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inleiding
Oldenzaal wil een levendige, vernieuwende en duurzame stad zijn waarin betrokken inwoners mee  

doen, samen wonen, samen zorgen, samen ontspannen en gezamenlijk investeren in de toekomst.  

veiligheid is één van de kernwaarden die hier een bijdrage in levert. dit plan beschrijft de wijze waarop  

het bestuur - in samenwerking met anderen - richting wil geven aan het lokale veiligheidsbeleid. 

1 .1  procesomschri jv ing
Bij het opstellen van het veiligheidsplan is gewerkt volgens de vNg-methode Kernbeleid veiligheid.  

deze methode wordt door bijna alle gemeenten gehanteerd bij het opstellen van veiligheidsbeleid.

veiligheidsmonitor
de uitvoering van de veiligheidsmonitor is een belangrijk onderdeel van de analysefase (stap 2).  

Bij dit onderzoek geven inwoners hun mening over leefbaarheid en veiligheid in hun buurt, wijk en  

gemeente. In totaal zijn ruim 600 inwoners gevraagd deel te nemen en uiteindelijk hebben ruim 300  

inwoners meegedaan aan het onderzoek. I&O research heeft het onderzoek uitgevoerd en de resultaten  

zijn verwerkt in het onderzoeksrapport: Hoe veilig is Twente.

Op basis van de veiligheidsmonitor hebben vervolgens per veiligheidsthema zogeheten rondetafelgesprekken  

plaatsgevonden met betrokken professionals. dit alles heeft geleid tot de volgende 5 prioriteiten (stap 3) 

voor het integraal veiligheidsplan 2017-2020 op 5 september 2016 waarmee het politiek forum heeft 

ingestemd. Onderstaande prioriteiten zijn in willekeurige volgorde opgenomen. Uitwerking van de separate 

prioriteiten volgt in hoofdstuk 2.

onderWerp 
INtegraal  
veIlIgheIdsplaN

periode 
2017 - 2020

1. Woninginbraken

2. veilige evenementen

3. jeugd: alcohol en drugs

4. georganiseerde criminaliteit

5. sociale overlast

5 prioriteiten

stap 1. opstart
maart 2016

stap 2. analyse
mei - juli 2016

integraal veiligheidsplan 
2017 - 2020

stap 3. prioritering
5 september 2016

stap 4. opstellen veiligheidsplan
september - november 2016

stap 5. opstellen jaarplan
november - december 2016

stap 6. uitvoering
vanaf januari 2017

de nummering is niet bepalend voor de prioritering.
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1 .3  flankerend beleid 
 
veiligheidsstrategie oost nederland 2015-2018  
de veiligheidsstrategie 2015-2018 is opgesteld door de 81 gemeenten in Oost Nederland, politie en het 

Openbaar Ministerie. Mede op basis van de vastgestelde lokale veiligheidsplannen van de 81 gemeenten 

zijn drie thema’s in dit plan uitgewerkt: de aanpak van ernstige overlast door personen in de woonom- 

geving, high Impact Crimes (met de aanpak van woninginbraken als focus een thema) en ondermijning 

(met daarbij als focus de aanpak van hennepteelt). 
 
tWentse veiligheidsagenda
Omdat veiligheid niet ophoudt bij de gemeentegrens, is in 2008 gestart met een samenwerking met  

de veertien twentse gemeenten, politie en Openbaar Ministerie op het gebied van integrale veiligheid.  

