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Inleiding  

 
Veiligheid vormt een basisbehoefte. Als aan onze inwoners gevraagd wordt wat hen 

bezighoudt, wat zij belangrijk vinden, dan noemen ze naast gezondheid vaak het 

onderwerp veiligheid. Iedereen wil graag een veilige woon- en leefomgeving. Deze 

wens of liever noodzaak vormt een belangrijke opdracht voor de overheid, meer in het 

bijzonder voor het gemeentebestuur. 

 

De geregistreerde criminaliteit mag dan de afgelopen jaren zijn afgenomen, ook in de 

Achterhoek, de gevoelens van onveiligheid (de veiligheidsbeleving) zijn er niet minder 

op geworden. Kleine criminaliteit en rondhangende jongeren zijn verschijnselen die 

burgers het meest als bedreigend ervaren en ergernis veroorzaken.  

 

Van oudsher gaat de burgemeester over de openbare orde en veiligheid. Hij of zij 

bespreekt met de teamchef politie en de officier van justitie alle onderwerpen die hij in 

het kader van zijn verantwoordelijkheid van belang vind (de zgn. veiligheidsdriehoek, 

zowel op lokaal niveau als binnen de Achterhoek met de collega-burgemeesters). Hij 

beschikt over veel wettelijke mogelijkheden om allerlei maatregelen te nemen. Ook 

kan hij op basis van zijn gezag een bemiddelende rol vervullen om het nodige te 

bereiken. Hoe dan ook, inwoners verwachten wel dat de gemeente de regierol neemt 

bij de aanpak van onveilige situaties – welke dan ook. Maar er is meer. Inwoners 

dragen ook zelf verantwoordelijkheid voor de eigen woonomgeving. Het zijn burgers 

die normen stellen en onveilige situaties signaleren in eigen dorp of wijk. Onderlinge 

sociale verbanden vormen een essentiële voorwaarde voor het behoud van een 

veilige en leefbare omgeving. Gelukkig bestaan die in de Achterhoek volop. Een 

kwaliteit om te koesteren en om zuinig op te zijn.  

 

Veiligheid komt tot stand in nauwe samenwerking tussen inwoners, gemeentebestuur, 

politie, brandweer en het Veiligheidshuis. Maar ook rekenen wij op een goede 

samenwerking met woningcorporaties, het welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg 

en bijv. de veldwerkers van de verslavingszorg en de jongerenwerkers. Aan een 

vertrouwde woon- en leefomgeving bouw je samen. En laten we niet vergeten dat een 

bouwwerk, hoe stevig ook, voortdurend onderhoud vergt!   

 

Naar aanleiding van de komst van het robuuste basisteam politie voor de vier 

gemeenten in Achterhoek Oost en de clusterorganisatie van de brandweer 

Achterhoek Oost, hebben wij als burgemeesters van de vier betrokken gemeenten 

het initiatief genomen om te komen toe een gezamenlijk Integraal Veiligheidsplan. Dit 

vormt de basis voor een effectieve inzet van het politieteam en de brandweer.  
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Voor elke gemeente apart zijn er zo nodig eigen paragrafen met specifieke 

aandachtspunten voor het lokaal bestuur aan toegevoegd. Het IVP is ingericht aan de 

hand van het VNG-model “kernbeleid Veiligheid”. Wij rekenen graag op de 

inspanningen van alle betrokken partijen bij de realisatie van het plan. Zij denken, 

praten en werken mee om onze gemeenten zo veilig en leefbaar mogelijk te hebben 

en houden. Een gestructureerde samenwerking, duidelijke regievoering, heldere 

communicatie en oprechte betrokkenheid van alle partijen vormen de sleutel tot 

succes.  

 

 

Aalten,     burgemeester van Aalten 

 

Borculo,    burgemeester van Berkelland  

 

Lichtenvoorde,    burgemeester van Oost Gelre 

 

Winterswijk,    burgemeester van Winterswijk    
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1. Uitgangspunten 

 

Lokaal integraal veiligheidsbeleid is een complex gebied. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid 

ingegaan op de verschillende uitgangspunten waarmee rekening gehouden moet worden.   

 

1.1 Gemeente als regisseur 

De gemeente heeft ten aanzien van veiligheid de regierol, met als essentiële onderdelen het 

creëren van draagvlak en het stimuleren van zoveel mogelijk partners in veiligheid. De 

gemeente bevordert -in nauwe samenspraak met veiligheidspartners- dat 

samenwerkingsverbanden en netwerken zo goed mogelijk functioneren. De gemeente kan 

een onderwerp onder de aandacht brengen en op de politieke agenda plaatsen en vervolgens 

besluiten aan bepaalde onderwerpen meer aandacht te besteden. De regierol omvat tevens 

het bepalen van de richting en het aangeven van de randvoorwaarden waaronder andere 

partners een bijdrage kunnen leveren, een en ander met inachtneming van ieders 

verantwoordelijkheid. Naast de rol van regisseur levert de gemeente ook een inhoudelijke 

bijdrage bij de aanpak van veiligheidsproblemen onder andere op het gebied van handhaving.   

 

1.2 Prioriteiten in Achterhoek Oost 

Nagenoeg elke gemeente wordt op het terrein van openbare orde en integrale veiligheid met 

dezelfde beleids- en uitvoeringsvraagstukken geconfronteerd. Mede vanwege dit gegeven is 

er de afgelopen jaren bovenlokale samenwerking op veiligheidsthema’s tot stand gekomen.  

In dat kader zijn de prioriteiten dan ook gezamenlijk bepaald.  

 

Op basis van de criminaliteitscijfers van de politie, gesprekken met wijkagenten, informatie 

van jongerenwerk en andere organisaties komen wij voor de gemeenten Aalten, Berkelland, 

Oost Gelre en Winterswijk tot de volgende prioriteiten:  

 

Prioriteit Beschreven in paragraaf 

Woninginbraken, inclusief diefstal uit schuren 2.1 

Jeugdoverlast  4.1 

Alcohol- en drugsoverlast 3.3 

Geweld, waaronder huiselijk geweld 2.3 

Fietsdiefstal 2.2 

Verkeersveiligheid 5.1 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie 2.5 
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1.3 De gemeente kan het niet alleen 

Burgernet 

Veiligheid is niet alleen een taak van de overheid maar ook van de burger zelf. Burgernet is 

een van de middelen die kan bijdragen aan een grotere participatie van burgers bij de 

bestrijding van criminaliteit. Hierdoor zal de betrokkenheid van burgers bij de leefomgeving 

groter worden. Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie 

om de veiligheid in de woon- en leefomgeving te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van een telefonisch netwerk van inwoners en mensen die werkzaam zijn in de gemeenten. 

De centralist van de meldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 

vermist kind, een burgernetactie op. Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via 

de (mobiele) telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een 

duidelijk omschreven persoon of voertuig. Na afloop van de actie krijgen betrokken 

deelnemers opnieuw bericht of de actie succesvol is geweest. Bij Burgernet gaat het erom dat 

burgers fungeren als extra oren en ogen voor de politie. 

 

Buurtbemiddeling 

Buurtbemiddeling beoogt te bemiddelen tussen twee of meerdere personen uit een buurt of 

wijk. Het richt zich op een vroegtijdige aanpak van conflicten en voorkomt dat ergernissen 

escaleren en uitmonden in een strafbaar feit. Met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars 

lossen de partijen samen hun conflict op. Voorbeelden: burenconflicten over geluidsoverlast, 

pesterijen en zwerfafval. Buurtbemiddeling is een sterk middel om zelfredzaamheid, 

communicatie en sociale duurzaamheid in een wijk of buurt te versterken. Door het vergroten 

van onderling begrip tussen buurtbewoners wordt de leefbaarheid en de woonkwaliteit van de 

wijk positief beïnvloed. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid is de beste voedingsbodem voor effectief 

veiligheidsbeleid. Veiligheidsinitiatieven van burgers of vanuit het maatschappelijk 

middenveld verdienen daarom steun. Bij het opzetten van projecten moet zowel de behoefte 

aan veiligheid van de betrokkenen, als hun eigen inbreng bij het bereiken van meer veiligheid, 

centraal staan. Buurtbemiddeling wordt al aangeboden in Berkelland, Oost Gelre (uitsluitend 

door woningcorporatie ProWonen in Lichtenvoorde) en Winterswijk. In Aalten wordt 

onderzocht of dit opgestart kan worden.  

