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1. Inleiding 
 
Met de kadernota Veiligheid 2015-2018 is de basis gelegd voor de integrale aanpak van 
veiligheid in de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem. In de kadernota zijn 
de kaders geschetst, prioriteiten gesteld en de algemene doelstellingen bepaalt voor de 
periode 2015 t/m 2018. Om uitvoering te geven aan de kadernota wordt ieder jaar een 
uitvoeringsplan Veiligheid vastgesteld door het college. Het uitvoeringsplan Veiligheid is 
in hoofdlijnen voor de drie gemeenten gelijk. Uiteraard is er plaats voor lokale 
aandachtspunten en problematiek. Voor u ligt het uitvoeringsplan Veiligheid 2015 van de 
gemeente Aalburg waarin de prioriteiten en de strategische thema’s van de kadernota 
Veiligheid nader zijn uitgewerkt. Met dit uitvoeringsplan wordt ook voortgebouwd op 
hetgeen voorgaande jaren bereikt is. 
 
Prioriteiten 

1.  Woninginbraken. 
2.  Voertuigcriminaliteit. 
3. Jeugd, alcohol en drugs. 
4. Georganiseerde criminaliteit. 
 

Strategische thema’s  

- Verkeer en veiligheid. 
- Burgerparticipatie. 
- Huiselijk geweld/ Veilig Thuis!  

 
Regionaal Beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2015-2018  

Het Regionaal Beleidsplan bevat samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, OM en 
politie om de gezamenlijke ambities voor de aanpak van veiligheid waar te maken. De 
vijf regionale veiligheidsthema’s zijn: 

- Woninginbraken, overvallen en straatroof (WOS).  
- Geweld w.o. uitgaansgeweld, huiselijk geweld en VPT (veilige publieke taak). 
- Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen. 
- Ondermijnende criminaliteit w.o. drugshandel, mensenhandel, outlaw motorcycle 

gangs (OMG) en vrijplaatsen. 
- Veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van de burgers. 

 
Om resultaten te bereiken op de vijf veiligheidsthema’s zijn de volgende aanvullende 
samenwerkingsafspraken gemaakt: 

1. Samen informatie delen, veredelen en analyseren (bv. via informatiepleinen), 
probleemgericht werken en burgerparticipatie (the best of three worlds). 

2. Samen kiezen en sturen. 
3. Samen aanpakken bv. door het verstevigen van de BOA - Politie samenwerking in 

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

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 staat de aanpak van de prioriteiten en de strategische thema’s 
beschreven. De prioriteiten en thema’s worden beschreven aan de hand van de 
doelstelling(en), de betrokken actoren, acties en de beleidsmatige inbedding. Hoofdstuk 
3 bevat de organisatorische borging.  
  
Samenwerking 

Dit uitvoeringsplan Veiligheid vloeit voort uit de bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt 
met betrekking tot de bestuursopdracht Veiligheid en Crisisbeheersing in het kader van 
de niet-vrijblijvende samenwerking tussen de gemeenten Aalburg, Werkendam en 
Woudrichem.  
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2. Aanpak prioriteiten en strategische thema’s  
 
Prioriteit 1: Woninginbraken 

 

Doelstelling 2015: 

- Het handhaven of doen afnemen van het absolute aantal woninginbraken ten 

opzichte van 2014.  

 

Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester en wethouder VROM/RO  

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid 

 

Acties in 2015 

Thema Acties 

Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 
 

- Voetjesactie (evt. in samenwerking 
met de buurtpreventieteams). 

- Voorlichtingscampagnes (CCV). 
- Voorlichtingavond(en) met een ex-

inbreker. 
- Banners ophangen.  
- Communicatie over het melden van 

verdachte situaties. 
- Ieder kwartaal het verspreiden van 

informatie over woninginbraken via 
burgernet nieuwsbrief. 

- Het spel: ‘Boef in de wijk’. 
- Een schouw in de wijk.  

Keurmerk veilig wonen 
 

- Aandacht/publiciteit voor het KVW.  

- In overleg met de KVW-
gecertificeerde bedrijven streven 
naar verhogen van het aantal 
gecertificeerde woningen. 

