijk 

uitgevoerd en afgestemd tussen de wijkpartners. De driehoekspartners worden geïnformeerd. De integrale 
handhavingsweek en thematische handhavingsacties zijn hiervan voorbeelden. 

3. Intensieve gebiedsaanpak; 
 Soms groeien problemen in een wijk in korte tijd uit. Dan is een kordate integrale aanpak nodig om een (urgent) 

veiligheidsprobleem in de wijk te beteugelen. Aanleiding zijn sterke signalen/uitingen van criminaliteit, die een stempel 
op de buurt drukken. Soms gaat dit gepaard met maatschappelijke onrust en angstgevoelens bij buurtbewoners. De 
aanpak is gericht op het ‘normaliseren’ van het gebied. De aanpak is gebaseerd op een besluit van de Lokale Driehoek. 
De Westerpark-aanpak, Albionterrein en Pater van den Elsenplein zijn hiervan voorbeelden

Veiligheidseffectrapportage
Bij (her)inrichting van gebieden zetten we in op toepassing van een veiligheidseffectrapportage (VER) als instrument om 
direct aan de voorkant een beeld te krijgen van veiligheidsrisico’s en de veiligheidsbeleving van een bepaald gebied. De 
uitkomsten van de VER dienen vervolgens als input bij de start van de inrichtingsfase. Zo wordt optimaal preventief ingezet 
op veiligheid. Een eerste voorbeeld waarbij de VER is toegepast is bij de plannen voor inrichting van het Van Gend 

[10] Zoals geconstateerd door prof. Dr. P.W. Tops en dr. E. van der Torre in hun rapport ‘Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit’
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en Loosterrein. We zullen dit instrument tevens gaan inzetten bij bijvoorbeeld de verdere inrichting van het stationsgebied 
en de herinrichting van het Wagnerplein.
 
Wijkenaanpak in relatie tot aanpak ondermijnende criminaliteit
Het is van belang om te beseffen dat de wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit twee kanten van 
dezelfde medaille zijn[10], Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele 
activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel 
van uitmaakt. Daarbij kan voortgebouwd worden op de integrale aanpak van ondermijning, zoals eerder besproken bij de 
aanpak ondermijnende criminaliteit.
Beide aanpakken zijn nodig om tot gewenste resultaten te komen. Wijkenaanpak en verbetering van de leefomgeving 
in deze gebieden kunnen niet duurzaam succesvol zijn, als niet tegelijkertijd de ondermijnende criminaliteit wordt 
teruggedrongen. Die criminaliteitsbestrijding kan niet duurzaam succesvol zijn, zonder tegelijkertijd sociale, economische 
en maatschappelijke perspectieven te ontwikkelen.

Conclusies uit het rapport ‘Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit’
prof. dr. P.W. Tops en dr. E. van der Torre:

• Als in wijken of buurten meer crimineel geld aanwezig is dan legaal geld, dan leidt dat tot een omkering van machtsverhoudingen: 
criminelen beschikken over meer budget dan de organisaties van het veiligheidsnetwerk die geacht worden tegen hen op te 
treden;

• Ondermijnende criminaliteit is aanjager van maatschappelijke problemen en heeft daarom grote consequenties voor leefbaarheid 
en de kwaliteit van de leefomgeving in de betrokken gebieden. Zij leidt tot aantasting van positief beleid, bijvoorbeeld ten 
aanzien van onderwijs of (arbeids)participatie: waarom leren en werken voor 1000 euro per maand? Zo ontstaat een alternatieve 
denkwereld t.a.v. status, kennis en inkomen, die wezenlijk afwijkt van die onder hoger opgeleiden en onder conformistische 
‘kansarmen’, en van de uitgangspunten van het overheidsbeleid. Er ontstaat bovendien gemakkelijk territoriaal geweld tegen 
burgers en publieke uitvoerders door jonge criminelen die zich onaantastbaar wanen;

• Ondermijnende criminaliteit creëert alternatieve normen: misdaadgeld is acceptabel en meer dan dat. Bij criminele jongeren is 
lang niet altijd of louter sprake van een opvoedingstekort, want in criminele familiestructuren wordt criminaliteit aangemoedigd 
en gekoesterd. Het is een levenswijze, die op allerlei wijzen wordt gelegitimeerd en beschermd;

• Ondermijnende criminaliteit is op allerlei manieren vertakt en verbonden met het alledaagse leven in de betreffende wijken. Er 
is geen digitaal onderscheid tussen onderwereld en bovenwereld. Het onderscheid is analoog of gradueel. Er is sprake van een 
continuüm met aan het ene einde de harde criminele onderwereld en aan de andere kant de normale bovenwereld; daartussen 
bestaan allerlei tussenvormen, die variëren van bewust wegkijken via een graantje meepikken tot aan het verlenen van hand- en 
spandiensten. Die brede vertakking vraagt om een brede aanpak, waarin strafrecht, verstoring, handhaving en sociaal beleid 
gecombineerd moeten worden. 

Buurtregie als platform voor gebiedsgerichte aanpak
Buurtregie is een voorbeeld van een platform waar de gebiedsgerichte informatie samenkomt en gedeeld wordt met de 
ketenpartners in de wijk. Samen wordt vervolgens bepaald welke extra inzet nodig is in de betreffende wijk en waarover 
wellicht opgeschaald moet worden naar andere gremia/beslisorganen. In de afgelopen jaren werd in de buurtregies ook 
aandacht besteed aan overlastcasussen of aan individuele zorgproblematiek. In verband met de decentralisaties in het 
sociaal domein en de komst van toegangsteams, zal in 2015 de rol van buurtregie nader onder de loep worden genomen: 
welke rol kan de buurtregie vervullen naast de toegangsteams, welke werkwijze past daar het beste bij en dergelijke. Naar 
verwachting zal buurtregie zich vooral richten op een gebiedsgerichte aanpak van leefbaarheidsproblematiek (waaronder 
overlast- en veiligheidsissues) en niet meer met persoonsgerichte aanpak. 

Binnen de gebiedsgerichte aanpak verdienen twee sporen nadere uitwerking: integraal gebiedsgericht handhaven en de 
aanpak van buitengebied en bedrijventerreinen. 