 

1.4 Intergemeentelijke samenwerking 

Achterhoek Oost 

Vanwege de voordelen van bovenlokale samenwerking willen we de intergemeentelijke 

samenwerking op het terrein van de integrale veiligheid, specifiek die met de gemeenten 

Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk versterken. Nu we als gemeenten aan de 

vooravond staan van een nieuw lokaal integraal veiligheidsplan, is het logisch om naast het 

specifiek lokale ook het gezamenlijke waar mogelijk te versterken. 



6 
 

Winstpunten van deze samenwerking zijn: Een uniforme benadering van 

veiligheidsvraagstukken die zich in meerdere gemeenten voordoen. Met name voor regionaal 

werkzame partners zoals OM en politie is dit ook uitermate prettig. Mede gelet op de 

nationale politie waarbij er straks één team is voor oost Achterhoek (Aalten, Berkelland, Oost 

Gelre en Winterswijk). De mogelijkheid tot specialisatie: een beleidsmedewerker kan 

onmogelijk op alle lokale thema’s de diepte ingaan, door bovenlokaal taken te verdelen kan 

dit wel. We willen dubbel werk zoveel mogelijk voorkomen. Ook streven wij na om 

gemeentegrensoverschrijdende problematiek te voorkomen door zaken af te stemmen.  

 
Veiligheidshuis 

Daarnaast vindt in het Veiligheidshuis Noord – en Oost-Gelderland samenwerking tussen de 

22 gemeenten, de regiopolitie, justitie- en zorgpartners plaats, met name om gezamenlijk de 

juiste dadergerichte maatregelen te nemen. Daarbij wordt gericht op de TOP X. Om een Top 

X lijst vast te stellen wordt vooralsnog gebruik gemaakt van informatiebronnen als 

veelplegerslijsten, risicojongeren, gewelddadige personen High Impact Crimes, ernstige 

huiselijk geweld zaken en andere bronnen. Deze Top X aanpak ontwikkelt zich de komende 

periode door.  

 

1.5 Looptijd veiligheidsplan 

Dit integraal veiligheidsplan heeft een looptijd van vier jaar. Dit plan biedt het frame voor 

veiligheidsbeleid van de komende jaren. 

Er zullen in de loop van de tijd echter zaken veranderen. Veiligheid is geen statisch begrip. Er 

worden successen geboekt waardoor de veiligheid toeneemt of een situatie neemt plotseling 

in ernst toe of er is een andere aanpak noodzakelijk om een thema succesvol aan te pakken, 

etc. Veiligheid is bij uitstek een vakgebied waar problemen opkomen die om een snelle 

aanpak vragen. Deze flexibiliteit blijft aanwezig. 

 

1.6 Communicatie als instrument  

In de discussie over veiligheid gaat het altijd om hoe veilig het daadwerkelijk is (objectieve 

veiligheid) en hoe mensen de veiligheid ervaren (subjectieve veiligheid). Mede onder invloed 

van berichten over veiligheid in de media (waaronder het uitvergroten van incidenten) is er 

doorgaans geen causale relatie tussen beide vormen van veiligheid. We streven er naar een 

reëel beeld te presenteren van de veiligheid in de gemeente. Een aspect van communicatie is 

laten zien wat je doet, bijvoorbeeld in de vorm van dit veiligheidsplan en voorlichting over 

preventie en over eventuele risico’s. Als gemeenten moeten wij leren om geboekte successen 

te profileren, communiceer niet alleen over negatieve zaken.  
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2. Veilige woon- en leefomgeving 

 

Dit veiligheidsveld bundelt veiligheidsthema’s die direct met de alledaagse kwaliteit van 

wonen en leven in de wijk, buurt en straat te maken hebben. Thema’s zijn bijvoorbeeld 

buurtoverlast, verloedering, woninginbraak, fietsendiefstal maar ook huiselijk geweld en 

overlast door drugs- en alcoholgebruik. De onveiligheid binnen dit veld heeft een heel 

herkenbaar karakter, de thema’s hebben invloed op de (on)veiligheidsgevoelens van de 

burger. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee te maken kan krijgen en die in de 

politiecijfers, veiligheidsmonitor en onderzoeken naar leefbaarheid en veiligheid terugkeren. 

 

2.1 Woninginbraken, inclusief diefstal uit schuren 

Een inbraak in een woning is een misdrijf met een grote impact (HIC
1
) op de slachtoffers en 

heeft voor ons een hoge prioriteit. Zo’n 80% van de woninginbraken wordt gepleegd door de 

zogenaamde gelegenheidsinbreker. Deze inbreker is uit op gemak en snel succes. Hij breekt 

daarom in een bekende omgeving in en staakt zijn poging als hij niet binnen enkele minuten 

zijn doel bereikt. Niet het soort woning maar de zichtbaarheid van de buit is de reden om in te 

breken.  

 

Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

Een van de taken die de gemeenten hebben is ervoor zorgen dat de burgers een veilig 

woongebied hebben en zich daar ook veilig bij voelen. Het keurmerk veilig wonen helpt 

hierbij. Het keurmerk is bedoeld om een zo veilig mogelijke leefomgeving te creëren. Door 

aanpassingen in de woningen en afspraken over het beleid zal er geprobeerd worden om de 

wijk zo veilig mogelijk te maken. Het keurmerk heeft een preventieve werking tegen 

woninginbraken, overlast, vandalisme en criminaliteit op straat. Bewoners kunnen zelf 

maatregelen nemen, zoals het sluiten van alle ramen wanneer men niet thuis is. Het 

keurmerk maakt onderscheid tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Bij bestaande bouw 

wordt er gekeken naar drie afzonderlijke niveaus. Namelijk woning, wooncomplex en 

woonomgeving. Bij nieuwbouw wordt hier geen onderscheid in gemaakt en wordt er gekeken 

naar de gehele woonomgeving inclusief maatregelen aan de woning. Het keurmerk is ook van 

toepassing op het openbaar gebied. Burgers kunnen zelf de site raadplegen voor tips om hun 

huis te beveiligen. Gemeenten communiceren hierover via de lokale en sociale media.  

 

                                                 
1
 High Impact Crime 
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Donkere dagen offensief  

In de wintermaanden slaan criminelen veelvuldig hun slag, vaak met een piek voor de 

feestdagen. Tijdens Het Donkere Dagen Offensief zetten politie en gemeenten extra 

maatregelen in tegen o.a. woning- en auto-inbraken en overvallen.  

De extra maatregelen bestaan onder meer uit verscherpt toezicht en intensievere 

surveillances op bepaalde tijdstippen (hottimes) en risicoplaatsen waar criminelen vaker 

toeslaan (hotspots). Maar ook voorlichting aan ondernemers en burgers via de (lokale) media, 

door te flyeren of door bijeenkomsten voor burgers.  

 

2.2 Fietsendiefstal 

Fietsendiefstal is naast diefstal uit auto’s een typisch veelpleger delict, waarbij vaak meerdere 

fietsen in één keer worden gestolen. Bij het opsporen van fietsen en fietsdieven gebruikt de 

politie een aantal middelen. Zoals de lokfiets, een fiets die bewust neergezet wordt op een 

locatie waar relatief vaak fietsen worden gestolen. De politie gaat onopvallend posten om een 

dader op heterdaad te betrappen. Ook wordt er een lokfiets ingezet die is uitgerust met een 

GPS-systeem, waardoor er niet gepost hoeft te worden maar via internet gevolgd kan worden 

waar de fiets zich bevindt. 

Daarnaast zetten de gemeenten zich actief in voor regelmatige communicatie over integrale 

aanpak om daarmee preventie te bevorderen en aangiftebereidheid te verhogen. 

 

2.3 Huiselijk geweld 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is 

gepleegd. Tot de huiselijke kring worden gerekend de (ex-)partner, gezinsleden, familieleden 

of huisvrienden. Onder huiselijk geweld is te verstaan: lichamelijk en psychisch geweld, 

bedreiging, belaging (stalking), kindermishandeling en zeden gerelateerde delicten zoals 

incest. 

Terugdringen van huiselijk geweld vraagt om zo veel mogelijk preventief handelen met de 

gehele keten. De politie is de belangrijkste signaleerder in deze.  

Bij het oppakken van de casuïstiek is de politie een belangrijke ketenpartner in samenwerking 

met algemeen maatschappelijk werk. 