- Inzet promotietruck voor het KVW. 
Integrale aanpak Dongemond 
 

- Participeren in actieoverleg 
woninginbraken (gemeenten en 
politie). 

- Bestrijding mobiel banditisme door 
gerichte controles en acties 
(gemeenten en politie). 

Inspelen op actualiteit/ gerichte 

surveillance 

- Gerichte(re) surveillances om de 
pakkans van inbrekers te 
verhogen. 

- Hotspots in beeld brengen en in 
de gaten houden.  

- Acties gericht op diefstal fietsen, 
babbeltrucs, diefstal uit schuren, 
inbraak sportkantines, diefstal 
machines buitengebied, etc. 
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Toelichting op de acties 

 

Keurmerk Veilig Wonen (KVW) 

Het Keurmerk Veilig Wonen is een veiligheidsinstrument dat bijdraagt aan de sociale 
veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen, buurten en wijken. Door het nemen van 
preventieve maatregelen kunnen inwoners zelf maatregelen treffen om hun woning beter 
te beveiligen waardoor de kans op een inbraak aanzienlijk verkleind wordt. In de 
gemeenten zijn KVW-gecertificeerde bedrijven actief. Met hen wordt afstemming gezocht 
en afspraken gemaakt om meer woningen te certificeren.  
 
Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 

Het is belangrijk inwoners bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om 
woninginbraken tegen te gaan. De uitdaging is om de inwoners te bereiken met deze 
boodschap. Door het stimuleren van burgerparticipatie wordt de sociale controle en 
het toezicht op straat en in de wijk verhoogd en wordt de kans voor criminelen om 
ongezien hun slag te slaan verkleind.  
 
Integrale aanpak Dongemond 

In het actieoverleg woninginbraken worden de actuele aantallen en modus operandi van 
woninginbraken besproken. Vanuit dit overleg worden de gezamenlijke acties afgestemd 
en uitgezet.  
 
Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- Regionaal Beleidsplan ZWB 
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Prioriteit 2: Voertuigcriminaliteit 

 

Doelstelling 2015 

- Afname van het totaal aantal meldingen voertuigcriminaliteit van 5% t.o.v. 2014.  
 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester  

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid  
 
Acties in 2015 

Thema Acties 

Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 
 

- Melden van verdachte situaties. 
- Publicaties.  
- Flyeracties (evt. in samenwerking 

met de buurtpreventieteams) 
gericht op het voorkomen van 
voertuigcriminaliteit. 

- Verspreiden van preventietips via 
communicatie en 
buurtpreventieteams. 

- Donkere Dagen offensief. 
Integrale aanpak Dongemond 
 

- In het actieoverleg woninginbraken 
aandacht vragen voor de  
voertuigcriminaliteit.  

- Bestrijding mobiel banditisme door 
gerichte(re) controles en acties 
(gemeenten en politie). 

Inspelen op actualiteit/ gerichte 
surveillance 

- Gerichte(re) surveillances om de 
pakkans te verhogen. 

- Hotspots en hottomes in beeld 
brengen en monitoren. 

- Inzetten van ANPR-voertuigen 
(politie) voor het scannen van 
verdachte voertuigen/ personen. 

- Inzetten van lokauto’s (politie). 
- Inzichtelijk maken wat de 

werkwijze is en welk automerk 
doelwit is en dit communiceren 
naar de inwoners.  

 

Toelichting op de acties 

 

Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 

Het is belangrijk dat inwoners weten welke automerken gestolen worden en/ of welke 
onderdelen uit die auto’s gehaald worden. Door hier actief over te communiceren en tips 
aan te reiken worden inwoners bewust gemaakt van wat zij zelf kunnen doen om 
voertuigcriminaliteit tegen te gaan en waardevolle spullen uit de auto te halen. 
Bijvoorbeeld door een flyeractie, waarbij een flyer onder de ruitenwisser geplaatst wordt 
als er zichtbaar kostbare spullen in de auto liggen, zodat inwoners zich hiervan bewust 
worden. Ook kunnen inwoners gestimuleerd worden om de eigen omgeving goed in de 
gaten te houden en verdachte situaties melden aan de politie. De uitdaging is om de 
inwoners te bereiken met deze boodschap, hierin kan buurtpreventie een grote rol in 
spelen.  
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Integrale aanpak Dongemond 

In het actieoverleg woninginbraken wordt aandacht gevraagd voor voertuigcriminaliteit, 
de actuele aantallen en de modus operandi (wijze van inbraak) van voertuigcriminaliteit 
inzichtelijk maken, bespreken en gezamenlijke acties daarop afstemmen. 
 

