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1. Inleiding 
 

 
Waarom een kadernota Veiligheid? 
Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften. Deze kadernota Veiligheid bevat de hoofdlijnen van het 
veiligheidsbeleid van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem voor de periode 2015-2018. Veel partijen 
zoals politie, maatschappelijke organisaties, ondernemers en natuurlijk de inwoners zelf hebben invloed op de mate en 
beleving van veiligheid. De inzet op veiligheid is alleen effectief als iedereen met elkaar samenwerkt en actief meewerkt 
aan het realiseren van drie veilige en leefbare gemeenten, met als regiehouder de gemeenten. De kadernota Veiligheid is 
gebaseerd op de uitgangspunten van het kernbeleid veiligheid van de VNG.    

 
Doel: Het nog meer optimaliseren van de veiligheid   
Inwoners voelen zich veilig in de gemeenten. Het gevoel van veiligheid kan nog vergroot worden, als de criminaliteit en 
de overlast verder worden teruggedrongen. Dat staat dan ook centraal in deze kadernota.  

 
Missie 
De gemeenten streven ernaar dat inwoners veilig  zijn en zich veilig voelen in een leefbare samenleving .  

 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het beeld van de huidige veiligheidssituatie in de gemeenten op hoofdlijnen geschetst. In 
hoofdstuk 3 staan de prioriteiten beschreven voor de jaren 2015-2018. Per prioriteit wordt de doelstelling en in 
hoofdlijnen de aanpak beschreven. In hoofdstuk 4 komen de strategische thema’s aan bod, die op dezelfde 
wijze worden uitgewerkt als de prioriteiten. Tot slot wordt in hoofdstuk 5 de organisatorische borging van de 
kadernota Veiligheid beschreven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Huidige veiligheidssituatie 
Om te bepalen wat de komende periode bereikt moet gaan worden, is het belangrijk een goed beeld te 
hebben van de huidige veiligheidssituatie. We baseren ons daarbij op objectieve gegevens als politiecijfers en 
cijfers van andere veiligheidspartners. Voor de subjectieve informatie is gebruik gemaakt van de enquête 
leefbaarheid en veiligheid 2014. Hieronder worden de uitkomsten op hoofdlijnen geschetst. De uitgebreide 
analyse is als bijlage 1 toegevoegd. Bijlage 2 betreft de evaluatie van de kadernota Veiligheid 2010-2014.  

 
2.1 Veiligheidsbeeld Aalburg, Werkendam en Woudrich em 
Het volgende valt op in het veiligheidsbeeld over de afgelopen jaren:  

 

Totaal aantal van alle incidenten 
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Het totaal aantal incidenten is de afgelopen vier jaar in de gemeenten Aalburg en Woudrichem gedaald. In 
Werkendam is het totaal aantal incidenten toegenomen. 

 

Woninginbraken 
Het aantal woninginbraken in de gemeente Werkendam is hoger dan in Aalburg en Woudrichem. In de kernen 
gelegen aan de A27 worden meer woninginbraken gepleegd.  

 

Voertuigcriminaliteit 
Het aantal incidenten voertuigcriminaliteit is in de drie gemeenten gestegen. Ook hierbij valt op dat de kernen 
aan de A27 regelmatiger doelwit zijn. Vaak is er sprake van series, dat wil zeggen dat er bij meerdere auto’s 
in straten of kernen in één nacht wordt ingebroken.   

 

Jeugd uit beeld 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is gedaald. Conform de BEKE-methodiek1 zijn er geen 
jeugdgroepen meer aanwezig in de drie gemeenten, terwijl er nog wel jeugdgroepen zijn. De 
jeugdgroepen die niet voldoen aan de beschrijving van de BEKE- methodiek moeten ook goed in beeld 
gebracht worden om hier effectief op te kunnen sturen. Uit onderzoek blijkt dat jeugdigen het gebruik van 
alcohol en drugs acceptabel en normaal vinden, ondanks dat zij redelijk bewust zijn van de gevaren. De 
rol van ouders blijft een belangrijke rol hierin spelen.     

