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Voorwoord 
____________________ 

 

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Twenterand voor de periode 2022-2025.  
In Twenterand is het voor inwoners, ondernemers en bezoekers prettig en veilig wonen, werken en 
recreëren. Twenterand is een veilige gemeente. Hier werken we hard voor en dit willen we graag zo 
houden en waar het kan verbeteren. Maar dit kunnen we niet alleen. Het zorgen voor een veilige 
gemeente is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, de samenwerkingspartners en 
onze inwoners. De thema’s waar we de komende periode met name op inzetten zijn leefbaarheid en 
fysieke verloedering, de aanpak van georganiseerde criminaliteit en de integrale aanpak op het gebied 
van zorg, jeugd en veiligheid. De ambities voor de komende jaren zijn vertaald naar concrete en 
haalbare doelen en acties. Daarin zoeken we naar een goede balans tussen preventie (voorkomen) en 
repressie (aanpakken). Veiligheid raakt veel andere onderwerpen en daarom is de integrale  
samenwerking zowel intern als met externe partners onmisbaar. Samen werken we ook de komende 
jaren verder aan een veilig Twenterand. 

 

Hans Broekhuizen  

Burgemeester van Twenterand 
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De gemeente Twenterand wil een veilige gemeente zijn voor haar inwoners. Dit integraal 
veiligheidsbeleid (IV-beleid) beschrijft de aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid 
in de gemeente Twenterand voor de jaren 2022-2025. Samen met onze partners werken we ook 
de komende jaren aan een veilig Twenterand. De aanpak wordt in dit plan beschreven. In de 
bijlage is een begrippenlijst toegevoegd. Begrippen met een * zijn opgenomen in de begrippen-
lijst vanaf pagina 30. 

Inleiding 
____________________ 
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Twenterand 

Samenvatting 

____________________ 
 

De gemeente Twenterand wil een veilige gemeente zijn voor haar inwoners. Het doel is het 
huidige veiligheidsniveau te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Het zorgen voor een 
veilige gemeente is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, netwerkpartners en 
de inwoners. Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met interne en externe 
samenwerkingspartners. In dit plan zijn 4 hoofdthema’s benoemd: 

1. Leefbaarheid en Fysieke verloedering 

2. Ondermijning / Georganiseerde criminaliteit 

3. Zorg, jeugd en veiligheid 
4.   Crisisbeheersing 
 

Naast bovengenoemde thema’s is in hoofdstuk vijf een aantal onderwerpen opgenomen die 
minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om thema’s die regionaal worden aangevlogen zoals 
cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit* of onderwerpen die veiligheid raken maar elders in 
de organisatie zijn ondergebracht.  



In de doelenboom Openbare orde en veiligheid zijn als doelen opgenomen: 

 

 Er is minder overlast 

 Er is minder criminaliteit 

 Fysieke onveiligheid wordt voorkomen en/of effectief aangepakt 

 

Onder deze doelen hangen de feitelijke activiteiten waarmee de aanpak wordt ingestoken. 
Effectief beleid ontstaat door het maken van keuzes. Niet op alle veiligheidsthema’s kan evenveel 
worden ingezet. De gemeente Twenterand kiest er daarom voor om de beperkte financiële 
middelen en personele capaciteit vooral in te zetten op de thema’s, activiteiten en taken die 
wettelijk verplicht zijn zoals uitvoering van de Algemeen Plaatselijke Verordening en 
crisisbeheersing en taken waar we invloed op hebben. Daarnaast zetten we in op problemen die 
inwoners en bedrijven niet zelf kunnen aanpakken. Veiligheid raakt bovendien veel andere 
beleidsterreinen en doelenbomen zoals zorg, jeugd en verkeer. Waar nodig wordt in dit plan 
verwezen naar de betreffende beleidsterreinen. 

Afbakening 
____________________ 
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Visie 
____________________ 

 

Het onderwerp openbare orde en veiligheid valt onder de doelenboom Openbare orde en 
Veiligheid. Onze missie is: ‘Twenterand is een veilige gemeente’. Twenterand staat in de top 30 
van meest veilige gemeenten in Nederland in de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad. Hier 
werken we hard voor en we zijn er trots op! Dit veiligheidsniveau willen we behouden en waar 
mogelijk verbeteren. Deze ranking wordt gemaakt op basis van objectieve politiecijfers. Er is 
echter ook veel niet zichtbare criminaliteit in Twenterand zonder directe slachtoffers zoals 
drugshandel en ondermijning. Daar zetten we de komende jaren extra op in.  



Aan veiligheid werken we samen 
Veiligheid is een breed begrip en behelst veel onderwerpen. Het zorgen voor een veilige 
gemeente is een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeente, netwerkpartners en de 
inwoners. De integrale samenwerking is in dat kader extra belangrijk en hier werken we de 
komende jaren aan verder. Belangrijke samenwerkingsverbanden en partners zijn:  

Uitgangspunten 
____________________ 

Welzijnsinstellingen 

Jongerenwerk 

Straathoekwerk 
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Borging en financiën 

____________________ 
 

Bestuurlijk 
De burgemeester is de portefeuillehouder voor openbare orde en veiligheid en in beginsel 
verantwoordelijk. Als bestuursorgaan heeft de burgemeester een aantal wettelijke taken en 
bevoegdheden op grond van de Gemeentewet en diverse bijzondere wetten. Maar er is gezien de 
breedte van het onderwerp en het feit dat openbare orde en veiligheid veel andere 
beleidsterreinen en portefeuilles raken sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid binnen het 
college van B&W.  

Integraal 
Preventie en (na)zorg zijn een onmisbaar onderdeel van de aanpak. Handhaving is alleen het 
sluitstuk van het veiligheidsbeleid. De gemeente Twenterand blijft daarom inzetten op een 
integrale combinatie van preventie, (na)zorg en handhaving. 

 

Informatie gestuurd 
Er is steeds meer informatie beschikbaar zoals data vanuit het regionale dashboard veiligheid en 
specifieke informatie van veiligheidspartners. Door de cijfers structureel te analyseren kunnen we 
hier meer en slimmer gebruik van maken en verbeteren we onze informatiepositie. Zo is er 
structureel beter zicht op ontwikkelingen waar dan ook sneller op geanticipeerd kan worden.  

 

Flexibel 
De actualiteit op het gebied van veiligheid kan van dag tot dag verschillen. We spelen in op 
actuele ontwikkelingen zowel lokaal als regionaal of landelijk. Op deze manier kan bij een 
veranderende situatie snel worden geschakeld met onze samenwerkingspartners.    



Ambtelijk  
Veiligheid raakt meerdere beleidsterreinen en speelt daarmee een rol voor diverse afdelingen. De 
capaciteit is over de organisatie bij verschillende teams verspreid.  Dit heeft voor- en nadelen. We 
blijven werken aan de meest optimale samenwerking zowel intern als extern. De medewerkers 
integrale veiligheid zijn primair verantwoordelijk voor het coördineren van de taken en de 
implementatie en uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid. Zij werken samen met andere 
medewerkers op verschillende beleidsterreinen aan gezamenlijke doelen.  

