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Hoofdstuk 1: Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de aanleiding van het Integrale Veiligheidsbeleid 

van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel  en de regierol die de gemeenten 

daar in hebben. Daarnaast wordt ingegaan op de methode “Kernbeleid Veiligheid” en het 

flankerend beleid.  

1.1 Aanleiding 

Voor u ligt de Veiligheidsnota van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

2014-2018 met de titel “Feiligens yn 'e Wâlden”.  

 

Integraal Veiligheidsbeleid is inmiddels niet meer weg te denken uit gemeenteland. 

Vreemd is dit niet omdat veiligheid bieden aan haar inwoners van oudsher de eerste 

overheidstaak is. Bij het bieden van deze lokale veiligheid heeft de gemeente de regierol. 

Dat de regierol bij de gemeente ligt is zowel te herleiden uit de Gemeentewet als de 

Politiewet.  

 

Twee gemeenten één beleid? 

Op dit moment wordt op veel terreinen samenwerking gezocht tussen de gemeenten 

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Zo ook op het gebied van de Integrale Veiligheid. 

Integrale Veiligheid is één van de spontane gemeentelijke proeftuinen. De ambtelijke 

samenwerking op dit terrein is ook al vanaf 2012 gaande in de vorm van een pilot en dit 

is per 1 januari 2013 geformaliseerd. Onderdeel van deze pilot was om te komen tot één 

beleidskader voor beide gemeenten met daarbinnen de mogelijkheid tot maatwerk per 

gemeente. In deze veiligheidsnota is hier vorm aangegeven.  

 

De raad heeft een belangrijke rol bij de totstandkoming van het integrale 

veiligheidsbeleid. De raad stelt de kaders van het veiligheidsbeleid vast waarbij ook de 

prioriteiten worden benoemd. In afzonderlijke sessies in zowel Achtkarspelen als 

Tytsjerksteradiel hebben de raden aangegeven waar voor het nieuwe beleid de lokale 

prioriteiten kunnen komen te liggen. Daarnaast is besproken dat de samenwerking op 

het gebied van veiligheid geïntensiveerd zal worden door gezamenlijk een beleid te 

maken en hier uitvoering aan te geven.  

1.2 Wat is integrale veiligheid? 

Om het begrip integrale veiligheid te beschrijven, wordt eerst ingegaan op het begrip 

veiligheid. Veiligheid is het aanwezig zijn van orde en rust in het publieke domein en van 

bescherming van leven, gezondheid en goederen tegen acute en dreigende aantastingen. 

Onveiligheid is te omschrijven als alles wat hier inbreuk op maakt. Die inbreuken kunnen 

feitelijke aantastingen (objectief) betreffen, maar ook gevoelens van onveiligheid 

(subjectief) zijn. 

 

Integraal veiligheidsbeleid is beleid dat alle veiligheidsvelden bestrijkt, interne en externe 

partners bij de aanpak betrekt en ook de organisatorische borging van het beleid regelt. 

Hierbij proberen alle betrokken partijen gezamenlijk te komen tot een veiligere 

samenleving.  

1.3  Ontwikkelingen 

Bij het invullen van de regierol is het van belang dat rekening wordt gehouden met de 

landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Hieronder worden deze ontwikkelingen 

geschetst.  

 

Landelijke ontwikkelingen 

De gemeenten krijgen een steeds grotere rol wanneer het gaat over veiligheid. De 

centrale overheid schuift steeds meer taken door naar de gemeenten. Daarnaast zien we 

dat onze belangrijke partners opschalen.  
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Zo is de nationale politie per 1 januari 2013 een feit, is de herziening van de 

gerechtelijke Kaart (schaalvergroting) in volle gang en wordt door de komst van de 

veiligheidsregio ook de lokale brandweerzorg geregionaliseerd. Door de nieuwe taken en 

de schaalvergroting is het van belang dat we als gemeenten de regierol gezamenlijk 

versterken.  

 

Regionaal Veiligheidsbeleid 

Met de vorming van de Nationale Politie en de herziening van de Gerechtelijke Kaart is 

ook de komst van de regionale eenheid Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe) 

een feit. Een belangrijke basis om de integrale samenwerking op het terrein van 

veiligheid handen en voeten te geven. Het regionaal beleidsplan (artikel 39 Politiewet) is 

daarbij de waarborg voor een goede balans in de taakuitvoering door de politie. 

 

Het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 is hét gezamenlijke kader van 62 

gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie voor 2013 en 2014. Uitgangspunt is 

een bovenlokale prioritering en aanpak van problemen als deze grensoverschrijdend zijn 

en/of breed bij gemeenten worden ervaren. 

Het Openbaar Ministerie en de politie maken met dit plan afspraken op een aantal 

gezamenlijke prioriteiten die door de 62 gemeenten zijn aangedragen op basis van de 

problemen die lokaal worden ervaren. Een opbouw dus van onderop, vanuit de lokale 

integrale veiligheidsplannen, dichtbij de gezagsrol van de burgemeester en de 

kaderstellende rol van de gemeenteraad. De prioriteiten van de gemeenten zijn 

gecombineerd met de prioriteiten van het Openbaar Ministerie en de politie. Dit alles leidt 

tot vier prioriteiten voor de komende twee jaren in Noord-Nederland. Deze worden 

verder behandeld in paragraaf 4.2. De gekozen prioriteiten komen niet in de plaats van 

andere lokale prioriteiten. Het zijn thema’s die extra aandacht vragen en waar op 

noordelijke schaal samengewerkt zal worden. Het belangrijkste uitgangspunt van het 

regionaal beleidsplan is "wat lokaal kan, doen we lokaal en wat regionaal beter kan, 

pakken we regionaal samen op" 

 

Daarnaast zijn op regionaal niveau ook andere ontwikkelingen die van invloed zijn op het 

lokale veiligheidsbeleid.  

- de veiligheidsregio: In het bijzonder het beleid op het gebied van crisisbeheersing 

en de brandweer. Maar ook de planvorming van de crisisbeheersing heeft veel 

invloed op het lokale veiligheidsbeleid. 

- Jaarplannen politiedistrict Fryslân: samen met de jaarplannen van de robuuste 

basisteams van de politie vormen deze een belangrijke input voor het 

gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. 

 

Lokale ontwikkelingen 

Op lokaal niveau zijn de verschillende veiligheidspartners binnen hun vakgebied ook 

bezig met het onderwerp veiligheid. Het is noodzakelijk om, bij het uitvoeren van 

integraal veiligheidsbeleid, rekening te houden met deze verschillende deelgebieden. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het Handhavingsbeleid, het Ketenbeleid en 

het Drank- en Horecabeleid. Ook wordt er een sterke link gelegd met de Sociaal 

Maatschappelijke Agenda.  

1.4 Rol van de gemeente 

Het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente is erop gericht om op een systematische 

en samenhangende manier te werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar 

facetten. Op lokaal niveau is de gemeente hierin de regiehouder(regisseur) en heeft dan 

ook een sturende rol. Concreet houdt deze rol in: de beleidsontwikkeling en –uitvoering 

aan de gang houden, partners erbij betrekken en aan hun afspraken houden en nieuwe 

items snel oppakken en van een aanpak voorzien. De regie over lokaal integraal 

veiligheidsbeleid ligt dus bij het lokale bestuur en met name de burgemeester is belast 

met de handhaving van de openbare orde en veiligheid.  
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1.5 Methode "Kernbeleid Veiligheid" 

Zoals eerder gezegd is integrale veiligheid een ruim begrip. Om het begrip hanteerbaar 

te maken heeft de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) een hulpmiddel ontworpen 

om veiligheidsvraagstukken een plaats te geven in het lokale veiligheidsbeleid, namelijk 

de methode “Kernbeleid Veiligheid”. Hierin staan vijf veiligheidsvelden centraal: 

 

Veilige woon- en leefomgeving: 

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

wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. Hieronder valt de sociale 

kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Thema’s zijn 

bijvoorbeeld vandalisme, woninginbraken en huiselijk geweld. De onveiligheid binnen dit 

veld heeft een heel herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen mee 

te maken kan krijgen en die onder andere in de veiligheidsrapportages worden gemeten. 

 

Bedrijvigheid en veiligheid: 

Onder bedrijvigheid wordt zowel het winkelgebied als bedrijventerreinen verstaan. Ook 

valt veilig uitgaan, evenementen en toerisme onder dit veiligheidsveld.  

  

Jeugd en veiligheid: 

Onderwerpen die onder dit veiligheidsveld vallen zijn onder andere alcohol- en 

drugsgebruik onder jongeren, overlastgevende jeugdgroepen en veiligheid in en om 

school.  

 

Fysieke veiligheid: 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de 'echte' fysieke veiligheidsthema's zoals 

verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing. Met 'echte' 

fysieke veiligheidsthema's wordt bedoeld dat dit veiligheidsveld exclusief draait om de 

fysieke veiligheidsrisico's en niet om sociale veiligheid. De (technische) inrichting en het 

gebruik van de openbare ruimte kunnen onveilige situaties veroorzaken.  