 

Huiselijk geweld 
Het aantal incidenten van huiselijk geweld is gestegen in Aalburg en Werkendam en gedaald in Woudrichem. Dit kan 
betekenen dat men eerder bereid is om melding/aangifte te doen bij de politie en/of dat de omvang van huiselijk geweld is 
toegenomen.  
 
Veilige publieke taakuitvoering 
In de drie gemeenten is een gering aantal incidenten bekend over veilige publieke taakuitvoering.  
 

Georganiseerde criminaliteit 
Het is voor de gemeenten moeilijk om de omvang van georganiseerde criminaliteit in kaart te brengen. Op het 
gebied van drank- en horeca hebben de gemeenten BIBOB-beleid vastgesteld. Uit onderzoeken, zoals het 
ondermijningsbeeld en de quickscan krijgen de gemeenten een beter beeld van de omvang en vormen van 
georganiseerde criminaliteit, zodat dit aangepakt kan worden. Er zijn verschillende verklaringen en 
omstandigheden waardoor de gemeenten mogelijk doelwit zijn voor criminele activiteiten. De geografische 
ligging aan de A27 en de makkelijke verbinding met de A15 en A59  zorgen voor een goede bereikbaarheid en 
vluchtwegen. Tevens is het een landelijk gebied met afgelegen locaties waar criminele activiteiten minder snel/ 
helemaal niet opvallen. Ook is het toezicht van de politie hier minder dan bijvoorbeeld in de randstad. 

Twee grootste aandachtspunten: te hard rijden en to ezicht van politie en BOA 
Bewoners vinden ‘te hard rijden’ en met name ‘zwaar’ verkeer in de kernen een grote bron van ergernis. 
Tevens vindt men het toezicht van de politie en BOA (Buitengewoon Opsporingambtenaar) minimaal, blijkt uit 
de enquête leefbaarheid en veiligheid 2014.    

 

3.  Prioriteiten 
 

 3.1. Proces  
Op 30 juni 2014 zijn de raadsleden van de drie gemeenten op het politiebureau geïnformeerd over het huidige 

                                                             
1
 De BEKE-methodiek brengt problematische jeugdgroepen in beeld en verdeeld deze onder in hinderlijk, overlastgevend of criminele jeugdggroep. 

Op basis daarvan volgt een integrale aanpak. 
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veiligheidsbeeld van de gemeenten. De aanwezige raadsleden zijn geïnformeerd over de evaluatie van de kadernota 
Veiligheid 2010-2014, de uitkomsten van de enquête leefbaarheid en veiligheid 2014 en de veiligheidsanalyse 2014. De 
raadsleden hebben aangegeven waar volgens hen prioriteiten behoren te liggen in 2015 t/m 2018 en waar niet. De 
uitkomsten zijn als volgt: 

Veilige woon- en 

leefomgeving 

Bedrijvigheid en 

veiligheid 

Jeugd en veiligheid Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid 

Woninginbraken 

6 

Bedrijventerreinen 

2             1 

Jeugdoverlast 

1 

Verkeer en veiligheid 

5 

Polarisatie/radicalisering 

1 

Voertuigcriminaliteit 

3 

Evenementen 

 

Jeugdcriminaliteit 

1                1 

Brandveiligheid Georganiseerde criminaliteit 

5 

Drugs- en alcoholoverlast 

1                    1    

Veilig uitgaan 

2 

Alcohol en drugs 

3 

Externe veiligheid Veilige publieke taak 

2 

Geweld op straat/ 

bedreigingen 

Winkelcentra  Crisisbeheersing Informatieveiligheid 

2 

Kwaliteit woonomgeving     

Subjectieve veiligheid 

2 

    

Overlast tussen bewoners     

Huiselijk geweld 

1 

    