In ge zamenlijkheid is besloten de focus voor de twentse veiligheidsagenda 2017-2018 te leggen op: 

• Woninginbraken

• aanpak verwarde personen

• aanpak ondermijning met focus op:  1. drugs/hennep 

2. malafide zorgbureaus

• versterking informatiepositie in twente 

1 .2  uitgangspunten
Op basis van de onderstaande uitgangspunten voeren wij ons beleid uit de komende jaren.

integraal Werken
Bij de uitvoering van het veiligheidsbeleid wordt nadrukkelijk samengewerkt. deze integraliteit komt 

tot stand door het maken van verbindingen tussen partners (bijv. rIeC, OM, politie en andere  

hulpdiensten), bewoners en ondernemers. daarnaast gaat het om het integreren van veiligheid in  

verschillende beleidsvelden.

informatiegestuurd Werken
veiligheidsproblematiek kan per wijk verschillend zijn. Op basis van informatie vanuit de wijk wordt  

tijd en energie ingezet waar het nodig is; focus in de aanpak. 

flexibel
veiligheid is dynamisch en incidenten kun je niet voorspellen. de situatie van vandaag kan morgen weer  

anders zijn. daarom willen we naast de inzet op de prioriteiten ook kunnen inspelen op actualiteiten.  

veiligheidstrategie oost-nederland 
2015 - 2018

tWentse veiligheidsagenda
2017 - 2018

jaarplan
2017

jaarplan
2020

jaarplan
2018

jaarplan
2019

integraal veiligheidsplan oldenzaal  2017 - 2020

monitoring
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2 .  prioriteiten 
Niet ieder veiligheidsthema kan, vooral gezien de beperkte financiële middelen en menskracht, met even-

veel aandacht worden aangepakt. het is daarom van belang dat de gekozen prioriteiten met extra aandacht 

en inzet worden aangepakt. dat wil niet zeggen dat thema’s die niet geprioriteerd zijn, geen aandacht krijgen. 

Indien nodig kunnen prioriteiten tussentijds worden aangepast of bijgesteld, omdat veiligheid onderhevig is 

aan verandering. 

2 .1  Woninginbraken
 
beheerder: medeWerker veiligheid 
Wo ninginbraken is een zogenaamde ‘high Impact Crime’; criminaliteit met een hoge impact op een  

slachtoffer. de aanpak en voorkoming van woninginbraken staan hoog op de prioriteitenlijst van partners  

in de veiligheidsketen. 

ambitie

diefstal/inbraak Woning
bron: politie

diefstal/inbraak garage, box, schuur
bron: politie

slachtofferschap: kans op inbraak (groot) 
bron: veiligheidsmonitor

nulsituatie 2014 nulsituatie 2014 nulsituatie 2015 nulsituatie 2015streefsituatie 2020 streefsituatie 2020

79

22

111

46

75

40

Wat  gaan We doen?

•  verkleinen van de slachtofferkans door onder andere voorlichting en het stimuleren van  

burgerparticipatie / Whatsapp groepen.

•  Inzet van duurzame preventieve maatregelen, zoals het toepassen van pKvW bij nieuwbouwprojecten  

en bij onderhouds en revitaliseringstrajecten door woningcorporaties. aanbieden van pKvW  

preventieadviezen aan woningeigenaren. 

•  vergroten van awareness (bewustzijn/bewustwording/focus) bij inwoners door Whatsapp groepen,  

buurtpreventie, gerichte en (doelgroep)specifieke communicatie, witte voeten acties en/of informatie-

bijeenkomsten bijvoorbeeld gekoppeld aan een schouw in de buurt.

•  verbreden van de inzet op de aanpak van heling door het toezicht en handhaving op het gebruik van het 

digitaal Opkopers register door hIC- geselecteerde opkopers en het stimuleren en het activeren van 

inwoners om goederen te registreren (stopheling app). 

•  persoonsgerichte aanpak daders door politie en OM.

•   Meer informatie gestuurd werken. 

nulsituatie 2015 streefsituatie 2020

10% 8%
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2 .2  veil ige  evenementen
 
beheerder: medeWerker apv/bijzondere Wetten 
Oldenzaal kent jaarlijks bijna 125 vergunningsplichtige evenementen. Na de gebeurtenis in bijvoorbeeld 

haaksbergen met de monstertruck ligt de focus meer dan ooit op veiligheid. de belangrijkste lessen zijn 

samengevat in “tussen vergewissen en vergunnen”(Onderzoeksraad) en “Meer aandacht nodig voor  

veiligheid en gezondheid bij publieksevenementen” (Ministerie gezondheidszorg en veiligheid & justitie).

verder heeft de veiligheidsregio twente samen met gemeenten een regionaal kader evenementenveiligheid 

ontwikkeld. doel van de regionale werkwijze is het inrichten en borgen van een veiligheidskritisch proces 

van vergunningverlening voor, en toezicht houden tijdens evenementen op zowel lokaal als regionaal niveau.

ambitie
samen met ketenpartners komen tot optimale processen met aandacht voor kwaliteit en veiligheid.