 

Integriteit en veiligheid: 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk kunnen vormen op de 

maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader 

van de veiligheid en stabiliteit van de samenleving. Deze verschijnselen hebben dan ook 

een omvangrijk veiligheidseffect en kunnen in de meest extreme vorm fundamenteel 

ontwrichtend werken. Thema's binnen dit veiligheidsveld zijn georganiseerde 

criminaliteit, polarisatie en radicalisering en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Onder 

deze thema's vallen bijvoorbeeld: fraude, zedenmisdrijven, drugshandel, kinderporno, 

discriminatie. 

 

Invulling Kernbeleid Veiligheid Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel  

Kernbeleid Veiligheid helpt de gemeenten te komen tot ontwikkeling of actualisatie van 

het integrale veiligheidsbeleid. Veel aandacht gaat daarbij uit naar het vormgeven van de 

regierol van de gemeente en daarbinnen de kaderstellende taak van de gemeenteraad in 

het duale bestel. Het Kernbeleid Veiligheid is een methode om in samenwerking met de 

betrokken partners de veiligheidsthema’s binnen de veiligheidsvelden te benoemen. De 

methode kernbeleid veiligheid is voor een groot deel bepalend geweest voor de opzet en 

inhoud van dit gezamenlijke integraal veiligheidsbeleid.  
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Hoofdstuk 2: Visie veiligheidsbeleid 

Wat is de positie van deze veiligheidsnota? Wat is de doelstelling van het nieuwe 

integrale veiligheidsbeleid? En welke uitgangspunten worden daarbij gehanteerd? Wie 

zijn de externe veiligheidspartners van de gemeente? Dit hoofdstuk gaat in op deze 

vragen. 

2.1 Positie veiligheidsnota 

De veiligheidsnota is leidend voor het integrale veiligheidsbeleid voor de komende vier 

jaar. In de veiligheidsnota worden geen tot in de details uitgewerkte maatregelen 

genoemd voor de uitvoering van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid. Het gaat hier 

meer om ‘ontwikkelrichtingen’ ofwel kaders. Dit doet ook recht aan het zogenaamde 

dualisme: de gemeenteraad stelt de kaders vast, het college van burgemeester en 

wethouders vult deze in op uitvoeringsniveau. Naast de kaders zal er ruimte moeten 

blijven bestaan om in te kunnen springen op onvoorziene omstandigheden. Door het 

vaststellen van de veiligheidsnota neemt de gemeente de regie op zich voor wat betreft 

veiligheidsbeleid en koppelt notities die hiervoor in aanmerking komen aan haar eigen 

uitvoeringsprogramma. 

 

Uitvoeringsprogramma 

De uitvoering van het beleid zal plaatsvinden door het werken met 

uitvoeringsprogramma’s die het college jaarlijks vaststelt. Hierbij wordt gewerkt volgens 

de “plan, do, check, act- cyclus”. In de ‘plan’-fase formuleert het college jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma (jaarplan). Vervolgens wordt in de ‘do’-fase de aangewezen 

onderwerpen actief ter hand genomen, in nauwe samenwerking met betrokken 

afdelingen en partners. In de ‘check’-fase wordt de voortgang van 

de doelstelling uit de veiligheidsnota bewaakt en wordt indien nodig 

bijgestuurd. Het college legt tenminste jaarlijks verantwoording aan 

de raad af en daarmee kunnen desgewenst keuzes gemaakt worden 

voor nieuwe accenten in het veiligheidsbeleid voor het volgende 

jaar. Deze worden vervolgens weer verankerd in de 

uitvoeringspraktijk: de ‘act’-fase. 

 

 

Door ieder jaar een uitvoeringsprogramma uit te voeren en deze te evalueren kan de 

raad sturing geven aan de voortgang van de activiteiten om zo de in deze notitie 

genoemde doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten in de komende vier jaar 

voort te zetten dan wel te realiseren. 

 

Naast het uitvoeringsprogramma vindt de concretisering van de doelstelling en beoogde 

maatschappelijke  effecten van het veiligheidsbeleid ook plaats via andere 

beleidsdocumenten zoals het politiejaarplan, de beleidsplannen van de brandweer en 

andere beleidsplannen (milieu, handhaving e.d.).  

   

2.2   Doelstelling integraal veiligheidsbeleid 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de doelstelling van het integrale veiligheidsbeleid in 

de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel (de Wâlden). De algemene doelstelling 

die in de periode 2014-2018 verwezenlijkt wordt is: 

 

Inwoners, bezoekers, ondernemers en werknemers in de gemeenten Achtkarspelen en 

Tytsjerksteradiel voelen zich veilig en zijn bereid ook mee te werken aan dit (subjectieve) 

veiligheidsgevoel en de leefbaarheid die hiermee gepaard gaat. Waarbij ook de objectieve 

veiligheid zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. 
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De beoogde maatschappelijke effecten zijn hierbij:  

 

- De inwoners voelen zich veilig, vertrouwd en met elkaar verbonden in onze 

gemeenten.  

 

- Een ieder neemt zijn verantwoordelijkheid om de veiligheid en leefbaarheid te 

 verbeteren c.q. te waarborgen. 

 

- De overheid treed op indien de veiligheid in het geding komt.  

 

2.3 Uitgangspunten  

Om de bovengenoemde doelstelling en de beoogde maatschappelijke effecten te 

realiseren is het nodig dat de gemeente haar integraal veiligheidsbeleid uitvoert in de 

komende vier jaar. Bij de uitvoering van het beleid worden de volgende uitgangspunten 

gehanteerd: 

 

Portefeuillehouder  

De burgemeester is portefeuillehouder van openbare orde en veiligheid en is belast met 

de coördinatie van het integrale veiligheidsbeleid. 

 

Regie 

Het lokaal bestuur voert de regie. Dit betekent dat de gemeente de regisseur is bij de 

ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid. Concreet kan worden gezegd dat de 

gemeente partners zoekt en bij elkaar brengt die een bijdrage kunnen leveren aan het 

veiligheidsbeleid, hen motiveert en stimuleert.  

 

Facetbeleid 

Veiligheidsbeleid als facetbeleid. Het item veiligheid moet een structureel aandachtspunt 

zijn of worden bij de beleidsvorming en uitvoering op de terreinen waar dit van belang is, 

zoals jeugdbeleid. Veiligheid op dorps- en wijkniveau. Lokaal veiligheidsbeleid vergt 

maatwerk. Daar waar mogelijk dient sprake te zijn van een gerichte aanpak van 

problemen op dorps- en wijkniveau.  

 

De burgers als bondgenoten 

In de strijd tegen onveiligheid zijn de inwoners de belangrijkste veiligheidspartner van 

gemeenten, politie en OM. Inwoners zijn zelf in eerste instantie verantwoordelijk voor 

hun eigen veiligheid. Van hen mag dus worden verwacht dat zij actief bijdragen om hun  

eigen veiligheid te vergroten. Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheid van inwoners 

zijn grenzen: daar waar de veiligheid van onze bewoners, ondernemers en bezoekers 

daadwerkelijk gevaar loopt, moeten veiligheidsprofessionals klaarstaan om in te grijpen.     

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verbetering van de veiligheid 

Het zijn niet alleen (semi)overheidsdiensten die moeten worden aangesproken op hun 

(mede) verantwoordelijkheid voor een bijdrage aan de veiligheid. Het gaat ook om  

private partijen zoals bedrijven, horeca en winkels. 

 

Van zaaksgericht naar dadergerichte aanpak  

Waar in het verleden de focus bij veiligheid vaak lag op de aanpak van zaken, is deze  

inmiddels verschoven naar de aanpak van de dader. Mede door komst van de 

veiligheidshuizen is hierin een belangrijke stap gezet.  

 

Bij strafbaar gedrag krijg je uit alle hoeken een rekening gepresenteerd  

Plegers van strafbare feiten moeten in toenemende mate ervaren dat hun gedrag 

financiële consequenties heeft. Uitgangspunt voor de aanpak is dat alle wettelijke 

mogelijkheden, dus zowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk, worden 

ingezet om daders financieel te raken. 
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2.4 Strategie  

Zoals blijkt uit de uitgangspunten, is de gemeente de regisseur als het gaat om het  

aanpakken van veiligheidsvraagstukken die spelen op lokaal niveau. Door te kiezen voor  

onderstaande (interventie) methoden geeft de gemeente uitvoering aan deze regierol en 

weten de inwoners en partners hoe de gemeente de veiligheidsvraagstukken benadert.  

 

Bij de veiligheidsstrategie wordt voor wat betreft het toezicht en handhaving aansluiting 

gezocht bij het beleidsplan handhaving dat door het gezamenlijke handhavingsteam de 

Wâlden wordt gebruikt.  

 

Voordat de gemeente de beschikbare instrumenten inzet om een veiligheidsvraagstuk op 

te lossen is het belangrijk dat het probleem goed in kaart wordt gebracht. Door dit te 

doen kan er gerichter worden ingegrepen met de juiste middelen en de juiste partners.  

 

Deze analyse bestaat uit vier lijnen, te weten:  

1.  Tijd: een veiligheidsprobleem is geen momentopname, maar altijd een onderdeel 

van een proces, van een oorzaak- gevolgketen. 