Burgerparticipatie 

1 

    

* Groen zijn de thema’s waar volgens raadsleden prioriteit aan gegeven moet worden 
** Rood zijn de thema’s waar volgens raadsleden geen/minder prioriteit aan gegeven moet worden 

 
 3.2 Prioriteiten Kadernota Veiligheid 2015-2018 
De portefeuillehouders hebben, op basis van de veiligheidsanalyse 2014, de evaluatie kadernota Veiligheid 2010-2014, 
de enquête leefbaarheid en veiligheid en de prioritering door de raadsleden, in onderling overleg de volgende prioriteiten 
vastgesteld:  

1. Woninginbraken; 

2. Voertuigcriminaliteit; 

3. Jeugd, alcohol en drugs; 

4. Georganiseerde criminaliteit. 

Hieronder worden de prioriteiten beschreven. Per prioriteit wordt het thema beschreven, de doelstelling bepaalt en de 
aanpak in hoofdlijnen omschreven voor de periode 2015-2018.  

De prioriteiten worden ieder jaar specifiek uitgewerkt in een  uitvoeringsplan Veiligheid.  

In bijlage 3 treft u een overzicht aan met alle partners die betrokken worden bij de uitvoering van de kadernota Veiligheid 
2015-2018.  

 
3.2.1  Prioriteit Woninginbraken 

 
Beschrijving thema 
Iedere woninginbraak is er één teveel en veroorzaakt schade, zowel emotioneel als financieel. Het veiligheidsgevoel 
wordt aangetast en men voelt zich minder prettig in de eigen woon- en leefomgeving. Ook het voorkomen van het 
waterbedeffect (het verschuiven van inbraken van de ene gemeente naar de andere) en het tegengaan van criminaliteit 
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zijn redenen dat dit thema prioriteit heeft. Door zowel preventieve maatregelen als repressief optreden van de politie 
moet dit worden aangepakt. Een gezamenlijke, integrale aanpak is vereist.   

 

Doelstellingen 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op deze prioriteit ligt op het gebied van: 

 

Bewustwording / verantwoordelijkheid inwoners 

Onze inwoners moeten zich bewust en verantwoordelijk voelen van de eigen mogelijkheden om de kans op een 
woninginbraak te  verkleinen. De gemeenten kunnen hen hierin voorzien van preventietips. Digitale media, als 
Facebook, Twitter en Burgernet worden gebruikt om inwoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op 
het gebied van woninginbraken. 

 

Toepassen Keurmerk Veilig Wonen 

Woningen met het Keurmerk Veilig Wonen hebben tot 90% minder kans op een geslaagde inbraak. Het keurmerk 
werkt preventief tegen woninginbraak, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat door eisen te stellen aan het 
ontwerp van de woonomgeving, het wooncomplex en de individuele woning. Door het nemen van preventieve 
veiligheidsmaatregelen kunnen inwoners ook zelf veel doen om inbraak te voorkomen.  

 
Burgerparticipatie verhogen 

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.  

 

Gerichtere surveillance 

De surveillance in de gemeenten moet gerichter plaatsvinden om de pakkans van inbrekers te verhogen. 
Zogenoemde hotspots (locaties waar veel wordt ingebroken) moeten goed in beeld gebracht worden en in de gaten 
worden gehouden.   
 

 
3.2.2  Prioriteit Voertuigcriminaliteit 

 
Beschrijving thema 

Het aantal meldingen voertuigcriminaliteit is gestegen in de drie gemeenten. Voertuigcriminaliteit heeft emotionele en 
financiële impact op inwoners. Gezien de toename van het aantal meldingen voertuigcriminaliteit en de impact die dit delict 
heeft op de bewoners. Door zowel preventieve maatregelen van de gemeente als repressief optreden van de politie moet 
dit worden aangepakt. Een gezamenlijke, integrale aanpak is vereist.   

