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Voorwoord

Ede is Nederland in het klein. Ik zeg het eigenlijk vaker. We hebben hier alles. Stad, dorp, stedelijke 

bebouwing en dorpse weidsheid. Dat maakt dat Ede bijzonder is. In de goede zin van het woord. 

Wij zijn een snel groeiende gemeente met grote ambities. Maar met die ambities moeten we ook 

oog houden voor elkaar, voor de mensen om ons heen. Ede moet een gemeente zijn waar we het 

met elkaar doen. Vrijwel nergens in Nederland zijn er zoveel vrijwilligers te vinden als hier. En als 

burgemeester ben ik daar trots op. Maar we moeten er ook met elkaar voor blijven zorgen dat het 

veilig is in Ede. Een veilige plek om te wonen, te werken en te verblijven. Dat is belangrijk.

Juist onze verscheidenheid en alle ontwikkelingen in de maatschappij maakt dat we een 

dynamische woon- en leefomgeving hebben. Dit vraagt om een breed vizier, zorgvuldige 

afweging van belangen en maatregelen op het gebied van veiligheid. Veiligheid is een 

basisbehoefte en voorwaarde voor een goede leefomgeving. Een basistaak ook van de overheid. 

In dit Integraal Veiligheidsplan wordt een kader gegeven voor waar we ons de komende vier jaar 

op gaan richten. Ik zeg bewust een kader, want door uitvoeringsplannen zullen we onderwerpen 

uitlichten en extra uitwerken.

De gemeenteraad heeft ons gevraagd een aantal thema’s nadrukkelijk uit te werken en 

aandacht te geven. Denk hierbij aan ondermijning, jeugdproblematiek, radicalisering en 

privacyvraagstukken. Dat zullen we ook zeker doen. Ook de scholen zullen we betrekken voor 

preventieve acties.  

Ik zei het al eerder. Je moet het met elkaar doen. Gemeente, Openbaar Ministerie, Politie, maar 

zeker ook met onze inwoners. Want met elkaar werken we aan een veilig Ede. 

René Verhulst

Burgemeester Ede
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Veiligheid is voor ons nooit vanzelfsprekend, 

maar randvoorwaardelijk om prettig te 

kunnen leven, wonen, werken en recreëren. 

Het werken aan een veilige woon- en 

leefomgeving is nooit af. Het vraagt dan ook 

onze doorlopende aandacht. 

Het veiligheidsbeleid is de laatste jaren onder 

invloed van maatschappelijke ontwikkelingen 

steeds breder geworden en verweven geraakt 

met andere beleidsterreinen, zoals het sociaal, 

economisch en ruimtelijk domein. Er is sprake 

van ‘maatschappelijke veiligheid’ wat vraagt om 

een integrale benadering. 

Op dit moment spelen veel maatschappelijke 

ontwikkelingen die ingrijpend zijn voor de 

persoonlijke levenssfeer van onze inwoners. 

Dit is van grote invloed op gevoelens van 

zekerheid en veiligheid. Basisvoorzieningen 

zoals wonen, inkomen en zorg zijn niet 

meer zo vanzelfsprekend als voorheen. 

Het vertrouwen in de overheid is gedaald 

en de sociale samenhang staat onder druk. 

Dit geeft onzekerheid. Inwoners geven 

Ede op het gebied van veiligheid in 2021 

een 7.0 gemiddeld.  Dat is een mooi cijfer. 

Wel  zien we een verschil in het gevoel van 

onveiligheid tussen de wijken, buurten en 

dorpen. Dat vraagt om maatwerk in ons lokaal 

veiligheidsbeleid. 

Dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) is ons 

strategisch kader voor de komende vier jaar. In 

de Politiewet (2012) is opgenomen dat wij dit 

minimaal één keer in de vier jaar opstellen. 

Hierin geven we aan op welke thema’s wij ons 

tot en met 2026 richten. Wij bouwen voort 

op het IVP 2019-2022. Het IVP is een nadere 

1. Veiligheid in 
ontwikkeling 

uitwerking van het bestuursakkoord ‘Samen 

werken aan de toekomst’. De komende periode 

investeren we extra in veiligheid. Daarmee 

intensiveren we onze aanpak op het gebied 

van digitale weerbaarheid, ondermijning, 

wijkveiligheid en risicojeugd. Ook zetten 

we extra handhavers in. We zijn wendbaar 

en werken contextgericht. Dit betekent dat 

actuele ontwikkelingen van invloed kunnen 

zijn op onze inzet en prioritering. Verschillende 

actuele crises, zoals de coronacrisis, zijn 

hiervan een voorbeeld. Om goed op de 

actualiteit in te kunnen spelen, maken we 

naast het IVP een tweejaarlijks uitvoeringsplan. 

Halverwege de looptijd van het IVP evalueren 

we om te kijken of bijstellingen noodzakelijk 

zijn. Hierdoor blijven wij kritisch kijken naar 

onze koers in afstemming met het college en 

de gemeenteraad. 

1.1. Context en ontwikkelingen

Een aantal trends en ontwikkelingen is van 

invloed op de leefbaarheid en veiligheid in 

onze gemeente. Dat zorgt voor dynamiek in 

het veiligheidsdomein. In ons beleid houden 

we rekening met deze factoren. 

Veranderende schaalgrootte 

De gemeente Ede is veelzijdig en uniek; 

enerzijds vanwege de centrale ligging in 

Nederland en anderzijds vanwege haar 

omvang met een uitgestrekt natuurgebied en 

een grote agrarische sector. Met de intensieve 

samenwerking in de regio FoodValley op het 

gebied van agrifood, voeding en gezondheid 

maakt Ede bovendien deel uit van een 

kenniscluster van internationale betekenis. De 

laatste decennia heeft Ede een grote groei 

De gemeente Ede zet zich in voor een veilige woon- en leefomgeving van de Edese 

inwoners, organisaties en bedrijven. Dat doen we op regionaal, lokaal, wijk-, groeps- 

en persoonsniveau met een groot aantal maatschappelijke partners, zoals politie, 

OM, scholen, woningbouwcorporaties en zorgpartners. Zo weten we wat er speelt 

en kunnen we doen wat nodig is. 
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doorgemaakt met veel ruimte voor inwoners, 

bedrijven en instellingen. Deze verstedelijking 

zet zich de komende jaren verder voort. 

Vanwege dit unieke en gevarieerde karakter 

staat Ede voor uitdagingen als het gaat om de 

impact van grote maatschappelijke opgaven, 

zoals de energietransitie, klimaatverandering, 

ondermijning, landbouwtransitie en de krapte 

op de woning- en arbeidsmarkt. Deze groei, in 

combinatie met de verwachte impact van de 

grote maatschappelijke opgaven, is ook van 

betekenis voor het veiligheidsbeleid. 

Veranderende taak en rol

Eén van de voornaamste taken van de lokale 

overheid is het handhaven van de openbare 

orde en veiligheid. De gemeentelijke taken 

en verantwoordelijkheden op het gebied 

van openbare orde zijn de afgelopen jaren 

in omvang en politiek-bestuurlijke betekenis 

toegenomen. Van oudsher ging openbare orde 

en veiligheid over handhaving van de openbare 

orde en rampen- en crisisbeheersing. 

De afgelopen jaren zijn hier steeds meer 

beleidsterreinen bij gekomen, zoals de 

aanpak van (ondermijnende) criminaliteit, 

radicalisering en polarisatie, kwetsbare 

personen met een veiligheidsrisico, huiselijk 

geweld en woonoverlast. De gemeente 

heeft een regierol in de aanpak van deze 

thema’s waar veel in- en externe partners bij 

betrokken zijn. Iedere partner doet dit vanuit 

zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. De grote 

verscheidenheid aan partners in verschillende 

ketens maakt het speelveld complex en de 

regie en netwerksturing intensief. 

Het bestuurlijk instrumentarium dat de 

gemeente tot haar beschikking heeft om 

te kunnen optreden bij onveilige situaties 

groeit mee met de verbreding van het 

takenpakket. Steeds vaker wordt er ingezet 

op een bestuursrechtelijke aanpak in plaats 

van of in combinatie met strafrechtelijk 

optreden. De rechterlijke toetsing is mede 

door de toeslagenaffaire kritischer geworden, 

waardoor er een groter beroep gedaan wordt 

op onze juridische specialisten. De politie 

is zich noodgedwongen meer gaan richten 

op haar kerntaken waardoor meer van de 

gemeentelijke handhaving verwacht wordt in 

het publiek domein.

Nederland is één van de koplopers 

in ICT en digitalisering. Digitale 

technologie heeft een steeds grotere 

invloed op onze manier van werken 

en leven. Dit zorgt voor kansen en 

bedreigingen en geeft een nieuwe 

dimensie aan maatschappelijke 

veiligheidsvraagstukken. Het heeft 

consequenties voor de verhouding 

tussen inwoners onderling en tussen 

inwoners en de overheid. Het is van 

belang dat zowel inwoners, bedrijven 

en organisaties als overheidsinstanties 

digitaal bewust zijn en de mogelijkheden 

en de risico’s van de digitale wereld 

kennen. 

Digitale middelen worden ingezet bij 

tal van overheidsdiensten. Digitaal 

kunnen zijn is daarmee een primaire 

levensbehoefte geworden. Inwoners 

die niet computervaardig genoeg zijn of 

niet de middelen hebben om benodigde 

apparatuur te kopen, missen de 

aansluiting. Sociale ongelijkheid wordt 

hierdoor versterkt. 