Inspelen op actualiteit/ gerichte(re) surveillance 

Het is lastig om criminelen op heterdaad te betrappen. Er wordt regelmatig in één nacht 
in meerdere auto’s in de directe omgeving ingebroken. Het gaat vaak geruisloos en snel. 
Politie moet gericht surveilleren en verdachte auto’s en personen staande houden en 
waar mogelijk de auto onderzoeken. Hotspots en hottimes worden in beeld gebracht. 
Bij een hotspot gaat het om een geografische clustering van criminele praktijken of 
ongewenste zaken en Bij hottimes gaat het om tijdstippen waarop criminele praktijken of 
ongewenste zaken plaatsvinden. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt wat de 
werkwijze is en welk automerk doelwit is, zodat hierover gecommuniceerd kan 
worden met de inwoners. 
 
Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- Regionaal Beleidsplan ZWB 
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Prioriteit 3: Jeugd, alcohol en drugs  

 

Doelstelling 2015: 

- Overlastgevende jongeren uit de anonimiteit halen. 
- Uitvoering gegeven aan de campagnes en acties die voortvloeien uit Think Before You Drink  

- Per kwartaal inzicht in de actieve jeugdgroepen. 

- Eind 2015 inzicht hebben in het drugsgebruik (registratie op orde). 
- Monitoren van de voortgang van de transitie Jeugdzorg (start per 1 januari 

2015). 
- Minimaal tien controles bij horecabedrijven op het schenken van alcohol aan 

minderjarigen. 
 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester 

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Jeugd en 
beleidsmedewerker Volksgezondheid 

 

Acties in 2015 

Thema Acties 

Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 
 

- Met alle veiligheidspartners 
inzichtelijk maken hoeveel en 
welke jongeren overmatig drugs en 
alcohol gebruiken en waar mogelijk 
met het CJG naar de juiste 
hulpverleningsorganisatie 
verwijzen.  

- Inwoners actief betrekken bij de 
aanpak van jeugdoverlast, n.a.v. 
bijvoorbeeld meldingen van 
overlast. 

Bewustwordingsacties/ scholen - Voorlichtingen op basis- en 
middelbare scholen over het 
gebruik van alcohol en drugs. 

- ‘Verslavingsdagen’ organiseren op 
middelbare scholen. 

- Kluisjescontroles op middelbare 
scholen. 

- Voorlichting door de 
jongerenwerker en Novadic 
Kentron over het gebruik van 
alcohol en drugs. 

- Voorlichting/ training aan jongeren 
over het omgaan met groepsdruk. 

Think Before You Drink 

 

- Uitvoering geven aan de 
campagnes en acties voortkomend 
uit ‘Think Before You Drink’.  

- Bewustwording jongeren en hun 
ouders over de gevolgen van 
overmatig drugs- en 
alcoholgebruik. 

- Voorlichting voor jeugd en hun 
ouders op scholen, kerken en 
andere ontmoetingsplaatsen aan 
jongeren over alcohol en drugs. 

Horecacontroles 

 

- Integrale horecacontroles met de 
betrokken partners. 
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- Actieve controles op straat voor 
het in bezit hebben van alcohol en 
drugs (politie/ BOA). 

- Doorverwijzen naar Halt bij 
minderjarige gebruikers (BOA en 
politie). 

Drugscontroles - Uitvoering geven aan de 
aanbevelingen uit het rapport 
“Over last en drugs”. 

- Doorverwijzen naar Halt bij 
minderjarige gebruikers (BOA en 
politie). 