Financiën   
Voor het onderdeel openbare orde en veiligheid is jaarlijks een werkbudget beschikbaar. Dit is de 
laatste jaren niet toereikend gebleken, met name omdat we juridische expertise inhuren die we zelf 
niet in huis hebben. Ondanks dat 2020 en 2021 in het teken stonden van corona en er hogere kosten 
waren door corona gerelateerde criminaliteit, overlast en boa inzet is de verwachting dat structureel 
meer budget nodig is. In de kadernota 2023 wordt hier een aanzet voor gedaan. Naast het werk-
budget is er structureel budget voor de conflictbemiddelingsvoorziening (mediation) voor inwoners 
ter voorkoming van escalerende (buren)ruzies. Daarnaast vindt cofinanciering plaats aan de 
Veiligheidsregio Twente, waar ook de Brandweer een onderdeel van is, het Platform IVZ*, RIEC-ON* 
en het Veiligheidsnetwerk Oost Nederland (VNOL)*.  
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Regionale samenwerking 
____________________ 

Al jarenlang werken we in Twente samen met de andere gemeenten op het gebied van Integrale 

Veiligheid. We kunnen dit als gemeente niet alleen en veiligheid houdt natuurlijk niet op bij de 

gemeentegrens. In Twente werken we samen aan gemeenteoverstijgende onderwerpen en 

delen we kennis en ervaring. Alle 14 burgemeesters hebben zitting in het Algemeen Bestuur van 

Veiligheidsregio Twente (AB VRT) en het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)*. Het AB VRT is 

voornamelijk belast met fysieke veiligheid zoals brandweerzorg en crisisbeheersing. Het DVO richt 

zich op sociale veiligheid, waaronder de afstemming met politie en OM. De burgemeesters van de 

vijf grootste Twentse gemeenten vormen het dagelijks bestuur van de VRT.  
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Landelijke veiligheidsagenda 
Het ministerie van Justitie en Veiligheid stelt landelijke beleidsdoelstellingen vast voor de 
taakuitvoering van de politie. Deze doelen richten zich op landelijke en internationale 
vraagstukken waarvoor afstemming op landelijk niveau nodig is. De onderwerpen die het betreft 
zijn voor de periode 2019-2022 ondermijning, mensenhandel, cybercrime en online 
kindermisbruik. Deze landelijke agenda is complementair aan de lokale veiligheidsagenda’s en 
laat ruimte voor regionale en lokale invulling. 

 

Veiligheidsstrategie Oost-Nederland en meerjaren Beleidsplan Politie Oost-Nederland 

2019-2022 
De gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland slaan de handen ineen met 

inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers op gezamenlijk geprioriteerde thema’s. 

De samenwerking heeft tot doel om criminaliteit en onveiligheid in Oost-Nederland tegen te 

gaan. In dat kader wordt er elke 4 jaar een Veiligheidsstrategie en daarmee samenhangend een 

meerjarenbeleidsplan voor de politie opgesteld. De prioriteit ligt in deze beleidsperiode op de 

onderwerpen ondermijning, kwetsbare personen, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en 

informatiegestuurd werken.    

 

Relevante kaders 
____________________ 

Op ambtelijk niveau wordt op het gebied van sociale veiligheid samengewerkt binnen het 
Platform Integrale Veiligheidszorg* (IVZ) en op het gebeid van crisisbeheersing en 
rampenbestrijding in het overleg van de adviseurs openbare veiligheid (AOV-overleg). In dit plan 
zullen diverse onderwerpen en projecten terugkomen die in regionaal verband worden opgepakt 
om op die manier de beste resultaten te behalen. 
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Daarnaast is er het meerjarenteamplan van Basisteam (BT) Noord (gemeenten Almelo en Twenterand) 
voor de periode 2019-2022 met daarin de prioriteiten ondermijning, cybercrime en gedigitaliseerde 
criminaliteit, kwetsbare personen, high impact crimes* en dienstverlening. Ook zijn verkeer en 
evenementen aandachtspunten. De acties per jaar worden opgenomen in een jaarschijf.    
 

Twentse Veiligheidsagenda (Veiligheidsagenda IVZ/Beleidsplan VRT) 
Op verzoek van het Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)* werkt het Platform Integrale Veiligheidszorg 
(IVZ) sinds 2008 aan het verhogen van de veiligheid en de bestrijding van (georganiseerde) criminaliteit 
en overlast binnen Twente. Het is een ambtelijk, structureel en integraal samenwerkingsverband van de 
14 Twentse gemeenten en vaste vertegenwoordigers van haar veiligheidspartners zoals politie, 
Openbaar Ministerie, het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), het Veiligheidshuis Twente 
(VHT), Veiligheidsregio Twente (VRT), brandweer en de zorgkolom (GR Gezondheid). Het belangrijkste 
doel van de samenwerking is het bundelen van de krachten, het delen van kennis, ervaring en 
expertise en het optreden als één overheid. Naast integrale veiligheidszorg wordt er ook op het gebied 
van crisisbeheersing en rampenbestrijding op regionaal niveau samengewerkt.  

  

Samenwerking basisteam politie Noord-Twente en andere gemeenten 
Het grondgebied van de gemeente Twenterand en Almelo vormt het werkgebied van het 

politiebasisteam Noord-Twente. Hierdoor is er veel afstemming en samenwerking met de gemeente 

Almelo op het terrein van openbare orde, veiligheid en de aanpak van ondermijning. De komende tijd 

onderzoeken we of een intensivering van de samenwerking met de gemeente Almelo (en eventueel 

andere gemeenten) een meerwaarde heeft op bepaalde onderwerpen, zoals zwaardere 

ondermijningscasuïstiek en andere gemeenteoverschrijdende thema’s.  
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Hoe veilig is Twenterand? 

____________________ 
 
Om de prioriteiten voor de komende jaren te bepalen is het belangrijk om te kijken naar hoe 
veilig de gemeente Twenterand is. Dit is gedaan door een onderzoek onder inwoners en een 
objectief data onderzoek op basis van politiecijfers.  

 

Onderzoek onder inwoners 
In februari 2021 heeft er een online onderzoek onder inwoners plaatsgevonden via 
Twenterand.ikpraatmee. Het doel hiervan was om meer inzicht te krijgen in de beleving van de 
inwoner rondom het thema veiligheid, hun gevoel van (on)veiligheid en ook de daadwerkelijk 
ervaren overlast en criminaliteit. Er hebben ruim 530 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.  

 

Veiligheidsgevoel en algemene conclusies 
Het overgrote deel van de inwoners voelt zich altijd of bijna altijd veilig in de straat of buurt. Er is 
een groep van ruim 10% die zich weleens onveilig voelt. Over het algemeen is er goede cohesie 
in de buurt en inwoners zien dat er beweging in de buurt is op het gebied van instroom van 
nieuwe bewoners. Dit leidt bij een groot deel van de inwoners niet tot een verandering in het 
gevoel van veiligheid. Een kwart van de inwoners vindt dat het in de afgelopen jaren onveiliger 
geworden is in de eigen buurt. Corona heeft een beperkte invloed gehad op het gevoel van 
onveiligheid en het grootste deel voelt zich overal veilig in Twenterand.  

 

Onveilige plekken  
Door inwoners werd een aantal hotspots genoemd waar men zich wel eens onveilig voelt. 

Oorzaak van het onveilige gevoel is vooral de op die plek aanwezige groep mensen, gevaarlijk 

verkeersgedrag en drugs/drugshandel. Ook slechte verlichting wordt regelmatig genoemd als 

oorzaak voor een onveilig gevoel. Het station en Het Punt in Vroomshoop worden vaak genoemd.  

 

Criminaliteit en overlast  

Hard rijdende auto’s en ander gevaarlijk verkeersgedrag, hondenpoep en rommel worden het 

meest genoemd. Er is weinig ervaring met criminaliteit zoals mishandeling of beroving.  Ook is de 

verwachting dat men zelf met criminaliteit te maken krijgt laag.  Een uitzondering daarop is 

internetfraude. Hennepteelt wordt door veel inwoners gezien als iets waar we in de gemeente 

problemen mee hebben.  