4.2.1. Integraal gebiedsgericht handhaven

Analyse
Zoals hierboven al uiteengezet is een integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit van belang. Daarnaast draagt 
ook het voorkomen en beëindigen van overlastsituaties en de aanpak van verloedering, verpaupering en vervuiling 
van woningen bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de directe woonomgeving van burgers. Door 

[11] Afdeling Veiligheid & Wijken (teams Toezicht en Handhaving,  Fraudebestrijding en Persoonsgerichte aanpak), team Vergunningverlening van de 
afdeling Dienstverlening en de  afdelingen  Vastgoed, Juridische Zaken, Ruimtelijke Uitvoering en Communicatie.
[12] Zoals Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, Inspectie SZW, Omgevingsdienst Midden- en Westbrabant, RIEC, UWV, Afpakteam, Taskforce BZ, 
andere gemeenten, Enexis, Woningcorporaties en MVGM Vastgoedmanagement.
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gecombineerde inzet vanuit gemeente[11] en haar ketenpartners[12] kan een integrale aanpak worden ingezet om gevaarlijke 
situaties aan te pakken en criminelen te belemmeren om hun activiteiten te ontplooien. Daarmee kan de veiligheid en 
leefbaarheid in de wijken worden vergroot.

Ambitie
Onze ambitie is om 3x per jaar een integrale handhavingsactie te houden in een door de lokale driehoek aan te wijzen 
gebied.

Aanpak
Bij integrale handhavingsweken wordt voor een specifiek gebied een week lang zichtbaar gehandhaafd. Dit heeft 
zowel direct repressief effect, als een preventieve functie door de zichtbare aanwezigheid in de wijk. Tijdens zo’n 
handhavingsweek worden krachten gebundeld van gemeente, belastingdienst en politie. Uit onderzoek is gebleken dat het 
effect van een dergelijke - zichtbare- gebundelde inzet in de wijk groot is en lang aanhoudt. 
De gemeente bundelt daarbij werkzaamheden op uitkeringsfraude, eventueel leerplicht, controles op de gemeentelijke 
basisregistratie personen, overlastpanden, controles in het kader van de drank- en horecawet en ergernissen zoals 
hondenpoep en afvaldumping. De politie bundelt werkzaamheden onder meer op het gebied van openstaande vonnissen, 
gezochte personen, snelheidscontroles, controles voor de wet wapens en munitie. Daarnaast voert de belastingdienst 
controles uit en zijn de buurtpreventieteams preventief aanwezig. Acties worden op elkaar afgestemd en er worden 
gezamenlijke huisbezoeken gedaan. De gemeente neemt de coördinatie van deze handhavingsweken op zich.

Naast de integrale handhavingsweken zet het gemeentelijk team Toezicht en Handhaving het hele jaar door in op 
integrale handhaving. Prioriteit krijgt de aanpak van ondermijning, deelname aan het bestuurlijk interventieteam, aanpak 
synthetische drugs, aanpak dealpanden en overlastgevende panden, aanpak verpaupering en verloedering. Waar nodig 
versterken we de samenwerking tussen de gemeentelijke BOA’s van Stadstoezicht (bijzonder opsporingsambtenaren) en 
de politie voor een zo effectief mogelijke aanpak.

Tot slot streven we naar optimale betrokkenheid van bewoners bij de sociale veiligheid in hun wijk. Waar meer mensen 
opletten kan immers ook meer worden gesignaleerd. En ook de andere kant van de medaille is van belang: betrokken 
burgers zien meer van wat wél gedaan wordt, in plaats van enkel wat niét wordt gedaan. Het meer betrekken van 
bewoners bij het werken aan veiligheid zal plaats vinden door uitbreiding van succesvolle projecten op dit vlak (die al in 
Tilburg lopen), zoals onder meer buurtpreventie, burgernet en het gebruik van sociale media om dingen te signaleren en 
elkaar te informeren. Burgerinitiatieven op dit front juichen we van harte toe (zoals de whats-app-groep in het noordelijk 
deel van Tilburg).

4.2.2. Buitengebied en bedrijventerreinen

Analyse
Naast de al eerder genoemde hotspots en hotlines voor WOS-delicten, zijn met name buitengebieden en 
bedrijventerreinen kwetsbare gebieden die extra aandacht vragen. Het buitengebied en bedrijventerreinen vragen een 
andere aanpak dan woongebieden. Zo zijn er over het algemeen weinig meldingen. Enerzijds omdat de anonimiteit te 
groot is (bv op bedrijventerreinen) en daarmee de meldingsbereidheid laag. Bij buiten-gebieden is de anonimiteit echter 
juist vaak te klein (melding is te makkelijk te herleiden naar de melder) waardoor men beducht is om te melden. 

Ambitie
Onze ambitie is om bedrijfsinbraken terug te dringen en hennepteelt en synthetische drugslabs op bedrijventerreinen aan 
te pakken. Als onderdeel hiervan is onze ambitie om:
• de bewustwording van bewoners en gebruikers van buitengebieden en bedrijventerreinen te vergroten en een hogere 

meldingsbereidheid te bereiken;
• de zelfredzaamheid van ondernemers en bewoners te vergroten (o.a. op gebied van preventie/beveiliging)
Daarbij gaan we steeds op zoek naar innovatieve ideeën.

Aanpak
Enkele projecten die we in dit kader inzetten:
• Beveiliging lang parkeren voor vrachtwagens op bedrijventerreinen en parkeerterreinen
 Tilburg ligt in de corridor tussen Duitsland/ Venlo en Rotterdam en is een belangrijk logistiek knooppunt. Daardoor 

vinden er veel overnachtingen met vrachtwagens plaats op parkeerplaatsen en bedrijventerreinen, met kans op 
inbraak. Momenteel wordt samen met marktpartijen de haalbaarheid van een truckservicefaciliteit (o.a. sanitaire 
voorzieningen e.d.) onderzocht (aanbestedingsprocedure). Hierin zijn extra beveiligingsmaatregelen opgenomen. 
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Dit gaat in samenwerking met BORT/ Kamer van Koophandel en de Stichting Parkmanagement en is gericht op 
het voorkomen van deze vorm van criminaliteit. Indien gerealiseerd, bevordert deze faciliteit bovendien het 
vestigingsklimaat in Tilburg als logistieke hotspot.

• Beter zicht krijgen op de activiteiten in het buitengebied en op bedrijventerreinen 
 Tilburg heeft logistiek gezien een aantal troeven in handen: transport kan via de weg, het spoor en over het wat onze 

stad in en uit gaan. Wordt deze infrastructuur ook ingezet voor criminele doeleinden? We weten het niet. In het licht 
van bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid willen hier wel beter zicht op krijgen. Datzelfde geldt voor het gebruik van 
bedrijfsgebouwen en (voormalige) agrarische gebouwen in het buitengebied.