 

Toelichting op de acties 

 

Bewustwordingsacties/ burgerparticipatie 

Het is belangrijk dat meldingen van inwoners serieus en adequaat opgepakt worden. 

Inwoners moeten actief betrokken worden en zijn om jeugdoverlast aan te pakken. 

Tevens is het belangrijk dat inwoners weten hoe zij jongeren het beste kunnen 

benaderen in situaties waarin zij overlast ervaren.  

 

Bewustwordingsacties/ scholen 

Scholen hebben een belangrijke rol in het tegengaan van overmatig drank- en 

drugsgebruik, zowel preventief als repressief.  

 

Think Before You Drink/ alcoholmatigingsbeleid 

‘Think before you drink’ is een regionaal alcoholmatigingsproject van de 18 gemeenten 

in West-Brabant, GGD West-Brabant, verslavingsinstituut Novadic-Kentron en vele 

andere samenwerkingsorganisaties in de regio. Gezamenlijk wordt ingezet om de trend 

te doorbreken dat jongeren steeds vaker, steeds meer en op steeds jongere leeftijd 

alcohol drinken. De projectleiding ligt in handen van de GGD West-Brabant. Bij alle 18 

gemeenten is alcoholpreventie onder jongeren een speerpunt in de nota 

Volksgezondheid en is het een aandachtspunt bij de aanpak van (integrale) veiligheid. 

Het is belangrijk dat jongeren en hun ouders weten dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor 

hun (overmatig) drank- en drugsgebruik. De veiligheidspartners en het CJG kunnen hen 

hierbij helpen.  

 

Horecacontroles 

Bij integrale horecacontroles zijn diverse partners betrokken zoals de arbeidsinspectie, 

vreemdelingendienst, de voedsel- en warenautoriteit, politie, brandweer en gemeente. 

De  coördinatie ligt bij de gemeente. Er vinden controle plaats bij (para)commerciële 

horecabedrijven op het schenken van alcohol aan minderjarigen en het voldoen aan alle 

andere wettelijke vereisten.  

 

Controle  

Om alcohol- en drugsoverlast op straat tegen te gaan is actieve controle van de politie 

en de BOA nodig. Dit zal vooral gebeuren op basis van meldingen van de inwoners en 

mogelijk na veldonderzoek van Novadic-Kentron of jongerenwerk. Bij constatering van 

gebruik door minderjarigen is doorverwijzen naar Halt door de BOA en/of politie 

noodzakelijk. 
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Drugscontroles 

In opdracht van de samenwerkende gemeenten is er onderzoek gedaan naar de overlast 

door drugsgebruik. De aanbevelingen uit het rapport gaan onderdeel uitmaken van het 

uitvoeringsplan Volksgezondheid 2015. Omdat de aanbevelingen integraal opgepakt 

worden, maakt dit ook onderdeel uit van dit uitvoeringsplan. 

 

Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- Nota Volksgezondheid 
- Algemeen Plaatselijke Verordening, hoofdstuk 8A 
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Prioriteit 4: Georganiseerde criminaliteit 

 
Doelstelling 2015 

- Het geven van uitvoering aan het districtelijk vastgesteld BIBOB beleid op het 

gebied van drank- en horeca, bouwen en milieu. 

- Het voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit gebruik maakt van 

gemeentelijke faciliteiten door bewustwording bij collega’s te vergroten. 

- Het structureel bespreken en aanpakken van signalen van georganiseerde 

criminaliteit. 

- Het voorkomen dat 1% motorclubs (waarvan de leden zichzelf buiten de wet 

stellen) zich vestigen in de gemeente. 

 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester 
ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid, VROM,  

milieu en Inwoners 
 

Acties voor 2015 

Thema Acties 

Beeldvorming en aanpak georganiseerde 

criminaliteit 

 

 

- Waar nodig uitvoering geven aan 
de resultaten van het 
ondermijningsbeeld. 

- Waar nodig de aanbevelingen uit 
de quickscan implementeren. 

- Signalen en vermoedens van 
georganiseerde criminaliteit 
structureel binnen de gemeente 
en met de politie bespreken. 

- Actief contact onderhouden met 
het RIEC over de signalen van 
georganiseerde criminaliteit. 