Social media maakt het makkelijk om 

met elkaar in contact te komen, maar 

heeft ook impact op onze sociale 

omgang. Cyberpesten of uitsluiten gaat 

vaak samen met pesten in het echte 

leven, maar is lastiger te negeren op 

de mobiele telefoon. Social media als 

vervanging van echte sociale contacten 

kan eenzaamheid vergroten. Door 

het anonieme karakter worden in het 

digitale domein sneller kwetsende en 

bedreigende uitspraken gedaan waarvan 

de impact en sociale consequenties 

onvoldoende worden doordacht, maar 

wel veel impact hebben.

Mensen kunnen zich via social 

media en digitale communities snel 

organiseren, sociale initiatieven 

lanceren en draagvlak creëren voor een 

goed idee. De keerzijde is dat mensen 

in selectieve bubbels met eenzijdige 

(des)informatie terecht kunnen komen, 

waardoor zij op een negatieve manier 

beïnvloed worden. We zien dat een 

verstoring van de openbare orde 

makkelijk aangejaagd wordt vanuit 

de digitale wereld. De geregistreerde 

criminaliteit is afgenomen en heeft zich 

gedeeltelijk verplaatst naar het digitale 

domein. Online criminaliteit is een 

grote uitdaging voor onze samenleving. 

In dit Integraal Veiligheidsplan wordt 

bij ieder thema apart aandacht besteed 

aan de impact van digitalisering. 

DIGITALISERING

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/image/document/2018-20/nl-desi_2018-_country-profile_eng_B440E332-00FB-01A6-56315943FF4C573F_52234.pdf
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Veranderende maatschappij

De maatschappelijke context is sterk aan 

verandering onderhevig als gevolg van 

digitalisering, de toegenomen versplintering 

van het politieke landschap, de verharding 

van het maatschappelijk debat en de 

maatschappelijke druk om daadkrachtig 

op te treden. Opeenvolgende crises, zoals 

de coronacrisis, zorgen bij inwoners voor 

onzekerheid en onmacht. Onderliggende 

patronen van maatschappelijke onrust, 

polarisatie en extremisme zijn de afgelopen 

jaren zichtbaarder geworden. Het gebruik 

van social media speelt daarin een grote rol. 

Enerzijds om mensen uit verschillende groepen 

te mobiliseren, maar ook om desinformatie 

te verspreiden en mensen te beïnvloeden. 

Anders dan voorheen vinden groepen met 

uiteenlopende belangen elkaar in anti-

overheidssentiment. Het is daardoor lastiger 

om goed met partijen in gesprek te komen. 

Er is minder respect voor gezagsdragers met 

een publieke taak. Dat uit zich in dreiging en 

(verbaal) geweld. De onvoorspelbaarheid is 

toegenomen, waardoor vaker dan voorheen 

rekening gehouden moet worden met escalatie 

en opschaling. 

De rol van de overheid is veranderd, waardoor 

de afstand tussen overheid en burger groter 

is geworden. Dit is gepaard gegaan met de 

afname van herkenbare publieke voorzieningen 

en met de digitalisering van de dienstverlening. 

Er zijn minder directe contactmogelijkheden 

bij een herkenbaar loket. Er wordt meer 

verwacht van de eigen verantwoordelijkheid 

van onze inwoners. De zorgvraag neemt 

toe en tegelijkertijd worden onze zorg- en 

veiligheidspartners, zoals politie en ggz, vanwege 

schaarste aan mensen en middelen gedwongen 

zich meer te richten op hun kerntaken. (Zorg)

vraag en -aanbod sluiten daardoor niet goed 

meer op elkaar aan. Het aantal kwetsbare en 

risicovolle inwoners in buurten en wijken neemt 

toe. Dit gaat ten koste van de sociale cohesie en 

is daarmee van invloed op de leefbaarheid. 

Het gezag en de geloofwaardigheid van de 

overheid is mede als gevolg van de omgang 

met de gaswinningsschade en toeslagenaffaire 

onder druk komen te staan. Het gebrek 

aan onvoorwaardelijke steun en het gevoel 

gewantrouwd te worden door de eigen overheid 

heeft tot gevolg dat het vertrouwen van de 

bevolking in de overheid afneemt. Een overheid 

op afstand zorgt daarentegen ook voor een 

activering van het particulier eigenaarschap en 

initiatieven om te komen tot publiek-private 

samenwerking. De lokale overheid wordt dan 

deelnemer in plaats van initiatiefnemer. Dit 

vraagt om een andere rolneming.

Deze maatschappelijke ontwikkelingen 

vragen een andere inzet van de lokale 

veiligheidsorganisaties en een andere benadering 

van onze inwoners, organisaties en bedrijven. 

Het wijkgericht werken en werken aan 

vertrouwen speelt daarin een grote rol. 

Veranderend criminaliteitsbeeld

Op veiligheidsgebied zien we een verschuiving 

van high impact crime naar hidden impact 

crime. De geregistreerde criminaliteit is in Ede 

na een lange daling gestabiliseerd. Dit beeld 

omvat voornamelijk de veiligheidsproblematiek 

die in de jaren negentig maatschappelijke 
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prioriteit had, zoals woninginbraken. Minder 

zichtbare vormen van criminaliteit, zoals 

ondermijning en gedigitaliseerde criminaliteit 

nemen toe. Dit zijn delicten, zoals 

drugscriminaliteit, witwassen, mensenhandel 

en milieucriminaliteit waar minder aangifte 

van wordt gedaan, We vermoeden een 

aanzienlijk dark number. Het vraagt meer 

inspanning van de veiligheidsorganisaties om 

deze ‘verborgen’ vormen van criminaliteit in 

beeld te krijgen én aan te pakken. 

Geregistreerde criminaliteit

De aanpak van de geregistreerde criminaliteit 

heeft in de afgelopen jaren effect gehad. 

Zo is het aantal woninginbraken onder 

meer door goed hang- en sluitwerk sterk 

gedaald. In Ede heeft de gestage daling van 

de geregistreerde criminaliteit zich verder 

voortgezet, net als in de rest van Nederland.  

In vergelijking met Nederland en Gelderland 

valt op dat in Ede de daling wel eerder 

afgevlakt is. In 2021 zien we dat hetrijven 

per 10.000 inwoners in Ede voor het eerst in 

jaren gelijk is aan dat van Nederland. 

De daling van de geregistreerde criminaliteit 

is met name zichtbaar op het gebied van de 

high impact crimes, zoals woninginbraak, 

overvallen, straatroof en geweldsmisdrijven. 

Wat we nog minder goed in het 

criminaliteitsbeeld zien is de verschuiving 

naar nieuwe vormen van criminaliteit, zoals 

ondermijning en de verschuiving van een 

deel van de traditionele criminaliteit naar 

het digitale domein. De gedigitaliseerde 

criminaliteit valt nu nog voor een groot deel 

onder (horizontale) fraude. In de horizontale 

fraude is een grote stijging zichtbaar. 

Horizontale fraude is fraude gericht tegen 

burgers, financiële instellingen of bedrijven.

Op dit moment spelen een aantal 

geopolitieke ontwikkelingen met grote 

sociaal economische en maatschappelijke 

consequenties, zoals de oorlog in 

Oekraïne, de energiecrisis en de 

aanhoudende coronapandemie. Deze 

ontwikkelingen hebben ook grote impact 

op de sociaal-economische situatie 

in Nederland. Dit uit zich in een keten 

van maatschappelijke problemen die 

rechtstreeks ingrijpen op de primaire 

levensbehoeften van onze inwoners, 

zoals een ernstig koopkrachtverlies van 

lage en middeninkomens, waardoor zij 

onder de armoedegrens kunnen komen 

en basisvoorzieningen onbetaalbaar 

worden. Door de hoge energierekening 

moet een toenemend aantal midden- 

en kleinbedrijven hun bedrijfsvoering 

staken. De toestroom van asielzoekers uit 

verschillende kwetsbare landen roept bij 

veel mensen angst op voor het onbekende 

en potentieel onbeheersbare. 

Dit uit zich in een scherp debat ten 

opzichte van de opvang van asielzoekers en 

statushouders. 

GEOPOLITIEKE SPANNINGEN
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1.2. Waar staan wij voor? 
Bovenstaande ontwikkelingen vragen om een 

goed toegeruste veiligheidsorganisatie die 

flexibel en wendbaar is om op de actualiteit 

in te kunnen inspelen. Wij hanteren daarbij de 

volgende uitgangspunten. 

Wij werken wijkgericht

Geen wijk of buurt is hetzelfde. Om goed in te 

kunnen spelen op de veiligheidsvraagstukken 

die op lokaal-, wijk- of buurtniveau spelen, 

werken wij maatwerkgericht. Wij zijn actief 

in de wijken, de wijkteams en de bredere 

wijkaanpak. Wij betrekken onze inwoners 

bij vraagstukken die hen aangaan. Onze 

handhavers zijn zichtbaar, aanspreekbaar en 

staan in direct contact met onze inwoners, 

organisaties en bedrijven. De handhavers 

werken intensief samen met de politie. Zo gaan 

we (jeugd)overlast tegen, vergroten we de 

veiligheid en dragen wij bij aan leefbare wijken 

en dorpen. 

Wij werken rechtmatig met oog voor de 

menselijke maat

Wij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 

en handhaving van een groot aantal wetten, 

taken en regels. Wij doen dit zorgvuldig en 

nemen daarbij de rechten en plichten van onze 

inwoners, bedrijven en organisaties in acht. We 

passen maatwerk toe waar dat kan en waken 

voor willekeur. Op persoonlijk niveau bieden 

we kansen door te luisteren en te helpen. Als 

de samenleving te veel hinder en overlast 

ervaart of als gevaar dreigt, stellen we ook 

duidelijke grenzen. 