• Opkopen en ‘wegbestemmen’ van rotte plekken via het EMERGO fonds 
 Growshops, delen van de horeca, maar ook bijvoorbeeld belwinkels vormen regelmatig een voedingsbodem voor 

criminele activiteiten. Sluiten alleen helpt dan niet, omdat na verloop van tijd opnieuw een marginaal of crimineel 
bedrijf in het pand gevestigd wordt. Dit wordt in de hand gewerkt door de ruime (gebruiks)bestemming op het pand. 
Een betere strategie is om – na sluiting van de inrichting – dit bedrijfsmatige vastgoed op te kopen. Vervolgens kan 
dit vastgoed worden getransformeerd naar andere wenselijke functies voor het gebied, met positief effect op de 
leefbaarheid. Na te hebben geëxperimenteerd met het EMERGO fonds blijkt de praktijk weerbarstiger. Dit vraagt om 
een herbeziening van het fonds in de komende periode. 

•  Social Business Parcs: een project ter vergroting van sociale cohesie op bedrijventerreinen. Een voorbeeld hiervan is 
gerealiseerd op bedrijventerrein Loven, naar aanleiding van een uitvraag van DITSS (Dutch Institute for Safety and 
Security). Dit initiatief verdient een uitrol over alle Tilburgse bedrijventerreinen. De gemeente zal dit stimuleren.

4.3. Persoonsgerichte aanpak 

Analyse

Decentralisaties sociaal domein
Met ingang van 1 januari 2015 zijn op drie terreinen (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en participatie) taken 
vanuit de rijksoverheid gedecentraliseerd naar gemeenten. In Tilburg zijn inmiddels Toegangsteams gestart die in de 
wijken dicht bij de hulpvrager ondersteuning bieden. Daarbij wordt primair ingezet op de versterking van de eigen kracht 
van de hulpvrager en op benutting, of waar nodig versterking, van het eigen sociale netwerk. Waar nodig leidt de Tilburgse 
Toegang mensen door naar meer gespecialiseerde hulpverlening.

Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant
In 2014 heeft de Toezichtsraad van het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) in Hart van Brabant opdracht gegeven voor een 
doorontwikkeling van het ZVH. De basis voor de doorontwikkeling start met de erkenning dat er iets moet veranderen 
in de huidige werkwijze en wel met een zekere urgentie: niet alleen het nog onvoldoende uit de verf komen van de top 
100-aanpak noopt hiertoe, ook de start en de doorontwikkeling van de Toegang-teams (onder verantwoordelijkheid van 
gemeenten) en het functioneren van de ZSM-tafel (onder verantwoordelijkheid van het OM) hebben consequenties voor 
de strategie en positionering van het ZVH. Bovenstaande leerde dat naast afstemming en coördinatie, meer aandacht 
moet komen voor actie en feitelijk regie voeren. Naar verwachting zal het ZVH zich meer gaan ontwikkelen naar een 
2e-lijnsvoorziening die innovatieve maatwerkinterventies biedt voor de zwaarste groep multiproblem-personen/ gezinnen 
in de regio Hart van Brabant. De aanpak op het gebied van zorg en dwang wordt geformuleerd, afgesproken, aanbesteed 
en gevolgd, dan wel zelf uitgevoerd. Dit vraagt om een andere werkwijze van het ZVH en de daarbij aangesloten partners. 
Dit alles in de wetenschap dat het ZVH onderdeel uitmaakt van een veel groter geheel. Inmiddels is een project opgestart 
om deze doorontwikkeling van het ZVH vorm te geven. Het project richt zich op drie pijlers: 
1. Het inrichten van een (trans organisatorisch) team complexe casuïstiek (TCC) dat focust op die complexe 
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probleemsituaties. Het gaat om domeinoverstijgende problematiek (zowel op zorgdomein als veiligheidsdomein), 
waarin normale afstemming tussen de straf- en zorgketen niet leidt tot oplossing van de situatie;

2. Beschrijven en uitvoeren van een toekomstvisie (plan van aanpak) op de rollen en taken als gemeente in het domein 
zorg/veiligheid en de positionering ervan.

3. Beoordelen effecten/ gevolgen van de eerste 2 pijlers op vernieuwde inrichting van het bedrijfsverzamelgebouw en 
een shared service center en het formuleren van een advies daarover.

Hierbij wordt het jaar 2015 gebruikt voor de inrichting, transitie en transformatie. 

Herpositionering persoonsgerichte aanpak in relatie tot de decentralisaties in het sociaal domein en in samenhang met 
de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis.
Door de decentralisaties in het sociaal domein is, zoals gezegd, het speelveld van persoonsgerichte aanpak volop in 
beweging. Komend jaar zal helder moeten maken waar precies de reikwijdte ligt van de aanpak/ ondersteuning vanuit de 
Toegangsteams en waar, wanneer, via welke kanalen en naar wie opgeschaald en afgeschaald moet worden. Tot hierover 
duidelijkheid is wordt de huidige gemeentelijke inzet, bijvoorbeeld vanuit het gemeentelijk team persoonsgerichte 
aanpak, voortgezet.
Ambitie
Bovengenoemde bezinning op de positionering van de persoonsgerichte aanpak betekent niet dat we in 2015 in de 
praktijk stil zitten. We zetten de in de vorige planperiode ingezette lijn om de repressieve en de preventieve kracht van 
de persoonsgerichte aanpak te verstevigen, onverminderd door. Onze ambitie is om ondanks alle ontwikkelingen voor de 
korte termijn minimaal het huidige niveau van persoonsgerichte aanpak te handhaven. Maar onze ambitie reikt verder: 
we willen de overlast en criminaliteit die wordt veroorzaakt door personen met complexe problematiek terugdringen, 
recidive verminderen en de overlast van jeugdgroepen stoppen. Daarbij willen we voorkomen dat zorgmijders tussen het 
wal en schip vallen of niet die (al of niet gedwongen) zorg krijgen die nodig is om te voorkomen dat zij onveilige situaties 
(blijven) creëren. 