Bron: Inwonerenquête Veiligheid gemeente Twenterand 
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Veiligheidsbeeld 

____________________ 

Algemeen 
Een analyse van de politiecijfers levert het inzicht op dat Twenterand nog steeds een relatief 
veilige gemeente is. Het aantal geregistreerde incidenten lag in de jaren 2018 en 2019 rond de 
1500 voor de hele gemeente. In 2020 is hier een stijging te zien naar bijna 1900 incidenten vorig 
jaar. Deze stijging is ook in de cijfers per kern te zien, met name in de vier grote kernen. De 
oorzaak is onder andere overlastgevende jeugd maar ook sociale problematiek in wijken. Wat 
betreft het aantal incidenten in de gemeente is er een stijging zichtbaar in meldingen van 
jeugdoverlast, maar ook geluidshinder en cijfers van (sociale) wijkproblematiek (waaronder ook 
(buren)ruzies en overlast door personen met verward gedrag) laten een stijging zien. Wat tot slot 
opvalt is dat de klassieke criminaliteit afneemt (zoals woninginbraken), terwijl gedigitaliseerde 
criminaliteit toeneemt. Veel van deze stijgingen vertonen een samenhang met Covid-19.   

Trends en ontwikkelingen 

 

Overlast en vernieling 
In 2020 is er met name een forse stijging te zien in de meldingen van overlast en vernieling. Deze 
meldingen lopen uiteen van geluidsoverlast, vuurwerk, het achterlaten van afval, crossen, (omver) 
gooien van zaken etc. De stijging is het grootst in de kernen Vroomshoop en Westerhaar. Ook in an-
dere Twentse gemeenten en landelijk is een zelfde of zelfs grotere stijging zichtbaar. Dit houdt 
hoogstwaarschijnlijk verband met corona (verveling jongeren, meer mensen thuis waardoor zaken 
eerder opvallen, als overlast worden ervaren en gemeld worden en coronamaatregelen rondom 
groepsvorming). Terugkijkend is de stijging t.o.v. 2019 in Twenterand ook ingezet vanaf maart/april 
2020. 

Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers 

Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers 
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Prioriteiten 2022 - 2025 

____________________ 

In dit beleidsplan staat beschreven wat onze 

ambities en prioriteiten zijn voor de komende jaren. 

Deze prioritering is tot stand gekomen op basis van 

data-analyse en klankborden met interne en 

externe samenwerkingspartners en inwoners. Ook 

sluiten we aan bij regionale en landelijke 

ontwikkelingen. De gemeenteraad is in dit proces 

geconsulteerd via een raadsinformatieavond begin 

2021. De prioriteiten voor de komende jaren zijn in 

willekeurige volgorde opgenomen in de  

hoofdstukken: 

Fraude 
Landelijk is te zien dat de klassieke, zichtbare vormen van criminaliteit steeds meer plaats maken 
gemaakt voor minder zichtbare vormen, zoals witwassen, fraude, en andere vormen van 
ondermijning. Niet alle trends zijn goed waarneembaar omdat deze criminaliteit minder goed 
zichtbaar is en er hierdoor minder vaak wordt gemeld. Ook zijn er vaak geen directe slachtoffers. 
De forse stijging in het aantal ondermijnende incidenten in Twenterand in 2020 (maar ook in de 
andere Twentse gemeenten en landelijk)  is te herleiden tot één categorie. Het gaat namelijk om 
de fraudemeldingen, specifiek de horizontale fraude*. Dit is  fraude tussen burgers onderling met 
behulp van een ICT-middel. Dit is een fenomeen dat in opkomst is en betreft bijvoorbeeld online 
fraude/oplichting via Marktplaats (of andere webshops), maar ook vriend-in-nood fraude via 
Whatsapp. De grote stijging op dit vlak hangt hoogstwaarschijnlijk samen met de coronacrisis. 
Iedereen is meer thuis en daarmee ook meer afhankelijk van internet. Dit biedt meer 
gelegenheid/kansen voor deze vorm van criminaliteit. Dit thema is zowel onder ondermijning als 
digitale criminaliteit te scharen en zal verderop in dit plan aan de orde komen.   

1. Leefbaarheid en fysieke verloedering  

2. Ondermijning/Georganiseerde criminaliteit 

3. Zorg, jeugd en veiligheid 

4. Crisisbeheersing 

5. Overige thema’s 
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Leefbaarheid en fysieke verloedering 1 

Goed wonen en werken is één van de doelen van de gemeente Twenterand. We willen onze 
wijken, veilig, sociaal en leefbaar houden. Dit doen we door het voorzieningenniveau in de 
gemeente op peil te houden en woningen te bouwen maar ook door te werken aan een schone 
en veilige fysieke omgeving. Ontwikkelingen in de maatschappij en een tegelijkertijd 
terugtrekkende politie op het gebied van overlast en leefbaarheid zorgt ervoor dat er steeds meer 
van handhavers wordt verwacht. Toezicht en handhaving door onze buitengewoon 
opsporingsambtenaren* (boa’s) is een belangrijk instrument voor het vergroten van de 
leefbaarheid en (het gevoel van) veiligheid in de gemeente. Onze boa’s hebben een 
signalerende, controlerende en handhavende rol en zijn breed inzetbaar. De coronacrisis heeft het 
belang hiervan nog eens benadrukt. 

 

 

Bron: Gemeente Twenterand 

Cijfers 
De aantal boa’s van de gemeente Twenterand is de 

afgelopen jaren uitgebreid van één naar drie. Dit is 

goed terug te zien in de registraties per jaar die de 

afgelopen jaren flink stegen van ruim 150 in 2018 

naar bijna 350 in 2020. Een aandachtspunt hierbij  

is dat de boa veel van de beschikbare capaciteit  

besteedt aan surveillance. Surveillance leidt niet altijd 

tot optreden van de boa, in de zin van het geven van 

een waarschuwing of het uitschrijven van een proces 

verbaal. Daarnaast stond de handhaving in 2020 voor-

al in het teken van de coronamaatregelen. Door het 

werken in meerdere systemen zijn de cijfers op dit 

moment nog vrij algemeen en minder goed te  

duiden. Op korte termijn volgt er een nieuwe module 

waarmee dit beter inzichtelijk te maken is.  
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Onze ambities 
 De fysieke leefomgeving is schoon, heel en veilig. 

 Blijvende samenwerking op de verschillende thema’s met partners zoals de politie en 

jongerenwerk met als doel elkaars werk te versterken. 

 

Onze aanpak 

De prioriteiten op het gebied van toezicht en handhaving worden jaarlijks opgenomen in het 
Uitvoeringsprogramma fysieke leefomgeving. De boa’s spelen een grote rol in de aanpak van 
veelvoorkomende ergernissen en overlast binnen de gemeente maar zijn op veel meer terreinen 
actief. Zo zijn handhaving op de Alcoholwet* en toezicht bij evenementen onder andere 
onderdeel van het takenpakket en vervullen de boa’s een belangrijke rol in de aanpak van 
ondermijning door hun signalerende functie en het uitvoeren van integrale controles. Bij de 
uitvoering van hun taken zijn de lijnen met samenwerkingspartners zoals de politie kort. De boa’s 
zijn sinds het begin van de pandemie vooral belast met de handhaving van de 
coronamaatregelen.  De komende jaren blijven we de boa’s breed inzetten. Naast reguliere 
controles in het kader van bestuurlijke handhaving wordt nadrukkelijk ook ingezet op de door 
inwoners ervaren ergernissen zoals hondenpoep, fout parkeren en zwerfafval. Deze zaken 
kwamen zowel uit het onderzoek hondenpeiling dat is uitgevoerd in het najaar van 2020 als de 
inwonerpeiling veiligheid van februari 2021 naar voren en zijn bovendien opgenomen in de 
motie ‘Meer aantoonbare handhaving op grootste ergernis inwoners’ van 10 november 
2020.  Hiervoor is onder andere de uitrusting van de boa’s uitgebreid met een warmtebeeld-
camera en verrekijker om bijvoorbeeld controles op hondenpoep beter te kunnen uitvoeren. De 
camera wordt ook gebruikt voor de veiligheid wanneer de boa’s bijvoorbeeld in het donker in het 
buitengebied op pad zijn. De gemeente Twenterand beschikt op dit moment over drie boa’s. Dit is 
beperkt wanneer gekeken wordt naar de grootte van het grondgebied, de hoeveelheid taken en 
de problematiek in de gemeente.  In 2021 wordt een evaluatie uitgevoerd als het gaat om de 
capaciteit. Meer capaciteit zorgt voor intensivering en breder kunnen inzetten van toezicht en 
handhaving op de verschillende onderdelen, waaronder de ergernissen. Bovendien worden meer 
mogelijkheden gecreëerd voor het uitvoeren van duo controles. Zo kan de veiligheid van de boa’s 
beter gewaarborgd worden.  
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Wat gaan we doen: 

 Evalueren van de boa inzet in 2021 om te bezien of de capaciteit moet 

worden uitgebreid met een vierde boa. 