Wij zijn wendbaar

Het veiligheidsbeleid is door de grote 

maatschappelijke veranderingen minder 

voorspelbaar. Als de situatie erom vraagt, 

wijken wij af van de voorgenomen plannen en 

spelen wij in op de context en actualiteit. Dit 

kan gevolgen hebben voor de inzet van onze 

mensen en middelen. 

Wij werken informatiegestuurd

Om te kunnen doen wat nodig is, moet je 

weten wat nodig is. De vraagstukken waar 

gemeenten voor staan, zijn groot en niet altijd 

even zichtbaar. Om slimme keuzes te maken 

waar we onze aandacht en inzet op richten, 

is goede informatie en analyse van belang. 

We kijken enerzijds naar data, maar luisteren 

ook naar onze inwoners en de partners in de 

wijk om die informatie in de juiste context te 

kunnen plaatsen. Met de ontwikkeling naar een 

risicogestuurde en proactieve aanpak willen 

we ons vroegtijdig richten op de vraagstukken 

die er toe doen. Wij zijn goed op de hoogte 

van wet- en regelgeving en gaan rechtmatig 

en zorgvuldig om met informatie. De digitale 

veiligheid van onze informatie is een prioriteit. 

Wij werken samen 

Een veilig en leefbaar Ede bereik je niet 

alleen. Door krachten te bundelen kunnen 

we meer bereiken. Daarom werken we 

intensief samen met onze collega’s van andere 

gemeentelijke afdelingen en met een groot 

aantal maatschappelijke partijen, zoals politie, 

Openbaar Ministerie, woningbouwcorporaties, 

zorginstanties en scholen. Ook werken wij 

intensief samen met andere gemeenten in 

Gelderland-Midden en Oost-Nederland, omdat 

een aantal veiligheidsvraagstukken zich niet 

beperkt tot de gemeentegrens.

1.3. Samenhang met overige 
beleidskaders 

Het bestuursakkoord 2022-2026 ‘Samen 

werken aan de toekomst’ is leidend voor de 

uitvoering van ons beleid. Daarnaast hangt 

het veiligheidsbeleid samen met een groot 

aantal beleidsterreinen en maatschappelijke 

opgaven zoals welzijn, (jeugd)zorg, wonen, 

mobiliteit, economie, participatie en 

toezicht. Bij een aantal veiligheidsthema’s 

ligt de primaire aanpak in een ander 

beleidsterrein. Bijvoorbeeld bij de aanpak van 

verkeersveiligheid. 

Landelijke veiligheidsagenda en 

Meerjarenbeleidsplan Politie Oost-Nederland 

Eens in de vier jaar wordt de landelijke 

veiligheidsagenda vastgesteld door de minister 

van Justitie en Veiligheid met daarin de 

landelijke beleidsdoelstellingen taakuitvoering 

politie. Deze is op het moment van schrijven 

nog niet vastgesteld. De landelijke thema’s zijn: 

 - ondermijning/georganiseerde criminaliteit 

(waaronder aanpak criminele geldstromen);

 - cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
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(waaronder online seksueel kindermisbruik); 

 - verbinding met de samenleving/ 

maatschappelijke onrust;

 - mensenhandel.

Daarnaast zijn de aanpak van milieucriminaliteit 

en zeden/ seksueel misbruik als onderwerpen 

genoemd.

Deze thema’s worden nog vertaald naar het 

regionale meerjarenbeleidsplan van de Politie 

Oost-Nederland 2023-2026 (Politiewet 2012 

artikel 39, lid 1). Om de nieuwe gemeenteraden 

beter te positioneren in de prioriteiten van 

politie is het meerjarenbeleidsplan Politie Oost-

Nederland met een jaar verlengd. De thema’s 

in het huidige meerjarenbeleidsplan Politie 

Oost-Nederland zijn kwetsbare personen, 

ondermijning, cybercrime/ gedigitaliseerde 

criminaliteit en informatie gestuurd werken.

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland

Parallel aan de landelijke veiligheidsagenda 

en het Meerjarenbeleidsplan politie loopt de 

Veiligheidsstrategie voor Oost-Nederland. 

De afstemming hierover vindt plaats in het 

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland (VNON) 

bestaande uit 76 gemeenten, politie, Openbaar 

Ministerie, Belastingdienst, Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en 

RIEC Oost-Nederland. De veiligheidsstrategie 

Oost-Nederland bevat de volgende 

thema’s: kwetsbare personen, ondermijning, 

cybercrime / gedigitaliseerde criminaliteit en 

informatiegestuurd werken. Uitgangspunt voor 

dit veiligheidsplan is: “Wat lokaal kan, doen we 

lokaal en wat regionaal beter kan, pakken we 

regionaal samen op”. 
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2. Openbare Orde en 
Veiligheid: een sterke 
basis voor een veilig 
Ede

oplossen. We bewegen daarmee tussen 

levendigheid en veiligheid. De inzet van de 

openbare ordebevoegdheden hebben een 

herstellende werking; ze zijn gericht op het 

voorkomen van verstoring van de openbare 

orde of op het herstel daarvan, bijvoorbeeld 

door in te grijpen bij bijtende honden, 

woonoverlast en vuurwerkoverlast. Zo zoeken 

we altijd de balans tussen het geven van ruimte 

en vrijheid en het beschermen van privacy en 

veiligheid. Dit is vooral zichtbaar bij openbare 

manifestaties en bij de inzet van flexibel 

cameratoezicht.

Cameratoezicht

De gemeente Ede maakt gebruik van 

cameratoezicht in de openbare ruimte om 

de veiligheid te waarborgen en de openbare 

orde te handhaven. Het gaat om toezicht 

in het centrum en het uitgaansgebied. Bij 

voldoende aanleiding wordt cameratoezicht 

ook ingezet in woonwijken, stationsgebieden 

en andere openbare plekken waar noodzaak is 

tot het handhaven van de openbare orde. Om 

snel en wendbaar op actuele ontwikkelingen 

in te kunnen spelen, maken wij de omslag 

naar flexibel inzetbaar cameratoezicht. 

Samen met de afdeling Toezicht, politie en 

Openbaar Ministerie kijken wij in iedere situatie 

kritisch naar de juiste randvoorwaarden om 

cameratoezicht op een zorgvuldige wijze in te 

zetten die recht doet aan de omstandigheid en 

aan de privacy van onze inwoners. 

Deze activiteiten en taken zijn deels de 

‘klassieke’ openbare ordebevoegdheden, zoals 

onder andere opgenomen in de Gemeentewet, 

de Wet veiligheidsregio’s en de Wet openbare 

manifestaties. Daarnaast vinden deze ook 

hun grondslag in lokale regelgeving zoals de 

Algemene Plaatselijke Verordening. 

2.1. Openbare orde en veiligheid 

De burgemeester beschikt met zijn openbare 

ordebevoegdheden over een bestuurlijk 

instrumentarium dat bijdraagt aan de 

leefbaarheid in onze wijken, buurten en 

dorpen en de veiligheid van onze inwoners. 

Dit instrumentarium wordt ingezet bij 

veiligheidsvraagstukken die inwoners en 

bedrijven niet zelf kunnen aanpakken of 

Veiligheid is van essentieel belang voor de leefbaarheid in onze wijken en dorpen. 

Digitalisering, toegenomen versplintering van het politieke landschap, verharding van 

het maatschappelijk debat en maatschappelijke druk om daadkrachtig op te treden, 

raken direct de openbare orde- en veiligheidstaken en verantwoordelijkheden van de 

burgemeester. 
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Demonstraties

Demonstreren is een belangrijk grondrecht. 

Wij hebben als gemeente een faciliterende rol. 

Met de organisator en onze veiligheidspartners 

maken wij afspraken om een demonstratie 

veilig te laten verlopen voor de deelnemers 

en de omgeving waar de demonstratie 

plaatsvindt. In de afgelopen jaren hebben 

wij een aanzienlijke toename gezien in het 

aantal demonstraties in Ede. Anders dan 

voorheen wordt bij de meeste demonstraties 

geen melding meer gedaan en is vooraf geen 

organisator bekend. Wij gaan in gesprek met 

de demonstranten en informeren hen over 

algemene veiligheidsvereisten.

Maatschappelijke onrust, polarisatie, extremisme 

en radicalisering 

Verschillende crises, zoals de coronacrisis, 

hebben onderliggende patronen van 

maatschappelijke onrust en polarisatie in onze 

maatschappij zichtbaar gemaakt. Regelmatig 

wordt ongenoegen geuit over onderwerpen 

als corona, 5G en het stikstofbeleid. Soms 

gaat dit gepaard met overlast, het inperken 

van vrijheden van anderen of het ondermijnen 

van instituties. We zien dat groeperingen met 

uiteenlopende standpunten elkaar versterken 

in een anti-overheidssentiment. Tegengestelde 

beelden en belangen horen bij een democratie. 

Wanneer dat leidt tot een verstoring van de 

openbare orde in het fysieke domein, is het 

onze taak om die orde te herstellen. 

Onder invloed van de digitalisering worden 

gemeenten vaker geconfronteerd met 

ordeverstoringen die online beginnen of online 

versterkt worden. Wij zijn in afwachting van een 

juridisch (handelings)kader van de ministers 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

en Justitie en Veiligheid om risico’s online te 

monitoren en daarop te kunnen handelen. 

Door onbekendheid en soms door een 

fundamenteel verschil van inzicht is er minder 

begrip voor elkaars standpunt. Dat werkt 

polarisatie in de hand. In Ede vinden wij het 

belangrijk dat iedereen mee doet, dat er plek 

is voor diversiteit en er ruimte is om een 

ander geluid te laten horen. Polarisatie is een 

complex maatschappelijk fenomeen dat alleen 

goed kan worden aangepakt als we precies 

inspelen op onderliggende oorzaken, groepen, 

locaties en context. Daarom spelen we met 

maatwerk in op spanningen die zich tussen 

groepen kunnen voordoen. We volgen de 

landelijke ontwikkeling en lijn op dit gebied.   