Aanpak
Om de persoonsgerichte aanpak op peil te houden en te verstevigen zetten we ons in op verschillende fronten:

Handhaving leerplicht en handhaving sociale zekerheid (Team Fraudebestrijding)
We gaan door met de in de vorige planperiode ingezette lijn ten aanzien van handhaving leerplicht en versterking van de 

handhaving sociale zekerheid:
• door actief te handhaven op leerplicht bereiken we zowel een korte termijn als een lange termijn effect. Op de korte 

termijn wordt voorkomen dat jongeren onder schooltijd rondhangen op straat en daar zorgen voor overlast. Op 
langere termijn dragen we er aan bij dat jongeren hun school afmaken en een startkwalificatie behalen. Dat vergroot 
hun kansen in de maatschappij en verkleint de kans dat ze de weg kiezen van criminaliteit.

• versteviging aanpak uitkeringsfraude door informatie over uitkeringen onderdeel te laten zijn van de 
informatiedatabank (gegevensmagazijn) die gebruikt wordt voor onze veiligheidsaanpak;

• niet alleen inzetten op het terugvorderen van ten onrechte genoten uitkeringsgelden (wat een wettelijk verankerde 
reguliere aanpak is), maar ook aansluiten op de integrale persoonsgerichte aanpak en aanpak van ondermijnende 
criminaliteit door sanctiemogelijkheden met betrekking tot uitkeringen hierbij te betrekken.

Aanpak top 100
Met de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt een nieuw Team Complexe Casuïstiek (TCC) ingericht. 
Het intensiveren van de ondermijningsaanpak en de doorontwikkeling van het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) 
brengen eveneens nieuwe ontwikkelingen en behoeften met zich mee die om een meer integrale aanpak vragen. We 
willen een integrale aanpak hanteren rondom de casussen die er spelen binnen het BIT, het nog te vormen TCC en het 
ondermijningsbeeld. Vanuit deze drie doelgroepen wordt een nieuwe aanpak geformuleerd. Met deze integrale denkwijze 
beogen we een sluitende aanpak op één subject. We verbinden zorg en repressie nog meer met elkaar waardoor de één 
overheidsgedachte meer tot zijn recht komt.

‘Wesley, een 30 jarige verslaafde veelpleger, is op zijn 14e voor het eerst in aanraking gekomen met justitie. Wesley is vanaf zijn 
13de verslaafd aan drugs en vanaf zijn 16de aan alcohol. Hij heeft meermalen in detentie gezeten voor zowel diefstallen als geweld. 
Meestal zijn de detenties kort (2 weken), waardoor de tijd te kort is om een goed resocialisatietraject op te starten. Hij verblijft 
geregeld bij de maatschappelijke opvang. Hij is meermalen tijdelijk opgenomen geweest in de verslavingszorg, de psychiatrie en 
bij het RIBW. Betrokkene is echter niet gemotiveerd om mee te werken aan de benodigde diagnostiek en behandeling. Tevens is hij 
agressief naar hulpverleners en medebewoners. Hierdoor is hij regelmatig opnieuw aangewezen op de straat. Op die momenten voelt 
niemand zich écht verantwoordelijk voor hem, er is geen doorlopend integraal plan van aanpak. 
Zijn psychische toestand gaat zeer snel achteruit. Hij wordt steeds verwarder en psychotischer. Omdat hij weigert mee te werken aan 
diagnostiek kan niet bepaald worden wat de oorzaak hiervan is. En zolang dat niet duidelijk is, kan ook niet de juiste hulpverlening 
ingezet worden voor Wesley.
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De gezinsmanager spreekt samen met alle betrokken instanties een integraal plan van aanpak af dat er primair op gericht is om een 
middel in handen te krijgen waardoor Wesley verplicht wordt mee te werken aan een goede diagnostiek. Om dit te bereiken wordt 
afgesproken dat iedereen aangifte doet van alle bedreigingen en vernielingen die door Wesley worden gepleegd. Met de politie wordt 
afgesproken dat deze aangiftes en de overige door Wesley gepleegde delicten gezamenlijk én met voorrang worden opgepakt. Door 
deze bundeling van krachten en gedegen dossieropbouw lukt het om Wesley aan te houden en beslist de rechter-commissaris om 
Wesley in voorlopige hechtenis te houden om een goede diagnostiek te kunnen uitvoeren. 

Op basis van een dubbelrapportage van een psycholoog én een psychiater wordt Wesley verplicht zich te laten behandelen in een 
psychiatrische kliniek. Voor hem is dat beter dan het alternatief: 2 jaar de gevangenis in. Een ISD-maatregel wordt voorwaardelijk 
opgelegd, als stok achter de deur. Van hem wordt verwacht dat hij meewerkt aan een resocialisatieplan dat de gezinsmanager 
opstelt. Doet hij dat niet, dan wordt alsnog de ISD-maatregel opgelegd. Dankzij deze bundeling van krachten krijgt Wesley de 
hulpverlening die hij nodig heeft om zonder psychoses een normaal leven te kunnen leiden, waarin hij geen overlast meer veroorzaakt 
en geen delicten meer pleegt.’

Aanpak jeugdgroepen
De gemeente zet samen met partners (waaronder de Lokale Driehoek, jongerenwerk, raad voor de kinderbescherming, 
reclassering) in op de aanpak van criminele jeugdgroepen. Hiernaast vragen ook overlastgevende jeugdgroepen 
aandacht omdat zij door hun gedrag een grote impact hebben op de leefbaarheid in de buurt en het veiligheidsgevoel 
van de bewoners. We hebben afgelopen planperiode de aanpak van jeugdgroepen een nieuwe impuls gegeven, door 
concrete uitvoeringsafspraken te maken met onder andere jongerenwerk van Contour de Twern/ R-Newt+. Daarin zijn 
de samenhang tussen preventie, repressie en integraal werken geborgd. De aanpak is succesvol. Er is goed contact met 
de jongeren en dit maakt vroegtijdige signalering en aanpak van de problemen mogelijk. Ook het dagelijks in de wijk 
surveilleren door toezichthouders van Stadstoezicht levert een bijdrage in zowel signalering als preventie. Met de inzet 
van een coördinator jeugdgroepen zorgen we voor een goede samenhang in de gebiedsgerichte, groepsgerichte en 
persoonsgerichte interventies op de geprioriteerde jeugdgroepen. We gaan door op deze ingeslagen weg en ontwikkelen 
aanvullende werkwijzen voor preventie, vroegtijdig signaleren en ingrijpen.