 

De algemene doelstelling en op dit thema luid en: 
 
1) Een jaarlijkse afname van het aantal woninginbraken in de gemeente Werkendam van 5% ten       
opzichte van het voorafgaande jaar.  
 
2) Het handhaven of doen afnemen van het absolute aantal woninginbraken in de gemeenten Aalburg en 
Woudrichem ten opzichte van 2014.  
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Doelstelling 2018 
 
 
 
 
 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op deze prioriteit ligt op het gebied van: 

 

Bewustwording / verantwoordelijkheid inwoners 

De inwoners moeten zich bewust en verantwoordelijk voelen van de eigen mogelijkheden om de kans op 
voertuigcriminaliteit te verkleinen. De gemeenten kunnen hen hierin voorzien van preventietips. Digitale media, als 
Facebook, Twitter en Burgernet worden gebruikt om inwoners op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen op 
het gebied van voertuigcriminaliteit. 

 

Burgerparticipatie verhogen 

Door het stimuleren van burgerparticipatie wordt het toezicht op straat en in de wijk verhoogd en wordt de kans voor 
criminelen om ongezien hun slag te slaan verkleind. Tevens worden inwoners aangemoedigd verdachte situaties altijd te 
melden bij de politie.  

 

Gebiedsgerichte aanpak 

In samenwerking met de politie een gebiedsgerichte aanpak opzetten. De “hotspots”2 en “hottimes”3 bepalen. Hier kan 
gerichter op gesurveilleerd worden door de politie. 

 

Gerichtere surveillance 

De surveillance in de gemeenten moet gerichter plaatsvinden om de pakkans van inbrekers te verhogen. 
Zogenoemde hotspots moeten goed in beeld gebracht worden en in de gaten worden gehouden. De politie kan 
hiervoor ANPR-voertuigen (kentekenregistratie) of lokauto’s inzetten. Verdachte voertuigen en personen moeten 
direct aangepakt worden. 

 
 
 
3.2.3  Prioriteit jeugd, alcohol en drugs 
  
Beschrijving thema 

Jongeren zijn een risicogroep vanwege het  experimenteren met alcohol en drugs. Zij zijn kwetsbaar en hebben in 
sommige situaties te maken met groepsdruk. Hun lichaam en hersenen zijn nog niet volgroeid en daarom zijn zij extra 
kwetsbaar voor het gebruik van alcohol en drugs. Door alcohol en drugs wordt het gedrag van jongeren beïnvloed. Men 
verricht bijvoorbeeld makkelijker vernielingen en mishandelingen, omdat de normgrens vervaagt. Uit het regionaal 
onderzoek van de GGD blijkt dat bijna 40% van de jongeren zijn of haar eerste glas alcohol drinkt onder de 16 jaar. Van 
dit percentage geeft ongeveer 50% aan dat hun ouders dit goed vinden.  

In 2014 zijn op de 4 scholen voor voortgezet onderwijs in de drie gemeenten ruim 1300 jongeren via een enquête 
bevraagd naar hun drugsgebruik. Ruim 8% geeft aan drugs te gebruiken, zowel soft als harddrugs. De helft van deze 8% 
geeft aan te experimenteren, de andere helft geeft aan regelmatig te gebruiken.  

                                                             
2 Bij een hotspot gaat het om een geografische clustering van criminele praktijken of ongewenste zaken 
3 Bij hottimes gaat het om tijdstippen waarop criminele praktijken of ongewenste zaken plaatsvinden 

De algemene doelstelling op dit thema luidt:  
 
Een jaarlijkse afname realiseren van het totale aantal meldingen voertuigcriminaliteit in de drie 
gemeenten van 5% ten opzichte van het voorgaande jaar.  
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Doelstellingen 2018 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op deze prioriteit ligt op het gebied van: 

 
Think Before You Drink / alcoholmatigingsbeleid 
De campagnes en acties voortkomend uit Think Before You Drink worden actief en gericht ingezet in de gemeenten. De 
nadruk ligt op het bewust maken van jongeren en hun ouders over de gevolgen van overmatig alcoholgebruik.  
 