Toen in 2009 de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht werd, werd het mogelijk bij (dreiging) 

van huiselijk geweld de pleger tien dagen uit huis te plaatsen. Het besluit tot uithuisplaatsing 

wordt door de burgemeester genomen. De wet beoogt in te grijpen voordat het geweld heeft 

plaatsgevonden. De wet streeft vier hoofddoelen na: veiligheid creëren voor de slachtoffers, 

het doorbreken van de geweldsspiraal, een signaal geven aan de samenleving dat huiselijk 

geweld niet wordt geaccepteerd en een periode van rust en bezinning tot stand brengen 

waarin hulpverlening gestart kan worden.  

De hulpverlening na een huisverbod wordt gecoördineerd – via tussenkomst van het Advies 

en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) – door Moviera.  
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Deze bestuurlijke maatregel is de afgelopen jaren al meerdere malen toegepast. Alle partners 

zijn tevreden over de mogelijkheden die een opgelegd huisverbod biedt en de samenwerking 

en hulp die als gevolg daarvan tot stand komt. 

 

2.4 Handhaving 

Met handhaving wordt bereikt dat bepaalde belangen worden beschermd (o.a. veiligheid), we 

de samenleving ordenen (ruimtelijke ordening), gedragsveranderingen teweeg brengen 

(terugdringen overlast) of we handhaven ten behoeve van bepaalde doelstellingen (‘de 

vervuiler betaalt’). Het zijn geen vrijblijvende normen. Burgers moeten deze normen naleven, 

maar moeten er ook op kunnen vertrouwen dat de overheid toeziet op de naleving ervan. 

 

Het handhaven van álle beschreven regels is onmogelijk. De gemeente heeft immers geen 

onbeperkte middelen voor toezicht en handhaving tot haar beschikking. We moeten keuzes 

maken bij het inzetten van onze handhavingscapaciteit. Dat kan aan de hand van een 

prioritering. Per werkgebied wordt er gewerkt volgens een prioritering en een afgestemde 

toezichtstrategie. Voor de werkgebieden Bouwen en Openbare ruimte vindt de uitwerking per 

gemeente plaats via een afweging van risico’s en capaciteit. Brandpreventie valt onder de 

BWAO (Brandweer Achterhoek Oost) en milieu valt onder de ODA (OmgevingsDienst 

Achterhoek). 

 

Toezicht en handhaving 

Toezichthouders en buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) vormen belangrijke 

functionarissen in het integraal veiligheidsbeleid en ook in het handhavingsbeleid. Uit cijfers 

blijkt dat toezicht een preventieve werking heeft en dat de veiligheid(gevoelens) wordt 

vergroot als toezichthouders en Boa’s worden ingezet. Aangezien de politie de operationele 

regie heeft over het toezicht in het publieke domein, is het van belang dat de toezichthouder 

en Boa nauw samenwerken met de politie.  

De Boa’s zijn hierbij een goede aanvulling op de politie, zeker geen vervanging. De 

aansturing van de Boa’s blijft uiteraard een taak van de gemeente, die hierbij ook haar eigen 

prioriteiten kan stellen. 

Vanaf 1 november 2010 kunnen de gemeentelijke Boa’s een bestuurlijke strafbeschikking 

opleggen voor overlastfeiten. Deze overlastfeiten zijn opgenomen op een lijst, die door het 

Rijk is opgesteld en jaarlijks zal worden aangepast/uitgebreid. In 2011 zijn op deze lijst alle 

feiten die in de APV en afvalstoffenheffing van onze gemeenten zijn opgenomen vermeld. Het 

gaat om overlastgevende feiten zoals zwerfafval dumpen, verkeerd aanbieden van 

huishoudelijke afvalstoffen, poepende en loslopende honden, vuur stoken, plakken/kladden 

en parkeerovertredingen. 

De opbrengst van de strafbeschikking gaat naar het Rijk, maar de gemeenten ontvangen een 

vergoeding van € 40,00 per uitgeschreven proces verbaal voor overlast. Daarnaast 

ontvangen de gemeenten een vergoeding van € 25,00 voor door BOA’s uitgeschreven 
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beschikkingen voor ‘fout parkeren’ op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving 

verkeersvoorschriften. 

Daarnaast houden toezichthouders zich bezig met gastheerschap, toezicht in het centrum en 

de wijken, verkeer regelen, wrakfietsen, zwerffietsen en aanpak van hondenpoep. Dit laatste 

onderwerp staat in ons district in de top drie van grootste ergernissen zo blijkt uit de 

Veiligheidsmonitor en het onderzoek leefbaarheid en veiligheid. Deze problematiek is niet aan 

te geven in cijfers. Duidelijk is wel door signalen vanuit de bevolking dat de overlast door 

hondenpoep als een grote inbreuk op de leefbaarheid wordt ervaren. Regels wat betreft het 

aanlijnen van honden en het opruimen van hondenpoep bestaan al lange tijd binnen de 

gemeente en zijn als zodanig opgenomen in de APV van de gemeenten. De BOA’s treden 

verbaliserend op als het geconstateerd wordt. Het constateren is echter lastig omdat men 

geneigd is om de hondenpoep op te ruimen zodra er een BOA in de buurt is.  

 

2.5 Zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie 

In de Veiligheidsmonitor 2013 is aan alle respondenten gevraagd hoe tevreden of 

ontevreden ze zijn over het totale functioneren van de politie in de buurt. In Noord en Oost 

Gelderland is de tevredenheid lager dan het landelijke gemiddelde. Uit de monitor komt naar 

voren dat de tevredenheid vooral in stedelijke gebieden hoger is dan elders. Dit kan te maken 

hebben met de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de politie. Reden om dit tot prioriteit te 

stellen voor het basisteam Achterhoek-Oost. Dit punt is opgenomen in het jaarwerkplan van 

het basisteam. Vanuit de gedachte dat het directe contact bepalend is voor het vertrouwen 

dat de burger heeft in de politie, is landelijk gekozen voor één concept van dienstverlening. 

De toegankelijkheid van de politie is gewaarborgd door dienstverlening aan te bieden via 

meerdere kanalen. Daar waar in het kader van efficiency en kwaliteitsbewaking concentratie 

van dienstverlening mogelijk is, wordt dit gerealiseerd. Bestuurlijk wordt ingezet op voldoende 

bereikbare bureaus en ondersteuningspunten. Naast de dienstverlening aan de burger gaat 

het om de mate van tevredenheid over het politieoptreden: de concrete ervaringen van 

burgers in bijvoorbeeld bejegening, bereikbaarheid en beschikbaarheid. 

 

2.6 Overlast  

Overlast en vandalisme staan vaak in relatie met elkaar en hebben een grote invloed op de 

leefbaarheid en veiligheid in een gemeente. Beide worden veroorzaakt door diverse 

leeftijdscategorieën en beïnvloeden zowel de fysieke kwaliteit als de sociale kwaliteit en 

hebben daardoor invloed op de subjectieve en objectieve veiligheid van de inwoners van de 

gemeenten in het district Achterhoek. Overlast is een soort ‘paraplubegrip’ en kan 

terugkomen binnen heel veel onderwerpen binnen het Integraal Veiligheidsplan. Zoals 

overlast door alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast bij evenementen, overlast van 

hondenpoep, overlast van geparkeerde auto’s etc. Overlast door psychisch kwetsbare 

personen vraagt een integrale aanpak van zorg en handhaving.  
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2.7 Samenvatting  

Thema Wat gaan we er voor doen? 

Woninginbraken (2.1) Deelname aan Donkere Dagen Offensief.  
Stimuleren Politie Keurmerk Veilig Wonen. 
 

Fietsendiefstal (2.2) Regelmatige persvoorlichting met als doel te 
communiceren over integrale aanpak om daarmee 
preventie te bevorderen en aangiftebereidheid te 
verhogen. 
 

Huiselijk geweld (2.3) Aanpak via het casusoverleg huiselijk geweld in de 
Veiligheidskamer Achterhoek. Gebruik van het middel 
Tijdelijk Huisverbod in combinatie met hulpverlening 
door Moviera. 
 

Handhaving (2.4) Uitvoeren handhavingsbeleid en de daarin opgenomen 
prioriteiten.  
Preventieve inzet van de toezichthouders en BOA’s in 
het centrum en de wijken.  
Afstemming en samenwerken met het basisteam 
Achterhoek-Oost. 
 

Zichtbaarheid en bereikbaarheid 
van de politie (2.5) 

 

De toegankelijkheid van de politie is gewaarborgd door 
dienstverlening aan te bieden via meerdere kanalen. 
Bestuurlijk wordt ingezet op voldoende bereikbare 
bureaus en ondersteuningspunten. 
 