Outreachend team voor probleemgezinnen 
In de afgelopen planperiode is een multidisciplinair outreachend team ingesteld. Dat richt zich op gezinnen of personen, 
die geen hulpverlening ontvangen en zelf de weg niet vinden naar de hulpverlening, maar waarover het gemeentelijk 
team PGA (Persoons Gerichte Aanpak) wel signalen ontvangt, dat zij mogelijk overbelast zijn of dreigen te raken. De 
Toegangsteams nemen een deel van deze taken over. Het outreachend team van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt nu 
enkel nog ingezet bij risicogezinnen met (verhoogd risico op toekomstig) crimineel gedrag en/of complexe achterliggende 
problematiek.

Gezinsmanagement voor directe, integrale hulp aan multi-probleemgezinnen
In de afgelopen jaren is een “proeftuin’-project” gestart met gezinsmanagement om te komen tot een gedragen Tilburgse 
methodiek die ingezet kan worden bij multiprobleem personen of gezinnen. De gezinsmanager draagt zorg voor een 
gedegen probleemanalyse en diagnostiek en stelt met het gezin een integraal plan van aanpak op, op alle leefdomeinen 
voor alle gezinsleden. Zo nodig schakelt de gezinsmanager specialistische hulp en ondersteuning in. Deze proeftuin is 
ingezet in het kader van de Transitie Jeugdzorg en WMO en is succesvol gebleken. We gaan hier dus mee door! 

Gezin X bestaat uit vader, moeder en 8 kinderen tussen de 26 en 5 jaar oud. Vijf kinderen wonen nog thuis. De vier oudste jongens 
zijn allemaal in aanraking geweest met justitie. Eén van de zonen zit op dit moment een langere gevangenisstraf uit. Het gezin is al 
langere tijd bekend binnen de hulpverlening. Hulpverleners zeggen dat de ouders zich niet aan de gemaakte afspraken houden en 
daardoor de hulpverlening mislukt. De ouders vinden dat ze niet bij de juiste dingen geholpen worden en voelen zich niet serieus 
genomen. Ouders leggen de problemen buiten zichzelf en nemen geen eigen verantwoordelijkheid in het geheel. Onmacht door 
overbelasting speelt hierbij een rol. 
Er werden steeds andere doelen, andere methodes, andere attitudes van hulpverleners losgelaten op dit gezin. Het gezin ziet door 
de bomen het bos niet meer en heeft het vertrouwen in de hulpverlening verloren. Met inzet van gezinsmanagement wordt aan deze 
situatie een einde gemaakt: voortaan is één persoon -de gezinsmanager- verantwoordelijk voor de integrale hulpverlening aan het 
hele gezin.
De boodschap daarbij aan het gezin is: “de criminaliteit en overlast van uw zonen moet stoppen!” Er wordt duidelijk gemaakt, dat 
als ouders en kinderen niet meewerken aan het integrale plan, dit consequenties heeft. Deze consequenties kunnen variëren van 
detentie van de criminele jongens, tot stopzetten van de uitkering en/of uithuisplaatsing van de nog thuiswonende kinderen. Met deze 
drukmiddelen achter de hand wordt het gezin weer op de rails gezet. De ouders leren weer zelf verantwoordelijkheid te nemen voor 
het leven van hen zelf en van hun kinderen. De ouders krijgen ondersteuning bij de opvoeding van hun kinderen zodat ze in staat zijn 
hen in het gareel te houden. 

[13] Intraval, december 2013: ‘Vertrouwd maakt veilig’, verdiepend onderzoek naar onveiligheidsbeleving in 12 gebieden in de 11 Tilburgse 
aandachtswijken
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Gezamenlijke aanpak van overlastgevende wijkbewoners
We werken met vele partijen samen als het gaat om de aanpak van overlastgevende inwoners in onze stad. Partners 
werken samen in het regelen van nodige zorg, repressie en de inzet van bestuurs - en strafrechtelijke instrumenten. We 
hebben een overlastteam geformeerd dat in staat is overlastmeldingen direct op te pakken door op pad te gaan samen 
met vertegenwoordigers van de politie. Waar nodig worden private partijen betrokken, zoals woningbouwverenigingen en 
verenigingen van eigenaren. Nieuw is dat nadrukkelijk ook aandacht wordt geschonken aan de direct omwonenden. Een 
andere belangrijke vernieuwing is dat wordt gesproken met de overlastgever en niet in eerste instantie met de eigenaar 
van het pand. Voor de bewoner is dit huisbezoek meestal ingrijpend, omdat het de persoonlijke levenssfeer raakt. Dat 
neemt niet weg dat de inzet van interventieteams een adequaat middel is gebleken en tot goede resultaten leidt. Dat is 
vooral te danken aan de combinatie van zorg en controle. Voordeel van deze aanpak is voorts dat we bewoners niet laten 
zakken, doordat zowel op de korte als op langere termijn interventies worden genomen, waardoor de overlast integraal en 
structureel wordt bestreden. De aanpak vereist een strakke gemeentelijke uitvoeringsregie, regie op het verzamelen van 
gegevens en borging en hechte samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis. De afgelopen periode is naast de reguliere 
aanpak van overlast ook veel ingezet op overlastgevende panden met drugsgerelateerde problematiek. We werken daarbij 
samen met politie, OM en belastingdienst en richten ons op snelle interventies: zowel strafrechtelijk als bestuurlijk. Daar 
gaan we de komende periode mee door.
Hiernaast is in 2014 het BIT geïntroduceerd: het bestuurlijk interventieteam. In dit team wordt door verschillende 
disciplines samengewerkt en wordt bekeken welke bestuurlijke maatregelen kunnen worden ingezet naast of aanvullend 
op strafrechtelijke maatregelen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van overlastgevende en criminele families die in heel Tilburg 
actief zijn, heeft deze manier van werken meerwaarde. De eerste resultaten zijn bemoedigend en we gaan hier dan ook 
mee door. 
We denken dat een verdergaande dadergerichte benadering ook een belangrijke sleutel is in de bestrijding van de High 
Impact Crimes (woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld). 