Horecacontroles 

Ieder jaar vinden er minimaal tien (integrale) horecacontroles in iedere gemeente plaats. Het gaat hierbij o.a. om het 
schenken van alcohol aan minderjarigen.  

 
Preventief 

Voorlichting op scholen, kerken en andere ontmoetingsplaatsen aan jongeren over alcohol en drugs. Ouders moeten 
betrokken worden bij deze voorlichting en zij moeten bekendgemaakt worden met de gevaren van alcohol en drugs en de 
invloed die zij hebben in het bewustwordingsproces. Ook moet er aandacht zijn voor de groepsdruk die jongeren kunnen 
ervaren. 

 
Repressief 

Actief op straat controleren op het in bezit hebben van alcohol en drugs door de politie en de BOA. Waar mogelijk 
verwijzen naar  Halt of verbaliseren.  

 
Hulpverlening 

Alle veiligheidspartners brengen de jongeren die overmatig drugs en alcohol gebruiken in kaart en samen met het CJG 
(Centrum Jeugd en Gezin) worden zij naar de juiste hulpverleningsorganisatie verwezen.  

 

Burgerparticipatie 

Inwoners kunnen actief betrokken worden bij de aanpak van jeugdoverlast. Zij ervaren de overlast en melden dit bij de 
gemeente en/of de politie. De melding wordt besproken met de wijkagent(en) en de jongerenwerker.  

Er wordt per melding en locatie gezocht naar een passende oplossing om de overlast tegen te gaan en bespreekbaar te 
maken.  

 

De algemene doelstellingen op dit thema luiden: 
 
1) Er wordt jaarlijks actief uitvoering gegeven aan de campagnes en acties die voortvloeien uit Think Before You 
Drink en/of het alcoholmatigingsbeleid om de bewustwording bij jongeren en hun ouder(s) te verhogen. 
 
2) Ieder jaar vinden er  tien controles per gemeente plaats bij zowel commerciële bedrijven als paracommerciële 
instellingen om te controleren op het schenken van alcohol aan minderjarigen. 
 
3) Ieder kwartaal worden de jeugdgroepen inzichtelijk gemaakt.  
 
4) Er wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen uit het rapport ‘over last en drugs’.    
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De algemene doelstellingen voor dit thema luiden: 
 

1) Er wordt zoveel als mogelijk voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit gebruik maakt van de 
gemeentelijke faciliteiten. 

 
2) In 2018 hebben de gemeenten BIBOB-beleid op het gebied van horeca, WABO en milieu. Binnen de 
kaders van dit beleid worden de  vergunningaanvragen getoetst. 

 
3) In 2018 zijn er nog steeds geen 1% motorclubs (waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen) 
aanwezig in de gemeenten. 

 
4) In 2018 hebben de gemeenten meer zicht op de aanwezigheid van georganiseerde criminaliteit, door 
het structureel bespreken van signalen en vermoedens.  

3.2.4  Prioriteit Georganiseerde criminaliteit 
 

Beschrijving thema 

De georganiseerde criminaliteit kenmerkt zich door samenwerking en logistiek, streven naar criminele winst en het niet 
primair belang stellen in legale bedrijfsuitvoering. Het netwerk van georganiseerde criminaliteit dat zich onder de 
oppervlakte bevindt, houdt zich in de eerste plaats bezig met ernstige delicten, zoals mensenhandel, drugshandel en 
afpersing. In de tweede plaats hebben deze netwerken grote invloed op veel voorkomende soorten criminaliteit die in de  
samenleving plaatsvinden, als  woninginbraken en hennepteelt, maar ook met de  problematiek  rondom de motorclubs.  
Georganiseerde criminaliteit tast de objectieve en subjectieve veiligheid in gemeenten aan. Er is sprake van een 
verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. Door onwetendheid of onoplettendheid worden aan criminele netwerken 
(onbedoeld) vergunningen, uitkeringen en/ of subsidies verstrekt. De bestuurlijke aanpak kenmerkt zich door integraal de 
bewegingsruimte voor deze vormen van criminaliteit in te perken en te voorkomen. Daarbij gaan de bestuursrechtelijke, 
strafrechtelijke en fiscale aanpak hand in hand. Daarom zijn de drie gemeenten aangesloten bij het Regionaal Informatie 
en Expertise Centrum ( RIEC).  
 