Overlast (2.6) 
 

Afhankelijk van de vorm waarin de overlast voorkomt: 
voorlichting, handhaving, zorg of een combinatie 
hiervan. 
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3. Bedrijvigheid en veiligheid 

 

3.1 Winkelgebied 

Waar winkels zijn, is per definitie gelegenheid tot winkelcriminaliteit. De meest voorkomende 

vorm van winkelcriminaliteit is winkeldiefstal. Uit landelijk onderzoek weten we dat de 

aangiftebereidheid laag is. Veel winkeliers doen alleen aangifte als er een verdachte is en/of 

als de waarde van het gestolen goed aanzienlijk is. De geregistreerde cijfers tonen dus niet 

de werkelijke omvang van het probleem. De politie draagt zorg voor het vergroten van de 

aangiftebereidheid. 

Ondernemersverenigingen hebben wel de behoefte om in samenwerking met gemeente, 

politie en brandweer vormen van criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan. Een traject 

hiervoor is het Keurmerk Veilig Ondernemen. Het keurmerk kan afgegeven worden voor 

winkelgebieden (KVO-W) of bedrijventerreinen (KVO-B). Bij beide wordt op basis van een 

veiligheidsinventarisatie en een prioriteitenmatrix gewerkt aan vermindering van problemen. 

Bij KVO-trajecten heeft het Hoofdbedrijfschap Detailhandel een adviserende en 

ondersteunende rol. In Achterhoek Oost zijn al KVO-W certificaten afgegeven aan Aalten, 

Oost Gelre en Winterswijk. In Berkelland wordt er aan gewerkt. Door middel van periodieke 

hercertificering blijft er aandacht voor veiligheid. 

 

3.2 Bedrijventerreinen 

Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag een veelgeplaagd slachtoffer van 

criminaliteit. Individuele beveiliging is lang niet altijd toereikend. Bij bedrijfsinbraken is de 

aangiftebereidheid laag. Dit is een landelijke trend. De ondernemers maken hierbij een 

zakelijke afweging.  

KVO-B certificaten zijn afgegeven aan Aalten, Oost Gelre, Berkelland en Winterswijk. In 

Aalten, Berkelland en Winterswijk vindt periodieke hercertificering plaats. In Oost Gelre is 

periodieke hercertificering los gelaten maar blijft er aandacht voor veiligheid door middel van 

een overlegstructuur waar politie, gemeente, IKGL (Industriële Kring Groenlo – 

Lichtenvoorde), brandweer en beveiliging aan deelnemen.  

 

Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging van de 

veiligheidsgevoelens. Daarom is in Aalten, Winterswijk, Berkelland en Oost Gelre een 

collectieve beveiliger ingehuurd door de ondernemers. 
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Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord- en Oost Gelderland (RPC NOG) is 

een publiek-privaat samenwerkingsverband tussen onder meer het bedrijfsleven, de Kamer 

van Koophandel, de politie en gemeenten. Doel van het RPC is om die vormen van 

criminaliteit aan te pakken waarvan het bedrijfsleven slachtoffer wordt. De bedrijfsomgeving 

moet veiliger worden voor ondernemers, werknemers en klanten. Het RPC NOG is in 2011 in 

de huidige vorm gestart. Op 27 februari 2014 heeft de stuurgroep beslist om één RPC voor 

heel Oost-Nederland te vormen, volgens de indeling van de politieregio Oost Nederland.  

 

3.3 Alcohol- en drugsoverlast 

Als we het hebben over uitgaan in Achterhoek Oost, dan spreken we vooral over het centrum 

van Aalten, Dinxperlo, Groenlo, Lichtenvoorde, Borculo, Eibergen, Neede, Ruurlo en 

Winterswijk. Daarnaast liggen in het buitengebied diverse discotheken/zalencentra, cafés en 

campings met uitgaansgelegenheid. Ook ontmoet men elkaar in keten of tijdens tentfeesten. 

Er is in alle gemeenten (bestuurlijk) overleg met de ondernemers over alle horeca-aspecten 

inclusief de veiligheid. Zij tonen betrokkenheid vooral hoe met deze veiligheid moet worden 

omgegaan en hoe deze - waar nodig - kan worden gestimuleerd. Om het geheel van gezellig 

en veilig uitgaan een gecoördineerde impuls te geven wordt in Oost Gelre een convenant 

Veilig Uitgaan gestart voor de uitgaansgebieden Markt Lichtenvoorde en City-Lido Groenlo.  

De regelgeving op het gebied van de horeca (APV en Drank- en Horecawet) en het milieu 

wordt actueel gehouden en regelmatig gehandhaafd. De handhaving sluitingstijden horeca en 

de handhaving van het geluidsbeleid zijn voortdurende aandachtspunten. Het toezicht op en 

de handhaving van de Drank- en Horecawet ligt sinds 2012 bij de gemeenten. De gemeenten 

dienen hiervoor een Preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet op te stellen en in 

Achterhoeks verband hierin zaken af te stemmen.  Hier moeten we BOA’s voor opleiden en 

inzetten. Onderzocht moet worden hoe binnen bestaande formatie-uren hiervoor een 

oplossing kan worden gevonden. Belangrijke ontwikkeling is de verhoging van de leeftijd naar 

18 jaar sinds 1 januari 2014.   

Drugs worden in alle gemeenten gebruikt, ook in de Achterhoek. De overlast die daarvan 

uitgaat is per situatie verschillend. Vooral de teelt van hennep levert brandgevaarlijke situaties 

op. Via een hennepconvenant pakken de gemeenten dit probleem samen met de politie, 

woningbouwverenigingen, belastingdienst, UWV en de netbeheerders aan. De gemeente 

Winterswijk heeft één gedoogde coffeeshop.  

In paragraaf 4.3 wordt ingegaan op het alcohol- en drugsaspect in relatie tot de jeugd binnen 

onze gemeenten.  
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3.4 Uitgaansgeweld 

Onder uitgaansgeweld verstaan we het geweld tegen personen, vernielingen en overlast dat 

samenhangt en wordt uitgevoerd door uitgaanspubliek tijdens uitgaansuren en op plekken 

zoals uitgaansgebied/centrum en de aan- en afvoerroutes van het publiek door en langs 

woonwijken. Het merendeel van het uitgaansgeweld tegen personen vindt plaats in de  

uitgaansgebieden, terwijl in de rest van de dorpen meer de nadruk ligt op 

uitgaansvernielingen en -overlast.  

 

De politie handhaaft de openbare orde en veiligheid in de gemeenten in de uitgaansnachten 

met extra personeel en zij zijn voor horecaondernemers direct bereikbaar via de 

horecatelefoon, zodat er voldoende toezicht is en bij (dreigende) escalaties snel kan worden 

ingegrepen. Klachten over het deurbeleid (discriminatie) worden serieus genomen en gemeld 

bij het regionaal anti-discriminatiebureau Art. 1 te Apeldoorn.   

Ook wordt actief ingezet op het terugdringen van het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 

(zie paragraaf 4.3). 

 

3.5 Evenementen  

Op regionaal niveau is een handreiking multi-evenementen beleid en kalender opgesteld. 

Door middel van een quick-scan kan beoordeeld worden in welke ‘gevaarcategorie’ een 

evenement valt en welke maatregelen er dan getroffen moeten worden. Als het gaat om een 

grootschalig evenement en/of risicovolle evenementen dan volgt een uitgebreide 

risicoanalyse. De regionale handreiking helpt alle partijen bij het adviseren, toetsen en 

bepalen van de te treffen maatregelen en is behulpzaam bij het inzichtelijk maken van de 

inzetbehoefte van operationele diensten bij evenementen in de veiligheidsregio Noord- en 

Oost-Gelderland.  

De gemeenten Oost Gelre, Aalten, Berkelland en Winterswijk werken met een lokaal 

evenementenbeleid en iedere organisator van een evenement op een openbaar terrein is 

verplicht dit evenement voor een bepaalde datum aan te melden of hiervoor vergunning aan 

te vragen. Zo houden we overzicht en voorkomen we dat er meerdere evenementen 

gelijktijdig plaatsvinden. Tevens vervult de gemeente als vergunningverlener een regierol bij 

het organiseren van afstemmingsoverleg met onder andere betrokken hulpdiensten en de 

organisator. Evenementen bieden gelegenheid tot culturele uitingen en dragen bij aan een 

positief imago van een gemeente. Tegelijkertijd leggen evenementen ook een druk op het 

woon- en leefklimaat. Daarom is voor het organiseren een evenement vergunning vereist.  