Recidiveaanpak verstevigen door extra begeleiding ex-gedetineerden (“prisongate”/CTI): 
Het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg krijgt jaarlijks zo’n 800 “eerstedagsmeldingen”. De nazorg start direct bij aanvang 
van de detentie. Het Coördinatiepunt Nazorg verzamelt informatie bij ketenpartners. Deze informatie vormt de basis voor 
een screening binnen de gevangenis op basis waarvan wordt bepaald welke nazorg nodig is op de diverse leefgebieden. 
Vervolgens zorgt team Nazorg dat zoveel mogelijk in de basisbehoeften wordt voorzien bij ontslag uit de gevangenis. In 
de praktijk blijken de eerste 48 uur na detentie cruciaal ten aanzien van wel/niet terugvallen in oude delicten. Met andere 
woorden, als die eerste 48 uur terugval kan worden voorkomen is de kans groter dat dit resultaat blijvend is. Daarom 
wordt extra ingezet op het opstarten van nazorgtrajecten al tijdens detentie en opvang van de ex-gedetineerden zodra 
zij uit detentie komen (zonodig met inzet van vrijwilligers en/of professionals die hen bij de gevangenispoort opvangen). 
Dit is een vorm van Critical Time Interventie (CTI). Komende planperiode zullen we de mogelijkheden voor een dergelijke 
‘prisongate’-begeleiding verder onderzoeken en uitbreiden. 

Extra inzet op vroegsignalering
Komende planperiode willen we onderzoeken hoe structureel meer ingezet kan worden op vroegsignalering. Onder meer 
door analyses uit te voeren met als doel om vroegtijdig criminogene factoren te detecteren en op basis daarvan al extra 
ondersteuning te bieden in gezinnen, nog vóórdat daadwerkelijk sprake is van problemen in de gezonde ontwikkeling van 
een kind, laat staan het starten van een justitiële carrière.

4.4. Veiligheidsbeleving

Analyse
Zoals eerder al werd aangegeven (in de inleiding en het analysehoofdstuk) ziet de gemeente de reductie van 
onveiligheidsgevoelens als blijvend aandachtpunt in haar beleid. In afgelopen planperiode is met diverse 
samenwerkingsverbanden gewerkt aan kennisuitwisseling en -ontwikkeling. Er zijn diverse workshops gehouden 
tussen medewerkers van gemeente en wijkagenten, om een beeld te krijgen van de effecten van ons handelen op de 
veiligheidsbeleving. Daarnaast is een veldonderzoek[13] gedaan naar de veiligheidsgevoelens in een aantal subwijken van 
Tilburg. Gebleken is dat het belangrijk is om bij prioritering van politie-inzet (bv. op high-impact-crimes) oog te blijven 
houden voor inzet op zogeheten ‘signaal-criminaliteit’: te hard rijden, fout parkeren e.d.. Als mensen zien dat de overheid 
hun zorgen over criminaliteit dan wel overlast in hun omgeving zien én serieus nemen heeft dat op zichzelf staand al een 
positief effect op de veiligheidsbeleving. Dit inzicht is doorvertaald naar de ambitie om bij aandachtsgebieden óók politie-
inzet te leveren op deze signaalcriminaliteiten, naast de inzet op WOS-delicten. 

Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat de ‘maakbaarheid’ van de veiligheidsbeleving van burgers zeer beperkt is. 
Zowel professionals als de internationale wetenschap wijzen er op dat in de praktijk blijkt dat de onveiligheidsgevoelens 
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van burgers maar zeer beperkt te beïnvloeden zijn. Zo is geconstateerd dat het feitelijk afnemen van criminaliteit niet 
betekent dat ook de onveiligheidsgevoelens van burgers afnemen. Onveiligheidsgevoelens ontstaan vanuit een individuele 
en complexe optelsom van een veelvoud aan factoren, waaronder niet in het minst sociaal culturele factoren en 
individuele factoren (zoals bijvoorbeeld geslacht, leeftijd en eventueel slachtofferschap). 
Factoren dus, waarop het gemeentelijk beleid of inzet vanuit overheidsinstanties geen of nauwelijks invloed heeft.
De beste benadering is om op lokaal niveau op zoek te gaan naar de (weinige) concrete en beïnvloedbare factoren van 
onveiligheidsgevoelens. 

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘Vertrouwd maakt Veilig’ voor het verbeteren van de onveiligheidsbeleving:
- Werken aan vertrouwen: Om de onveiligheidsbeleving daadwerkelijk te kunnen verbeteren, is het allereerst noodzakelijk het 

vertrouwen van bewoners in instanties en medebewoners terug te winnen;
- Herkenbaarheid handhaving: Voor het verbeteren van onveiligheidsbeleving dient de herkenbaarheid van de handhaving 

te worden vergroot door het zichtbaar aanpakken van de allerbelangrijkste veroorzakers van onveiligheid: Geweld en 
woninginbraak, ‘rare types’ in de straat en overlast gevende jongeren;

- Stimuleren betrokkenheid bewoners: Na het terugwinnen van het vertrouwen dient de controle over de openbare ruimte in 
samenwerking met bewoners te worden geconsolideerd door hen hier beter bij te betrekken. Door een blijvende aandacht van 
bestuurders en professionals kan vervolgens de vertrouwenswinst bestaande uit een minder intensieve handhaving, worden 
geïncasseerd.

- De aanpak dient intensief en krachtig, maar in relatief kleine gebieden, te worden uitgevoerd. Vanwege de capaciteit die hiervoor 
nodig is, wordt aanbevolen dit stapsgewijs te doen.

Ambitie
We streven er naar om de onveiligheidsgevoelens van bewoners te laten dalen. De indicatoren die we hiervoor 
gebruiken zijn de mate waarin bewoners bang zijn slachtoffer te zullen worden van een misdrijf, en de mate waarin zij 
vermijdingsgedrag vertonen om de risico’s op slachtofferschap te verkleinen. 
Tegelijkertijd is het gezien de ervaringen en wetenschappelijke kennis hierover geen overbodige luxe om de verwachtingen 
van de beïnvloedbaarheid van onveiligheidsgevoelens te temperen.

Aanpak
Gelet op de analyse richten we ons in Tilburg op vier pijlers: 
1. Vergroten van vertrouwen in de overheid
2. Bevorderen van zelfredzaamheid
3. Zorgvuldige veiligheidscommunicatie 
4. Inzet innovatieve ontwikkelingen.