Inwoners kunnen vanuit extreem gedachte-

goed een gevaar worden voor zichzelf en 

hun (directe) omgeving. De invloed van 

digitalisering vraagt hierin om bijzondere 

aandacht. We signaleren dat de digitale 

communities als effect kunnen hebben 

dat inwoners met eenzijdige informatie 

in aanraking komen waardoor radicaal 

gedachtegoed kan worden ontwikkeld 

en versterkt. Het is aan de gemeente en 

haar partners om signalen van polarisatie, 

radicalisering en extremisme te duiden en op 

te volgen. Wij richten ons met preventiebeleid 

op verschillende vormen van polarisatie, 

radicalisering en extremisme. Het bouwen en 

onderhouden van (veerkrachtige) netwerken 

op wijk- en buurtniveau vormt hierin de basis. 

De afgelopen jaren hebben we geïnvesteerd in 

deze netwerken. Ook hebben we professionals 

en bewoners getraind in het herkennen van 

signalen die de sociale stabiliteit bedreigen. De 

komende jaren blijven we hier op investeren. 

2.2. Fysieke veiligheid 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing

De coronapandemie heeft grote 

maatschappelijke impact gehad en het belang 

van een robuuste regionale en lokale rampen- 

en crisisorganisatie bevestigd. Vanwege 

de klimaatverandering nemen extreme 

hitte, droogte en neerslag toe. De actuele 

geopolitieke ontwikkelingen bevestigen hoe 

afhankelijk we zijn geworden van buitenlandse 

energiebronnen en ICT-netwerken. 

In Ede moeten we vanwege deze 

ontwikkelingen, ons natuurrijke buitengebied, 

onze bebouwde omgeving en de omvangrijke 

agrarische sector rekening houden met 

risico’s op het gebied van de verspreiding 

van infectieziekten, overstromingen, extreme 

buien, hitte, onbeheersbare natuurbranden en 

de uitval van vitale infrastructuur. 

De organisaties in het veiligheidsdomein 

moeten zich niet alleen richten op een 

veranderende samenleving met wijzigende 
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omstandigheden, maar ook op het 

wendbaar maken van de eigen organisatie. 

Wij werken aan een versterking van onze 

lokale infrastructuur voor rampenbestrijding 

en crisisbeheersing. Dit doen we in nauwe 

samenwerking met de Veiligheids- en 

Gezondheidsregio Gelderland-Midden. 

De digitalisering is ook op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing een 

bijzondere factor om rekening mee te 

houden. Door middel van een cyberaanval 

kunnen delen van onze vitale infrastructuren 

worden verstoord, zoals bijvoorbeeld onze 

electriciteits- en watervoorzieningen, maar ook 

ons digitaal berichtenverkeer. Wij onderzoeken 

hoe wij ons hier met cybergevolg bestrijding 

op kunnen voorbereiden en of dit aanpassing 

vraagt van de inrichting van onze (crisis)

organisatie. 

Verkeersveiligheid

We zien de laatste jaren een toenemend aantal 

verkeersongevallen met letsel en dodelijke 

afloop. Veel verkeersongevallen hebben te 

maken met (onverantwoordelijk) gedrag van 

bestuurders, zoals te hard rijden, gebruik van 

de smartphone of rijden onder invloed van 

alcohol en/ of drugs.

De nieuwe Koersnota Mobiliteit biedt de 

kaders voor de uitwerking van de aanpak 

van verkeersonveiligheid in Ede, welke in 

een uitvoeringsprogramma kunnen worden 

vertaald in een aantal fysieke projecten 

en campagnes gericht op voorlichting en 

bewustwordings- of ervaringsactiviteiten.

2.3. Wijkveiligheid 

Inwoners van Ede beoordelen de leefbaarheid 

in 2021 gemiddeld genomen met een 7,6 en 

Inwoners dat zich weleens onveilig voelt
in de eigen buurt35%
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25%

20%
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Ede-Centraal Veldhuizen / Kernhem Ede-zuid/Bennekom

De dorpen Nederland

de veiligheid met een 7,0. Het percentage 

inwoners dat zich weleens onveilig voelt in de 

eigen buurt is van 16% in 2019 gestegen naar 

21% in 2021. We zien hierin grote verschillen 

tussen de wijken, buurten en dorpen. Binnen 

Ede-stad hebben vooral inwoners van 

Kernhem een gunstige beleving; inwoners 

van Ede-Centrum, Veldhuizen A en de buurt 

Hoogbouw-Zuid hebben de meest ongunstige 

beleving. In de dorpen voelt 13% zich wel eens 

onveilig en in Veldhuizen 30%. Het toenemend 

onveiligheidsgevoel is ook in Nederland als 

geheel zichtbaar en kan samenhangen met 

de verschillende crises die spelen en het 

veranderend criminaliteitsbeeld.

Verbetering van de leefbaarheid in wijken 

en buurten start met vroegsignalering en 

preventie in de wijk. Samen met de afdeling 

Toezicht werken we intensief samen met 

partners zoals politie, Malkander en Woonstede 

in de wijkteams en met onze zorgpartners 

in de integrale sociale wijkteams. We gaan 

overlast, onrust en sociale onveiligheid tegen 

om een veilige leefomgeving te bevorderen. 

Hoewel veiligheid niet het enige thema is waar 

deze teams zich mee bezig houden, is dit wel 

een groot aandachtspunt. In de komende 

beleidsperiode willen we de veiligheid 

verbeteren door via maatwerk te participeren in 

de integrale gebiedsaanpak Veldhuizen en Ede-

Zuid. Ook wordt rekening gehouden met de 

gebiedsagenda’s waarin samen met bewoners 

doelen zijn geformuleerd voor een leefbare 

buurt. 

Voor de leefbaarheid en veiligheid is het 

belangrijk dat onze handhavers en de 

politie goed vertegenwoordigd zijn in de 

wijken. Onze handhavers en (wijk)agenten 

werken intensief samen en zijn zichtbaar, 

aanspreekbaar en staan in goed contact 

Bron: leefbaarheidsmonitor 2021
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met inwoners, organisaties en bedrijven. 

Hun inzet is onder meer gericht op het 

tegengaan van verschillende vormen van 

overlast, zoals, jeugd-, honden-, vuurwerk- 

en verkeersoverlast. Hiermee bevorderen 

we de leefbaarheid. Ook wordt intensief 

samengewerkt met de Omgevingsdienst de 

Vallei (OddV) op het gebied van milieudelicten. 

In het buitengebied zijn ‘groene handhavers’ 

actief die zich bezig houden met toegang 

tot een natuurgebied en de handhaving 

op het gebied van landelijke wetgeving en 

lokale regelgeving gericht op onder meer het 

tegen gaan van stroperij, illegaal crossen en 

drugsdumpingen.

Geregistreerde criminaliteit

We zien een stijging van het aantal diefstallen 

van (elektrische) fietsen. Andere klassieke 

geregistreerde criminaliteit en high impact 

crimes, zoals woninginbraken, geweld en 

vernielingen lijken na een jarenlange daling 

te stabiliseren, maar zijn nog altijd aanwezig. 

Ondanks de daling, blijven wij aandacht 

houden voor deze impactvolle en ingrijpende 

criminaliteit. Het verminderen van high impact 

crimes en fietsendiefstal blijft een doelstelling 

bij het bevorderen van de veiligheid in 

wijken en dorpen. Daar waar mogelijk 

en proportioneel, zetten wij bestuurlijke 

maatregelen in, bijvoorbeeld als daders worden 

aangetroffen met inbrekerswerktuigen. Een 

deel van de criminaliteit heeft zich verplaatst 

naar het digitale domein. Dit vraagt een andere 

aanpak.

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Online criminaliteit is een grote uitdaging 

voor onze samenleving. Het is ongrijpbaar, 

veranderlijk en eenvoudiger te plegen dan 

de traditionele criminaliteit. Daders voelen 

zich anoniem, onaantastbaar en ervaren een 

morele mist in de online omgeving. Dit wordt 

versterkt doordat de slachtoffers onzichtbaar 

zijn. Het omvangrijke digitale netwerk maakt 

het mogelijk om vanaf één locatie in korte 

tijd een groot aantal slachtoffers te bereiken 

met veel impact, zoals bij hacking, phishing, 

whatsappfraude en sextortion. De gevolgen zijn 

groot. 

Ook in Ede is een sterke stijging zichtbaar van 

alle vormen van online criminaliteit. Het aantal 

meldingen van horizontale fraude, zoals fraude 

met betaalproducten, fraude met online-handel 

en phishing is toegenomen van 36 meldingen in 

2012 naar 744 in 2020. Het vermoeden is dat er 

sprake is van een aanzienlijk dark number, omdat 

niet alle fraudegevallen worden gemeld. 

Het vraagstuk is veelzijdig en de strafrechtketen 

is onvoldoende toegerust om alle daders op te 

sporen, te vervolgen en te straffen. Wij zetten 

ons de komende jaren in om de bewustwording 

bij onze inwoners, ondernemers en organisaties 

te vergroten ten aanzien van de digitale risico’s 

die zij lopen en hoe zij kunnen voorkomen dat zij 

slachtoffer worden. De aandacht zal daarin onder 

meer uitgaan naar jongeren, ouderen en het 

midden- en kleinbedrijf omdat zij kwetsbaarder 

zijn voor gedigitaliseerde criminaliteit. 

Als gemeente kunnen wij zelf ook slachtoffer 

worden van cybercrime, zoals ransomware of 

Ddos-aanvallen. Wij investeren in de veiligheid van 

onze digitale infrastructuur om de vele gegevens 

die wij als overheid verwerken te beschermen. 