In Achterhoek Oost worden jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd zoals de 

lokale kermissen en volksfeesten, Zwarte Cross (Lichtenvoorde), Aaltendagen (Aalten), 

Dweilorkestendag (Groenlo) en de Septemberfeesten (Borculo).  
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3.6 Veilige publieke taak  

Gemeenten hebben met politie en justitie via een geweldsprotocol afspraken gemaakt inzake 

agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak. Onder agressie en geweld 

wordt verstaan lichamelijke en verbale geweldpleging, belaging, intimidatie en bedreigingen 

gepleegd in of door omstandigheden die verband houden met de uitvoering van de publieke 

taak. 

De werkgever stimuleert en faciliteert de medewerker om aangifte te doen. Politie en het 

Openbaar Ministerie geven maximale ondersteuning voor wat betreft de strafrechtelijke 

afhandeling van incidenten. 

In preventieve zin worden medewerkers getraind in het omgaan met geweldsituaties tijdens 

hun werkzaamheden.  
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3.7 Samenvatting 

Thema Wat gaan we er voor doen? 

Veilig winkelgebied (3.1) Terugdringen vormen van winkel-criminaliteit (m.n. 
zakkenrollerij en overvallen). De winkelier stimuleren om 
aangifte te doen. Dit kan door de ondernemers te wijzen 
op nut en noodzaak van het doen van aangifte en de 
mogelijkheid om naast de schade die door de winkels is 
veroorzaakt, een vergoeding op de winkeldief te 
verhalen voor de tijd die de winkelier bezig is geweest 
met de winkeldief en het overdragen van de winkeldief 
aan de politie.  
Ontplooien preventieactiviteiten in KVO-verband. 
Trekkersrol ligt bij ondernemersverenigingen. Dit alles in 
samenwerking met het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (RPC).  
 

Veilig bedrijventerrein (3.2) Het initiatief voor private beveiliging op 
bedrijventerreinen ligt bij de bedrijven.  
KVO-B certificering behouden/nastreven. 
 

Alcohol- en drugsoverlast (3.3) Voortzetten alcoholmatigingsbeleid.  
BOA opleiden en inzetten voor naleving regelgeving 
Drank- en Horecawet. 
 

Veilig uitgaan (3.4.) Minimaal 2 keer per jaar overleg met de 
horecavertegenwoordigers over de veiligheid tijdens het 
uitgaan.  
Opstellen Preventie- en handhavingsplan Drank- en 
Horecawet. 
  

Veilige (grootschalige) 
evenementen  
(3.5.) 

Evenementenbeleid voortzetten en met elkaar delen en 
gebruikmaken van het regionale multi-
evenementenbeleid.  
Gebruikmaken van de regionale evenementenkalender. 
In alle evenementenvergunningen zijn voorwaarden 
opgenomen zoals eindtijden geluid/muziek, schoon 
opleveren terrein, toegankelijkheid terrein voor 
hulpverleningsdiensten.  
 

Veilige publieke taak (3.6) Gemeente stimuleren en faciliteren medewerkers om 
aangifte te doen. Politie en justitie geven maximale 
ondersteuning bij de strafrechtelijke afhandeling. 
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4. Jeugd en veiligheid 

 

Kinderen en jongeren hebben bij hun groei naar zelfstandigheid en deelname aan de 

maatschappij de volle aandacht en steun van volwassenen (ouder/verzorgers/leerkrachten 

etc.) nodig. Het aanleren van een stelsel van waarden en normen vormt daarbij een belangrijk 

onderdeel. De overheid kan en wil de opvoedende taken van ouders en opvoeders niet 

overnemen. De overheid kan wel in voorwaardenscheppende zin het nodige doen. Mede 

daarom wordt ook binnen het gemeentelijk (veiligheids)beleid bezien hoe onze jeugd er voor 

staat. Dit om te bepalen of er leemtes zijn die uit het oogpunt van veiligheid opgevuld moeten 

worden.  

 

De zgn. drie transities in het sociale domein, beoogde invoeringsdatum: 1 januari 2015, zijn 

van grote invloed op de wijze waarop de komende jaren verder vorm gegeven wordt aan 

preventie, begeleiding/behandeling en repressie op het terrein van zorg- en hulpverlening 

voor jongeren, maar ook aan de aanpak van problematische jongerengroepen. Deze 

transities betreffen de Jeugdwet, de wijzigingen van de AWBZ en Wmo en de Participatiewet. 

Belangrijke gemeenschappelijke uitgangspunten die verbonden zijn met de transities zijn het 

zo vroeg mogelijk signaleren van situaties die aanleiding geven tot interventies, het inzetten 

van het zelfoplossend vermogen van mensen (eigen kracht) met als achterliggend doel het 

zoveel mogelijk terugdringen van 1e en 2e lijns hulp- en zorgverlening. 

Voor wat betreft jeugd en jongeren krijgt dat op jonge leeftijd al gestalte in de 

jeugdgezondheidszorg, (consultatiebureau) en in peuterspeelzalen en kinderopvang via de 

volgsystemen die daar worden gehanteerd. In het primair onderwijs loopt dat door via de 

onderwijszorgsystemen/leerlingenzorg en leerlingvolgsystemen. 

 

Een klein percentage jongeren raakt echt in de problemen (alcohol- en drugsverslaving, 

agressie etc.) en/of vervalt in criminaliteit. In dit kader gaat de aandacht vooral uit naar 

risicojongeren en probleemjongeren (waaronder jongeren die crimineel gedrag vertonen).  

Het is zaak goed in kaart brengen of er rond deze categorie een sluitend systeem  is. Onder 

“systeem” verstaan we het geheel van instellingen dat preventief, repressief of curatief met 

jongeren in aanraking komt, zoals; Bureau Jeugdzorg, School Maatschappelijk Werk, 

Leerplicht, onderwijs, politie/justitie c.q. partners in het Veiligheidshuis, IrisZorg, Centrum voor 

Jeugd en Gezin, jongerenopbouwwerk etc.  

Een sluitend systeem is in de eerste plaats in het belang van jongeren zelf maar ook in het 

belang van de samenleving. Hoe dan ook geldt dat vroegtijdig, snel en adequaat handelen de 

beste waarborgen geeft voor succesvolle interventie.  

Als we in deze notitie over jeugd spreken dan richten we ons vooral op de leeftijdsgroepen 12 

tot en met 17 jaar en 18 tot en met 23 jaar.  
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4.1 Jeugdoverlast  

Het duiden van problematische jongeren kent een aantal gradaties volgens een algemeen 

aanvaarde indeling van criminoloog Beke.  

Ter illustratie:  

 Soms wordt het al als hinderlijk ervaren wanneer een groep jongeren regelmatig 

op dezelfde plek samenkomt. In die gevallen zegt dat wellicht iets over de 

jongeren, maar ook iets over het tolerantieniveau van de omgeving.  

 Van een andere orde is het wanneer er sprake is van (structureel) overlastgevend 

gedrag, lawaai, zwerfvuil, vernieling, scheuren met  scooters, alcoholgebruik, etc.  

 Binnen enkele groepen zijn er jongeren die zich bewust normoverschrijdend en 

crimineel gedragen en zich maar moeilijk laten corrigeren door politie of 

jongerenwerkers.  

 

De politie stelt jaarlijks over de jeugdgroepen shortlisten (conform de Beke-methode) op. Met 

de shortlist wordt op een relatief snelle en eenvoudige manier informatie verkregen over 

onder meer:  

 locatie(s) waar de groep zich doorgaans ophoudt;  

 samenstelling van de groep (omvang, etniciteit, leeftijd e.d.);  

 dagelijkse bezigheden van de groepsleden (school- en arbeidsmarktparticipatie, 

spijbelgedrag);  

 riskante gewoonten (drank- en druggebruik, justitiecontacten);  

 recent delictgedrag (lichte en zware vormen van criminaliteit).  

 

De uitkomsten van de shortlisten worden in het overleg tussen burgemeester en politie 

besproken en geprioriteerd. Van daaruit wordt een aanpak op de diverse groepen bepaald. 

Zorgjongeren in Aalten, Oost Gelre en Winterswijk worden lokaal besproken in het 

Ondersteuningsteam Oost Achterhoek. Daarnaast kent Oost Gelre het zgn. Man-en-Paard-

Overleg (MeP-overleg), waarin vertegenwoordigers zitten van politie, zorgcoördinatoren 

voortgezet onderwijs, jeugdopbouwwerk, JEKK, IrisZorg, leerplicht etc. In Berkelland start in 

2014 voor elke kern een ‘Voor Elkaar Team’. Signalen worden binnen deze teams uitgezet. 