BIBOB 

 

- Actief meewerken aan het 
opstellen van het districtelijk 
BIBOB beleid op de terreinen 
horeca, bouwen en milieu. 

- Implementeren van BIBOB beleid 
op deze terreinen en er zorg voor 
dragen dat de vakafdelingen hier 
uitvoering aan geven.  

- Onderzoeken of BIBOB op andere 
terreinen toegepast moet 
worden, als subsidies, 
aanbestedingen en/of 
evenementen. 

- Alle horeca aanvragen BIBOB 
toetsen en waar nodig 
ondersteunen vragen bij het 
RIEC. 

- Alert zijn op aanvragen waar 
mogelijk sprake zou kunnen zijn 
van vestiging van 1% 
motorclubs.  
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Toelichting op de acties 

 

Beeldvorming 

De gemeenten hebben in 2014 meegewerkt aan het ondermijningsbeeld en de quick 

scan. Het ondermijningsbeeld heeft inzicht gegeven in welke criminaliteitsvormen er zijn 

in de gemeente. De quick scan heeft inzichtelijk gemaakt hoe de bestuurlijke 

weerbaarheid van de gemeente is en hoe het staat met de informatiepositie ten opzichte 

van de georganiseerde criminaliteit. In het rapport staat beschreven hoe de gemeente 

dit zou kunnen verbeteren. Het is belangrijk te bepalen of en waarmee in 2015 aan de 

slag gegaan wordt.   

 

Aanpak georganiseerde criminaliteit 

Gemeenten, politie en andere partners moeten alle vormen van georganiseerde 

criminaliteit hard aanpakken. In een criminele organisatie zijn veel mensen verweven. 

Het is belangrijk de specialisten aan te pakken die niet makkelijk vervangbaar zijn, 

waardoor het productieproces verstoord wordt. Daarom is het belangrijk om signalen 

van alle collega’s op bepaalde momenten met elkaar te bespreken en deze vervolgens te 

delen met het RIEC en mogelijk andere partners.   

 

BIBOB beleid 

De gemeenten hebben BIBOB beleid op het gebied van horeca. In Aalburg en 

Werkendam is er ook beleid op het gebied van bouwen. Districtelijk wordt er nieuw 

BiBOB beleid ontwikkeld op het gebied van horeca, bouwen en milieu. De gemeenten 

werken actief mee aan de totstandkoming van dit nieuwe beleid en gaan er in 2015 

uitvoering aan geven. Het is belangrijk dat collega’s van de vakafdeling hier ook 

uitvoering aan geven. Tevens wordt in 2015 bepaald of BIBOB beleid nog op andere 

terreinen moet worden toegepast.  

 

Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- BIBOB-beleidsregels 
- RIEC-convenant  
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Strategisch thema: Verkeer en veiligheid 

 

Doelstelling 2015 

- Minimaal 5 snelheidscontroles door de politie.   
- Het verhogen van de bewustwording bij (jonge) bestuurders op het rijgedrag bij 

gebruik van alcohol en drugs en de risico’s en gevaren voor de omgeving bij te 
hard rijden.  

 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester en wethouder Verkeer 
ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid en Verkeer  
 

Acties voor 2015 

Thema Acties 

Snelheidscontroles 

 

- Er zijn minimaal 5 snelheids-
controles. De locaties worden in 
overleg met de gemeente en 
politie bepaald. De politie geeft 
een terugkoppeling van de 
controle 

Bewustwordingsacties 

 

- Broemdagen voor ouderen. 
- Fietsverlichtingsactie. 
- Maak van de nul een punt van de 

Provincie Noord Brabant. 
- Inzet van het BOB-team bij 

evenementen en/of 
verkeerscontroles. 

- Brom Effe Normaal. 
 
Toelichting op de acties 

 
Snelheidscontroles 

Het is belangrijk dat er naast voorlichting en/of bewustwordingsacties ook repressief 
wordt opgetreden door de politie tegen snelheidsovertreders. Het is belangrijk dat de 
gemeente samen met de politie de locaties vaststelt waar gecontroleerd moet worden.   
 