Vergroten van het vertrouwen in de overheid: door ook in te zetten op aanpak van overlast
Niet alleen vragen we van de politie om in de aandachtsgebieden inzet te plegen op zogeheten ‘signaal-criminaliteit’, 
ook vanuit de gemeente pakken we signalen over overlast in de openbare ruimte actief op. Waar nodig kijken we daarbij 
samen met de afdeling Ruimte en Ruimtelijke Uitvoering of de inrichting van de openbare ruimte kan/moet worden 
aangepast om een bijdrage te leveren aan de oplossing van de problematiek. Zo bewandelen we niet alleen de weg van 
handhaving en repressie, maar ook van reparatie en preventie.
Daarnaast vervult Stadstoezicht hierin een belangrijke rol. Door zichtbaar in de wijken te surveilleren laten we zien dat 
we er zijn. Door adequaat te reageren op overlastsituaties - in samenwerking tussen Stadstoezicht, politie en Toezicht & 
Handhaving - laten we zien dat we er werk van maken om de leefbaarheid in de wijken te vergroten.

Bevorderen van zelfredzaamheid
Als burgers zelf in staat zijn om invloed uit te oefenen op hun omgeving, voelen zij zich in de praktijk ook veiliger. Daarom 
zetten we in op burgerparticipatie, op het bieden van handelingsperspectief en juichen we burgerinitiatieven op dit 
terrein van harte toe. Enkele voorbeelden die in dit verband genoemd kunnen worden zijn: het geven van voorlichting en 
adviezen waarin handelingsperspectief wordt geboden (onder meer in brief besmettelijkheid woninginbraken, adviezen 
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vanuit de BuurTent, communicatiecampagnes, e.d.), beïnvloeding veiligheid en leefbaarheid van de eigen wijk door 
inzet van social media (What’s app-groepen, Facebook e.d.), inzet buurtpreventieteams. Als burgers hun ‘buren’ durven 
aanspreken op storend gedrag, zoals bijvoorbeeld hard rijden in de eigen 30-kilometer-zone, wordt overheidsoptreden 
overbodig. Wij zullen burgers hiertoe oproepen.

Zorgvuldig communiceren over (on)veiligheid, met oog voor de consequenties voor de veiligheidsbeleving.
Hoewel we ons realiseren dat communicatie alleen niet doorslaggevend is voor de aanpak van onveiligheid of voor de 
veiligheidsbeleving, zijn gezamenlijke uitgangspunten voor communicatie (gemeente, politie en Openbaar Ministerie) 
wel een belangrijk onderdeel. Die uitgangspunten zijn uitgewerkt in een gezamenlijke visie op veiligheidscommunicatie. 
Uitgangspunt is dat communicatie zich met name richt op het bouwen aan vertrouwen in de overheid/ instanties en dat 
burgers, ondernemers en overheid samenwerken aan de veiligheid. Daarbij is het van belang om niet alleen transparant te 
zijn over hoe de situatie is en wat we als instanties doen en bereiken. Belangrijk is ook om te zorgen voor:
• het (waar mogelijk) bieden van een handelingsperspectief, zodat zelfredzaamheid wordt vergroot;
• het richten van de boodschap op het positieve doel dat nagestreefd wordt met beleid/ de aanpak. Met andere 

woorden, richt de boodschap niet op wat je niet wilt (onveiligheidsgevoelens) maar op wat je wél wilt (dat mensen zich 
prettig voelen). Ervaring leert immers dat wat je aandacht geeft groeit!

Zowel de toename van zelfredzaamheid als positieve boodschappen hebben een positieve invloed op de veiligheidsbeleving.

Kortom: we willen dat mensen niet bang gemaakt worden, maar wel bewust en betrokken bij de (veiligheids) situatie. Met 
de mogelijkheid om daar zelf -en in samenwerking met de veiligheidsinstanties- positief aan bij te dragen.

De gezamenlijke visie voor veiligheidscommunicatie geeft concrete richtlijnen en handvatten voor het bepalen van de 
juiste koers voor communicatie. In de werkgroep waarin door politie, Openbaar Ministerie en gemeente is gewerkt aan 
deze visie leeft breed het gevoel dat met name themagewijze/ projectmatige communicatie-momenten/-middelen zich 
uitstekend lenen voor een eerste implementatie van deze gezamenlijke communicatievisie. Er zijn al enkele positieve 
ervaringen mee op gedaan en we gaan hier dan ook mee verder. Zodra het op deze manier met elkaar afstemmen van de 
communicatie gemeengoed is geworden bij thematische communicatie, zal bekeken worden of het ook zo toepasbaar is 
op reguliere of incidentele communicatie. 

Inzetten van innovatieve ontwikkelingen om de veiligheidsbeleving te vergroten.
Samen met het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) wordt invulling gegeven aan samenwerking 
in de regio Tilburg-Eindhoven op het gebied van veiligheid en veiligheidsbeleving. Binnen het samenwerkingsverband 
worden gedragswetenschappen (universiteit van Tilburg) en technologische wetenschappen (TU Eindhoven), de overheid 
en het bedrijfsleven met elkaar verbonden. Binnen dit samenwerkingsverband passen we in de praktijk innovatieve 
ontwikkelingen toe die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid en veiligheidsbeleving. Een voorbeeld 
hiervan is de inrichting van de spoortunnelbak (Willem II Passage) in het project Spoorzone. Deze wordt zodanig 
ontworpen dat het voor fietsers en voetgangers als een aantrekkelijke onderdoorgang onder het spoor zal worden 
ervaren. Daarbij maken we gebruiken van innovatieve technieken en inzichten, met toepassing van licht en mogelijk 
ook geluid en geur. De onderdoorgang zal eind 2015 in gebruik genomen worden. In 2016 zal de onderdoorgang gaan 
functioneren als een ‘Operational Field Lab’, waarin uitgetest kan worden hoe de tunnel ervaren wordt bij verschillende 
varianten van interactie tussen de gebruiker en het licht, geluid en geur. De opgedane kennis passen we vervolgens waar 
mogelijk ook toe op andere plekken in de stad.

Slachtofferzorg

Analyse
Voor slachtoffers is belangrijk dat ze goed opgevangen worden en dat ze serieus genomen worden. Niet alleen bij het 
verlenen van directe zorg, hulp bij het verwerken van de ingrijpende ervaring, of het doen van aangifte, maar ook 
gedurende het vervolg van een zaak. Bekend is dat verdachten veel rechten hebben in een strafproces. Slachtoffers 
hebben daarentegen minder rechten, waardoor hun gevoel van controle vaak (opnieuw) in het gedrang komt. Dat kan 
betekenen dat het slachtoffer zich opnieuw slachtoffer voelt van de situatie. Er is dan sprake van ‘secundaire victimisatie’.