Justitiële- en risicojongeren worden in de Veiligheidskamer besproken in het Justitieel Casus 

Overleg (JCO) en het Justitieel Overleg Risicojeugd (JOR).  
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4.2 Jeugdcriminaliteit  

Als er sprake is van jeugdcriminaliteit dan kunnen deze zaken op twee manieren worden 

afgedaan. Door middel van een Halt-afdoening of een justitiële afhandeling.  

 

Halt-afdoening 

De Haltafdoening behelst het uitvoeren van een taak- en/of werkstraf (vaak ook onder 

aanbieding van excuses aan de getroffene(n)) en worden beschouwd als een zgn. buiten-

justitiële afhandelingen. Voorwaarde voor een Halt afdoening: het betreft een eerste 

overtreding en een niet te zwaar delict. De jongere krijgt hierdoor geen aantekening of een 

strafblad.  

 

Justitiële afhandeling 

Het gaat hier om Justitiële afhandeling voor 12- tot en met 17 jarigen. Iedere week worden 

alle door het OM in behandeling genomen leerplicht- en misdrijfzaken – die niet hebben 

geleid tot voorgeleiding – besproken in het Justitieel Casus Overleg (JCO), onderdeel van de 

Veiligheidskamer in Doetinchem.  

Dit casusoverleg is erop gericht de kwaliteit van de afdoeningsbeslissing in een strafzaak te 

verbeteren. Meerwaarde ligt in het gezamenlijk afwegen tussen zorg of straf, dan wel een 

combinatie.  

In het casusoverleg wordt door het OM een voorgenomen afdoeningsbeslissing voorgelegd 

aan de ketenpartners (politie, gemeente, Bureau Jeugdzorg en Raad voor de 

Kinderbescherming). De ketenpartners brengen relevante (achtergrond) informatie over de 

verdachte in. Het OM neemt deze informatie mee in zijn definitieve afdoeningbeslissing. 

Daarnaast wordt per casus het herhalingsrisico besproken. Afhankelijk van het te verwachten 

risico wordt de interventie van hulpverleningsinstanties afgesproken.  

Voor de doelgroep 18- is er sprake van een sluitend vangnet, vooral via het onderwijs (Zorg- 

en Advies Teams) en leer- en kwalificatieplicht. Bovendien worden de leerplicht- en 

misdrijfzaken van 12 tot en met 17 jarigen besproken in het Justitieel Casusoverleg.  

 

4.3 Jeugd, alcohol en drugs  

In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden wat de schadelijke gevolgen zijn van 

(overmatig) alcoholgebruik voor de gezondheid en ontwikkeling van tieners. Alcoholgebruik is 

vaak zowel oorzaak als gevolg van bredere problematiek zoals gedragsstoornissen, 

schoolverzuim en agressief gedrag. De gezondheidsrisico’s van cannabisproducten 

(marihuana, hasj) zijn relatief onschuldig in vergelijking met de gezondheidsrisico’s van 

alcoholmisbruik. Cannabis heeft geen sterk verslavende werking. Het risico van 

afhankelijkheid neemt wel toe bij langdurig frequent gebruik. 

De gemeenten in Achterhoek Oost besteden aandacht aan alcoholmatiging onder jongeren in 

het lokaal gezondheidsbeleid.  
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De GGD en IrisZorg (instelling voor verslavingszorg) zijn actief op dit gebied, onder andere 

door het geven van voorlichting op scholen zoals in Aalten. In Oost Gelre wordt voorlichting 

gegeven in het kader van het hokken- en ketenbeleid. Hierbij wordt per kern voorlichting 

gegeven op het gebied van veiligheid en gezondheid.  

 

4.4 Aanpak seksuele uitbuiting en jeugdprostitutie / aanpak pooierboys  

In 2013 is een meldpunt Jeugdprostitutie Achterhoek ingericht. Seksuele uitbuiting en 

jeugdprostitutie komt ook in Achterhoek Oost voor, al is het minder bekend. Binnen het 

Veiligheidshuis loopt het project jeugdprostitutie en loverboys/pooierboys. In overleg tussen 

de gemeente, politie, OM en de directies van het middelbaar onderwijs is besloten tot een 

integrale aanpak te komen, waarbij vroegtijdige signalering, preventie, voorlichting aan 

jongeren en ouders, zorg en repressie kernwoorden zijn. Met de gemeenten in de Achterhoek 

is in 2012 afgesproken dat we aansluiting zoeken bij het al lopende project in Apeldoorn. In 

Apeldoorn wordt al enkele jaren hard en succesvol gewerkt aan het ontwikkelen van een 

aanpak om jeugdprostitutie tegen te gaan en het aanpakken van zogenaamde pooierboys. 

Een goede samenwerking tussen gemeente, politie en hulpverlenende organisaties heeft 

geleid tot een ketenaanpak, waardoor er heel alert op signalen van hulpverleners en 

meldingen van betrokkenen kan worden  ingegrepen in uiterst schrijnende situaties. De 

ketenaanpak is gestart met een meldpunt Jeugdprostitutie Achterhoek, dat is ondergebracht 

bij het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) van Moviera in 

Arnhem. Het meldpunt is telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.  

 
 
4.5 Convenant Veilige School 

Scholen zijn een ontmoetingsplaats voor veel jongeren. Scholen moeten een veilige 

omgeving bieden waar leerlingen en docenten zich op hun gemak voelen, waar goed en 

prettig gewerkt en geleerd kan worden. Maar ondanks alle inspanningen kunnen we te maken 

krijgen met grensoverschrijdend gedrag door jongeren. Om in dergelijke situaties planmatig, 

verstandig, eenduidig en consequent te kunnen handelen is een houvast belangrijk. Om die 

reden is in de gemeenten Oost Gelre, Winterswijk en Aalten een convenant afgesloten met 

scholen, politie, justitie en gemeente. In het convenant staan afspraken omtrent 

samenwerking en informatieuitwisseling.  
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4.6 Samenvatting 

Thema Wat gaan we er voor doen? 

Jeugdoverlast (4.1) en 
jeugdcriminaliteit (4.2) 

Prioriteit geven aan de aanpak van jeugdcriminaliteit 
en jeugdoverlast.  
Jaarlijks in samenwerking met de ketenpartners de 
shortlists voor jeugdgroepen en een plan van aanpak 
opstellen voor de geprioriteerde jeugdgroepen.  
Als er tussentijds wijzigingen zijn in het ‘jeugdgroepen-
bestand’ dan wordt er een update gemaakt. 
Alle zorgjongeren worden besproken in het Lokaal 
Zorg Netwerk. Justitiële- en risicojongeren worden in 
de Veiligheidskamer (Justitieel Casusoverleg en 
Zorgoverleg Risicojongeren (JCO en ZOR-overleg)) 
besproken.  
Jeugdthema’s sluitend verbinden (Centrum voor Jeugd 
en Gezin, Zorg- en Advies Teams, aanpak 
multiprobleemgevallen, Veiligheidshuis).  
Door middel van het jeugdbeleid waar mogelijk 
problemen van/met jeugd te voorkomen (o.a. door 
inzet jongerenwerk) en een sociaal vangnet bieden 
voor jongeren die in de problemen (dreigen te) raken. 
Het jeugdbeleid is er op gericht om alle jongeren tot 27 
jaar òf naar school òf naar werk te laten gaan.  
 

Jeugd, alcohol en drugs (4.3) Het alcoholmatigingsbeleid is opgenomen in het lokaal 
gezondheidsbeleid, dat in de Achterhoek in 
afstemming tot stand is gekomen.  
BOA’s opleiden en inzetten voor naleving regelgeving 
Drank- en Horecawet.  
 

Seksuele uitbuiting en 
jeugdprostitutie/aanpak pooierboys 
(4.4) 

Aanpak jeugdprostitutie/pooierboys (zorgcoördinatie).  
Verminderen (risico op) slachtofferschap seksuele 
uitbuiting en jeugdprostitutie door gerichte voorlichting, 
deskundigheidsbevordering en vroegsignalering.  
 