Doelstellingen 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op deze prioriteit ligt op het gebied van: 

 

Bestuurlijke weerbaarheid aanpak georganiseerde criminaliteit 

De gemeenten hebben in het eerste kwartaal van 2014 meegewerkt aan het ‘ondermijningsbeeld’ en in het najaar van 
2014 aan de quick scan in samenwerking met het RIEC om zicht te krijgen op de georganiseerde criminaliteit in de 
gemeenten. De resultaten hiervan zijn in het najaar van 2014 bekend. Het ondermijningsbeeld geeft inzicht in de 
ondermijnende criminaliteit in de gemeente en zicht op fenomenen (bijvoorbeeld hennepteelt, witwassen of 
vastgoedfraude). De quick scan brengt in kaart hoe de informatiepositie en het huidig niveau van de bestuurlijke 
weerbaarheid (het vermogen om klappen op te vangen) van de gemeente is met betrekking tot georganiseerde 
criminaliteit. In de quick scan staan aanbevelingen die gefaseerd kunnen worden ingevoerd teneinde de weerbaarheid te 
versterken. Om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken, moeten gemeenten, politie en andere partners integraal 
optreden. 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.  

 
BIBOB beleid 

Op dit moment hebben de gemeenten BIBOB-beleid op het gebied van horeca. In Aalburg en Werkendam is er ook 
beleid op het gebied van bouwen.  
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Er wordt afgestemd of BIBOB beleid op meerdere terreinen moet worden toegepast en hoe hier uitvoering aan gegeven 
kan worden.  

 

1% motorclub 

Een 1% motorclub is een motorclub waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen, de motorclub heeft vaak een eigen 
subcultuur. Er is vaak sprake van rivaliteit tussen de motorclubs. De gemeenten moeten voorkomen dat er zich een 
motorclub in de gemeenten vestigt, gelet op de criminele activiteiten die hiermee gepaard kunnen gaan.  

 

4.  Strategische thema’s 
 

4.1 Algemeen 
Naast de prioriteiten wordt ook tijd en aandacht besteed aan 3 strategische thema’s in de periode 2015-2018. Het gaat 
hierbij om de volgende strategische thema’s : 

1. Verkeer en veiligheid; 

2. Burgerparticipatie; 

3. Huiselijk geweld/ veilig thuis.  

 

Hieronder worden de strategische thema’s beschreven. Per strategisch thema komt de doelstelling en de aanpak in 
hoofdlijnen voor de periode 2015-2018 aan bod. Ook de strategische thema’s worden ieder jaar specifiek uitgewerkt in 
een uitvoeringsplan Veiligheid.  

 
4.1.1 Strategisch thema verkeer en veiligheid  

 
Beschrijving thema  
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeersdeelnemers, in relatie tot het wegbeheer/de 
infrastructuur. Bij verkeersveiligheid kan onderscheid gemaakt worden in objectieve en subjectieve verkeersveiligheid. De 
objectieve verkeersveiligheid blijkt uit de ongevalscijfers en de subjectieve verkeersveiligheid uit het aantal meldingen dat 
de gemeente ontvangt en uit de enquête leefbaarheid en veiligheid.  