Ook investeren wij in de digitale bewustwording 

van onze medewerkers om te voorkomen dat 

zij criminelen onbedoeld toegang verschaffen 

tot ons netwerk. Wij maken daarbij onder meer 

gebruik van de kennis en expertise die op dit 

gebied wordt ontwikkeld in het Veiligheidsnetwerk 

Oost-Nederland.  

2.4. Veilige recreatie

De gemeente Ede heeft grote ambities op het 

gebied van food, sport en leisure. Dit uit zich in 

een aantrekkelijk aanbod aan vakantieparken, 

Bron: Politie

Gegevens over horizontale 

fraude zijn omwille van de 

leesbaarheid niet in deze 

grafiek opgenomen.



14

Integraal Veiligheidsplan 2023-2026

Doelstellingen: 

• Het voorkomen en verminderen van 

overlast en (digitale) criminaliteit.

• Het vergroten van het digitaal bewustzijn 

en weerbaarder maken van inwoners 

om slachtofferschap en daderschap te 

voorkomen.

• Het inrichten van een wendbare en snel 

parate gemeentelijke crisisorganisatie. 

• Inzetten op bewustwording om de 

verkeersveiligheid te bevorderen. 

• Opbouwen en versterken van een 

vertrouwensrelatie met lokale 

gemeenschappen om polariserende 

en radicaliserende sentimenten te 

signaleren, bespreekbaar te maken en 

tegen te gaan.

• Organisatoren van evenementen  

stimuleren om maatregelen te nemen op 

het gebied van veiligheid. 

• Overlast en onveiligheid bij het uitgaan 

reduceren.

uitgaansgelegenheden, winkels en een 

toenemend evenementenaanbod. Dit 

veelzijdige recreatieaanbod draagt bij aan 

de saamhorigheid en levendigheid van onze 

gemeente. De afdeling Veiligheid vervult 

een actieve rol in de samenwerking met 

ondernemers, organisatoren en een groot 

aantal partners om recreëren prettig, veilig 

en ordelijk te laten verlopen. Het waken 

voor de volksgezondheid op het gebied van 

alcohol en drugs maakt daar een integraal 

onderdeel van uit. Wij bevorderen de vitaliteit 

en integriteit van onze horeca om overlast te 

reduceren en criminele invloeden te weren. 

Dit doen we onder meer door een zorgvuldige 

vergunningverlening en Wet Bibob-toetsing. 

We zetten controles in om de naleving te 

monitoren en houden ons nalevingsbeleid 

actueel. Een continuering van de inzet 

van Toezicht, OddV en politie is daarvoor 

noodzakelijk. 

Evenementen

Ede telt op dit moment ruim vijfhonderd 

grote en kleine evenementen op jaarbasis. De 

verwachting is dat het aantal de komende jaren 

blijft doorgroeien. We adviseren aanvragers 

bij het veilig organiseren van evenementen 

en blijven werken aan een vereenvoudiging 

van onze procedures met duidelijke en reële 

(veiligheids)eisen in de vergunning. Dit doen 

we met inachtneming van veranderende 

regelgeving. 

Horeca

Een prettig en veilig uitgaangsgebied maakt 

het uitgaan aantrekkelijk en draagt bij aan een 

positief imago van onze gemeente. Samen 

met de horeca zorgen we ervoor dat de 

veiligheid in het uitgangsgebied en een kring 

daaromheen wordt vergroot en de overlast 

wordt verminderd. Dit doen we onder meer 

in het kader van de Kwaliteitsmeter Veilig 

Uitgaan (KVU). Wij richten ons op vraagstukken 

waardoor de veiligheid in het gedrang 

kan komen zoals overmatig alcohol- en 

drugsgebruik en (geluids)overlast. De KVU is 

een waardevol instrument en draagt bij aan 

de bouw van een sterk gezamenlijk netwerk, 

waarmee vraagstukken snel en doelmatig 

worden geadresseerd en opgepakt. De KVU 

wordt voortgezet en onderzocht wordt of 

er mogelijkheden zijn om KVU in de gehele 

gemeente in te zetten.

Vitale Vakantieparken

In de gemeente Ede liggen 36 vakantieparken. 

Om een aantrekkelijke toeristische regio te zijn, 

is het van belang dat vakantieparken kwalitatief 

goed, vitaal en veilig zijn. De gemeente 

Ede is partner in het programma Vitale 

Vakantieparken om hier extra op te investeren. 

Dit is een samenwerking van elf Veluwse 

gemeenten en de Provincie Gelderland. 

Onze aandacht gaat daarin ook uit naar  

veiligheidsvraagstukken die gerelateerd zijn aan 

ondermijning, zoals mensenhandel, drugs en 

illegale prostitutie.
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3. Ondermijning

Ondermijning is georganiseerde misdaad, 

waarbij de onderwereld en de bovenwereld 

met elkaar verweven zijn en legale structuren 

worden gebruikt voor illegale activiteiten. 

Het is meestal niet zichtbaar, daarom 

spreken we ook wel over hidden impact 

crime. Vanwege de schadelijke lokale 

maatschappelijke effecten heeft ondermijning 

grote gevolgen voor de leefbaarheid en 

veiligheid in onze wijken en dorpen. Door 

beïnvloeding, intimidatie, omkoping, chantage 

en uitbuiting van inwoners, bedrijven, 

organisaties en de overheid worden wettelijke 

normen geschonden voor invloed en financieel 

gewin. Daders zijn innovatief en maken gebruik 

van kwetsbare mensen, zoals bij (criminele)

uitbuiting en zorgfraude. Het is daarmee een 

crimineel én sociaal-maatschappelijk probleem 

waarbij we voortdurend alert moeten zijn op 

nieuwe verschijningsvormen. 

De centrale ligging van Ede tussen Utrecht 

en Arnhem aan de A12, de aanwezigheid 

van kwetsbare wijken en doelgroepen, 

een uitgestrekt agrarisch gebied en de 

aanwezigheid van veel vakantieparken 

maken Ede interessant voor ondermijnende 

criminaliteit. Ook de maatschappelijke 

opgaven waar de gemeente de komende 

jaren voor staat, die gepaard gaan met grote 

investeringen, kunnen aantrekkingskracht 

uitoefenen op de georganiseerde misdaad. 

Waar de aanpak voorheen overwegend 

strafrechtelijk was, wordt nu steeds meer 

verwacht van de bestuurlijke aanpak van 

gemeenten. 

Om te voorkomen dat Ede een aantrekkelijke 

vestigingsplaats wordt voor georganiseerde 

Het aanpakken van ondermijning is één van de grootste actuele opgaven in 

het veiligheidsdomein. De aanpak van ondermijning is een speerpunt in het 

regeerakkoord, het Edese bestuursakkoord en is prioriteit voor politie en Openbaar 

Ministerie. 
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criminaliteit is in het bestuursakkoord 

voorgenomen de aanpak van ondermijning 

verder door te ontwikkelen en streng op te 

treden tegen bedrijven die zich niet aan de 

wet- en regelgeving houden. 

In 2019 is ons Plan van Aanpak Ondermijning 

vastgesteld en in 2021 is ons beleid getoetst 

in de weerbaarheidsscan van het Regionaal 

Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Oost-

Nederland. De aanbevelingen uit deze scan 

nemen we over in een gactualiseerd plan van 

aanpak. Ondermijning gaat de hele gemeente 

aan en wordt organisatiebreed aangepakt. We 

doen dit langs de pijlers weerbare overheid, 

weerbare maatschappij en de aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. 

De drie pijlers

1. Weerbare overheid

Als gemeente hebben wij verschillende rollen, 

taken en verantwoordelijkheden, waarmee wij 

onbewust een schakel kunnen zijn in de keten 

van de georganiseerde criminaliteit. Daarom 

investeren wij in een weerbare organisatie. We 

doen dit vanuit verschillende invalshoeken. 

Vanuit onze rol als dienstverlener zijn wij alert 

dat wij niet (on)bewust de georganiseerde 

criminaliteit faciliteren door bijvoorbeeld 

de onterechte uitgifte van een paspoort of 

inkoop van zorg bij een frauderende partij. Als 

rechtspersoon onderzoeken wij zorgvuldig 

of de partijen waar wij onze transacties 

mee aangaan geen risico’s vormen voor de 

integriteit van het bestuur. Hiermee voorkomen 

wij dat wij onbewust meewerken aan het 

witwassen van crimineel vermogen. Met 

voorlichting en het creëren van bewustwording 

verhogen wij de weerbaarheid van het lokaal 

bestuur tegen criminele invloeden. 

De komende beleidsperiode zetten wij ons in 

om de brede bewustwording op het gebied 

van ondermijning te versterken. Daarnaast 

activeren wij het signaleren, herkennen en 

aanpakken van ondermijning in onze eigen 

organisatie door middel van voorlichting 

en samenwerkingsafspraken met relevante 

beleidsafdelingen. Om onze publieke taken 

veilig te kunnen uitvoeren werken wij aan 

afspraken op het gebied van integriteit van en 

veiligheid voor onze medewerkers.  

2. Weerbare maatschappij 

In het preventieve deel van de aanpak is 

aandacht voor een weerbare maatschappij. 

Wij vergroten de bewustwording en de 

weerbaarheid van onze bewoners, bedrijven 

en organisaties. Dit doen we onder meer met 

voorlichtingsbijeenkomsten en -campagnes 

als Hackshield, ‘Open Your Eyes’ en VREEMD! 

Ook participeren we in regionale en landelijke 

acties, zoals de Week van de Veiligheid. We 

hebben een meldpunt Ondermijning voor 

professionals en we zijn aangesloten bij Meld 

Misdaad Anoniem. 