Convenant veilige school (4.5) Het beleid rond veiligheid in en om school handhaven, 
evt. in een ‘convenant veilige school’.  
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5. Fysieke veiligheid 

 

Fysieke veiligheid betreft de dreiging die uitgaat van ‘zaken’ die samenhangen met de 

ontwikkeling, de staat en het gebruik van grond/water/lucht, gebouwen, transportwegen, 

vervoermiddelen, technische hulpmiddelen, energiebronnen en chemische stoffen en die 

mogelijk gevaar opleveren voor mens en dier. Bij het fysieke veiligheidsbeleid gaat het er om 

die dreiging en het gevaar zoveel mogelijk te beperken. En in het geval er zich een calamiteit 

voordoet goed voorbereid te zijn op de bestrijding daarvan, de gevolgen zo klein mogelijk te 

houden en te zorgen voor adequate opvang van mensen en dieren. Thema’s die vallen onder 

de term fysieke veiligheid zijn onder andere; verkeersveiligheid, externe veiligheid en 

rampenbestrijding/crisisbeheersing.  

 

Op basis van de Wet op de Veiligheidsregio’s is er een risicoprofiel opgesteld voor de vier 

gemeenten in Achterhoek Oost. Dit risicoprofiel geeft weer welke incidenten een zekere mate 

van waarschijnlijkheid hebben met daaraan gekoppeld de mogelijke impact. Op basis van dit 

profiel is het mogelijk meer maatwerk te leveren in het kader van repressieve en preventieve 

acties.  
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Uit de risicomatrix van de cluster Achterhoek Oost blijkt dat de waarschijnlijkheid het grootst 

is dat er zich ongevallen voordoen met transport over de weg van brandbare/explosieve 

stoffen en branden in gebouwen voor zorg en welzijn. Daarop volgen respectievelijk extreem 

weer (hitte, droogte, hoog water) en incidenten bij publieksevenementen. 

De incidenten ten gevolge van klimatologische invloeden hebben ook de hoogste impact. 

Daarop volgen branden/explosie in stationaire inrichtingen (bedrijven), dierziekten normaal 

(geen overdracht naar de mens), branden in gebouwen met zorg en welzijn, incidenten bij 

wegtransport met brandbare explosieve stof. Voor deze risico’s worden scenario’s uitgewerkt. 

Deze scenario’s worden doorvertaald in oefeningen en trainingen.   

 

5.1 Verkeersveiligheid  

De acht SVG (Samenwerkingsgebieden Verkeersveiligheid Gelderland) gemeenten in de 

Achterhoek stellen samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost Nederland een 

meerjarenprogramma Verkeersveiligheid met een jaarlijks activiteitenprogramma op. Daarin 

staan afspraken over niet-infrastructurele activiteiten, zoals alcohol- en fietscontroles, 

voorlichtingsactiviteiten, verkeersexamens op scholen, opfriscursussen ed.  

Deze activiteiten worden uitgevoerd door diverse samenwerkende instanties zoals scholen, 

lokale afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en professionals zoals ANWB.  

De activiteiten worden betaald uit een deel van de Brede Doeluitkering en soms ook voor een 

deel door de gemeente.  

 

Met betrekking tot verkeersveiligheid is een ander probleem dat met name jongeren drukker 

zijn met hun mobiele telefoon dan met het letten op het verkeer. Hierdoor horen de jongeren 

het omringende verkeer niet waardoor ongevallen ontstaan. Doordat er op scholen aandacht 

besteedt wordt aan de problematiek en er gewaarschuwd wordt door de politie op geschikte 

momenten kan de bewustwording op dit punt vergroot worden. 
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5.2 Brandveiligheid 

Gezamenlijk beschikken de gemeenten Aalten, Berkelland, Winterswijk en Oost Gelre over 

één brandweerorganisatie, de Brandweer Achterhoek Oost (BWAO). De BWAO is een 

juridisch/administratief deel van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland.  

In 2013 heeft de Bestuurscommissie van BWAO (4 burgemeesters) voor BWAO een 

beleidsplan vastgesteld voor de komende jaren (2013-2016). BWAO voert dit uit en 

rapporteert iedere vier maanden over de voortgang hierop.  

 

De doelstellingen uit het plan zijn: 

- Het opbouwen van een duurzame relatie met burgers via vaste contacten. 

- Het stimuleren van de bewustwording bij burgers omtrent de eigen mogelijkheden ter 

verbetering van hun veiligheid en vergroting van hun zelfredzaamheid / interne 

organisatie. 

- Het adviseren bij de complexere risicobeheersingsvraagstukken, in nauw overleg met 

regionale en lokale partners. 

- Het verzorgen van een tijdige hulpverlening voor mens en dier. 

- Het zorgen voor behoud van betrokken vrijwilligers.  

- Het zorgen voor goed opgeleid en geoefend personeel. 

- Het zorgen voor een goede kwaliteit van het materieel en materiaal.  

 

Eén van de speerpunten van BWAO voor de komende jaren is het voorhanden hebben van 

voldoende bluswater. Door de grondlagen in het oosten van Nederland en het feit dat we aan 

de eindstukken van de waterleidingen zitten is voldoende bluswater in een groot deel van 

Achterhoek Oost niet vanzelfsprekend. Als oplossing ziet BWAO de inzet van strategisch 

geplaatste waterwagens in combinatie met voldoende vulpunten (secundaire 

bluswatervoorzieningen, veelal blusvijvers). Het aantal brandkranen kan dan omlaag gebracht 

worden. De besparing op de brandkranen dekt de kosten van de aanschaf van waterwagens.  

In 2013 is gewerkt aan de komst van de waterwagens (opstellen bestekken, uittesten 

werkmethodes, etc.) en zijn voor de secundaire bluswatervoorziening bewonersavonden 

georganiseerd en overleggen geweest met belangrijke partners (gemeenten, 

natuurbeheerorganisaties, grondbezitters, etc.). Het optimaliseren is een groter, langlopende 

actie en wordt in de periode tot 2016 projectmatig voor heel Achterhoek Oost opgepakt.  

 

Het project MOED (Masterplan Optimalisering Effectuering Doelmatigheid brandweer) zal als 

een rode draad door 2014 lopen, waarmee het algemeen bestuur heeft aangegeven om de 

brandweerorganisatie gereed te willen maken voor de toekomst. Besluitvorming hierover zal 

in 2014 plaatsvinden, waarna de uitvoering in 2014 en 2015 zijn beslag vindt. 
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5.3 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

De Wet op de Veiligheidsregio’s schrijft de veiligheidsregio’s voor onder andere een 

meerjarenbeleidplan vast te stellen. In het regionaal meerjarenbeleidsplan ‘Hoe veilig is veilig’ 

wordt het beleid ten aanzien van de taken van de veiligheidsregio voor een periode van vier 

jaar beschreven en de daaruit voortvloeiende activiteiten in de periode 2012-2015. In dit 

Meerjarenbeleidplan wordt onder andere genoemd dat de crisisbestrijdingsorganisatie op een 

bepaald niveau zal moeten opereren. Dit betekent dat de leden van de verschillende 

crisisteams getraind, opgeleid en geoefend moeten zijn. Het meerjarenbeleidplan 

Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) is een uitwerking van het 

Meerjarenbeleidplan VNOG 2012-2015.  

 

Het meerjarenbeleidplan MOTO heeft tot doel de multidisciplinaire teams van de 

calamiteitenorganisatie te verbeteren en de kwaliteit van de functionarissen te verhogen. 

Daartoe worden nog diverse stappen ondernomen. De verantwoordelijkheid voor het 

opleiden, trainen en oefenen van de monodisciplinaire teams (de afzonderlijke meldkamers, 

actiecentra, provincie, openbaar ministerie, defensie, gemeenten, waterschappen, etc.) ligt bij 

de betreffende organisatie zelf.  

 

Voor wat betreft opleiden, trainen en oefenen van de gemeentelijke (oranje) kolom fungeert 

het ambtelijk team OTO-gemeenten als kartrekker. Dit team team bestaat uit AOV’ers uit de 

diverse gemeentes in de regio. Er worden verschillende producten ontwikkeld en / of 

aangeschaft om de kwaliteit en kwantiteit van opleiden, oefenen en trainen te waarborgen. 