  

Doelstellingen 2018 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op dit strategisch thema ligt op het gebied van: 

 

Snelheidscontroles 

Gelet op de vele meldingen van te hard rijden, is het noodzakelijk dat de politie hierop controleert. De politie houdt 
minimaal 5 keer per jaar een snelheidscontrole in iedere gemeente op o.a. snelheid waar de veiligheid en leefbaarheid in 
het geding zijn. De politie koppelt de resultaten terug aan de gemeenten.  

 
4.1.2. Strategisch thema burgerparticipatie  

 

De algemene doelstellingen op dit thema luiden:  
 
1) De politie houdt minstens 5x per jaar een snelheidscontrole in iedere gemeente. De locaties worden in 
afstemming met de gemeente bepaald.  
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De algemene doelstelling en op dit thema luid en: 
 

1) Gemeenten halen huiselijk geweld uit de anonimiteit door ieder jaar aandacht te besteden aan dit onderwerp, 
door middel van een publicatie of voorlichting.  

 
2) Zaken van huiselijk geweld worden besproken. 

 
3) Gemeenten geven indien nodig actief uitvoering aan de Wet tijdelijk Huisverbod.  

 
4) De drie gemeenten zijn per 1 januari 2015 aangesloten bij ‘Veilig thuis’ en monitoren de voortgang. 
  

Beschrijving thema 

Burgerparticipatie wordt steeds belangrijker voor de gemeenten. Inwoners worden betrokken bij nieuwe initiatieven en 
nemen meer hun verantwoordelijkheid voor de objectieve en subjectieve veiligheid in hun wijk en kern. Hierdoor wordt de 
sociale cohesie vergroot en is meer toezicht en controle aanwezig. 

 

Doelstellingen 2018  
 
 
 
 
 
 
 

 
Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op dit strategisch thema ligt op het gebied van: 

 

Buurtpreventie 

Inmiddels zijn er in de drie gemeenten 6 buurtpreventieteams actief. Zij zorgen voor een verbeterd toezicht in de wijk en 
verspreiden belangrijke informatie over bijvoorbeeld het voorkomen van woninginbraken. Het is belangrijk om de teams 
die er nu zijn in stand te houden en nieuwe buurtpreventieteams te ontplooien.  

 

Burgernet 

Met behulp van burgernet kan de veiligheid in de woon- en werkomgeving vergroot worden. Na bijvoorbeeld een melding 
van inbraak, beroving of vermissing kan burgers gevraagd worden uit te kijken naar een persoon of voertuig. Deelnemers 
kunnen rechtstreeks informatie doorgeven aan de politie. Het is belangrijk het aantal deelnemers in de gemeenten 
(jaarlijks) te verhogen om zo een beter draagvlak en bereik voor burgernet te creëren en de veiligheid te  verhogen.  

 
4.1.3 Strategisch thema huiselijk geweld / Veilig t huis 

 
Beschrijving thema 
Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld. Het kan grote gevolgen hebben, op zowel korte als lange 
termijn voor alle betrokkenen; slachtoffers, getuigen, plegers en hun omgeving. Huiselijk geweld is niet normaal en 
betrokkenen moeten hulp en ondersteuning krijgen in de omgang met en het voorkomen van agressie en geweld. De 
gemeenten geven reeds gestalte aan de regierol en gaan hier mee verder. Zij proberen huiselijk geweld nog meer uit de 
anonimiteit te halen. Per 1 januari 2015 dienen de gemeenten een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) ingericht te hebben. In onze gemeenten wordt dit ‘Veilig thuis’ genoemd. Veilig thuis is een 
gespecialiseerd regionaal centrum op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geeft 
prioriteit aan de belangen van kinderen en andere kwetsbare groepen in geweldsituaties en richt zich op het geven van 
advies, het bieden van ondersteuning en het doorgeleiden naar hulpverlening in samenwerking met de generalisten uit de 
wijkteams jeugd, waar mogelijk naar de lokale hulpverlening.   