2.  Ruimte: veiligheidsproblemen zijn zelden, en misschien wel nooit, uitsluitend een 

lokale aangelegenheid; 

3.  Sociale netwerken: een veiligheidsprobleem is niet het probleem van een enkele 

persoon of zelfs maar van een enkele organisatie; 

4.  Kennisgebied: een integrale benadering houdt ook in dat je een 

veiligheidsprobleem bekijkt vanuit verschillende kennisgebieden of disciplines: een 

multidisciplinaire aanpak. 

 

Bij de interventie wordt gebruik gemaakt van de veiligheidsketen. De veiligheidsketen 

bestaat uit vijf schakels.  

 

De vijf schakels van de veiligheidsketen zijn: 

1. Pro-actie: het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid en het 

voorkomen van het ontstaan daarvan, veelal in het kader van lange 

termijnplanning. Bijvoorbeeld advisering van ruimtelijke plannen door politie en/of 

brandweer. 

2. Preventie: het in een gegeven (potentieel onveilige) situatie treffen van 

maatregelen die effect hebben op de directe oorzaken van onveiligheid en/of op 

het verminderen van de gevolgen ervan. Voorbeeld van preventie is rookmelders 

in woningen maar ook vroege signalering van (probleem) jongeren.  

3. Preparatie: de daadwerkelijke voorbereiding op de bestrijding van mogelijke 

aantasting van de veiligheid. Een goed voorbeeld van preparatie is het opstellen 

en implementeren van crisisplannen.  

4.  Repressie: de bestrijding van onveiligheid en de hulpverlening in acute 

noodsituaties door daadwerkelijke inzet van politie, brandweer, gemeentelijke 

handhavers en andere hulpverleningsdiensten.  

5. Nazorg: alles wat nodig is om zo snel mogelijk terug te keren naar normale 

verhoudingen. Hierbij is zowel aandacht voor opvang en begeleiding van 

slachtoffers, als voor opsporing, vervolging en/of begeleiding van daders.  
 

De veiligheidsstrategie dient dus als een soort basis waarbij gehandeld wordt volgens de 

hierboven genoemde interventiemethodes. Natuurlijk zijn er omstandigheden waarbij 

afgeweken kan worden van de strategie. Reden hiervoor kan zijn dat er zich bijvoorbeeld 

acute situaties kunnen voordoen waarbij een andere interventie effectiever is.  

 

Met bovengenoemde strategie kunnen op een eenduidige manier de 

veiligheidsvraagstukken aangevlogen worden.  
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2.5 Veiligheidspartners   

De verantwoordelijkheid voor veiligheidsbeleid ligt niet uitsluitend bij de gemeente. Bijna 

geen enkel veiligheidsvraagstuk is door één organisatie – ook niet een gemeente – op te 

lossen. Samenwerking is dan ook essentieel om het realiseringsvermogen van activiteiten 

te vergroten. De gemeente is dan ook voor het welslagen van het veiligheidsbeleid 

afhankelijk van een groot aantal andere partijen (partners). Bij de samenwerking kan het 

gaan om overheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties en individuen. In het 

onderstaand overzicht worden de vaste partijen genoemd waarmee wordt 

samengewerkt. Deze lijst is uiteraard niet limitatief.  

 

Betrokken partners in het veiligheidsbeleid zijn o.a.:  

- Politie  

- Lokale brandweer (per 1 januari 2014 valt dit onder de Regionale Brandweer) 

- Openbaar Ministerie (OM) 

- Burgers (individueel, dorpsbelangen)  

- Maatschappelijke organisaties (Bureau Jeugdzorg, welzijnsinstelling e.d.) 

- Ondernemers (bedrijven, horeca, winkeliers) 

- Onderwijsinstellingen 

- Woningbouworganisaties 

- Veiligheidsregio Fryslân (GGD, GHOR en regionale brandweer) 

- Centrum voor Jeugd en Gezin 

- Veiligheidshuis 

- RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) 

 

Bovenstaande lijst bevat alleen “externe” partners. Minstens zo belangrijk zijn de interne 

partners oftewel de afdelingen. Alle afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie 

hebben raakvlakken met veiligheidsbeleid. 

 

Politie  

Van de betrokken partners is de politie een erg belangrijke strategische partner. Daarom 

wordt deze hieronder extra toegelicht, ook gezien het nieuwe politieteam waar de 

gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel onder vallen.  

 

Op 1 januari 2013 is de Nationale Politie van start gegaan. Door de komst van de 

Nationale Politie is er ook een nieuwe verdeling gemaakt van de politieteams in Fryslân. 

Dit noemt men de zogenaamde robuuste basisteams. Deze teams voeren diverse 

politietaken uit zoals noodhulp, opsporing, handhaving van de openbare orde, 

verkeerszaken, overlastzaken, huiselijk geweld en de bestrijding van woninginbraken. 

Daarbij kunnen deze teams een beroep doen op de diensten die door politie eenheid 

Noord-Nederland worden uitgevoerd. Denk hierbij aan recherchewerk, het hennepteam, 

of grootschalige onderzoeken.  

 

De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel maken onderdeel uit van het 

politieteam Noordoost Fryslân. De andere gemeenten in het team zijn de gemeenten 

Dongeradeel, Dantumadiel, Kollumerland c.a. en de Waddeneilanden Ameland en 

Schiermonnikoog. Het politieteam Noordoost Fryslân staat onder leiding van een 

teamchef. Iedere gemeente heeft een groepschef voor de dagelijkse aansturing.  

 

De politie werkt nauw samen met de gemeente op het gebied van openbare orde en 

veiligheid. De politie kent eigenlijk twee opdrachtgevers: de burgemeester en het 

openbaar ministerie. De burgemeester gaat over de openbare orde. Het openbaar 

ministerie over de opsporing en vervolging. Omdat er maar één politieteam is en er twee 

opdrachtgevers zijn, is er drie keer per jaar een zogenaamd driehoeksoverleg. Hierin 

hebben alle burgemeesters van het gehele gebied Noordoost Fryslân, de Officier van 

Justitie en teamchef zitting. De ‘driehoek’ bepaalt waar de politie precies voor wordt 

ingezet. 
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In het nieuwe politieteam is de functie van wijkagent nog belangrijker geworden.  

Hij of zij is de regisseur voor de veiligheid in de wijk. De wijkagent is aanspreekpunt voor 

de inwoners maar ook contactpersoon voor bijvoorbeeld verenigingen of plaatselijke 

belangen. Met behulp van de overige politiemensen in het team zorgt hij voor de juiste 

inzet in zijn wijk. Naast deze wijkagenten zijn er ook zogenaamde thema wijkagenten. Zij 

zijn niet gebonden aan gemeente of dorpsgrenzen. Ze houden zich alleen bezig houden 

met bijvoorbeeld horeca- en uitgaansproblematiek, (huiselijk)geweld, jeugdzaken, of 

andere zaken die aan de orde zijn in onze gemeenten. 

 

Gemeenten 

Een gemeente staat niet alleen in de regietaak op veiligheid. Alle gemeenten in 

Nederland hebben deze taak gekregen. Door samenwerking te zoeken met andere 

gemeenten kan de kwaliteit van de individuele gemeente verhoogd worden. In de regio 

Noordoost Fryslân wordt op punten waar het kan de samenwerking gezocht. 

Hoofdstuk 3: Huidig veiligheidsbeeld  

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij het veiligheidsbeeld in beide gemeenten. Dit 

gebeurt aan de hand van de politiecijfers en de veiligheidsmonitor die in 2009 en 2011 is 

gehouden in zowel Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel.  

3.1  Veiligheidsbeeld Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen 

Algemeen beeld 

Als gekeken wordt naar de politiecijfers (objectieve gegevens) kan geconcludeerd worden 

dat het veiligheidsniveau stabiel is over de afgelopen jaren. De beeldvorming dat het 

veiligheidsniveau stabiel is, wordt bevestigd door de subjectieve gegevens die gemeenten 

hebben verkregen door een veiligheidsbelevenis onderzoek dat is uitgevoerd door middel 

van de veiligheidsmonitor in 2009 en 2011.  

 

De algemene conclusie die getrokken kan worden is dat beide gemeenten, volgens de 

Veiligheidsmonitor, op veel vlakken beter scoren dan in 2009. Dit zou betekenen dat de 

inwoners zich veiliger voelen dan destijds. 

 

Veiligheidsgevoel 

In de gemeente Achtkarspelen waardeert men de veiligheid met een 7,1. Dit cijfer ligt 

hoger dan in 2009. Ook de cijfers voor leefbaarheid (7,4) en de woonomgeving (7,5) zijn 

hoger (cijfers Veiligheidsmonitor 2009: veiligheid 6,9, leefbaarheid 7,2 en de 

woonomgeving 7,4). De onveiligheidsgevoelens zijn iets gestegen onder de burgers 

(2009: 13%, 2011: 14%) .  