 Handhavingsinzet op een breed takenpakket waaronder de in het oog 

springende zaken en door inwoners ervaren ergernissen zoals hondenpoep, 

fout parkeren en zwerfafval. 

 Bijdragen aan de aanpak ondermijning door de signalerende functie en het 

uitvoeren van controles door de boa’s. 

 Samenwerking op diverse thema’s met ketenpartners zoals jongerenwerk, 

politie, ODT, Douane en NVWA. 

 Er versterking van de samenwerking en veilige taakuitoefening opstellen van 

een handhavingsarrangement tussen boa’s en politie waarin 

samenwerkingsafspraken worden vastgelegd als het gaat om gezamenlijke 

acties/diensten en informatie uitwisseling. 
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Ondermijning of georganiseerde criminaliteit behelst veel vormen van criminaliteit. Kortgezegd 
komt het er op neer dat de boven- en onderwereld zich mengen doordat criminelen gebruik 
maken van legale diensten. Zo vragen ze subsidies of vergunningen aan, starten bedrijven en 
kopen of huren panden. Voorbeelden van ondermijning zijn drugshandel, witwassen, mensen-
handel en zorgfraude*. De veiligheid en leefbaarheid in een gemeente verslechteren en het 
vertrouwen in de overheid en de rechtstaat worden langzaam maar zeker aangetast als gevolg 
van ondermijning. Ondermijning komt overal voor, ook in Twenterand. Twenterand is voor 
criminelen een interessant gebied mede door het grote buitengebied rondom de dorpen. 
Ondermijning is echter niet goed zichtbaar en vaak zijn er ook geen directe slachtoffers.   

Cijfers 

Het aantal incidenten op het gebied van 

ondermijning neemt door de jaren heen 

fors toe. Van circa 50 meldingen in 2018 

en 2019 is dit in 2020 gestegen tot ruim 

110. Deze stijging zit met name in de 

fraudemeldingen. Het gaat in veel 

gevallen om horizontale fraude waarbij 

burgers het slachtoffer zijn. Incidenten zijn 

bijvoorbeeld internetfraude via whatsapp of marktplaats of vervalsing van bankpassen. Deze 

voorbeelden van ondermijning zijn moeilijk zichtbaar. Echter zijn er de afgelopen 3 jaren ook in 

het oog springende zaken geweest op het gebied van ondermijning waaronder productie en 

handel in drugs. Het ging daarbij om: 12 hennepkwekerijen in Twenterand sinds 2018, de 

ontmanteling van een synthetisch drugslab in 2020. Veel van deze zaken komen alleen aan het 

licht door het werk van de politie of via signalen vanuit de samenleving (zoals Meld Misdaad 

Anoniem). Dit laatste gebeurt echter nog onvoldoende.  

 Ondermijning / Georganiseerde criminaliteit 2 

Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers 
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Onze aanpak 
Het contact tussen boven- en onderwereld biedt de mogelijkheid om in te grijpen. Dit doen we 
door zoveel mogelijk barrières op te werpen om het werk van criminelen te verstoren. Er zijn 
steeds meer mogelijkheden om op lokaal niveau bestuursrechtelijk te handhaven als aanvulling 
op de bestaande privaatrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden. Hier maken we in 
Twenterand al veel gebruik van door bijvoorbeeld het sluiten van panden op grond van de 
Opiumwet en het toepassen van de Wet Bibob*.  De reikwijdte van de Wet Bibob is in 2020 
uitgebreid en bestuursorganen hebben meer mogelijkheden om eigen onderzoek te doen net als 
het landelijk bureau Bibob. Het aangescherpte Bibob-beleid wordt in 2021 vastgesteld. Het 
tegengaan van ondermijning is echter iets dat we niet alleen kunnen. We werken daarom nauw 
samen met ketenpartners zoals het RIEC Oost-Nederland en de politie en blijven onderzoeken op 
welke gebieden we samen een front kunnen vormen. Ook werken we aan de bewustwording van 
onze eigen organisatie en de ondernemers en inwoners van de gemeente Twenterand en 
scherpen we lokale regelgeving aan, zoals beleidsregels of de APV, waar dit een positief effect 
kan hebben op het tegengaan van ondermijning.  

Onze ambities 
 Het integraal aanpakken van de diverse verschijningsvormen van ondermijning in 

samenwerking met ketenpartners. 

 Een integere en weerbare gemeente zijn die niet vatbaar is voor ondermijning. 

 Het bevorderen van de bewustwording en gedeelde verantwoordelijkheid zowel in onze eigen 

organisatie (ambtelijke en bestuurlijk) als er buiten.  
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Wat gaan we doen: 
 

Samenwerking ketenpartners 
 Intensiveren van de samenwerking met ketenpartners zoals de politie en 

het RIEC-ON door ondermijningssignalen gestructureerd te verrijken met 

de informatie vanuit elke partner en een gezamenlijk plan te maken voor 

een interventie via de ondermijningstafel. 

 Participeren in de Twente brede aanpak op het gebied van zorgfraude en 

lokaal de aanpak op zorgfraude verder intensiveren. Dit doen we door 

integrale samenwerking en handhaving op de beide domeinen.  

 Deelnemen aan het Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) vanaf de 

start in mei 2021. Het kenniscentrum is ondergebracht bij het zorg- en 

veiligheidshuis en zet in op de aanpak van mensenhandel en loverboys 

voor de regio Twente. 

 Opstarten lokaal integraal hennepoverleg met ketenpartners zoals de poli-

tie, Enexis en de woningcorporatie met als doel de inzet op de aanpak 

van hennepteelt nog meer te verenigen. 

 Deelnemen aan de Twente brede aanpak cybercrime en gedigitaliseerde 

criminaliteit*, zie ook hoofdstuk 5.3.  

 

Lokale acties 
 Vaststellen van en uitvoering geven aan de verbrede beleidslijn Bibob en 

de implementatie hiervan. 

 Deelnemen aan de weerbaarheidsscan van het RIEC-ON voor de gemeen-

telijke organisatie die in 2021 wordt uitgevoerd en de aanbevelingen 

hieruit meenemen in de lokale aanpak. Met deze weerbaarheidsscan 

wordt in beeld gebracht in hoeverre de gemeentelijke organisatie weer-

baar is tegen negatieve invloeden van buitenaf.  

 Organiseren en coördineren van minimaal 2 integrale controles per jaar 

met externe ketenpartners zoals ODT, politie, NVWA, Douane en de Socia-

le Recherche Twente (SRT). 

 Deelnemen aan Meld Misdaad Anoniem (MMA) in 2022 en 2023 met aan-

vullend een evaluatie om te bezien of de anonieme meldingen voldoende 

relevant zijn voor de gemeente en te bepalen of we structureel gaan 

deelnemen.  

 Bewerkstelligen dat integriteit bij privaatrechtelijke transacties nadrukke-

lijker een voorwaarde en onderdeel wordt van de overeenkomst.  
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Bewustwording 
 Voortzetten en optimaliseren lokaal ondermijningsoverleg waarin een 

brede vertegenwoordiging van de gemeentelijke organisatie zitting heeft 

met als doel het ophalen van ondermijningssignalen. 

 Blijvend inzetten op de bewustwording in de eigen organisatie en bij 

inwoners en ondernemers door te communiceren zowel preventief als 

over incidenten in Twenterand. 