 
 
Wat  gaan We doen?

• Opstellen van een lokaal evenementenbeleid waarin de kaders worden geschetst.

• Ontwikkelen van een digitaal aanvraagformulier.

• lokale processen, rol- en taakverdeling, verantwoordelijkheden en bevoegdheden doorontwikkelen.

• Meer aandacht voor constructieve veiligheid. 

• Inzetten van toezicht en handhaving bij evenementen. 

• Investeren in kennis en kunde van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

• Kwaliteitsbevordering van veiligheidsplannen en adviezen van veiligheidspartners. 

 

 
2 .3  jeugd,  alcohol  en  drugs
 
beheerder: beleidsadviseur maatschappelijke ontWikkeling
Uit het eMOvO onderzoek 2015 van de ggd twente blijkt dat alcoholgebruik onder jongeren in Oldenzaal 

licht is toegenomen. 

uit het emovo onderzoek 2015 van de ggd tWente blijkt:

recent alcohol gebruik 
jongeren

aanschaf alcohol 
jongeren

dronken of aangeschoten 
jongeren

4% stijging t.o.v. 2014
45%

afgelopen 4 Weken

13% slaagt erin om 
zelf alcohol te kopen

13%
afgelopen 4 Weken

21%
afgelopen 4 Weken

27% jongeren drinkt  
Wel eens alcohol voor  
het uitgaan

emovo onderzoek 
2015 - alcohol
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tot op heden ligt de focus vooral op alcoholgebruik, maar professionals vinden dat ook aandacht moet 

worden besteed aan drugsgebruik. 

nulsituatie 2015
69%

ooit alcohol gedronken

streefsituatie 2020
60%

bron: emovo onderzoek

nulsituatie 2015
10%

ooit Wiet of hasj gebruikt

streefsituatie 2020
8%

bron: emovo onderzoek

nulsituatie 2015
10%

ooit harddrugs gebruikt

streefsituatie 2020
8%

bron: emovo onderzoek

ambitie

haltverWijzingen 
bron: halt

nulsituatie 2015 nulsituatie 2015 streefsituatie 2020

8 0 25

streefsituatie 2020

10
alcohol drugs drugs

alcohol

drugs/drankoverlast 
bron: politie

nulsituatie 2014 nulsituatie 2015 streefsituatie 2020

81 56 50
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Wat gaan We doen?

• Opvolging happy fris organiseren.

• Overwegen intensivering jongerenwerk (straathoekwerkers).

• Mogelijkheden onderzoeken om onderwijs en ouders nadrukkelijker te betrekken bij preventie.

• Communicatie resultaten e-MOvO 2015 zowel binnen onderwijs als algemeen.

• Inzetten ervaringsdeskundigen (ex-verslaafden) binnen het onderwijs.

• verkenning met ggd en politie voor jaarlijkse monitoring.

• Nadere oriëntatie op mogelijkheden en wenselijkheden m.b.t. inzet halt.

• Nader onderzoek naar aanbod en ontwikkelingen harddrugs.

• heroverweging cannabisbeleid - reguleren. 

• politie voert controles op scholen uit.

• Intensivering doorverwijzingen naar halt.

