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1. Inleiding  
De inwoners van de gemeente Ooststellingwerf voelen zich over het algemeen veilig. 
Objectieve gegevens, zoals de politiecijfers, bevestigen dit beeld. Maar wat goed is 
kan beter en daar willen we ons de komende vier jaar op richten.   
 
Uit gesprekken en analyse van de cijfers kunnen we wel een aantal specifieke 
onderwerpen aanwijzen, die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel en de 
veiligheidsbeleving van onze inwoners. Hierbij valt te denken aan het voorkomen van 
inbraken, jeugd- en sociale problematiek en de aanpak en bestrijding van de 
drugsproblematiek.   
 
Analyse huidige veiligheidsbeeld 
De regie op het gebied van integrale veiligheid ligt bij de gemeente. Wij zijn de 
aangewezen instantie om integraal belangen af te wegen en prioriteiten te stellen.  
Hiermee zorgen we voor lokaal maatwerk en kunnen we samen met onze partners 
op het terrein van zorg en veiligheid werken aan de veiligheid in de gemeente.  
 
Uit de evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid 2013 – 2016 kwam de volgende 
conclusie: 
De ingezette koers van de periode 2013 – 2016 voortzetten. Daarnaast extra 
aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen en prioriteiten.  
De prioriteiten komen voort uit deze evaluatie, maar zijn ook afkomstig van andere 
bronnen zoals  ontwikkelingen binnen het sociaal domein, regionaal beleidsplan 
integrale veiligheid (Noord Nederland),  Veiligheidshuis Fryslân en andere relevante 
beleidsterreinen. 
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2. Waar staan we nu? 
 
De samenleving om ons heen verandert voortdurend en steeds sneller. Ook de 
komende jaren zal dit zo blijven. De afgelopen vier jaar is een stevige basis gelegd 
voor het integraal veiligheidsbeleid in onze gemeente. Het veiligheidsbeleid 2017 – 
2021 kan met de ingezette koers op dezelfde wijze worden voortgezet.   
 
De belangrijkste prioriteiten voor de volgende beleidsperiode:  

- Een veilige en prettige woon- en leefomgeving voor onze inwoners.  
- Een preventieve en integrale aanpak op overlastgevende personen en/of 

groepen.  
- Korte lijnen, professionele relaties en onderling vertrouwen intern en met 

veiligheidspartners.  
 
Op basis van de uitgevoerde evaluatie kunnen we de volgende vervolgopdracht 
formuleren:  

 De ingezette koers van de periode 2013 – 2016 voortzetten.  

 Daarnaast extra aandacht voor een aantal specifieke onderwerpen en 
prioriteiten.  

 

2.1 Trends en ontwikkelingen 
Dit veiligheidsbeleid geeft een kader voor de uitvoering. In de tijd waarin we nu leven 
is het van belang om flexibel te kunnen werken en de mogelijkheid te hebben om 
prioriteiten aan te passen. Het veiligheidsbeleid is er voor alle inwoners van de 
gemeente en als tijdens deze beleidsperiode blijkt dat er geschoven moet worden in 
prioriteiten, moet die ruimte er ook zijn. De overheid, de gemeente moet kunnen 
inspelen op de behoeften van de inwoners. Belangrijke trends en ontwikkelingen die 
daarin een rol spelen zijn:  
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3. Integraal veiligheidsbeleid 2017 - 2021 

3.1. Gemeentelijke missie en visie 
De opdracht die we onszelf hebben opgelegd voor het Integraal veiligheidsbeleid 
2013 – 2016 is als volgt geformuleerd: 
De gemeente Ooststellingwerf streeft naar een zo veilig mogelijke gemeente. Een 
gemeente waarin: 

a. Inwoners weerbaar zijn;  
b. Inwoners zich beschermd weten en zich veilig voelen;  
c. Overlast en criminaliteit voorkomen worden en indien aanwezig aangepakt 

worden; 
d. Ernstige calamiteiten achterwege blijven, dan wel op een adequate wijze 

worden aangepakt;  
 

De opdracht kunnen we niet alleen uitvoeren. Het is van belang dat alle schakels van 
de veiligheidsketen (voorkomen, preventie, voorbereiden, bestrijden en nazorg) goed 
op elkaar aansluiten en dat er een goede systematiek, samenhang en samenwerking 
is bij de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid. 
 

3.2. Gemeentelijke prioriteiten 
De ingezette koers van de periode 2013 – 2016 zetten we voort. De going-concern 
taken blijven we doen. De speerpunten voor de komende beleidsperiode zijn:  
 

Prioriteit Wat Hoe 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

a. Aanpak 
overlastgevende en 
verwarde personen.  
b. Aanpak drugs 
c. Overlast leefomgeving 
(inclusief evenementen) 

a. Samenwerking 
Veiligheidshuis Fryslân, 
Sociale partners 
gemeente.  
b. Hennepconvenant 
c. Evenementenbeleid 
Ooststellingwerf. 

High impact crimes a. Preventie 
woninginbraak 
b. Burgerparticipatie 

a. Samenwerking met 
Politie noord Nederland, 
Inzet Donkere dagen 
offensief.  
b. Whatsapp-groepen,  
communicatie. 

Jeugd en veiligheid a. Overlastgevende 
jeugdgroepen 
 

a. Inzetten op brede 
integrale samenwerking.  

Integriteit en veiligheid a. Radicalisering en 
polarisatie 
b. Georganiseerde 
criminaliteit 

a. Inzetten op signalering 
en preventie. 
Samenwerken binnen de 
driehoek.  
b. Inzet van het RIEC. 
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4. Hoe gaan we dit doen? 
 

 Samen en integraal 
 Als regisseur 
 Omgevingsbewust 
 Informatie gestuurd 
 
 

Veiligheid in context 
Er is een nauw verband tussen het veiligheidsveld en andere beleidsterreinen. 
Andere beleidsnotities die een rol spelen in het veiligheidsdomein zijn:  

- Jeugdbeleid 
- WMO beleid 
- Regionaal Integraal veiligheid 
- Sociaal domein 
- Riec-convenant 
- Veiligheidshuis 
- Handhavingsbeleid/jaarplan 

 

4.1 Uitvoering en verantwoording 
Het veiligheidsbeleid geeft een kader voor de uitvoering van de werkzaamheden 
integrale veiligheid. Omdat dit een voortzetting is van het huidige beleid, wordt ook 
de uitvoering op dezelfde wijze voortgezet.  
Dat betekent dat er jaarlijks een uitvoeringskalender wordt opgesteld met daarin de 
toelichting van de werkzaamheden die uitgevoerd worden. Ook wordt tegelijkertijd 
het voorgaande jaar geëvalueerd. Hiermee is de uitvoering en verantwoording 
geborgd.  