 Door ontwikkelen van het interne meldpunt voor medewerkers voor 

ondermijningssignalen.  

 Inzetten op preventieve communicatie op de diverse onderwerpen  en de 

risico’s voor inwoners en ondernemers via bijvoorbeeld onze 

communicatiekanalen, regionaal beschikbaar gestelde content of 

bijeenkomsten. 

 2x per jaar informeren van de gemeenteraad over de ontwikkelingen in 

het kader van ondermijning. 
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De gemeente Twenterand heeft de verantwoordelijkheid voor inwoners in alle leeftijden. Het 
uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk de eigen kracht van de samenleving benut wordt, 
maar de samenleving wordt steeds complexer. Dit brengt risico’s met zich mee zowel op het 
gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Zo kan een persoon met 
zorgwekkend gedrag (woon)overlast veroorzaken, een jongere afglijden richting criminaliteit of 
een gezin met multiproblematiek door de bomen het bos niet meer zien. De afstand tussen een 
persoon en de samenleving wordt dan steeds groter en inwoners komen hierdoor steeds vaker in 
de problemen. We willen dat inwoners een goed toekomstperspectief hebben. Daarom is het 
nodig om zorg en veiligheid met elkaar te verbinden en gezamenlijk op te trekken. 

 Zorg, jeugd en veiligheid 3 

Cijfers 
Jeugdoverlast 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast was in 2018 en 

2019 ongeveer 100, maar is in 2020 flink gestegen tot 

bijna het dubbele. Vrijwel zeker is dat de stijging 

verklaard kan worden door Covid-19. De jongeren waren 

meer thuis, verveelden zich en hadden juist toen  de 

behoefte om elkaar te zien. Locaties zoals de (sport)

scholen en ook de jongereninlopen waren dicht en 

hierdoor zochten ze elkaar vaker op straat op. Op 

sommige plekken heeft dit geleid tot extra meldingen 

van overlast. Hierbij speelt ook mee dat alle inwoners 

meer thuis waren en er hierdoor in het algemeen meer  

gemeld werd in de coronaperiode. De verwachting is dat 

het aantal meldingen van jeugdoverlast de komende tijd 

weer zal afnemen. Dit blijven we structureel monitoren.  

 

Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers 

Bron: Regionaal dashboard VRT o.b.v. politiecijfers 

Personen met zorgwekkend gedrag 

Ook deze meldingen laten een stijgende lijn zien de af-
gelopen jaren. In 2018 waren dit bijna 50 meldingen, in 
2019 bijna 80 en in 2020 ruim 100. Het gaat om  
personen in een sociaal-maatschappelijke kwetsbare  
positie die (woon)overlast veroorzaken. Niet elke  
melding betreft een uniek persoon. Kortom, er komen 
vaak meerdere meldingen binnen over één bepaalde 
persoon. Waar mogelijk wordt Street triage toegepast. 
We hebben als gemeente geen invloed op het aantal  
gevallen, maar de samenwerking tussen de verschillende 
partijen is goed op orde waardoor er snel geschakeld kan 
worden in dit soort gevallen.  
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Onze ambities 
 Jongeren kunnen veilig opgroeien en zich veilig ontwikkelen. 

 Er is preventie van problemen bij jeugdigen. 

 Kwetsbare inwoners krijgen de juiste ondersteuning.  

 Overlast veroorzaakt door jongeren wordt voorkomen en tegengegaan. 

Onze aanpak 
Een goede samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein helpt de (kwetsbare) inwoner en 
heeft een positief maatschappelijk effect, namelijk betere kwaliteit van leven en minder overlast 
en veiligheidsproblemen. We blijven inzetten op de individuele aanpak van kwetsbare personen 
die ondersteuning nodig hebben. Hierbij werken we per casus samen met de relevante partners, 
zoals de politie, zorg- en hulpverleningsinstanties en de woningcorporatie. De interne en externe 
samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid willen we continueren en verbeteren. Dit 
doen we door een integrale aanpak op actuele dossiers zoals jeugdoverlast, maar ook op de be-
leidsthema’s en participatie in projecten op regionaal niveau. Daarnaast werken we (zoals ver-
woord in het beleidsplan handhaving sociaal domein) in het lokaal ondermijningsoverleg samen 
aan signalen van zorgfraude en uitbuiting. Hier liggen kansen om de integraliteit te bevorderen 
en nog meer afdelingen binnen onze gemeente actief te betrekken bij handhavingsvraagstukken 
vanuit het sociaal domein. We zoeken intern en extern de verbinding en kijken over onze taak-
grenzen heen. 

 

Wat gaan we doen: 
 

(Regionale) samenwerking 
 Participeren in de Twente brede aanpak op het gebied van zorgfraude en 

lokaal de aanpak op zorgfraude verder intensiveren. Dit doen we door 

integrale samenwerking en handhaving op de beide domeinen. 

 Deelnemen aan het Kenniscentrum Mensenhandel Twente (KMT) vanaf de 

start in mei 2021. Het kenniscentrum is ondergebracht bij het zorg– en 

veiligheidshuis en zet in op de aanpak van mensenhandel en loverboys 

voor de regio Twente. 

 Integraal samenwerken met ketenpartners bij de ondersteuning van 

personen met zorgwekkend gedrag.  
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Lokale acties 
 De inzet van een groepsaanpak bij overlast gevende jeugdgroepen door 

in samenwerking met ketenpartners een plan te maken en uit te voeren 

om de overlast tegen te gaan. 

 Uitvoeren diverse wetten zoals Wet verplichte GGZ*, Wet straffen en  

       beschermen* en de Wet tijdelijk huisverbod*.  

 Verder inzetten op nazorg detentie via het Huis van Herstel* en de aanpak 

Samen starten* waarbij samen met de gedetineerde en de penitentiaire 

inrichting (PI) in een vroeg stadium een plan wordt gemaakt voor het  

 terugkomen in de  

      samenleving met als doel recidive te voorkomen.  

 Voortzetten van de huidige conflictbemiddelingsvoorziening (mediation) 

voor inwoners ter voorkoming van escalerende (buren)ruzies. 

 Preventief communiceren ten aanzien van de gevaren en risico’s van  

       digitale criminaliteit zowel voor jongeren als ouderen.  

 Onderzoeken hoe de integraliteit bevorderd kan worden bij handhavings-

vraagstukken vanuit het sociaal domein. 
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Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, 

crisisbeheersing en rampenbestrijding en de geneeskundige hulpverlening. De organisatie hiervan 

is conform de Wet Veiligheidsregio’s overgedragen aan het bestuur van de Veiligheidsregio Twen-

te. In het Beleidsplan Veiligheidsregio Twente 2021-2024 zijn de ontwikkelingen en speerpunten 

voor de komende jaren opgenomen. Dit plan is gebaseerd op het regionaal risicoprofiel Twente 

waarin de risico’s in de veertien Twentse gemeenten worden beschreven en 22 scenario’s nader 

zijn geanalyseerd op waarschijnlijkheid en impact. Sommige scenario’s zijn niet typerend voor 

een gebied of regio zoals risicovol weer en stroomuitval. Veiligheidsrisico’s voor de gemeente 

Twenterand liggen op het gebied van verkeer en vervoer bij de N36 en kanaal Almelo-De Haan-

drik. Maar ook een natuurbrand en paniek bij een groot evenement zijn scenario’s die op Twente-

rand van toepassing zijn.  