• Meer gerichte controles op de hangplekken en overlastplekken.

uit het emovo onderzoek 2015 van de ggd tWente blijkt:

aangeboden
11%

gebruikt
5%

deze resultaten zijn vergelijkbaar met de resultaten  
uit het emovo onderzoek van 2011.

het verhogen van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol leidt volgens de uitkomsten van het eMOvO 

onderzoek niet tot een toename van het drugsgebruik. professionals geven aan hier een ander beeld bij te 

hebben en zien een verschuiving van alcoholgebruik naar drugsgebruik onder jongeren. Ook komen er steeds 

meer nieuwe soorten drugs op de markt, die toegankelijk en betaalbaar zijn. 

softdrugs (hasj of Wiet) 
jongeren

aangeboden
22%

gebruikt
10%

harddrugs (xtc, ghb e.d.) 
jongeren

emovo onderzoek 
2015 - drugs
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2 .4  georganiseerde criminaliteit
 
beheerder: veiligheidscoördinator 
een effectieve aanpak van de georganiseerde criminaliteit vraagt om een georganiseerde overheid die alle 

middelen en instrumenten inzet die ze tot haar beschikking heeft om criminelen en criminele organisaties 

aan te pakken of barrières op te werpen. partijen moeten daarbij intensief met elkaar samenwerken en 

informatie delen. het onzichtbare moet zichtbaar worden. het rIeC (regionaal Informatie en expertise 

Centrum) is een belangrijk knooppunt waar alle informatie wordt gedeeld en geanalyseerd. analyses van  

het rIeC helpen bij de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 

ambitie 
In tegenstelling tot de andere thema’s zijn hier geen concrete doelstellingen geformuleerd. dit heeft alles 

te maken met de onzichtbaarheid van deze vorm van criminaliteit en het ontbreken van cijfermateriaal.  

We willen daarom ook onze informatiepositie verbeteren, meer awareness binnen de eigen organisatie en  

de signalen beter delen met onze partners, om vervolgens in te zetten op een verstevigde aanpak van  

georganiseerde criminaliteit. Om deze ondermijnende, georganiseerde criminaliteit effectief aan te  

pakken zullen we alle middelen en instrumenten inzetten die ons ter beschikking staan. 

 
 
Wat  gaan We doen?

• toepassing Wet Bibob realiseren door Bibob-beleid te actualiseren. 

•  vergroten van awareness bij medewerkers over de Wet Bibob door het organiseren van  

informatiebijeenkomsten in samenwerking met het rIeC. 

• Intensiveren samenwerking oa politie, Openbaar Ministerie, rIeC en Belastingdienst. 

• verbetering informatiepositie, door het opstellen van en ondermijningsbeeld. 

 

2 .5  sociale  overlast
 
beheerder: procesmanager zorg en veiligheid
In de veiligheidsmonitor geven 7% van de inwoners aan zelf veel sociale overlast te ervaren. dit ligt net iets 

onder het twentse gemiddelde (9%). 

 

sociale overlast is een breed begrip waarbij bijvoorbeeld gedacht kan worden aan overlast door verwarde 

personen, huiselijk geweld of burenruzies. Om dergelijke thema’s aan te pakken, is een goede ketensamen-

werking met goede verbindingen tussen zorg, dwang en drang nodig.  

 

Bij de politie zijn in 2015 in totaal 56 incidenten burengeruchten geregistreerd, in het eerste kwartaal  

van dit jaar zijn dit er 13. Ook constateren professionals een toename (langdurige) burenruzies die ook  

overlast/onveiligheidsgevoelens in de buurt veroorzaken. 
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Wat gaan We doen?

•  Opzetten top X aanpak. geprioriteerde casuïstiek waarbij een persoonsgebonden aanpak nodig is.  

daarnaast aansluiting realiseren bij de tOp X van het veiligheidshuis twente.

• Mogelijkheden onderzoeken naar een structurele inbedding van buurtbemiddeling.

• Inrichting netwerk zorg en veiligheid, werkprocessen en procesmanagement. 

• verbinding optimaliseren tussen de lokale zorgstructuur en het veiligheidshuis twente.