In de gemeente Tytsjerksteradiel waardeert men de veiligheid met een 7,3. Dit cijfer ligt 

hoger dan in 2009. Ook de cijfers voor leefbaarheid (7,5) en de woonomgeving (7,7) zijn 

gelijk gebleven ofwel hoger (cijfers Veiligheidsmonitor 2009: respectievelijk 7,2, 7,5 en 

7,6). De mate waarin men zich onveilig voelt in de gemeente is iets gedaald (2009: 20%, 

2011: 18,7%) 

3.2 Veiligheidsbeeld velden op basis van de politiecijfers 

In deze paragraaf wordt in gegaan op het veiligheidsbeeld bij de 5 veiligheidsvelden op 

basis van de politiecijfers en de bevindingen van ons gehouden onderzoek in 2012.  

 

Cijfers  

Bij de cijfers is een relativering op z’n plaats. We zien namelijk stijgende en dalende 

cijfers. Nu betekent een stijging van cijfers niet per definitie dat het onveiliger is 

geworden. Stijgingen kunnen ook het gevolg zijn van extra politie-inzet. Omgekeerd is 

het zo dat een dalend incidentenpatroon niet automatisch betekent dat het veiliger 

wordt. Dit kan namelijk ook verklaard worden uit een afnemende inzet van de politie. 

Ook kan sprake zijn van fouten in de registratie of onderrapportage (dark number). 

Naast haalfeiten kennen we nog de brengfeiten (burgers doen op eigen initiatief melding 
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of aangifte van een feit zoals bij woninginbraken). Ook hier geldt de eerdergenoemde 

relativering: het stimuleren van aangiftebereidheid (bijvoorbeeld huiselijk geweld) zal 

eerder leiden tot meer geregistreerde incidenten.  

 

Omdat een patroon van dalingen en stijgingen meer moet zijn dan het spreekwoordelijke 

gezegde ‘het kan vriezen en het kan dooien’, wordt steeds geprobeerd achter de cijfers 

te kijken. Dat doen we doordat gemeente, OM en politie de meest opvallende 

ontwikkelingen analyseren en verklaren.  

 

Veiligheidsbeeld veld 1: Veilige woon- en leefomgeving  

Hieronder wordt kort een beeld geschetst van het veiligheidsveld veilige woon- en 

leefomgeving. Het aantal woninginbraken is toegenomen. Dit is ook een regionale trend. 

Ook het aantal diefstallen van fietsen en brom- en snorfietsen is toegenomen. De cijfers 

voor bedreiging, mishandelingen en ruzie zijn vrij stabiel in de afgelopen jaren. Wat 

opvalt is dat het aantal aangiften hierbij nihil is. Het aantal vernielingen neemt geleidelijk 

aan steeds meer af. Het aantal huiselijk geweld incidenten is stabiel. Als we naar de 

cijfers van vóór 2010 kijken van huiselijk geweld is er een enorme toename. Dit komt 

onder andere doordat de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan dit onderwerp 

door zowel de gemeenten als onze partners.  

 

            Achtkarspelen                 Tytsjerksteradiel 

Categorieën  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Woninginbraken/schuur 32 45 51 47 71 89 

Diefstal uit of vanaf voertuigen 28 60 43 26 48 52 

Diefstal brom-, snor-, fietsen 55 75 86 78 77 122 

Vernielingen 249 255 197 243 199 172 

Bedreigingen 49 55 47 61 87 66 

Mishandelingen 87 81 76 79 83 72 

Ruzie/vechtpartijen 72 113 161 72 112 101 

Huiselijk Geweld 82 72 106 90 99 79 
Politiecijfers Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

 

In vergelijking met andere vergelijkbare gemeenten heeft Tytsjerksteradiel een hoger 

percentage fietsen diefstal. Dit is in Achtkarspelen niet het geval. Voor de overige 

thema’s vallen onze gemeenten niet uit de toon.  

 

Veiligheidsbeeld veld 2: Bedrijvigheid en Veiligheid  

Over het veiligheidsbeeld van het veiligheidsveld bedrijvigheid en veiligheid kan het 

volgende gezegd worden. Het aantal inbraken bij bedrijven en instellingen is in de 

afgelopen jaren afgenomen. Het aantal diefstallen bij winkels is stabiel. In Achtkarspelen 

is een toename van overlast bij horecabedrijven. Verder valt op dat het aantal incidenten 

omtrent toerisme veel hoger is in Tytsjerksteradiel dan in Achtkarspelen. Reden hiervoor 

is dat het hier zaken betreft die zich afspelen op het water.   

 

                Achtkarspelen                  Tytsjerksteradiel 

Categorieën  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Winkeldiefstal 27 17 12 47 44 41 

Winkelinbraak 7 2 0 4 6 4 

Diefstal/inbraak bedrijven 20 27 19 22 27 13 

Overlast horeca 4 0 20 7 3 4 

Overlast evenementen 3 3 2 4 6 8 

Toerisme 2 0 0 35 17 40 
Politiecijfers Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

 

Als naar het aantal incidenten bij vergelijkbare gemeenten wordt gekeken, kan 

geconstateerd worden dat  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel niet uit de toon vallen. 

Alleen het aantal winkeldiefstallen in Tytsjerksteradiel is hoger.  
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Veiligheidsbeeld veld 3: Jeugd en Veiligheid 

Op basis van de politiecijfers blijkt dat het aantal overlastmeldingen van jeugd een 

dalende trend is in beide gemeenten. Het aantal vandalisme meldingen is stabiel.  

 

                             Achtkarspelen               Tytsjerksteradiel 

Categorieën  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Vandalisme 31 31 38 19 32 21 

Overlast 121 100 112 126 132 113 
Politiecijfers Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.  
 

Kerncijfers 
druggebruik (%)
           

Ooit 
cannabis 
gebruikt 

Cannabis gebruikt in 
afgelopen 4 weken 
 

Ooit 
harddrugs 
gebruikt 
 

Fryslân 16 8 5 

Achtkarspelen 16 10 7 

Tytsjerksteradiel 11 5 4 
GGD Fryslân, GO jeugd 2012 onderzoek (12 t/m 18 jaar). 
 

Kerncijfers 
alcoholgebruik 
(%)  
          

Ooit 
alcohol 
gedronken 

Gedronken 
in de afgelopen 
4 weken 

5 of meer 
drankjes per 
gelegenheid  

Ooit aan-
geschoten 
geweest 

Aangeschoten 
in de 
afgelopen vier 
weken 

Fryslân 54 42 32 37 22 

Achtkarspelen 60 52 39 47 26 

Tytsjerksteradiel 57 49 25 41 27 
GGD Fryslân, GO jeugd 2012 onderzoek (12 t/m 18 jaar). 

 

Als naar het aantal incidenten bij vergelijkbare gemeenten wordt gekeken, kan 

geconstateerd worden dat  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel niet uit de toon vallen. 

Alleen het aantal vandalisme incidenten in Achtkarspelen is iets hoger.  

 

Het alcoholgebruik in zowel Achtkarspelen als in Tytsjerksteradiel is hoger dan het 

gemiddelde in Fryslân. Het aantal jongeren dat in aanraking komt met drugs is in 

Achtkarspelen hoger dan in Tytsjerksteradiel. In Achtkarspelen is het percentage hoger 

dan het gemiddelde in Fryslân. In Tytsjerksteradiel is dit lager dan het gemiddelde.  

 

Veiligheidsbeeld veld 4: Fysieke Veiligheid  

Het aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop is toegenomen. Andere 

verkeerscijfers zijn stabiel. Voor het thema Flora en Fauna is een stijging te zien.  
 

            Achtkarspelen            Tytsjerksteradiel 

Categorieën  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Ongevallen dodelijke afloop 0 0 4 0 1 2 

Ongevallen met Letsel 12 20 16 18 16 18 

Ongevallen materiële schade 107 96 99 139 132 124 

Verlaten plaats ongeval 96 95 81 96     74 80 

Rijden onder invloed 72 64 57 73 79 77 

Brandstichting 9 17 16 10 26 20 

Incidenten m.b.t. flora en 

fauna 

22 39 75 38 41 53 

Politiecijfers Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

 

Als naar de cijfers wordt gekeken dan kan geconcludeerd worden dat de ze vergelijkbaar 

zijn met die van andere gemeenten. Er zijn geen grote verschillen.  

 

 



 13 

Andere thema’s in dit veld staan in beleving verder af van de bevolking. Het gaat hierbij 

om externe veiligheid en rampenbestrijding. Bij deze thema’s gaat het dan ook meer 

over de maatregelen die wij als gemeenten nemen om de bevolking te beschermen. Dit 

gebeurt vaak buiten het oog van de bevolking en valt dan ook moeilijk te meten.  

 

Veiligheidsbeeld veld 5: Integriteit en Veiligheid 

Het veiligheidsveld integriteit en veiligheid is het minst dynamische veld. Voor dit veld 

zijn bijna geen politiecijfers voorhanden en de thema’s zijn ook niet meegenomen in 

belevingsonderzoeken. Wel is er aandacht voor de diverse thema’s vanuit de gemeente 

en de partners, alleen merkt de buitenwacht hier niet veel van. Het betreft hier veelal 

recherchezaken waar de gemeente weinig invloed op heeft en zaken die de ministeries 

regelen. Wel heeft de gemeente een belangrijke signaleringsfunctie in dit veld, waarbij de 

inwoners ook behulpzaam kunnen zijn. Discriminatie is ook een thema dat bij dit 

veiligheidsveld thuishoort. Hiervoor hebben wij Tûmba ingeschakeld. Zij handelen 

discriminatie klachten in de breedste zin van het woord af. Daarnaast organiseren zij ook 

diverse activiteiten in het kader van de preventie.  