Voor de borging van het niveau van de medewerkers rampenbestrijding van de verschillende 

gemeenten wordt gewerkt aan de opzet van een kwaliteitszorgsysteem, waarin opleidingen, 

trainingen en oefeningen worden geregistreerd.   
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5.4 Externe Veiligheid 

De laatste jaren heeft de overheid beleid en regelgeving ontwikkeld waarbij externe veiligheid 

en ruimtelijke ordening zodanig op elkaar zijn afgestemd, dat daarmee wordt gestreefd 

rampen te voorkomen of het effect hiervan zo veel mogelijk wordt beperkt. Duidelijk is dat het 

inrichten van de ruimten vanaf een bepaalde risicoafstand ook geregeld moet worden om de 

omvang van een mogelijke calamiteit of ramp te kunnen beheersen. De wijze waarop dit 

plaatsvindt, is via het proces van het bestemmingsplan.  

 

Het resultaat van dat proces wordt niet getoetst aan een wettelijke norm (grenswaarde of 

richtwaarde) – behoudens het plaatsgebonden risico - maar wel moet een onderbouwd 

oordeel worden gegeven waarom het resultaat opgevat kan worden als een risico dat 

verantwoord is. Dit wordt de verantwoording van het groepsrisico genoemd. Dat is vastgelegd 

in het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Het BEVI heeft tot doel risico’s waaraan 

burgers in hun omgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in 

inrichtingen (bedrijven) tot een aanvaardbaar minimum te beperken.  

 

Voor transportroutes heeft het Rijk specifiek op externe veiligheid gerichte beleidskaders 

opgesteld in de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Dit vormt de 

verbindende schakel tussen het instrumentarium van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en 

externe veiligheid als het gaat om vervoer gevaarlijke stoffen. 

  

Met de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio’s (oktober 2010) is het vaststellen 

van rampbestrijdingsplannen voor bepaalde inrichtingen overgegaan van de gemeenten naar 

de Veiligheidsregio. De gemeenten Aalten en Winterswijk hebben geen bedrijven die onder 

deze noemer vallen. De gemeenten Oost Gelre en Berkelland hebben wel een bedrijf dat 

hieronder valt, respectievelijk een vuurwerkopslag en een zuivelverwerkingsbedrijf.  
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5.5 Milieu 

Vanaf 1 april 2013 voert de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de wettelijke milieutaken uit 

voor tien gemeenten en de provincie Gelderland in de regio Achterhoek. Het gaat hierbij om 

vergunningverlening, toezicht houden op en handhaving van de milieuwetgeving. De 

omgevingsdienst bundelt de kennis en capaciteit van gemeenten en provincie op het gebied 

van milieu. Voor de inwoners van de gemeenten verandert er op het gebied van de aanvraag 

van vergunningen in feite niets. Men kan nog steeds voor de aanvraag terecht bij de 

gemeente waarin men woonachtig is. Dit geldt ook voor vragen over het toezicht en de 

handhaving.  

 

De ODA is met milieu expertise 24/7 bereikbaar en beschikbaar voor milieu-incidenten en 

calamiteiten. Het calamiteitennummer staat doorgeschakeld naar het provincieloket voor 

eerste filtering van de meldingen. Via dit loket kunnen ODA-medewerkers ingeschakeld 

worden. De medewerkers die voor de bereikbaarheidsdienst werken worden gemandateerd 

om direct actie te ondernemen, sancties op te leggen of opdrachten te verstrekken. Tevens 

werkt de ODA nauw samen met de omgevingsdiensten Arnhem (ODRA) en Nijmegen 

(ODRN).  

 
5.6 Samenvatting 

Thema Wat gaan we er voor doen? 

Verkeersveiligheid (5.1) Jaarlijks uitvoeren meerjarenprogramma 
Verkeersveiligheid en activiteitenprogramma 

Brandveiligheid (5.2) Uitvoeren meerjarenbeleidsplan. Knelpunten 
bluswatervoorziening oplossen. Besluiten uit project 
MOED uitvoeren.  

Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing (5.3) 

Uitvoeren meerjarenbeleidplan Multidisciplinair 
Opleiden, Trainen en Oefenen. Opstellen 
kwaliteitszorgsysteem.  

Milieu (5.5) Het versterken van de onderlinge samenwerking tussen 
gemeenten en ODA.  
Een gezamenlijk OTO-traject opstellen in het kader van 
calamiteiten.  
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6. Integriteit en veiligheid 

 

 
Het kabinet Rutte-Asscher heeft evenals de voorgaande regeringen, grote prioriteit toegekend 

aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit. Aan de lokale besturen is daarbij een 

grotere rol toegekend dan voorheen. Belangrijk onderdeel van de aanpak is de vrije 

informatie-uitwisseling tussen de veelheid van betrokken partners (gemeenten, politie, 

openbaar ministerie, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, FIOD, etc.). Hiertoe zijn 10 zgn. 

Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) in het leven geroepen. Primaire taak van 

het RIEC is de informatiepositie van het lokaal bestuur te versterken met het oog op het 

bestrijden van de georganiseerde criminaliteit. Daarnaast ondersteunt het RIEC gemeenten 

bij de aanpak van dossiers als hennepteelt, dubieuze vastgoedtransacties, toepassing Wet 

Bibob (zie hierna), 1% motorclubs en mensenhandel. Voor zover deze dossiers een 

“bestuurlijke component “kennen, in de zin dat gemeentebesturen er óók tegen kunnen 

optreden en/of anderszins over relevante informatie beschikken, zorgt het RIEC er dan voor 

dat de juiste partijen de juiste informatie krijgen. 

De vier gemeenten in de Achterhoek Oost zijn alle aangesloten bij het RIEC Oost-Nederland. 

De medewerkers komen uit het werkveld en hebben goede contacten met 

opsporingsdiensten. 

 

Op basis van de Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

(Bibob) kunnen gemeentebesturen vergunningen weigeren als er, kort gezegd, een risico 

bestaat dat deze vergunningen gebruikt worden voor criminele doeleinden. De vier 

gemeenten kennen elk een eigen Bibob-beleid. Onlangs is de wet aangescherpt en zal dus 

het lokale beleid moeten worden aangescherpt en geactualiseerd. De aanscherping betreft 

met name het toepassingsbereik en de verbetering van de rechtsbescherming. Ook wat 

betreft dit terrein zullen de vier gemeenten onderling hun beleid afstemmen.  

 

Het thema “integriteit en veiligheid” omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op de 

veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen bergen een fundamenteel 

risico in zich, hebben potentieel een omvangrijk veiligheidseffect, kunnen -in de meest 

extreme vorm- de maatschappij ontwrichten. Onderdelen binnen dit thema zijn onder andere 

radicalisering en polarisatie en georganiseerde criminaliteit. Binnen de veiligheidsdriehoek 

Achterhoek (zowel Oost en West afzonderlijk, als ook beide tezamen) wordt aan dit 

onderwerp geregeld aandacht besteed. Bovendien wordt structureel aandacht geschonken 

aan ambtelijke en bestuurlijke integriteit. 
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Voor alle gemeenten geldt dat er gedragscodes zijn vastgesteld voor leden van de raad, voor 

die van het college van burgemeester en wethouders en voor ambtenaren. Kernbegrippen in 

die codes zijn: openheid, betrouwbaarheid, onpartijdigheid, professionaliteit en 

zorgvuldigheid.  Deze kernbegrippen liggen ten grondslag aan de gedragsregels die 

bestuurders en ambtenaren bij het dagelijks handelen in acht dienen te nemen.  

 

In het kader van structurele aandacht voor dit onderwerp zal bij het aantreden van de nieuwe 

gemeenteraad en van het college in het voorjaar van 2014 een zgn. dilemmatraining worden 

verzorgd. Het onderwerp staat voorts tenminste 1x per jaar op de college-agenda. Eveneens 

bespreken ambtenaren 1x per jaar tijdens bijv. een afdelingsoverleg een casus uit de praktijk. 

Tot slot: eenmaal per twee jaren worden de nevenwerkzaamheden van bestuurders en 

ambtenaren geïnventariseerd en getoetst op belangenverstrengeling.  

 

6.1 Samenvatting 

Thema Wat gaan we ervoor doen 

Aanscherping Wet Bibob De vier gemeenten stemmen het actualiseren 
van het lokale Bibob-beleid met elkaar af.  

Integriteit Bij het aantreden van de nieuwe raad en het 
nieuwe college wordt een dilemma-training 
integriteit verzorgd; 
Tenminste 1x per jaar besteedt het college 
specifiek aandacht voor dit onderwerp; 
Tenminste 1x per jaar bespreken ambtenaren 
het onderwerp aan de hand van een casus uit 
de praktijk.  

Integriteit 1x per twee jaren vindt een toets plaats van 
nevenwerkzaamheden van bestuurders en 
ambtenaren 

 

 