•  Implementatie en deelname regionale projecten als “10 in twente” waarin een gezamenlijke aanpak  

voor verwarde personen is opgezet.

meldingen overlast jeugd 

bron: politie

121

nulsituatie 2014 nulsituatie 2015 streefsituatie 2020

134 121 100

nulsituatie 2014 nulsituatie 2014 nulsituatie 2015 nulsituatie 2015streefsituatie 2020 streefsituatie 2020

41

64

75

33

75

30

ambitie

meldingen overlast verWarde personen 

bron: politie

meldingen burenruzies 

bron: politie
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3 .  organisatorische borging

3.1  polit ieke  en  bestuurli jke  inbedding
de gemeenteraad stelt kaders en prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid vast voor de komende  

4 jaar. elk jaar wordt in samenwerking met partners een (uitvoerings)jaarplan opgesteld. In dit jaar-

plan wordt beleid vertaald naar concrete activiteiten. deze activiteiten dragen bij aan het behalen van de 

beleidsdoel stellingen. het college stelt elk jaar dit plan vast.

het college stelt het jaarplan vast, met daarin de uitwerkingen van de activiteiten en maatregelen. de  

gemeenteraad ontvangt het jaarplan ter informatie. de burgemeester is verantwoordelijk voor openbare  

orde en veiligheid en is bestuurlijke coördinator van het integraal veiligheidsbeleid. Integrale veiligheid 

speelt op verschillende beleidsterreinen en raakt dus niet alleen de portefeuille van de burgemeester,  

maar ook die van wethouders. 

dit geldt natuurlijk ook voor de ambtelijke organisatie. Bij elke afdelingen speelt veiligheid een rol en 

daarom zijn bij de verschillende thema’s beheerders van verschillende afdelingen aangewezen die welke 

geregisseerd en uitgevoerd worden door verschillende afdelingen. de integrale beleidsvoorbereiding  

en coördinatie op de uitvoering is een verantwoordelijkheid van de veiligheidscoördinator, evenals het  

op leveren van voortgangsrapportages aan het managementteam en college. 

3 .2  veil igheid  als  facetbeleid
In 2016 is begonnen met het leggen van de basis voor een effectief lokaal integraal veiligheidsplan.  

de gemeente Oldenzaal benadert lokaal integraal veiligheidsbeleid als facet van andere beleidsvelden. 

Facetbeleid is beleid dat inhoudelijk raakvlakken heeft met andere beleidsvelden. een facetbenadering 

houdt in dat de raakvlakken zo veel mogelijk tot de primaire verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke 

afdelingen worden gerekend. het voordeel van een facetbenadering is dat er gemeentebreed aan veiligheids-

bewustzijn wordt gewerkt. veiligheidsbewustzijn ontstaat niet vanzelf, er is iemand nodig om dit onder de 

aandacht te brengen en houden. deze aanjaagfunctie hoort bij de veiligheidscoördinator. 

3 .3  f inanciën
Uitgangspunt is dat integrale veiligheid onderdeel uitmaakt van de reguliere bedrijfsprocessen en dat  

dus de bekostiging zoveel mogelijk plaatsvindt via budgetten van de verschillende afdelingen. vanuit het 

veiligheidsbudget is jaarlijks € 5.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid.

INtegraal veIlIgheIdsplaN 2017 - 2020
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STap 1 - opSTarT 
maarT 2016

STap 5 - jaarplan 2017 
november/december 2016

STap 2 - analySe 
mei/juni 2016

STap 6 - uiTvoering 
vanaf januari 2017

samenvatting veiligheidsplan

STap 3 - prioriTering 
SepTember 2016

1. Woninginbraken

2. veilige evenemenTen

3. jeugd: alcoHol en drugS

4. georganiSeerde criminaliTeiT

5. Sociale overlaST

daling inbraakcijferS

opTimale proceSSen meT aandacHT 
voor kWaliTeiT en veiligHeid 

daling algemeen gebruik

verbeTeren informaTiepoSiTie

daling incidenTen

STap 4 - inTegraal veiligHeidSplan 2017 - 2020 
SepTember/november 2016

organiSaToriScHe borging en moniToring

poliTieke en  
beSTuurlijke  

inbedding

veiligHeid alS  
faceTbeleid

financiën

prioriTeiT ambiTie
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E-mail

Internet