 

            Achtkarspelen            Tytsjerksteradiel 

Categorieën  2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Drugs overlast 2 6 12 5 14 21 

Drugshandel 11 19 16 14 18 28 

Overige incidenten ge-

organiseerde criminaliteit 

57 42 52 55 73 73 

Politiecijfers Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel 

 

Als naar het aantal incidenten bij vergelijkbare gemeenten wordt gekeken, kan 

geconstateerd worden dat  Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voor wat betreft de 

drugsoverlast en handel hoger scoren. 

  
3.3 Huidige maatregelen en toekomstige maatregelen per thema  

De in bijlage 1 gepresenteerde tabbladen/schema’s, wordt per veiligheidsveld 

aangegeven welke maatregelen de gemeente op dit moment neemt bij de diverse 

thema’s, welke externe partners hierbij worden betrokken en welke mogelijke 

toekomstige maatregelen/instrumenten worden ingezet. In de schema’s worden de 

hoofdlijnen geschetst. In de uitvoeringsprogramma’s wordt dit verder uitgewerkt. Bij 

deze uitwerking zal ook worden ingegaan op de financiële aspecten en meetbaarheids 

aspecten.  

Hoofdstuk 4: Prioritering 

In dit hoofdstuk worden de landelijke, regionale en lokale prioriteiten benoemd. Er wordt 

met name ingezoomd op de lokale prioriteiten. 

4. 1  Landelijke prioriteiten 

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft samen met de korpsbeheerders en het 

Openbaar Ministerie afspraken gemaakt om werk te maken van een veiliger Nederland. 

De landelijke prioriteiten voor de politie voor deze kabinetsperiode (2011-2014) zijn met 

deze partijen afgesproken. Met de gezamenlijke inzet van politie en OM worden deze 

ambities waargemaakt. 

 

De nieuwe landelijke prioriteiten voor de politie zijn onder andere: 

• aanpak van tenminste de helft van de criminele jeugdgroepen. 

• aanpak van overvallen, straatroof, inbraken, geweld en zedenmisdrijven. 

• aanpak van onveiligheid op straat. Dit geldt voor veiligheid in wijken, 

uitgaansgebieden, openbaar vervoer en rond coffeeshops. De regie hiervoor ligt 

bij de gemeenten waar de verantwoordelijkheid voor lokale veiligheid en het 

opstellen van een integraal veiligheidsplan ligt. 
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• versterking van de integrale aanpak van cybercrime. 

• intensievere opsporing en hardere aanpak van criminele 

samenwerkingsverbanden op vooral de thema’s mensenhandel, productie/in- en 

uitvoer van drugs, witwassen en zware milieucriminaliteit. 

• verbetering van de intake en afhandeling van aangiftes in zowel kwantitatieve als 

kwalitatieve zin. 

• aanvalsplan bureaucratie politie. 

• verbeteren van de heterdaadkracht door informatiegestuurde basispolitiezorg: 

noodhulp, wijkpolitie en opsporing direct voorzien van intelligence (real time).  

4.2 Regionale prioriteiten 

In het Regionaal Beleidsplan Noord-Nederland 2013-2014 zijn vier gemeenschappelijke 

prioriteiten vastgesteld. De gekozen gemeenschappelijke prioriteiten komen nadrukkelijk 

niet in de plaats van de lokale prioriteiten, maar zijn een weergave van de thema’s 

waarop Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie willen samenwerken en die extra 

aandacht vragen.  

Voor de periode 2013-2014 zijn dit de gemeenschappelijke prioriteiten: 

•  Jeugd en veiligheid; 

•  Geweld (inclusief straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld 

tegen werknemers met publieke taak); 

•  Woninginbraken; 

•  Georganiseerde criminaliteit. 

 

Veiligheidsregio Fryslân 

Ook vanuit Veiligheidsregio Fryslân zijn een aantal veiligheidsthema’s die aandacht 

vragen, zowel op regionaal als op lokaal niveau. Wettelijke verplichtingen die 

voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s zijn thema’s die jaarlijks terugkomen. Een 

belangrijk voorbeeld is het regionale crisisplan en het hebben van een gemeentelijke 

crisisorganisatie.   

4.3 Gezamenlijke lokale prioriteiten  

Eind 2012 zijn er interactieve sessies geweest in zowel de gemeente Achtkarspelen als 

Tytsjerksteradiel in het kader van de vormgeving van het gezamenlijke integrale 

veiligheidsbeleid. Tijdens deze sessies hebben de raden zelf aan kunnen geven waaraan 

zij prioriteit willen geven. Hieronder worden vier prioriteiten genoemd die beide raden als 

belangrijk ervaren voor het gezamenlijke integrale veiligheidsbeleid.  

 

 Aantal stemmen 

Tytsjerksteradiel 

Aantal stemmen 

Achtkarspelen 

Veilige woon- en leefomgeving   

Fysieke Veiligheid (Verloedering/kwaliteit 

woonomgeving, vernielingen, Graffiti)   

7 7 

Objectieve Veiligheid / veel voorkomende 

criminaliteit (Huiselijk geweld, 

woninginbraken/fietsen diefstallen, 

geweldsdelicten) 

23 13 

Jeugd en veiligheid   

Jeugd, alcohol en drugs 8 9 

Fysieke veiligheid   

Verkeersveiligheid 8 6 

 

Daarnaast werd in de gemeente Tytsjerksteradiel ook hoog gescoord op Veilig Uitgaan. 

Dit thema wordt meegenomen in het project Geweld is niet Oké.  

 

In de gemeente Achtkarspelen werd de aanpak van Georganiseerde Criminaliteit ook erg 

belangrijk gevonden. Lokale signalen moeten worden opgepakt. Deze worden veelal 
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regionaal aangepakt, aangezien het hier vaak gaat om grensoverschrijdende activiteiten 

(denk bijvoorbeeld aan handel in drugs en het politieonderzoek in maart en april 2013 in 

Noordoost Fryslân). Vaak moeten zaken ook integraal worden opgepakt in samenwerking 

met ketenpartners RIEC en Veiligheidshuis. 

 

4.4 Gezamenlijke aanpak prioriteiten 

Op basis van de sessies met de gemeenteraden worden de volgende gezamenlijke 

prioriteiten vastgesteld: 

 

• Objectieve Veiligheid / veel voorkomende criminaliteit  

• Jeugd, alcohol en drugs 

• Fysieke Veiligheid (Verloedering/kwaliteit woonomgeving, vernielingen, Graffiti) 

• Verkeersveiligheid 

   

Hieronder worden de prioriteiten toegelicht: 

 

Objectieve veiligheid/ veel voorkomende criminaliteit:  

Bij dit thema gaat het om veel voorkomende criminaliteit in onze gemeenten. Hieronder 

vallen onder andere huiselijk geweld, woninginbraken, diefstal van fietsen en 

geweldsdelicten. Er bestaan verschillende vormen van geweld: mishandeling, huiselijk 

geweld, tasjesroof, bedreiging (verbaal geweld), moord en doodslag. Ook psychisch 

geweld past onder de noemer geweld. Voor huiselijk geweld is steeds meer aandacht. 

Daardoor zijn er steeds meer cijfers over huiselijk geweld bekend. Ook scoren de 

woninginbraken en diefstal van fietsen erg hoog in de cijfers van de politie. 

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 

- blijvende en bredere aandacht voor de diverse geweldsdelicten 

- extra aandacht voor woninginbraken 

- aandacht voor fietsendiefstal 

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- voortzetten en mogelijk uitbreiden van het project Geweld is niet Oké 

- notitie “Achter de voordeur” (relatie crisis, huiselijk/relationeel geweld en 

middelengebruik) 

- opstarten project tegen woninginbraken; aanhaken bij regionale initiatieven 

- plannen ontwikkelen ter voorkoming van fietsendiefstal  

 

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, ondernemers 

- een aantal projecten wordt al gezamenlijk met andere gemeenten en 

ketenpartners in Noordoost-Fryslân opgepakt 

- Politieteam Noordoost 

- Fier Fryslân, Verslavingszorg Noord-Nederland, Centrum voor Jeugd en Gezin 

- Woningcorporaties 

- Veiligheidshuis 

 

Jeugd, alcohol en drugs 

Het veld jeugd en veiligheid bevat de veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te 

maken hebben. Het gaat daarbij zowel om 12-minners als om oudere jeugd. Thema’s zijn 

onder meer overlast, (criminele) jeugdgroepen en veilig in en om de school. 

Er is af en toe overlast van hangjongeren in de buurt. De overlast bestaat dan uit lawaai, 

rommel op straat gooien, het lastigvallen van voorbijgangers. 