3. Aanpak ondermijnende criminaliteit 

Vanuit het oogpunt van veiligheid hebben 

wij als taak en verantwoordelijkheid de regie, 

preventie en handhaving op het gebied van 

ondermijning te organiseren. Wij werken 

persoons-, gebieds- en fenomeengericht. 

Inwoners die in beeld komen als slachtoffer 

of dader van ondermijnende criminaliteit 

worden ondersteund of begrensd met 

een persoonsgerichte aanpak. Bij de 

gebiedsgerichte aanpak gaat onze aandacht 

uit naar specifieke locaties waar inwoners 

en bedrijven hinder ondervinden van 

ondermijnende criminaliteit. Daarbij wordt 

gebruik gemaakt van analyses van onze 

partners, zoals het RIEC. Veelal betreft het 

gebieden die kwetsbaar kunnen zijn voor 

ondermijning, zoals een specifieke buurt of een 

bedrijventerrein. Het Theseus-project is een 

voorbeeld waarin we samen met het Openbaar 

Ministerie, Politie, Gelderse omgevingsdiensten 

en provincie Gelderland voorlichting geven en 

ondermijning aanpakken op bedrijventerreinen. 

Met de fenomeengerichte aanpak richten 

wij ons op veelvoorkomende vormen van 

ondermijnende criminaliteit. Op basis van 

ons meldingspatroon en de impact van de 

problematiek focussen we voornamelijk op de 

fenomenen drugscriminaliteit, mensenhandel 

en milieu. We hebben in onze aanpak oog voor 

nieuwe fenomenen, zoals zorgfraude. 

Fenomenen

Drugscriminaliteit

De meeste signalen die wij ontvangen 

gaan over drugscriminaliteit. Het gaat om 

drugsgebruik, drugshandel en drugsproductie 
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en in het verlengde daarvan het witwassen van 

geld. Drugsgebruik zorgt voor sociaal maat-

schappelijke kwetsbaarheid, afhankelijkheid, 

overlast en onveilige verkeerssituaties. 

Drugsdealen heeft een negatieve invloed op de 

leefbaarheid in onze wijken en drugsproductie 

levert een direct gevaar op voor de omgeving. 

Ook in de leefbaarheidsmonitor komt 

drugsdealen terug als één van de thema’s 

waarvan inwoners overlast ervaren en 

waardoor zij zich minder veilig voelen. Met 

onze partners investeren wij op het tegengaan 

van dealen in de wijk en het uitgangsgebied. 

De Wet Damocles wordt ingezet om te 

handhaven op drugslocaties. Jongeren worden 

door criminelen verleid of onder druk gezet 

om in de drugsketen actief te worden. Wij 

intensiveren de lokale, integrale aanpak met 

specifieke aandacht voor het reduceren van de 

jonge aanwas bij criminele netwerken. 

Milieucriminaliteit

Ede heeft een grote agrarische sector die 

enerzijds aan onze voedselvoorziening 

bijdraagt en anderzijds een aantrekkelijke 

gelegenheidsstructuur biedt voor drugs- en 

milieucriminaliteit. In de regio Foodvalley 

staan we voor een gezonde en duurzame 

voedselvoorziening van morgen. Milieufraude 

is een bedreiging voor de productie van ons 

voedsel, het milieu en de (volks)gezondheid. 

Bovendien ondermijnt het de lokale sociaal-

maatschappelijke en economische structuur. 

Het betreft zeer intensieve casuistiek waarbij 

sprake is van een complexe wetgeving en 

een groot speelveld. Wij bevorderen de 

bewustwording en stimuleren en regisseren 

de complexe ketensamenwerking om 

milieufraude aan te pakken. 

Mensenhandel

Ongeveer 20% van alle ondermijningssignalen 

gaat over mensenhandel en (criminele) 

uitbuiting. Het betreft vooral prostitutie, 

arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting 

waar daderschap en slachtofferschap door 

elkaar lopen. Slachtoffers worden afhankelijk 

gemaakt door middel van afpersing, chantage, 

dreiging, geweld en misleiding. Zij doen 

daardoor minder snel aangifte. De inschatting 

is dat de daadwerkelijke omvang van de 

problematiek groter is dan de huidige cijfers 

doen vermoeden. 

Digitalisering zorgt ervoor dat mensenhandel 

zich in nieuwe verschijningsvormen voordoet. 

Slachtoffers worden vaker via internet 

benaderd en/ of gechanteerd door middel van 

compromitterend beeldmateriaal. Door het 

internet is het ook makkelijker geworden om 

illegale prostitutie aan te bieden. Controles zijn 

van belang om te achterhalen of dit onder druk 

gebeurt. De politie richt zich daarbij steeds 

meer op de signalen van mensenhandel. Dit 

betekent dat de gemeente een grotere rol 

krijgt in de bestuurlijke handhaving op illegale 

prositutie. 

In Ede staat volgens recent onderzoek door 

Regioplan een goede infrastructuur op het 

gebied van zorg en veiligheid, waardoor de 

ketenpartners in staat worden gesteld om 

casuïstiek vanuit beide perspectieven te 

benaderen. In 2022 is het mensenhandelbeleid 

opgesteld. De aanpak bestaat uit het opvolgen 

van signalen en meldingen en het creëren van 

bewustwording. Hier zal in de komende jaren 

uitvoering aan worden gegeven. 

Bestuurlijk instrumentarium

Naast het stimuleren van bewustwording 

en weerbaarheid, bestaat de aanpak van 

ondermijning ook uit het opwerpen van 

barrières. Daarmee beogen we daders uit 
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de anonimiteit te halen en ondermijnende 

activiteiten en processen te verstoren. Dit 

doen we door middel van ons bestuurlijk 

instrumentarium. Door de organisatiebrede 

toepassing van de Wet Bibob kunnen wij 

voorkomen dat wij de inzet van crimineel 

verworven middelen onbewust faciliteren 

bij vergunningen, transacties en subsidies. 

Met de toepassing van de Wet Damocles 

sluiten wij panden waar drugs verhandeld of 

geproduceerd wordt. Met de implementatie 

van het Digitaal Opkopersregister (DOR) krijgen 

we beter zicht op heling. Wij investeren in 

het juridisch specialisme voor de actualisatie, 

implementatie en toepassing van de nieuwe 

ondermijningswetgeving en vertalen deze naar 

onze APV. Wij werken samen met een groot 

aantal maatschappelijke partners om met 

een gecombineerde inzet van strafrechtelijke, 

bestuursrechtelijke, privaatrechtelijke en fiscale 

instrumenten impact te maken. 

Handhaving 

We verstoren ondermijnende activiteiten 

en processen door middel van integrale 

controles. De komende jaren willen we dit 

meer risicogestuurd doen met de opbouw 

van een lokaal controleteam op basis 

van gerichte informatie en analyse. Bij de 

ontwikkeling maken we gebruik van het 

Districtelijk Ondermijningsteam (DOT) om 

onze kennis en kunde op lokaal niveau te 

ontwikkelen. Bewoners en ondernemers weten 

vaak heel goed wat er in hun buurt speelt en 

hebben belang bij een structurele oplossing. 

Daarom voeren we onze controles waar 

mogelijk laagdrempelig uit door transparant 

te communiceren en bewustwording te 

creëren met voorlichting. Zo werken we aan 

duurzame netwerken die zelfbewust en alert 

zijn. Wij zijn toegerust om de handhaving ook 

bestuursrechtelijk zorgvuldig op te volgen. 

Informatie en analyse

Ondermijning is een breed thema. Om impact 

te maken, moeten we keuzes maken waar 

we ons op richten. Dit doen we op basis van 

analyse van de meldingen die bij ons binnen 

komen en gegevensbronnen die wij tot onze 

beschikking hebben. In de weerbaarheidsscan 

wordt aanbevolen om het informatiegestuurd 

werken verder uit te bouwen. In de komende 

beleidsperiode ontwikkelen wij nieuwe 

methodes om informatie op een goede manier 

te analyseren om onze aanpak verder aan 

te scherpen, zoals bijvoorbeeld een meer 

branchegerichte aanpak. 

De aanpak van ondermijning kunnen we niet 

alleen 

De omvang van de ondermijningsproblematiek 

vraagt om een grensoverschreidende 

samenwerking met een groot aantal betrokken 

partijen. Dit doen we onder meer onder de 

vlag van het RIEC. Het RIEC is opgericht om 

de ketensamenwerking te bevorderen en 

het delen van informatie mogelijk te maken 

tussen aangesloten partijen. De focus in de 

aanpak ligt zoveel mogelijk op lokaal niveau, 

dichtbij de problematiek. We hebben een 

sterke lokale infrastructuur waarin we intensief 

samenwerken met politie, OddV, toezicht 

en Belastingen. Via het RIEC ontvangen we 

ook de versterkingsgelden waarmee we de 

regionale en lokale keten kunnen versterken 

met projecten. 

Daarnaast werken we samen met de Provincie 

Gelderland, 15 gemeenten, politie en Openbaar 

Ministerie aan het programma ‘Samen 

Weerbaar’ om te komen tot best practices en 

een integrale aanpak van ondermijning in de 

regio Gelderland-Midden. 

In het Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland 

werken we samen aan ondermijning ter 

bevordering en uitwisseling van onze kennis, 

het ontwikkelen van nuttig instrumentarium 

en om waterbedeffecten tussen gemeenten 

te voorkomen. Bij de intensivering van onze 

lokale ondermijningsaanpak maken we gebruik 

van de (informatie)producten van onder meer 

de provincie Gelderland, Veiligheidsnetwerk 

Oost-Nederland en het RIEC. Een voorbeeld 

hiervan is het districtelijk ondermijningsteam 

(DOT). Daarmee vergroten we de kennis 

en kunde op lokaal niveau. Ook zijn wij 

actieve partner in het opstellen van regionale 

producten, zoals het handboek zorgfraude. 