 

Crisisorganisatie Twente 
De veiligheidsregio’s zijn naast een beleidsplan ook verplicht tot het opstellen van een regionaal 

crisisplan. De crisisorganisatie Twente bestaat uit vijf kolommen. Dit zijn Brandweer, Politie, Ge-

neeskundig (GHOR), Crisiscommunicatie en Bevolkingszorg. In de kolom Bevolkingszorg zijn de 

gemeenten vertegenwoordigd. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor hun inwoners. In de 

kolom Bevolkingszorg zijn diverse processen ondergebracht zoals de opvang van niet-zelfredzame 

personen en juridische ondersteuning. Voor deze processen zijn regionale functionarissen beschik-

baar van de 14 Twente gemeenten die getraind en geoefend zijn en leiding geven aan een pro-

ces. Bij een ramp of crisis vormen zij een team met lokale medewerkers van de getroffen ge-

meente. De Veiligheidsregio Twente voldoet volgens de Inspectie J&V voor het grootste gedeelte 

aan de harde (wettelijke) proceseisen die gesteld zijn aan de crisisorganisatie. De crisisorganisatie 

heeft daarmee een stevig fundament. De gemeente Twenterand is binnen de regionale crisisor-

ganisatie opgeleid en beoefend. Uit de regionale oefening in het najaar van 2019 is gebleken dat 

de faciliteiten in het gemeentehuis naar behoren functioneren. Naast inzet tijdens een ramp of 

crisis levert elke Twentse gemeente ook structureel capaciteit in de Veiligheidsregio Twente voor 

het getraind en geoefend houden van de Twentse crisisorganisatie.  

 

 

 Crisisbeheersing 4 

https://www.vrtwente.nl/media/351776/vrt_beleidsplan-2021-2024.pdf
https://www.vrtwente.nl/media/351471/rapport-regionaal-risicoprofiel-twente-2018-versie-1-0-16112018.pdf
https://www.vrtwente.nl/media/227908/regionaal-crisisplan-veiligheidsregio-twente-deel-1.pdf
https://www.vrtwente.nl/media/227908/regionaal-crisisplan-veiligheidsregio-twente-deel-1.pdf
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Covid-19  
De afgelopen jaren hebben er enkele grote incidenten plaatsgevonden in de gemeente 

Twenterand, waaronder in 2020 een grote brand in Vroomshoop waarbij is opgeschaald naar  

GRIP 1 omdat multidisciplinair overleg tussen de kolommen nodig was. Vanaf maart 2020 zijn we 

verwikkeld in de coronacrisis. Deze langdurige crisis heeft naast de impact op de samenleving ook 

impact gehad op de gemeentelijke organisatie. De lokale vertaling, concretisering en uitvoering 

van de steeds wijzigende regels en maatregelen kostte veel tijd net als het informeren van de 

inwoners over de coronamaatregelen en niet te vergeten de handhaving en de coördinatie van dit 

alles. Dit heeft invloed gehad op de voortgang van reguliere werkzaamheden en projecten zowel 

op het gebied van openbare orde en veiligheid als andere beleidsterreinen. Als het gaat om de 

Twentse crisisorganisatie heeft de coronacrisis ook nieuwe inzichten opgeleverd bijvoorbeeld als 

het gaat om de mogelijkheden van digitaal vergaderen en online trainingen die de afgelopen 

periode aangeboden zijn. De komende jaren wordt onderzocht in hoeverre dit leidt tot een 

structurele wijziging in de huidige Twentse werkwijze. 

 

Onze ambitie 
 Door een goed werkende crisisorganisatie en zelfredzame inwoners de schadelijke gevolgen bij 

incidenten, rampen en crisis beperken. 

 

Wat gaan we doen: 
 De crisisfaciliteiten (ruimtes en voorzieningen) in het gemeentehuis 

aanwezig en up to date houden zodat de regionale functionarissen bij een 

incident in Twenterand aan het werk kunnen om crisis te bestrijden.  

 De lokale medewerkers die ingezet worden bij een ramp of crisis worden 

structureel bijgepraat, kennen hun taken en bevoegdheden en nemen 

deel aan de oefeningen en trainingen die georganiseerd worden door 

Veiligheidsregio Twente. 

 Het leveren van capaciteit aan de Veiligheidsregio Twente zowel 

structureel ten behoeve van de Twentse crisisorganisatie als incidenteel 

via inzet bij een ramp of crisis in Twente. 
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5.1. Woninginbraken 
Een woninginbraak maakt veel inbreuk op iemands leefomgeving en verminderd het veiligheids-

gevoel van inwoners. Het aantal woninginbraken lag in 2018 en 2019 nog op respectievelijk 43 

en 41. In 2020 is dit aantal door waarschijnlijk de coronacrisis gedaald naar 27, omdat mensen 

meer thuis zijn. De aanpak van woninginbraken heeft al enige jaren prioriteit. We bieden inwo-

ners onder andere gratis inbraakpreventieadvies aan. Hierbij brengt een adviseur van het bedrijf 

Noaberbouw (dat door de gemeente wordt ingehuurd) op verzoek van de bewoner(s) een be-

zoek aan de woning en geeft daarbij advies over maatregelen die genomen kunnen worden om 

de kans op een inbraak aanzienlijk te verkleinen.  

 

Inzet op preventieve communicatie en helingcontroles 
De komende jaren blijven we inzetten op preventieve communicatie om de bewustwording bij 

inwoners te vergroten met als doel dat er vaker preventieve maatregelen worden genomen om 

woninginbraken te voorkomen. Ook wordt de komende jaren ingezet op het controleren van  

handelaren in ongeregelde goederen met als doel malafide handelaren aan te pakken en diefstal 

en inbraak tegen te gaan. Want zonder heler, geen steler. Dit doen we door als gemeente  

gebruik te gaan maken van het Digitaal Opkopers Loket (DOL)* en het Digitaal Opkopers Register 

(DOR)*. Nadat ondernemers zijn geïnformeerd en gewezen op hun verplichtingen zullen er in 

Twenterand structurele controles plaats gaan vinden door de boa’s waarbij wordt samengewerkt 

met de politie. 

 

5.2. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
De samenleving digitaliseert, en de ontwikkelingen volgen elkaar in een razend tempo op. Dit 
zorgt ervoor dat criminaliteit zich in de digitale samenleving nestelt. Het plegen van stafbare  
feiten met behulp van informatietechnologie (ICT) is een groeiend fenomeen. Hoewel cybercrime 
en gedigitaliseerde criminaliteit voor de coronacrisis al de snelst groeiende vorm van criminaliteit 
was is het aantal politieregistraties van, met name, gedigitaliseerde criminaliteit, zowel landelijk 
als in Twente in 2020 flink gestegen. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is het intensievere 
gebruik van digitale (communicatie)middelen door thuiswerken en het wegvallen van fysiek  
contact.  

 

 

 

 Overige thema’s 5 
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Twente brede aanpak cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
Cybercrime heeft prioriteit in de Veiligheidsstrategie Oost-Nederland, en Politie en Openbaar  
Ministerie (OM) zetten stevig in op de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. 
Vanuit het Platform IVZ waarin alle Twentse gemeenten vertegenwoordigd zijn is gestart met het 
Project Cybercrime Twente waarbij wordt ingezet op een weerbare overheid, brede samenwer-
king en deskundigheidsbevordering. Een ander doel is het creëren van een ongunstig klimaat 
voor cybercrime door het opwerpen van barrières en het verhogen van het (ervaren) risico van 
daderschap. Lokaal zullen we hier bij aanhaken en vooral inzetten op het creëren van bewustwor-
ding voor onze inwoners via communicatie toolkits die regionaal en landelijk beschikbaar worden 
gesteld.  

5.3. Keurmerk Veilig Ondernemen 
Problemen zoals inbraken en vandalisme zijn ook zaken waar ondernemers mee geconfronteerd 

worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid binnen hun bedrijf en de lokale overheid blijft 

verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid op het bedrijventerrein. Al bijna 10 jaar 

wordt door de Twenterandse ondernemersverenigingen, samen met gemeente, politie en brand-

weer gewerkt aan schone en veilige bedrijventerreinen via de werkgroep KVO-B. Het doel dat de 

werkgroep nastreeft is het verbeteren van de veiligheid en uitstraling van de bedrijventerreinen 

in Twenterand door bijvoorbeeld bewustwording bij ondernemers te creëren als het gaat om wat 

ze zelf kunnen doen aan het verbeteren van de veiligheid in en rond hun bedrijf en hun te wijzen 

op mogelijke risico’s. Een mooi en veilig bedrijventerrein heeft een positieve uitwerking op de 

ondernemers en hun medewerkers en klanten.  