Naast overlast hebben wij in ons gebied te maken met alcohol- en drugsproblematiek, 

wat ook weer zijn weerslag heeft op veiligheidsgebied. 

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 
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- nazorg jonge drugsdelinquenten 

- tegengaan van middelen misbruik 

- herzien van het ketenbeleid  

- aanpakken van overlastgevende jeugd 

 

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- er wordt een persoongerichte aanpak ontwikkeld ten behoeve van nazorg jonge 

drugsdelinquenten 

- voortzetten en mogelijk uitbreiden naar de gemeente Tytsjerksteradiel van het 

project GAMMA (Grenzen aan Middelen Misbruik Achtkarspelen) 

- herzien van het ketenbeleid in beide gemeenten, ook in het kader van de 

mogelijke verhoging van leeftijd naar 18 jaar om alcohol te mogen drinken per 1 

januari 2014 

- nieuwe bevoegdheden voor de gemeenten in verband met de Nieuwe Drank-en 

Horecawet 

- inzetten van handhaver openbare orde en veiligheid en ketenpartners 

(jongerenwerk, politie) bij overlastgevende jeugd 

 

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, ondernemers 

- politie Noordoost Fryslân 

- CJG, scholen, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGD 

- jongerenwerk 

- projectleider alcoholmatiging, afdeling Toezicht en Handhaving, projectleiders 

Sociaal Maatschappelijke Agenda 

 

Fysieke woon- en leefomgeving 

Onder het veiligheidsthema Veilige woon- en leefomgeving valt ook de fysieke woon- en 

leefomgeving. Hieronder vallen onder andere verloedering/kwaliteit woonomgeving, 

vernielingen, graffiti. 

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 

- stimuleren dorpsinitiatieven 

- dadergerichte aanpak (de vernieler betaalt de rekening) 

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- verbinding zoeken met de Sociaal Maatschappelijke Agenda;  

- faciliteren dorpsprojecten 

- inzet van handhaver openbare orde en veiligheid bij vandalisme 

 

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, ondernemers 

- afdelingen beheer, toezicht en handhaving, ruimte 

- politie (wijkagenten) 

- projectleiders Sociaal Maatschappelijke Agenda 

 

Verkeersveiligheid 

De veiligheid van verkeer valt onder het veiligheidsthema Fysieke Veiligheid. Het gaat 

hierbij om het inrichten van de infrastructuur waarbij de veiligheid van de diverse 

verkeersdeelnemers voorop staat.  

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 

-  het aantal verkeersincidenten is in 2018 lager dan in 2012.   

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- verbeteren en/of herinrichten gevaarlijke locaties 
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- de verkeersveiligheid moet verder worden vergroot door een actieve houding ten 

aanzien van educatie, voorlichting en handhaving en de optimalisatie van de 

infrastructuur. 

- we zoeken aansluiting bij het drie sporenbeleid van het GVVP van zowel de 

gemeente Achtkarspelen als Tytsjerksteradiel. Deze 3 sporen zijn: 

 - inrichting wegennet 

 - educatie en handhaving 

 - ruimtelijke planning 

  

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, ondernemers 

- afdeling Verkeer; Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 

- thematische wijkagent verkeer 

- dorpsbelangen, plaatselijke belangen 

4.5 Individuele prioriteiten 

De gemeente Tytsjerksteradiel scoorde hoog bij het veiligheidsthema Veilig Uitgaan: 

 

Veilig Uitgaan 

Bedreigingen en mishandelingen vinden vaak plaats in het uitgaansleven onder invloed 

van alcohol en/of drugs. In de weekenden vindt er relatief meer vandalisme en vernieling 

plaats dan op andere tijden en dagen. 

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 

- het aantal uitgaansincidenten is in 2018 lager dan in 2012. 

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- aansluiting zoeken bij het project Geweld is niet Oké 

- aansluiting zoeken bij project GAMMA (zie 4.4 thema Jeugd, alcohol en drugs) 

 

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, (horeca)ondernemers 

- politie Noordoost Fryslân 

- CJG, scholen, Verslavingszorg Noord-Nederland, GGD 

- jongerenwerk 

- projectleider alcoholmatiging, afdeling Toezicht en Handhaving, projectleiders 

Sociaal Maatschappelijke Agenda 

 

In de gemeente Achtkarspelen werd de aanpak van Georganiseerde Criminaliteit ook erg 

belangrijk gevonden: 

 

Georganiseerde criminaliteit  

Georganiseerde criminaliteit komt in meerdere vormen voor. Vooral de productie van, het 

gebruik en de handel in (soft)drugs is een groot probleem. Het gebruik van drugs leidt 

tot een toename van geweld en (kleine) criminaliteit. Bovendien bestaat het gevaar dat 

criminelen door willen dringen in de “bovenwereld” waarbij de overheid hen onbedoeld en 

onbewust faciliteert door middel van bijvoorbeeld vergunningen. Dit thema wordt 

voornamelijk regionaal opgepakt. 

 

Wat willen we bereiken in 2014-2018? 

- aanpak handel in drugs op lokaal niveau 

- invoeren intern coördinatiepunt voor het bijeenbrengen van informatie omtrent 

georganiseerde criminaliteit (mensenhandel, hennep) 

 

Wat gaan we daarvoor doen in de periode 2014-2018? 

- plan van aanpak schrijven over de aanlevering van informatie bij het interne 

coördinatiepunt  
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- signalen doorgeven aan regionale ketenpartners 

 

Met wie gaan we dat doen? 

- inwoners, ondernemers 

- gemeentelijke afdelingen 

- RIEC, Veiligheidshuis, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst 

 

 

Hoofdstuk 5: Organisatorische borging 

In dit hoofdstuk van de veiligheidsnota wordt aangegeven welke voorzieningen getroffen 

moeten worden om de uitvoering van het beleid goed te laten verlopen. Het gaat 

specifiek om voorwaarden met betrekking tot de verankering van veiligheid in de 

afdelingen, de politieke en bestuurlijke inbedding van veiligheid, de positionering en 

invulling van het Team Integrale Veiligheid, de interne en externe afstemming over 

veiligheid, de planning en controle van het beleid en uitvoering, de communicatie over 

het beleid en de beschikbare middelen.  

5.1 Politieke en bestuurlijke inbedding 

Bij de politieke en bestuurlijke inbedding gaat het om twee aspecten, te weten de rol van 

de raad en het portefeuillehouderschap.  

 

De raad heeft met betrekking tot het veiligheidsbeleid een tweetal belangrijke taken. 

Kaders stellen en controleren. Met het vaststellen van de onderhavige veiligheidsnota 

stelt de raad de kaders voor de komende vier jaar vast. De controle vindt elk jaar plaats. 

De feitelijke uitvoering van het beleid wordt door de raad jaarlijks gecontroleerd, bij de 

evaluatie van het beleid en de realisatie van het nieuwe uitvoeringsprogramma. Het 

college stelt het programma vast, maar de raad controleert het in samenhang met de 

evaluatie van het oude programma. De raad checkt tevens of de veiligheidsnota 

bijgesteld moet worden. Naast de boventaande twee taken heeft de raad natuurlijk ook 

nog de budgetstellende taak.  

 

Integrale veiligheid is een onderdeel van de portefeuille van de burgemeester. Hij ‘doet’ 

openbare orde en in het verlengde daarvan ook vaak integrale veiligheid. De 

burgemeester is de coördinerend bestuurder als het gaat om openbare orde en integrale 

veiligheidsvraagstukken. Dat er hierdoor veel op het grensgebied tussen de portefeuilles 

van de wethouders moet worden gewerkt, is hierbij een vaststaand gegeven. Naast dat 

de burgemeester portefeuillehouder is voor het veiligheidsbeleid is de burgemeester dit 

ook voor integrale handhaving. Dit komt de uitvoering van het veiligheidsbeleid ten 

goede. Integrale handhaving is van essentieel belang voor het goed kunnen uitoefenen 

van veiligheidsbeleid.   

5.2 Veiligheid in de gemeentelijke organisatie 

Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven is veiligheid een breed beleidsterrein. Elke afdeling 

binnen de gemeente komt hiermee in aanraking. Het is daarom van belang dat er een 

spin in het web is om deze veiligheidslijnen op de afdelingen te coördineren dan wel bij te 

sturen. Deze spin in het web zijn op ambtelijk niveau de Beleidsmedewerkers Integrale 

Veiligheid van het Veiligheidsteam de Wâlden. Om grip te krijgen op de verschillende 

veiligheidslijnen is het noodzakelijk dat er afstemming plaatsvindt tussen de afdelingen 

en het Veiligheidsteam. Om deze borging te realiseren wordt er op elke afdeling een 

veiligheidsbeheerder/ambassadeur aangewezen. Deze beheerder is alert op activiteiten 

op de afdeling die een link hebben met veiligheidsbeleid. Is dit het geval dan meldt hij/zij 

dit aan het Veiligheidsteam. Hierdoor wordt er informatie uitgewisseld waardoor het 

Veiligheidsteam op de hoogte is en eventuele activiteiten kan ondersteunen. De link 

tussen de bestuurlijke inbedding en de ambtelijke inbedding wordt gelegd door frequent 
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overleg tussen de burgemeesters en de Beleidsmedewerkers van het Team Integrale 

Veiligheid De Wâlden.  