Doelstellingen:

• Voorkomen dat Ede een aantrekkelijke 

vestigingsplaats wordt voor 

ondermijnende criminaliteit.

• Bevorderen van het bewustzijn en de 

weerbaarheid van onze organisatie 

tegen ondermijnende invloeden bij de 

uitvoering van ons brede taakpakket. 

• Bevorderen van het bewustzijn en 

de weerbaarheid van onze inwoners, 

bedrijven en organisaties tegen 

ondermijnende invloeden. 

• Barrières opwerpen tegen 

ondermijnende criminaliteit met behulp 

van ons bestuurlijk instrumentarium.

• Bevorderen van kennis en expertise 

over de mogelijkheden van onze aanpak 

van ondermijning op het gebied van de 

fenomenen drugs, mensenhandel en 

milieu.

• Versterken van de integrale 

samenwerking in de aanpak van 

ondermijning op lokaal en regionaal 

niveau. 
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4. Zorg en veiligheid

Het betreft onder meer woonoverlast, huiselijk 

geweld, stalking, radicalisering, mensenhandel, 

overlastgevende en criminele huishoudens 

en personen met verward gedrag. Dit is van 

invloed op de sociale cohesie, de leefbaarheid 

en veiligheid in onze wijken en dorpen. De 

gemeente heeft een regierol om de overlast 

en onveiligheid te reduceren en om voor 

betrokken inwoner(s) tot passende begeleiding 

en ondersteuning te komen. Dit vraagt om 

een stevige verbinding tussen preventieve, 

curatieve en repressieve maatregelen. Daarom 

werken wij intensief samen met een groot 

aantal maatschappelijke partners in het 

zorg-, welzijns- en veiligheidsdomein. De rol 

van de burgemeester bij sociale overlast is 

steeds groter geworden. De mogelijkheden 

om te begrenzen ook, zoals het sluiten van 

woningen, tijdelijk huisverbod en verplicht 

laten opnemen van inwoners die een gevaar 

voor zichzelf of voor een ander vormen. Deze 

bestuurlijke maatregelen zijn ingrijpend en 

moeten proportioneel en zeer kritisch worden 

afgewogen met oog voor de menselijke maat.

Ede telt ruim 50.000 huishoudens. In 2016 

waren er 250 huishoudens met complexe 

en veiligheidsgerelateerde problematiek. In 

2022 is dit aantal verdubbeld naar ten minste 

500 huishoudens. De afgelopen jaren neemt 

het aantal overlastmeldingen toe, onder 

meer door personen met verward gedrag 

en dak- en thuislozen. Dit gaat vaak gepaard 

met middelengebruik. Tijdens de coronacrisis 

zagen we een kortstondige piek. Ook in de 

leefbaarheidsmonitor zien we een stijging van 

de ervaren overlast.

We zien dat de overgang van de verzorgings-

staat naar de participatiemaatschappij 

veel vergt van de eigen kracht en regie 

van mensen. Onze systemen voor zorg en 

ondersteuning zijn ingericht op personen met 

een relatief grote mate van zelfredzaamheid en 

overzichtelijke behoeften en zorgvragen. 

Er zijn echter ook inwoners met een 

opeenstapeling van complexe problematiek 

die niet op basis van een hulpvraag, maar 

op basis van signalen van onveiligheid in 

beeld komen. Voor hen is een persoons- en/

of huishoudensgerichte aanpak (PGA) nodig 

gericht op maatwerk. In de aanpak zoeken 

wij de balans tussen het individuele belang 

om gefaseerd tot de juiste ondersteuning te 

komen én het maatschappelijke belang om 

zo snel mogelijk overlast en/of criminaliteit te 

beëindigen. 

Lokale persoons- en huishoudensgerichte 

aanpak (PGA)

In Ede is de regierol georganiseerd 

in een robuuste lokale zorg- en 

veiligheidsinfrastructuur. Met de opbouw van 

het interventieteam is tijdig geanticipeerd 

op de stijging van de sociale overlast, zoals 

woonoverlast, overlast door personen met 

verward gedrag en jeugd. We voorzien dat 

de investering op ondermijning leidt tot meer 

zicht op de problematiek van kwetsbare 

doelgroepen. Naar alle waarschijnlijkheid leidt 

dit tot extra inzet van het interventieteam. 

Met een doortastende persoons- en 

huishoudensgerichte aanpak (PGA) streven 

wij ernaar om tot een doorbraak te komen 

in de hardnekkige patronen van zorgmijding, 

sociale onveiligheid, overlast en criminaliteit. 

Totaal aantal registraties overlast 
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Daarbij zetten we passende ondersteuning in 

om herhaling te voorkomen. We bouwen de 

komende jaren gefaseerd verder aan een sterke 

keten van welzijn, zorg en veiligheid waarin 

we de uitdaging vinden in een steeds grotere 

(zorg)vraag, krapte in het hulpaanbod en een 

overbelaste strafrechtketen. We ontwikkelen de 

PGA door om op wijkniveau zo dicht mogelijk 

bij onze inwoners te kunnen interveniëren. 

We maken afspraken om de schakelfunctie 

van het Zorg-& Veiligheidshuis tussen de 

regionale strafrechtketen en de lokale PGA 

te optimaliseren. Met de politie en andere 

partners kijken we hoe we op basis van de PGA 

tot samenwerkingsafspraken kunnen komen 

voor alle gemeenten in het veiligheidsnetwerk 

Oost-Nederland. 

Zorgvuldige informatiedeling tussen zorg- en 

veiligheidspartners 

Een doelmatige PGA is gebaseerd op een 

proportionele informatiedeling tussen 

betrokken partijen. Dit is een zorgvuldig 

proces waarover we met onze partners op 

basis van wettelijke grondslagen afspraken 

maken. Uitgebalanceerde informatie (niet 

te veel, maar ook niet te weinig) is de 

basis voor goed afgestemde acties die de 

inwoner verder helpen. De Wet aanpak 

meervoudige problematiek sociaal domein 

(Wams) en de Wet gegevensverwerking 

samenwerkingsverbanden (WGS) treden naar 

verwachting in 2023-2024 in werking. Deze 

wetgeving heeft als doel om uitwisseling van 

persoonsgegevens tussen samenwerkende 

partijen te verbeteren. Wij verwerken de 

nieuwe wetgeving in onze aanpak. 

Doorontwikkeling aanpak verward gedrag van 

inwoners/huishoudens met veiligheidsrisico

De afgelopen jaren is sprake van een 

toenemend aantal incidenten rond personen 

met verward gedrag. Dit legt inmiddels beslag 

op zo’n 20 procent van het totale politiewerk. 

Na de start van de sluitende aanpak van 

personen met verward gedrag in 2016, zagen 

we vanaf 2017 een gestage daling in het 

aantal meldingen in Ede. Na een kortstondige 

piek tijdens de coronacrisis is het aantal 

meldingen inmiddels weer gestabiliseerd. Onze 

sluitende aanpak is gebaseerd op de negen 

bouwstenen. De komende jaren willen wij de 

samenwerking op het gebied van vroegtijdige 

signalering, preventie en levensstructuur en 

informatievoorziening verder versterken om 

nog eerder de juiste ondersteuning in te zetten 

en dreigende situaties te voorkomen. 

Nazorg na detentie

Wij hebben als gemeente samen met een groot 

aantal partners een verantwoordelijkheid voor 

het bieden van nazorg aan (ex-)gedetineerden. 

We willen voorkomen dat inwoners na detentie 

terugvallen in de criminaliteit met overlast en 

(lokale) maatschappelijke schade als gevolg. 

Met de Wet straffen en beschermen uit 2021 

zijn de mogelijkheden voor een goede aanpak 

verruimd. In samenwerking met de Dienst 

justitiële Inrichtingen (DJI), de Reclassering en 

het Zorg- en Veiligheidshuis geven wij hieraan 

intensieve opvolging voor de justitiabelen 

die daaraan niet zelfstandig invulling kunnen 

geven. We werken hierin ook samen met de 

gemeenten in de West Veluwe Vallei. 

Doelstellingen:

• Overlast terugdringen en perspectief 

bieden door het verbeteren van 

de gezamenlijke ondersteuning 

voor (kwetsbare) inwoners met een 

veiligheidsrisico.

• Doorontwikkeling van de bestaande 

samenwerkingsverbanden tussen zorg-, 

welzijns- en veiligheidspartners.

• Doorontwikkeling lokale PGA op 

wijkniveau. 

• Doorontwikkeling aansluiting lokale PGA 

op de netwerksamenwerking in het Zorg- 

en Veiligheidshuis.

• Samenwerkingsafspraken met partners 

vernieuwen op basis van de Wams en 

de Wgs om te komen proportionele en 

zorgvuldige gegevensuitwisseling.
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5. Jeugd en veiligheid

Zij zijn vaker slachtoffer en dader van 

(digitale) criminaliteit. Vanwege de 

identiteitsontwikkeling die zij doormaken, zijn 

zij extra kwetsbaar voor de verleidingen van de 

georganiseerde misdaad. Als de verlokkingen 

groot zijn, is een sterk kader vanuit de directe 

sociale omgeving noodzakelijk die aansluit 

bij de behoefte van de jongeren, ook als 

deze vanuit huis niet geboden kan worden. 

Deze jongeren willen we zo vroeg mogelijk in 

beeld krijgen om hen de juiste begeleiding en 

ondersteuning te bieden om doorgroeien in de 

criminaliteit te voorkomen.  

De gemeente heeft een belangrijke rol in de 

aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit. 