Ambitie
Onze ambitie is om slachtoffers van high-impact-crimes te laten zien dat we hen serieus nemen en hen te helpen bij de 
verwerking van hun traumatische ervaring. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we door meer aandacht te geven aan 
slachtoffers van ingrijpende delicten, wij niet alleen de slachtoffers sterker kunnen maken (wat hun weerbaarheid vergroot 
en mogelijk ook onveiligheidsgevoelens vermindert), maar dat dit ook een positieve weerslag zal hebben op de directe 
omgeving van deze slachtoffers. 

[14] Er zijn in Nederland op een paar plaatsen dergelijke JOS-piketten, waar de politie het slachtoffer actief informeert over de mogelijkheid gratis een 
advocaat te raadplegen. In sommige districten wordt door de politie ook de advocaat van dienst van nieuwe zaken op de hoogte gesteld, waarop de 
advocaat zelf contact zoekt met het slachtoffer.
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Aanpak
Bij ingrijpende geweldsincidenten wordt er vanuit het college van B&W, door de burgemeester of de wijkwethouder, 
contact gezocht met de slachtoffers. 
Daarnaast gaan we na wat op dit front aanvullend kan worden ondernomen, bovenop de huidige zorg vanuit politie, 
Openbaar Ministerie, het Bureau Slachtofferhulp en het Zorg- en Veiligheidshuis. Verbeteringen zijn mogelijk op het 
gebied van:
• Informatie aan slachtoffers over mogelijkheden van bijstand door een advocaat (bv. voor voegen in strafproces of 

uitoefenen spreekrecht e.d.). Mogelijk heeft de invoering van een zogeheten JOS-piket hierin toegevoegde waarde: Een 
piketdienst waarbij aan het slachtoffer van een ernstig zedenmisdrijf actief de mogelijkheid wordt geboden kosteloos 
een advocaat te raadplegen[14];

• Actief informeren van slachtoffers over mogelijkheden die de ‘Wet ter versterking van de positie van het slachtoffer’ 
sinds 2011 biedt (bv inzien dossiers, soms spreekrecht e.d.);

• Het actief informeren van slachtoffers over de mogelijkheid om bij aangifte domicilie te kiezen op een postadres (bv 
het adres van het politiebureau waar aangifte wordt gedaan) en zodoende de eigen adresgegevens te beschermen;

• Het (desgewenst) actief informeren van het slachtoffer over de voortgang van het opsporings-, vervolgings- en 
strafproces, de stappen die daarin genomen worden (zoals aanhouding, hechtenis, voornemen tot seponering, in 
vrijheidstelling) inclusief het geven van gelegenheid om bezwaar te maken tegen een eventueel voornemen tot 
seponering.

• Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van voormalig staatssecretaris Teeven van het 
ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierin staat dat slachtoffers van delicten straks bij hun eerste contact met politie 
en Openbaar Ministerie direct alle informatie over hun rechten krijgen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor 
bescherming en juridisch advies. Maar ook wat de mogelijkheden zijn voor een schadevergoeding en hoe de aangifte 
verloopt. Inmiddels wordt al conform dit voorstel gewerkt en koppelen politie en OM vorderingen in zaken frequenter 
terug aan het slachtoffer. Ook is er een brochure in de maak met alle (basis-)informatie.

4.5. Radicalisering

Analyse
Voorheen lag met het ‘Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme’, de nadruk op een repressieve (strafrechtelijke) inzet. 
Inmiddels zijn de landelijke inzichten hierin veranderd en is het algemene beeld dat de gemeente verantwoordelijk is als 
strafrechtelijke inzet niet mogelijk is of als een strafrechtelijke en bestuurlijke aanpak parallel kunnen lopen, wat vaak 
effectiever is. 
Zoals ook al geconcludeerd in observatie 7 veroorzaakt radicalisering niet alleen dreiging in de samenleving, die 
strafrechtelijk en/ of bestuursrechtelijk aangepakt moet worden. Het is ook een teken aan de wand dat bepaalde (groepen 
van) individuen zich onvoldoende onderdeel voelen van onze samenleving. Daarom moet onze aanpak van radicalisering 
het probleem niet alleen benaderen als een criminaliteitsprobleem, maar primair als een samenlevingsprobleem.

Ambitie
We streven er naar in Tilburg een sociaal klimaat te creëren dat geen voedingsbodem biedt voor radicalisering omdat 
niemand zich buitengesloten voelt. Daarbij is onze ambitie om bij signalen van mogelijke radicalisering vroegtijdig in te 
kunnen grijpen om het tij te keren.

Aanpak
Onze aanpak volgt de landelijk geadviseerde lijnen van preventie, detectie en interventie. Voor de aanpak van 
radicalisering sluiten we nadrukkelijk aan op onze reeds bestaande Tilburgse veiligheidsaanpak. Dit leidt tot de volgende 
drie sporen in onze aanpak van radicalisering:
• Preventie: preventie is een zaak van zowel korte termijn als langere termijn. Het gaat over het vergroten van awareness 

en het tijdig herkennen van signalen, en vervolgens over het vergroten van de weerbaarheid en het verminderen van 
de voedingsbodem voor radicalisme. We gaan hieraan werken door onder meer kennisuitwisseling en het opbouwen 
van het netwerk (onder meer met jongeren, scholen en islamitische gemeenschappen);

• Detectie: we ondersteunen de aanpak met een advies- en meldpunt, zodat signalen adequaat opgepakt kunnen 
worden en tijdig advies kan worden gegeven. We maken de ketenpartners en lokale instanties (bv. scholen) duidelijk bij 
wie ze terecht kunnen met vragen, zorgen en signalen.

• Interventie: aanpak van casussen, waarbij wordt ingezet op repressie en op een gecombineerde inzet van strafrecht 
met zorg voor betrokkenen en omgeving. We hanteren daarbij als ketenpartners (politie, Openbaar Ministerie en 
gemeente) één gezamenlijke werkwijze onder leiding van de lokale driehoek.
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   Financiën
De voorgestelde maatregelen worden gedekt vanuit de reguliere budgetten Veiligheid en de reguliere budgetten van 
onze (keten)partners.
Recent is een aantal bezuinigingen doorgevoerd op het veiligheidsbudget. De ambities van de Kadernota blijven binnen 
deze bijgestelde financiële kaders.
Voor het programma Aanpak Ondermijnende Criminaliteit in Tilburg geldt een incidentele financiering (drie jaren). 
Tussentijds wordt een evaluatie uitgevoerd, met voorstellen over het vervolg. Deze wordt aan de raad voorgelegd.
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