 

Naast de interne afstemming is het Team verantwoordelijk voor de afstemming met 

externe partners. Deze afstemming zal vaker met een strategische partner plaatsvinden 

dan met een reguliere partner.  

5.3 Planning en control 

De uitvoering van het integrale veiligheidsbeleid zoekt aansluiting bij zowel de 

gemeentelijke planning en control cyclus als de cyclus van de politie.  

 

Door het integrale veiligheidsbeleid worden de politiejaarplannen en de 

bestuursrapportages van de politie gekoppeld aan de uitvoeringsprogramma’s van de 

gemeente en de evaluaties van het integrale veiligheidsbeleid. Door deze koppeling kan 

er tijdig worden afgestemd en kan er betere sturing plaatsvinden. 

 

In het najaar zal telkens het uitvoeringsprogramma voor het volgende jaar ontwikkeld 

worden. Het uitvoeringsprogramma wordt onder regie van het veiligheidsteam opgesteld 

en wordt vastgesteld door het college. Het Team treed op als regisseur van het integraal 

veiligheidsbeleid en stelt jaarlijks een voortgangsrapportage op van de activiteiten 

waaraan in dat jaar is gewerkt. Deze beleidsvoortgangsrapportages worden 

gepresenteerd in de bestuursrapportages en jaarverslag van het veiligheidsbeleid. De 

raad kan aan de hand van deze rapportages eventueel bijsturen.  

5.4 Communicatie  

Een belangrijk onderdeel voor de borging van veiligheidsbeleid is de communicatie. 

Onderscheid kan worden gemaakt tussen enerzijds min of meer ‘vaste communicatie’ 

rondom veiligheid en anderzijds is er de ‘beleidsgestuurde communicatie’. Voor wat 

betreft de beleidsgestuurde informatie gaat het om communicatie rondom specifieke 

beleidsvoering op de vijf gemeentelijke veiligheidsvelden. De aanpak op de verschillende 

veiligheidsvelden vergt communicatie naar verschillende doelgroepen en met partijen 

onderling 

 

5.5 Middelen 

Eén van de uitgangspunten van het integrale veiligheidsbeleid is om bestaande 

activiteiten uit te bouwen en nieuwe op te pakken (afhankelijk van de aard van het 

onderwerp). Daarnaast noodzaken de hogere regelgeving en de door de raad gekozen 

prioriteiten en ambities zoals genoemd in het vorige hoofdstuk verder te investeren op de 

thema’s. Om dit alles te realiseren is het belangrijk zicht te hebben op de voorwaarden 

daarvoor. Welke kennis, capaciteit en middelen zijn benodigd?  

 

Op dit moment is het moeilijk aan te geven welke faciliteiten benodigd zijn, omdat nog 

niet duidelijk is welke projecten en acties opgezet gaan worden om de gestelde doelen te 

bereiken. Bij de uitwerking van de uitvoeringsprogramma’s moet helder in kaart worden 

gebracht welke activiteiten uitgevoerd moeten worden om de gestelde doelen te behalen. 

Hierbij moet duidelijk zijn welke kennis en expertise nodig is. Daarnaast moet ook 

duidelijk zijn welke capaciteit er nodig is en welke middelen nodig zijn. Wanneer 

duidelijkheid is verkregen over deze zaken, wordt inzichtelijk of de projecten en acties 

uitvoerbaar of onuitvoerbaar zijn. In het laatste geval kunnen de doelen worden 

bijgesteld of kan er ingezet worden op het vrijmaken van extra middelen en capaciteit. 

Uitgangspunt is dat de uitvoering van het veiligheidsbeleid zoveel mogelijk 

kostenneutraal wordt gehouden.  

 

Huidige middelen 

Naast het feit dat de specificatie (middelen) plaatsvindt in de uitvoeringsprogramma’s 

kan inzichtelijk worden gemaakt over welke middelen de gemeenten op dit moment 

beschikt.  
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Het Team Integrale Veiligheid de Wâlden  

Het veiligheidsteam heeft een omvang van 2,778 fte. Dit zijn de beleidsmedewerkers die 

beide gemeenten bedienen. Daarnaast beschikken de gemeenten Tytsjerksteradiel en 

Achtkarspelen over 2,83 fte aan handhavers openbare orde. 

 

De beleidsmedewerkers en de handhavers zijn de linkinpin van het integrale 

veiligheidsbeleid. Zij zorgen ervoor dat de veiligheidsvraagstukken op de juiste manier 

worden afgehandeld. Dit gebeurt door dit zelf op te pakken of uit te zetten bij de 

betrokken partners.  

 

Naast personele capaciteit is er jaarlijks een budget voor het uitvoeren van de 

activiteiten. Om de nieuwe activiteiten te bekostigen is er een herschikking tussen de 

oude en nieuwe activiteiten/prioriteiten nodig.  

 

Wat ook van invloed is op het uitvoeren van het veiligheidsbeleid is het vormgeven van 

het integraal handhavingsbeleid. Naar aanleiding van dit beleid wordt er een 

handhavingteam gevormd waarin onder andere de handhavingtaken van het 

veiligheidsbeleid worden ondergebracht.  



Bijlage 1: Activiteiten per thema bij de 5 veiligheidsvelden. Veilige woon- en leefomgeving 
 
Veilige woon- en leefomgeving 

Thema Verschijningsvormen Werkwijze/maatregelen Partners Extern Inbreng gemeente 

Sociale 

Kwaliteit 
(woonoverlast 
e.d.) 

 Botsende 

levensstijlen 
 Probleemgezinnen 
 Leeftijd verschil 
 Alcohol en 

drugsoverlast 

In eerste instantie wordt de buurtagent 

ingeschakeld die samen met bv. 
Woningbouwcorporatie actie onderneemt. Lukt dit 
niet dan wordt ook de handhaver openbare orde 
van de gemeente hierbij betrokken. Ook de 
jongerenwerkers en het sociaal team spelen 

hierbij indien nodig een rol.  

 Politie  

 Jongerenwerk  
 Woningbouwcoöperaties 
 Stichting 

maatschappelijk werk 
 GGZ  

 Openbaar  Ministerie 
 Horeca ondernemers 

 Sportverenigingen 
(kantines)   

 VNN 
 Veilig verkeer Nederland 

 Uren Handhaver Openbare 

Orde en veiligheid. 
 Uren Beleidsmedewerkers 

Integrale Veiligheid 
 Uren sociaalteam  
 Uren samenleving/mienskip 

 Sociale Agenda 
 Integraal jeugd en 

Veiligheidsbeleid.  
 

Fysieke 

Kwaliteit  

 Verloedering 

 Vandalisme 
 Geluidsoverlast 
 Stankoverlast 
 Zwerf en dode dieren 
 Plakken en kladden] 

 Voertuigen en 
aanzicht gemeenten 

 Verontreiniging 
openbare weg en 
woningen (incl. 
tuinen) 

Zowel de afdeling MBB/beheer, de politie als de 

handhaver Openbare orde constateert en treedt 
op tegen de verschijningsvormen van 
verloedering. Ook wordt er samengewerkt met 
woningbouwcorporaties. Er is beleid ten aanzien 
van het plakken en kladden en zijn er 

vergunningsvoorschriften om verontreiniging 
tijdens evenementen tegen te gaan. Daarnaast 

voegt de gemeente altijd bij aangiften i.v.m. 
schade.  

 Politie  

 Woningbouwcorporaties  
 Halt 
 Openbaar Ministerie 

 Afdeling beheer/MBB 

 Handhaver Openbare Orde 
en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerkers 
Integrale Veiligheid 

 Vergunningverlener APV 

 Plakken en Kladdenbeleid 
 Evenementenbeleid 

 Integraal overleg oud en 
nieuw 

 Sociale Agenda 

Objectieve 

Veiligheid/vee
l voorkomende 
criminaliteit  

 Geweld binnen het 

gezin 
 Problematische 

gezinssituaties 
 Geweld op straat 

 Vermijden van 
donkere rustige 
plekken 

 Afnemende 
betrokkenheid 
publiek domein. 

 Signalen afnemende 

Bij de realiseren of herstructureren van 

woonwijken/industrie terreinen wordt rekening 
gehouden met onveiligheidsgevoelens. Daarnaast 
wordt er gezamenlijk (politie en de toezichthouder 
openbare orde en veiligheid) toezichtgehouden bij 

meldingen/signalen. Daarnaast is er ook eigen 
observatie van de zowel de politie als de 
handhaver. Door de komst van het integrale 

handhavingteam in zal dit toezicht toenemen.   
 