Bewustwordingsacties 

De gemeente organiseert samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) allerlei acties om 
het rijgedrag van weggebruikers positief te beïnvloeden en hen te waarschuwen van 
gevaren in het verkeer.  

 
Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- Verkeersbeleidsplan 
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Strategisch thema: Burgerparticipatie: Buurtpreventie, Burgernet en 

Buurtbemiddeling 

 

Doelstelling 2015 

- Het starten van een nieuw buurtpreventieteam. 

- Het continueren van de bestaande buurtpreventieteams. 

- Eind 2015 5% meer deelnemers aan burgernet t.o.v. 2014. 

- Onderzoek naar de mogelijkheden voor het toepassen van buurtbemiddeling.  

 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester  

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid en Welzijn 

 

Acties voor 2015 

Thema Acties 

Buurtpreventie - Starten nieuw team. 
- Continueren bestaande teams. 
- Buurtpreventieteamleden trainen. 
- Gezamenlijke bijeenkomsten. 
- Per kwartaal een nieuwsbrief 

verspreiden. 
- Door publicaties en media-

aandacht buurtpreventie onder de 
aandacht brengen.  

- Uitvoering geven aan ‘Boef in de 
Wijk’. 

Burgernet - Publicaties. 
- Per kwartaal burgernet berichten 

versturen naar deelnemers. 
- Actief leden werven voor 

burgernet.  
Buurtbemiddeling - Vooralsnog één pilot draaien om 

te beoordelen of dit een nuttig 
instrument is.  

Samen doen (Aalburg)  - Uitvoering geven aan projectplan 
samen doen. 

 
Toelichting op de acties 

 
Buurtpreventie 
In de drie gemeenten zijn zes buurtpreventieteams actief, elk team heeft specifieke 
aandachtspunten, die aansluiten bij de situatie in de buurt. Vaak is dat woninginbraak, 
maar ook verkeersveiligheid of jeugdoverlast staan bij sommige teams hoog op de 
agenda. Een buurtpreventieteam bestaat uit inwoners van een wijk, gemeente en politie. 
Initiatieven vanuit de inwoners worden ondersteund en daar waar mogelijk gefaciliteerd 
door gemeente en politie.  

 
Burgernet 
Door het gebruik maken van Burgernet werken inwoners samen met de gemeente en 
politie aan de veiligheid in hun buurt. Het helpt verdachte of vermiste personen op te 
sporen. Tevens wordt het ingezet om bewustwording op bijvoorbeeld woninginbraken te 
verhogen bij deelnemers door het verspreiden van nieuwsbrieven.   
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Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige voorziening die buren en buurtgenoten helpt 
hun conflicten met elkaar op te lossen door het inzetten van vrijwillige 
buurtbemiddelaars. De bemiddeling houdt in dat getrainde onafhankelijke vrijwilligers 
naar het verhaal van beide partijen luisteren. Ze geven geen oordeel en zijn neutraal. 
Het is de bedoeling dat de ruziënde partijen zelf hun conflict oplossen. 
 
Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018.  
- Plan van aanpak buurtpreventie. 
- Beleid burgerparticipatie.  
- ‘Samen doen’ (Aalburg).  
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Strategisch thema: Veilig thuis/ huiselijk geweld 

 

Doelstelling 2015 

- Huiselijk geweld uit de anonimiteit halen. 
- Alle zaken van huiselijk geweld worden besproken. 
- Indien noodzakelijk uitvoering geven aan de Wet tijdelijk Huisverbod. 
- Het monitoren van de voortgang van ‘veilig thuis!’ (start per 1 januari 2015). 

 
Actoren 

portefeuillehouder(s) Burgemeester  

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid en 

beleidmedewerker Jeugd/ Volksgezondheid 
 

Actoren 

Portefeuillehouder(s) Burgemeester, wethouder Volksgezondheid 

ambtelijk ‘trekker’ Beleidsmedewerker Veiligheid en 

beleidmedewerker Jeugd/volksgezondheid 
 

Acties voor 2015 

Thema Acties 

Huiselijk geweld uit de anonimiteit halen 

 

 

 

- Ieder half jaar een publicatie over 
huiselijk geweld. 