Audit 2021 
De Twenterandse bedrijventerreinen zijn sinds 2013 gecertificeerd in het kader van het Keurmerk 

Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B), wat betekent dat de bedrijventerreinen schoon, 

heel en veilig zijn. Dit willen we ook de komende jaren zo houden. Elke drie jaar vindt er een  

audit plaats voor de verlenging van het KVO certificaat. Medio 2021 heeft er weer een audit 

plaatsgevonden, waarna het certificaat opnieuw is verlengd. Voorafgaand hieraan is in het voor-

jaar van 2021 een plan van aanpak opgesteld door de werkgroep. Het verlengen van dit certifi-

caat heeft ook directe voordelen voor ondernemers zoals korting op bepaalde verzekeringen. 
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5.4. Verkeersveiligheid 
De bevordering van de verkeersveiligheid is niet opgenomen in de doelenboom Openbare Orde 

en Veiligheid, maar is verwerkt in de doelenboom Openbare Ruimte en Verkeer. Omdat vrijwel 

iedere inwoner dagelijks te maken heeft met het verkeer, is er voor gekozen om dit onderwerp 

hier wel kort aan te halen. Een belangrijk en actueel thema op het gebied van verkeer is het 

stijgende aantal gevallen van rijden onder invloed van alcohol of drugs. De handhaving hiervoor 

ligt weliswaar bij de politie, vanuit de gemeente wordt in de preventieve sfeer aandacht besteed 

aan de gevaren van het gebruik van alcohol en drugs. 

 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2015—2025 
In het huidige ‘Gemeentelijk Mobiliteitsplan 2015 - 2025’ komt het onderwerp verkeersveiligheid 

nadrukkelijk terug. De komende jaren wordt onder andere ingezet op de volgende infrastructurele 

verkeersmaatregelen en activiteiten:  

 Herinrichting van straten naar een 30 km/u-gebied.  

 Herinrichting volgens de voorkeurskenmerken van Duurzaam Veilig. 

 Aanpassen van diverse fietspaden.  

 Investeringen in voorlichting, onder andere met verkeersveiligheidsprojecten op het 

voortgezet onderwijs (CSG Het Noordik, locaties Vriezenveen en Vroomshoop) en de uitvoering 

van VVN-campagnes op basisscholen. 

 voorzetting van de lobby richting Rijkswaterstaat om de N36 structureel veiliger te maken en 

deze ook op te waarderen om de doorstroming in de toekomst te garanderen. 
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5.5. Veiligheid bij evenementen 
In de gemeente Twenterand vinden jaarlijks diverse evenementen plaats. Deze evenementen 

worden goed bezocht zowel door onze eigen inwoners als toeristen. Evenementen zijn belangrijk 

voor de leefbaarheid en brengen sfeer in een gemeente. Het organiseren van een evenement 

brengt ook vaak grote of kleine veiligheidsrisico’s met zich mee. Om duidelijkheid te geven aan 

zowel organisatoren als inwoners wordt er in Twente sinds 2010 gewerkt met een regionale 

werkwijze.  

 

Veilige evenementen in Twenterand 
De doelstelling voor de komende jaren blijft het organiseren van evenementen mogelijk te 

maken, waarbij de veiligheid en gezondheid gewaarborgd is. Het huidige regionale kader is het 

zogenaamde ‘Regionaal kader evenementenbeleid’, waarbij het uitgangspunt is om aantrekkelijke 

en veilige evenementen in Twente te realiseren door samen te werken. De gemeente Twenterand 

heeft geen lokaal evenementenbeleid, maar als lokale overheid hebben we wel een belangrijke 

taak bij lokale evenementen. Het is onze taak om grenzen te bepalen (bijvoorbeeld door het 

stellen van vergunningvoorschriften) en bewustwording te creëren bij de inwoner en 

organisatoren over de verantwoordelijkheden bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid. Het lokale 

vergunningsverleningsproces is hierbij een belangrijk instrument om de veiligheid bij 

evenementen te waarborgen. Hierbij spelen we in op actuele ontwikkelingen. Een voorbeeld 

hiervan is dat er in navolging op de regionale aanpak ondermijning in elke evenementen-

vergunning het verbod voor het dragen van logo of kleding van verboden motorbendes 

opgenomen wordt.  

https://www.vrtwente.nl/media/1197/regionaal-kader-evenementenveiligheid-veiligheidsregio-twente_20160509.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 
Aanpak zorgfraude Twente 

De meeste zorgaanbieders doen goed en waardevol werk, maar helaas zijn er ook zorgaanbieders die misbruik maken 

van kwetsbare cliënten en van overheidsgeld. Onderzoek in Twente laat zien dat criminelen de zorg hebben ontdekt als 

verdienmodel. Om gemeenten hiervan bewust te maken en te stimuleren om tot actie over te gaan, hebben RIEC  

Oost-Nederland, de Veiligheidsregio Twente, VNG Naleving en het Platform Integrale Veiligheidszorg de animatie 

Zorgcriminaliteit ontwikkeld. Zorgcriminelen hebben geen enkele intentie om kwetsbare burgers te helpen. Zij zijn 

vooral uit op ‘gratis geld’ van de overheid. De schade die zij de maatschappij berokkenen is enorm. Niet alleen in 

financieel opzicht, maar juist ook vanuit menselijk oogpunt. Animatie zorgfraude VNG:  Link 

 

Alcoholwet 

De Alcoholwet is per 1 juli 2021 in werking getreden. Deze wet vervangt de Drank– en Horecawet. Één van de 

wijzigingen die in de wet is opgenomen is dat het stunten met prijzen van alcohol verder aan banden is gelegd en 

prijsacties met meer dan 25% korting niet langer zijn toegestaan.  

 

Boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) 

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt onder andere 

in dat hij/zij mag onderzoeken of er bepaalde strafbare feiten zijn gepleegd. Boa's mogen verdachten aanhouden, 

iemands identiteit controleren, processen-verbaal opmaken en boetes uitschrijven.  

 

Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 

Elk delict met genetwerkte ICT als middel om het delict mee te plegen maar niet als doelwit waarop het delict is 
gericht. Voorbeelden zijn diefstal van persoonsgegevens, internetfraude, verspreiden van kinderporno en spam. 
Dagelijks ontvangen veel mensen nepmails, nep-verzoeken, en links naar nepwebsites. Waar traditionele vormen  
van criminaliteit afnemen, laat cybercriminaliteit de afgelopen jaren juist een stijging zien en kan één klik op de  
knop duizenden slachtoffers tot gevolg hebben. Dat geldt ook voor de vormen van cybercriminaliteit waarbij  
computers het doelwit zijn: Ddos-aanvallen waarbij organisaties en bedrijven worden platgelegd, ransomware 
waardoor organisaties en bedrijven niet meer bij hun eigen gegevens kunnen. 

Digitaal opkopers loket (DOL) 

Het Digitaal Opkopers Loket (DOL) maakt het registreren van opkopers gemakkelijker voor gemeenten. Opkopers zijn 

wettelijk verplicht zich bij de gemeente te melden als opkoper. 

 

Digitaal opkopers register (DOR) 

Het DOR faciliteert opkopers bij het registreren van de gebruikte en ongeregelde goederen die zij aankopen. Een 

bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de 

verkoper (identificatieplicht) worden geregistreerd. Daarnaast is het DOR gekoppeld aan de database van Stop Heling 

met de aangiftes van gestolen goederen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch, bijvoorbeeld aan de 

hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, is er 

sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.  