Deze rol strekt zich uit van preventie tot 

aan nazorg. We vinden het belangrijk dat 

jongeren zich thuis voelen in Ede en een 

plek hebben om samen te kunnen komen. 

We zijn verantwoordelijk voor de zorg en 

ondersteuning aan jeugdigen en voor de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering. Ook zijn we 

verantwoordelijk voor een integrale aanpak van 

schoolverzuim en hebben we  een regierol in 

de aanpak van overlastgevende en criminele 

jeugdgroepen. Onze handhavers Jeugd maken 

contact met jongeren en spreken hen aan op 

ongewenst gedrag. Zij vervullen een belangrijke 

brugfunctie tussen de jongeren, de gemeente 

en andere jeugdprofessionals. Tot slot hebben 

we een taak in de nazorg bij de terugkeer in 

de samenleving van jongeren die in hechtenis 

hebben gezeten. 

In Ede zien we vanaf 2019 een dalende trend in 

de jeugdcriminaliteit. In alle leeftijdscategorieën 

gaat het met name om, winkeldiefstal, 

vernieling, rijden zonder rijbewijs, rijden onder 

invloed (alcohol), eenvoudige mishandeling en 

openlijke geweldpleging tegen personen. Bij 

de 12- tot 17-jarigen valt op dat het afgelopen 

jaar meer jongeren in beeld zijn gekomen 

als verdachte van heling. Van onze partners 

uit de jeugdstrafrechtketen vernemen wij dat 

jongeren minder zichtbaar zijn en later bij hen 

in beeld komen. Dit gaat vaak gepaard met 

complexere problematiek. 

In de Landelijke Monitor Jeugdcriminaliteit zien 

we sinds 2007 een daling van de geregistreerde  

jeugdcriminaliteit in Nederland. Deze daling 

lijkt op landelijk niveau te stagneren. Vanaf 

2019 zien we voor het eerst een lichte stijging. 

Dit is vergelijkbaar met de trend die we in Ede 

zien vanaf 2019. 

Uit de Monitor Zelfgerapporteerde 

Jeugdcriminaliteit, waarin minderjarigen zelf 

aangeven of ze afgelopen jaar een delict 

hebben gepleegd, blijkt dat het percentage 

zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in 2020 

gelijk is aan 2015 (beide circa 37%). 

Bij een kleine groep Nederlandse jongeren zien 

we een toename in de ernst van de gepleegde 

delicten, zoals (vuur)wapen-, drugs- en zware 

geweldsdelicten. Dit beeld komt nu niet naar 

voren uit de Edese cijfers, maar het zijn wel 

ontwikkelingen die wij in de gaten houden. 
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In vergelijking met andere gemeenten wonen in Ede relatief veel 

jongeren. Bijna een derde van de Edese inwoners is jonger dan 25 

jaar. Een deel van de jongeren vraagt op het gebied van veiligheid 

om bijzondere aandacht vanwege hun kwetsbaarheid op meerdere 

terreinen. 

Bron: politie
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Vroegsignalering

Het verkennen van grenzen hoort bij 

opgroeien. Meestal gaat dit goed. Bij jongeren 

met zorgen op meerdere leefgebieden 

(bijvoorbeeld thuis of school) is de kans groter 

dat dit leidt tot langdurig overlastgevend 

of crimineel gedrag. Dit heeft verregaande 

consequenties voor de jongere, zijn netwerk 

en de maatschappij. In het bestuursakkoord 

staat dat we kiezen voor maatwerk dat goed 

aansluit bij de verschillende vraagstukken 

die bij kwetsbare jongeren kunnen spelen, 

om te voorkomen dat kleine zorgen grote 

problemen worden. Door zorgsignalen 

vroegtijdig bij elkaar te brengen, beogen we 

deze groep eerder in beeld te krijgen. Zo 

willen we met jongeren en ouders komen 

tot passende ondersteuning om afglijden te 

voorkomen. We werken aan nadere afspraken 

met de jeugdstrafrechtketen om risico’s 

vroegtijdig in te schatten en te komen tot een 

persoonsgerichte aanpak op lokaal niveau en 

dichtbij de jongere. 

Doorontwikkelen van de groepsaanpak

Onder groepsdruk laten jongeren zich eerder 

verleiden tot hinderlijk, overlastgevend of 

crimineel gedrag. Jongeren bevinden zich 

tegenwoordig minder in groepen op straat, 

mede door invloed van digitalisering. Groepen 

bestaan nog steeds, maar zijn meer wisselend 

van samenstelling en minder plaats- en 

tijdgebonden. Het gaat vaker om fluïde 

netwerken die ook online tot stand kunnen 

komen en zich in de openbare ruimte kunnen 

manifesteren. Deze netwerken beperken zich 

zelden alleen tot de eigen regio. Jongeren zijn 

zich vaak niet of ten dele bewust dat ze een 

netwerk vormen. Dit vraagt een andere aanpak 

van ons en onze ketenpartners. 

Voor de komende periode wordt daarom 

ingezet op het doorontwikkelen van de 

groepsaanpak naar een netwerkgerichte 

aanpak. Landelijk zien we dat rivaliserende 

groepen elkaar treffen in gewelddadige 

confrontaties. Momenteel speelt dit nog niet in 

Ede, maar we blijven alert. 

Jonge aanwas in de (drugs)criminaliteit

Jongeren zijn een interessante doelgroep 

voor de georganiseerde (drugs)criminaliteit. 

Zij worden makkelijk verleid door het grote 

geld of onder druk gezet om te werken in 

de drugsketen. Dit zorgt voor persoonlijk 

en maatschappelijk leed. Voorkomen moet 

worden dat steeds weer een nieuwe jonge 

generatie in de georganiseerde criminaliteit 

stapt. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is 

dat niet iedereen die criminele feiten pleegt 

dat vrijwillig doet, maar dat regelmatig sprake 

is van dwang of uitbuiting. Bij slachtoffers 

die worden geronseld voor criminele 

activiteiten is vaak sprake van uiteenlopende 

problematiek op verschillende leefgebieden 

en een (zeer) kwetsbare achtergrond, 
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al dan niet in combinatie met een licht 

verstandelijke beperking. Daders spelen hierop 

in. Slachtoffers worden online, op straat, op 

school en op locaties waar kwetsbare jongeren 

zijn geronseld. 

Wij werken aan bewustwording bij (wijk)

professionals om vroegtijdig zorgelijke 

situaties te kunnen signaleren en om 

handelingsperspectief te bieden hoe 

hiermee om te gaan. Wij investeren in (wijk)

professionals die outreachend werken, 

vertrouwd zijn met sociaal en repressief 

handelingsrepertoire en kennis hebben van 

criminele werkwijzen.

Digitale weerbaarheid

De leefwereld van jongeren speelt zich 

grotendeels af in het digitale domein. 

Vanwege het intensieve digitale verkeer zijn 

jongeren ook vaker slachtoffer en dader 

van gedigitaliseerde criminaliteit, zoals 

online seksueel misbruik, hacking, fraude 

en cyberagressie. In een zelfonderzoek van 

het Nederlands Jeugdinstituut gaf 19,5% van 

de Nederlandse minderjarigen aan zich in 

2020 schuldig te hebben gemaakt aan een 

online delict, zoals een virus versturen en 

inloggen op andermans computer. Daarnaast 

biedt digitalisering nieuwe mogelijkheden 

voor het veroorzaken van overlast en het 

plegen van delicten. Delicten die veelal 

buiten het gezichtsveld van maatschappelijke 

partijen plaats vinden. Deze veranderende 

omstandigheid en criminaliteit vraagt een 

andere rol en aanpak van de gemeente en haar 

ketenpartners om jongeren te behoeden voor 

een criminele carrière. 

Wij onderzoeken op welke manier wij samen 

met onze (wijk)professionals ook in het 

digitale domein aanwezig en bereikbaar 

kunnen zijn voor jongeren. In de komende 

periode investeren wij in voorlichting om de 

bewustwording en weerbaarheid van jongeren 

ten aanzien van hun digitale activiteiten te 

vergroten. Onze aandacht gaat daarbij ook uit 

naar het weerbaar maken van jongeren om 

te voorkomen dat zij slachtoffer worden van 

online seksueel misbruik.

Veilig in en om school

Veiligheidsvraagstukken spelen zich niet 

alleen online en in het publieke domein af, 

maar kunnen ook doorgaan als jongeren op 

school zijn. School is een belangrijke plek voor 

jongeren. Zij brengen daar een groot deel van 

hun tijd door. Het kan een vertrouwde plek 

zijn voor jongeren om met professionals in 

contact te zijn over hun veiligheid. Daarom zijn 

scholen een belangrijke partner in de integrale 

samenwerking rondom jeugd en veiligheid. 

In de komende periode verkennen wij hoe 

wij met onze lokale veiligheidspartners de 

samenwerking en aanwezigheid in en om de 

school kunnen versterken.

Doelstellingen: 

• Vergroten van bewustwording 

en weerbaarheid bij jongeren, 

ouders en professionals gericht op 

veiligheidsvraagstukken zoals digitale 

weerbaarheid en ondermijning.

• We zetten samen met onze partners in 

op vroegsignalering van en preventie 

voor risicojeugd om afglijden richting 

criminaliteit te voorkomen.

• We willen door middel van de lokale 

PGA voor jeugd voorkomen dat 

jongeren verder doorgroeien richting de 

criminaliteit.

• Jonge aanwas bij criminele netwerken 

reduceren door barrières op te werpen en 

de sociale cohesie en de leefbaarheid in 

wijken en dorpen te verbeteren.

• We werken aan het vergroten van de 

zichtbaarheid en betrokkenheid van 

veiligheidspartners bij jongeren in de 

wijken, dorpen en scholen. 
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