- Bij behoefte een voorlichting 
organiseren voor de professionals 
over omgaan met huiselijk geweld. 

Veiligheidshuis Breda 

 

- Afspraken maken met het 
Veiligheidshuis over de 
terugkoppeling van besproken 
zaken naar de gemeente. 

Wet Tijdelijk Huisverbod - Indien noodzakelijk, uitvoering 
geven aan de Wet Tijdelijk 
Huisverbod. 

Veilig Thuis! - Monitoren van de voortgang van 
‘Veilig Thuis’ waar vanaf 1 januari 
2015 mee wordt gestart. 

 
Toelichting op de acties 

 

Huiselijk geweld uit de anonimiteit halen 

Het aantal slachtoffers van huiselijk geweld is groter dan dat van enig ander type 

geweld. Het komt overal voor in alle milieus en bij alle culturen. Op huiselijk geweld rust 

nog altijd een taboe. Het is van belang om dit uit de anonimiteit te halen, zodat het 

makkelijker is voor betrokkenen om hier melding van te maken. Bij een melding kan 

hulpverlening gestart worden.  

 

Veiligheidshuis Breda/ Veilig Thuis! 

Alle huiselijk zaken worden besproken. Het CJG wil betrokken worden bij de aanpak als 
er kinderen betrokken zijn en wil voorkomen dat verschillende partijen zonder daarbij op 
de hoogte te zijn van elkaars inzet in een gezin werkzaam zijn. Er moet één 
casemanager zijn.  
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Wet Tijdelijk Huisverbod 

Met de wet tijdelijk huisverbod heeft de burgemeester de bevoegdheid om een 
huisverbod op te leggen bij (dreigend) huiselijk geweld of (een ernstig vermoeden van) 
kindermishandeling. Het verbod houdt in dat een pleger van huiselijk geweld 10 dagen 
de woning niet in mag en geen contact mag hebben met het slachtoffer of de kinderen. 
In deze “afkoelingsperiode” is het van groot belang dat hulpverlening opgestart wordt.  
 
Veilig Thuis 

Veilig thuis is een samenvoeging van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het 
Algemeen Meld- en adviespunt Kindermishandeling (AMK). Dit is op 01 januari 2015 van 
kracht. Het is 24 uur per dag bereikbaar voor ondersteuning en advies voor zowel 
burgers als professionals. Veilig Thuis richt zich op onveiligheid en risico bij kinderen en 
volwassenen bij wat mogelijk duidt op huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  
 

Beleidsmatige inbedding 

- Kadernota Veiligheid 2015-2018  
- Convenant Veiligheidshuis 
- Wet tijdelijk huisverbod 
- Veilig Thuis! 
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3. Organisatorische borging  
 

Bestuurlijke coördinatie 

De burgemeester is de portefeuillehouder van de meeste prioriteiten en heeft de 
bestuurlijke coördinatie. De burgemeester wordt daarin ondersteund en geadviseerd 
door de beleidsmedewerker veiligheid.  
 

Ambtelijke coördinatie 

Veiligheid zit op veel plekken verweven binnen de ambtelijke organisatie. De centrale 
rol, verantwoordelijkheid en coördinatie ligt bij de beleidsmedewerker veiligheid. Het is 
belangrijk dat integraal aan dit thema wordt gewerkt en dat duidelijk is wie waarvoor 
verantwoordelijk is. Het is belangrijk dat het managementteam op de hoogte is en waar 
nodig capaciteit vrijmaakt.  
 

Beleidscyclus 

Het uitvoeringsplan Veiligheid 2015 is tot stand gekomen in overleg met de drie 
gemeenten en met de gebiedsofficier en de teamchef van de politie.  
 
Op 11 november 2014 is het uitvoeringsplan Veiligheid 2015 vastgesteld door het 
college. Het uitvoeringsplan wordt als bijlage bij de kadernota Veiligheid gevoegd, zodat 
de raad hiervan kennis kan nemen. 
 
Evaluatie 
De evaluatie van het uitvoeringsplan vindt eind 2015 plaats. 

 
 

 
 