 

Districtelijk veiligheidsoverleg 

Het districtelijk veiligheidsoverleg (DVO) is het overleg op het niveau van politiedistrict (tevens de veiligheidsregio), dus 

voor de regio Twente. In dit overleg worden veiligheidsthema’s vanuit de politie en gemeenten met elkaar gedeeld en 

gezocht naar afstemming. Deelnemers zijn de burgemeesters, vertegenwoordiger(s) van het Openbaar Ministerie en 

vanuit de politie de districtschef en een lid van de eenheidsleiding.  

 

High impact crimes 

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, overvallen, straatroof en gewelds-
misdrijven. Deze delicten hebben veel overeenkomsten zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. De impact 
van HIC-delicten is groot. Niet alleen voor het slachtoffer, maar ook voor de directe omgeving. 

 

Begrippenlijst 
____________________ 
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https://vng.nl/artikelen/animatie-zorgcriminaliteit-scheid-het-kaf-van-het-koren


Huis van Herstel  

Het Huis van Herstel in Almelo is bedoeld voor gedetineerden uit de regio Twente die kampen met complexe 

problematiek. Tijdens de laatste fase van hun detentie worden zij naar het Huis van Herstel overgeplaatst vanuit 

bijvoorbeeld de penitentiaire inrichting (PI) Almelo. In het Huis van Herstel werkt de gedetineerde aan een succesvolle 

en veilige terugkeer in de samenleving en een delictvrije toekomst.  

 

Intern meldpunt ondermijningssignalen 

Net als veel andere gemeenten heeft de gemeente Twenterand een intern meldpunt ingericht waar medewerkers van 

de gemeente Twenterand signalen van ondermijning (eventueel anoniem) kunnen melden.  

 

Inspectie J&V 

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) is onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Veel 

mensen en organisaties dragen hun steentje bij aan een veilig en rechtvaardig Nederland zoals de politie, 

marechaussee en de veiligheidsregio’s. De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) kijkt of betrokkenen dit ook 

doen en of hun manier van werken inderdaad bijdraagt aan een veilig en rechtvaardig Nederland.  

 

Ongeregelde goederen 

Goederen die niet tot de algemeen gangbare goederen kunnen worden gerekend. Dit wegens hun aard of uitvoering, 

hun herkomst of de staat waarin ze verkeren. Voorbeelden zijn platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, 

kunstvoorwerpen, auto’s, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio-, en videoapparatuur. 

 

Opiumwet 

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het 

vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden. 

Artikel 13b Opiumwet, ook wel aangehaald als de Wet Damocles, biedt de burgemeester de mogelijkheid 

bestuursdwang toe te passen en woningen of voor het publiek toegankelijke inrichtingen te sluiten als daar sprake is 

van drugshandel.   

 

Platform IVZ 

Binnen het Platform Integrale Veiligheidszorg (IVZ) wordt ambtelijk op regionaal niveau structureel en integraal 

samengewerkt op diverse veiligheidsthema’s en is er gezamenlijk al veel tot stand gebracht. De prioriteiten voor het 

Platform IVZ zijn: woninginbraken & heling, hennep en woonoverlast psychisch kwetsbaren.  

 

Regionaal dashboard veiligheid 

Het regionaal dashboard veiligheid brengt op een snelle en interactieve manier de actuele registraties per onderwerp in 
beeld op basis van politiecijfers. Het is cijfermatige informatie op buurtniveau, gebaseerd op de buurtindeling van het 
CBS. Het dashboard bevat dus geen persoonsgegevens. Wekelijks levert de politie data aan de gemeente, die meteen 
worden ingeladen in het dashboard veiligheid. De politie levert cijfers op buurtniveau over misdrijven en incidenten in 
een aantal categorieën, waaronder: vermogensdelicten, geweldsdelicten, overlast en vernieling, en ondermijning. 

Regionaal risicoprofiel 

Het Regionaal Risicoprofiel dat wordt opgesteld door de Veiligheidsregio Twente toont de risico’s op rampen en crises in 

de veertien Twentse gemeenten. Op basis van een analyse van de aanwezige risico’s in Twente, de omliggende regio’s 

en Duitsland, een overzicht van de incidenthistorie van de afgelopen vijf jaren en een beeld van de maatschappelijke, 

technische en klimaatontwikkelingen, zijn 22 scenario’s nader geanalyseerd op waarschijnlijkheid en impact. Het 

actuele risicoprofiel is hier te raadplegen.  

 

RIEC Oost-Nederland (RIEC-ON) 

Het Regionale Informatie- en Expertise Centrum (RIEC’s) en het Landelijk Informatie- en Expertise Centrum (LIEC) richten 

zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de 

verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC's en het LIEC de publiek-private 

samenwerking bij de aanpak van ondermijning.  

 

Samen Starten 

Door het verbeteren van regionale samenwerking en informatievoorziening tussen PI’s, reclassering en gemeenten en 

organisaties voor zorg- en ondersteuning, krijgt iedere gedetineerde, een gedegen detentie en re-integratieplan 

aangeboden vanaf dag één van detentie.  
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Street-triage   

Streettriage betekent dat een ggz-verpleegkundige en een politieagent samen naar een melding gaan over iemand met 

verward/zorgwekkend gedrag. Om te bepalen of het om een lichamelijk, psychiatrisch, strafrechtelijk of psychosociaal 

probleem gaat. En om vast te stellen welke hulp er nodig is. Het project is gestart in 2019 als pilot, maar is door het grote 

succes structureel gemaakt. 

 

Veiligheidsnetwerk Oost Nederland (VNONL) 

Veiligheidsnetwerk Oost-Nederland is een samenwerkingsverband tussen diverse partners op het gebied van sociale vei-

ligheid. Denk hierbij aan politie, gemeenten, Openbaar Ministerie, belastingdienst, het CCV en RIEC Oost-Nederland. Oost 

Nederland behelst 78 gemeenten. Het gaat om de 5 oostelijke veiligheidsregio’s: Twente, IJsselland, Noord– en Oost Gel-

derland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid.  

 

Veiligheidsregio Twente (VRT) 

Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten.  De 

missie is: ‘Samen werken aan een veilig Twente’. Door samen te werken creëren we meer veiligheid in Twente en heb-

ben we aandacht voor meer veiligheidsrisico’s. Dit sluit goed aan bij de lange traditie van samenwerken in de regio Twen-

te.  

 

Web Bibob 

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een ver-

gunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voor-

komen dat we als overheid criminele activiteiten faciliteren en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide on-

dernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, vragen we waar nodig een advies bij het Landelijk Bureau 

Bibob (LBB).  

 

Wet straffen en beschermen 

Door de Wet straffen en beschermen verandert de manier waarop gevangenisstraffen worden uitgevoerd. De wet is in 

gegaan op 1 juli 2021 en houdt onder andere in dat de voorwaardelijke invrijheidsstelling wordt teruggebracht van 10 

naar maximaal 2 jaar en verlof voor gedetineerden minder  vrijblijvend en vanzelfsprekend wordt.  

 

Wet tijdelijk huisverbod 

De Wet Tijdelijk huisverbod geeft de burgemeester de bevoegdheid om een persoon van wie een ernstige dreiging van 

huiselijk geweld uitgaat tijdelijk (in beginsel 10 dagen) de toegang tot zijn woning te ontzeggen. Tijdens deze periode 

mag de betreffende persoon geen contact opnemen met zijn huisgenoten. De periode wordt benut om andere maatrege-

len te nemen die (de dreiging van) huiselijk geweld kunnen wegnemen. De burgemeester legt het verbod op en kan het 

verbod verlengen tot maximaal vier weken.  

 

Wet verplichte GGZ 

De Wet verplichte ggz is op 1 januari 2020 in werking getreden. De wet beschermt de rechten van psychiatrische patiën-

ten die te maken hebben met verplichte zorg. De wet maakt het mogelijk om ook buiten het psychiatrisch ziekenhuis 

verplichte zorg te geven.  
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