Doelstellingen 2018 

De algemene doelstellingen op dit thema luiden: 
 
1) Er zijn er in de drie gemeenten 10 buurtpreventieteams actief in 2018;   
 
2) In de periode 2015-2018 vindt een jaarlijkse verhoging van 5% plaats van het aantal deelnemers aan 
burgernet in de drie gemeenten.  
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Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

De aanpak op dit strategisch thema ligt op het gebied van: 

 

Huiselijk geweld uit de anonimiteit halen 

Het is belangrijk dat inwoners weten waar zij terecht kunnen met vragen of ondersteuning op het gebied van huiselijk 
geweld. De gemeenten geven er extra publiciteit aan zodat onze inwoners weten waar zij terechtkunnen. 

 

Veiligheidshuis Breda/ Veilig thuis 

Zaken van huiselijk geweld worden gescreend en er wordt bekeken in welk overleg de zaken het beste besproken 
kunnen worden. Multidisciplinaire zaken worden besproken op het Veiligheidshuis Breda, andere zaken worden direct 
doorgeleid naar de lokale hulpverlening. Het is belangrijk dat er afstemming plaatsvindt met het lokale CJG. Het is 
belangrijk dat gemeenten in kennis worden gesteld van zaken die besproken worden, zeker als het zaken zijn die 
mogelijk politiek gevoelig liggen of waar sprake zou kunnen zijn van openbare orde problematiek of maatschappelijke 
onrust.     

 

Wet Tijdelijk Huisverbod 
Als er sprake is van huiselijk geweld, waarbij de kans op herhaling aanwezig is, kan er een huisverbod opgelegd worden. 
De gemeenten geven met  grote zorgvuldigheid uitvoering aan de Wet Tijdelijk Huisverbod.  
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5.   Organisatorische borging 
 

5.1 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. Dit staat concreet beschreven in een jaarlijks uitvoeringsplan Veiligheid.  

 

5.2 Bestuurlijke coördinatie 

De burgemeesters zijn portefeuillehouder en voeren de bestuurlijke coördinatie. Zij worden daarin ondersteund en 
geadviseerd door de beleidsmedewerkers Veiligheid.  

 

5.3 Planning & Control 

Deze kadernota wordt vertaald per gemeente in jaarlijkse uitvoeringsplannen, in totaal vier, te weten: 

• Het uitvoeringsplan 2015 (vast te stellen door de colleges per december 2014); 

• Het uitvoeringsplan 2016 (vast te stellen door de colleges per december 2015); 

• Het uitvoeringsplan 2017 (vast te stellen door de colleges per december 2016); 

• Het uitvoeringsplan 2018 (vast te stellen door de colleges per december 2017). 

 

Een uitvoeringsplan Veiligheid wordt, na vaststelling door de colleges, besproken in de opiniërende raad/ 

commissie Bestuur of ter kennisgeving aangeboden via een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad.  

 

5.4 Evaluatie 

De evaluatie van de Kadernota Veiligheid 2015-2018 vindt plaats in de eerste helft van 2018. 
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6.   Bijlagen 
 

Bijlage 1: Veiligheidsanalyse 

 

Bijlage 2: Evaluatie Kadernota Veiligheid 2010-2014 

 

Bijlage 3: Overzicht betrokken partners bij de Kadernota Veiligheid 2015-2018 
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Bijlage 3 
 
Overzicht betrokken partners Kadernota Veiligheid 
   

1. Inwoners 
2. Gemeenten 
3. Politie 
4. Woningbouwcorporaties 
5. Trema, Juvans, Vleet 
6. Regionaal Expertise- en Informatiecentrum (RIEC) 
7. BOA 
8. GGD 
9. Novadic Kentron 
10. Openbaar Ministerie 
11. Centrum voor Jeugd en Gezin 
12. Veiligheidshuis Breda 
13. AMHK/ Veilig thuis 
14. Buurtpreventieteams/ dorpsraden 
15. Halt 
16. Veilig Verkeer Nederland 
 

 
 