Bij een HG situatie wordt indien de betrokken dit 
willen Fier Fryslân ingeschakeld. Ook kan als de 

 Politie  

 Buurt en wijk 
verenigingen 

 Plaatselijk Belang 
 Ondernemers  

 Stichting 
maatschappelijk werk 

 Huisartsen 

 Thuiszorg  
 Bureau jeugdzorg 
 GGZ  
 GGD 

 Uren Afdeling MBB/Beheer 

 Uren Afdeling 
Romte/ruimte 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerkers 
Integrale Veiligheid 

 Financiering Fier Fryslan, 

Advies- en Steunpunt HG. 
 Financieren Veiligheidshuis 
 Uren  sociaal team 
 Sociale Agenda 
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leefbaarheid in de 
buurt. 

 Woninginbraak  
 Voertuigcriminaliteit  

situatie dreigend wordt, over worden gegaan tot 
het opleggen van een huisverbod. Dit is 
bevoegdheid van de burgemeester. Ook andere 
hulpverleningsinstanties hebben een 

signaleringsfunctie. (zoals huisartsen). Indien er 
ingebroken wordt in woningen dan volgt er een 
technisch onderzoek van de politie. Daarnaast 
analyseert de politie hotspot of hottimes. Ook de 
gemeente speelt een rol bij preventie kant bij 
Inbraken. 
  

Indien er ingebroken/gestolen wordt van of vanaf 
motorvoertuigen/vaartuigen, dan volgt er een 
technisch onderzoek van de politie. Daarnaast 
analyseert de politie hotspot of hottimes. Ook de 
gemeente speelt een rol hierbij zo kan de 
aandacht besteden aan preventie.  

 Woningbouwcorporaties 
 Huiseigenaren  
 Slachtofferhulp 
 Openbaar ministerie 

 Vervoersmaatschappijen 
 Gemeenten van het 

Breedwateroverleg 
 Watersport 

verenigingen/instellingen
. 

 Overleg met de horeca 
 Project “Geweld is niet Oké 
 

Subjectieve 
veiligheid/veil
igheidsgevoel. 

 Vermijden van 
donkere rustige 
plekken 

 

Hier gaat het enerzijds om het ‘Algemene 
Veiligheidsgevoel’ van bewoners (hoe vaak voelt 
men zich onveilig) en anderzijds om het 
veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde 
plekken in de gemeente (zoals stations e.d. ). Het 

thema is nauw verbonden met de andere thema’s 

in dit veiligheidsveld.  

 Politie  
 Buurt en wijk 

verenigingen 
 Plaatselijk Belang 
 Ondernemers  

 Stichting 

maatschappelijk werk 
 Thuiszorg  
 Woningbouwcorporaties 
 Openbaar ministerie 
 Vervoersmaatschappijen 

 Uren Afdeling MBB/Beheer 
 Uren Afdeling 

Romte/ruimte 
 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerkers 

Integrale Veiligheid 
 Sociale Agenda 
 Project “Geweld is niet Oké 
 

 
Bedrijvigheid en veiligheid 
 

Thema Verschijningsvormen Werkwijze/maatregelen Partners Extern Inbreng gemeente  

Veilig 

winkelgebied 

 Overvallen 

 Onveiligheidsgevoele
ns van klanten, 

winkelend publiek, 
werknemers 

 Winkeldiefstal 
 Zwerfvuil 
 Jongeren overlast.  

Af en toe zijn er groepen jongeren die samen 

komen in de diverse winkelcentra in onze 
gemeenten. Samen met wijkagenten, de 

jongerenwerkers en de handhaver openbare orde 
worden er met de jeugd gesproken. Ook vindt er 
regulier overleg plaats tussen de buurtagent en 
de ondernemersvereniging.  

 Politie (buurtagent) 

 Jongerenwerk  
 Winkeliers  

 Brandweer 
 Horecaondernemers 
 

 Uren Handhaver Openbare 

Orde en veiligheid.  
 Uren Beleidsmedewerkers 

Integrale Veiligheid 
 Uren Afdeling 

Ruimte/romte 
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Veilige 
Bedrijven-
terrein. 

 Bedrijfsinbraken 
 Overvallen 
 Onveiligheidsgevoele

ns van klanten, 

winkelend publiek, 
werknemers  

 Risico’s gevaarlijke 
stoffen 

 

Indien er ingebroken wordt in bedrijven dan volgt 
er een technisch onderzoek van de politie. 
Daarnaast analyseert de politie hotspot of 
hottimes. Eventuele risico’s qua het aanwezig zijn 

van bedrijven worden in kaart gebracht en 
geborgd door de 
vergunningverlening/handhaving.  
 

 Politie 
 Brandweer  
 Ondernemers 

verenigingen 

 Provincie 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en veiligheid. 

 Uren Beleidsmedewerkers 
Integrale Veiligheid 

 Uren Afdeling 
Ruimte/Romte 

 Uren team Integrale 
Handhaving 

Veilig Uitgaan  Overlast rondom 

uitgangsgelegenhede
n 

 Geweld 
uitgaansleven 

 Alcoholmobiliteit 
 Geluidsoverlast 

  Mishandeling 
 Vechtpartijen 
 Bedreiging 
 Intimidatie 

De politie zet een horecadienst in tijdens de 

weekenden. Daarnaast wordt de handhaver 
openbare orde en veiligheid ingezet. Er is jaarlijks 
een horecaoverleg met Horeca Nederland. Indien 
er signalen zijn dat er problemen kunnen komen 
bij horecagelegenheden vindt er ad-hoc overleg 
plaats met de partners. De politie houdt 

regelmatig alcohol controles. Bij klachten over 
geluidsoverlast vinden er metingen plaats door 
het handhavingsteam. 
 
Om geweld te voorkomen houdt de politie extra 
toezicht bij uitgaanscentra, evenementen en in 

het algemeen in de openbare ruimte. Dit toezicht 

geschiedt regelmatig in combinatie met andere 
toezichthouders o.a. de handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid. 

 Politie 

 Voedsel en Waren 
Autoriteit 

 Horeca Nederland 
 Plaatselijke 

Horecaondernemers 
 Brandweer 

 Veilig Verkeer Nederland  
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 Taxi branches  
 Openbaar Ministerie 
 (horeca) ondernemers 

 Slachtofferhulp. 

 

 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 
 Uren Beleidsmedewerkers 

Integrale Veiligheid 
 Alcohol preventie projecten 
 Horecabeleid 
 Uren team Integrale 

Handhaving 
 Project “Geweld is niet 

Oké” 

Veilige 
Evenementen 

 Gevaarlijke situaties 
bij evenementen 

(openbare orde 
verstoringen) 

 Oud en nieuw 
 Geluidsoverlast 
 Parkeeroverlast  

Grote evenementen worden getoetst aan het 
evenementenbeleid. Daarnaast vindt er 

vooroverleg plaats met evenementencoördinator 
en de benodigde partners. Bij grote evenementen 
wordt bij zowel de gemeente als bij de organisatie 
gewerkt met draaiboeken. De politie zet extra 
mensen in bij grote evenementen daarnaast 
worde handhaver openbare orde ook ingezet. .  

 Politie  
 Organisatoren  

 Brandweer 
 GHOR 
 Vervoerders  
 Taxi bedrijven 
 Voedsel en Waren 

autoriteit 

 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 Organisatoren 

evenementen 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerkers 
Integrale Veiligheid 

 Uren 
evenementencoördinator 

 Evenementenbeleid 
 Project “Geweld is niet 

Oké” 

Veilig 
Toerisme 

 Overlast 
campinggasten 

 Gevaarlijke situaties 

Er in overleg met de gemeente inzet gepleegd 
door de politie op het water. Daarnaast is er een 
Breedwateroverleg. In dit overleg zitten de negen 

 Provincie 
 Politie 
 KLPD  

 Uren Handhaver Openbare 
Orde 

 Uren Beleidsmedewerkers 
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in recreatiegebieden 
(brugspringers, te 
hard varen).   

burgemeesters met veel water in de provincie. Bij 
dit overleg worden regionale afspraken gemaakt 
i.h.k van veiligheidsvraagstukken aangaande 
toerisme en water.  

 Recreatie ondernemers 
 Brandweer 
 Fryske Gea 
 Andere gemeenten 

Integrale Veiligheid 
 Integrale veiligheidsbeleid 

breedwateroverleg 2011. 
 Uren Beleidsmedewerkers 

Recreatie en Toerisme 

 
Jeugd en Veiligheid 

Thema Verschijningsvorme

n 

Werkwijze/maatregelen Partners Extern Inbreng gemeente 

Overlast 

Jeugdgroepen 

 Hangplekken 

 Baldadigheid en 
vandalisme 

 Onveiligheidsgevoe
lens 

buurtbewoners  
 Probleemgezinnen 
 

In het jeugdoverleg worden de jeugdgroepen in 

kaart gebracht en wordt besproken hoe we met 
de jeugd in contact komen en welke maatregelen 
moeten worden genomen. Deze maatregelen 
kunnen zijn:  pro-actief (jeugdhonken e.d.), 

preventief (jongerenwerkers zoeken de jongeren 
op), preparatie (activiteiten organiseren om 
overlast te voorkomen), repressief (Handhavend 
optreden van politie en gemeentelijke 
toezichthouder), nazorg (met de jeugd in gesprek 
blijven en kijken hoe de overlast in de toekomst 
kan worden voorkomen). Het jongerenoverleg 

vindt 6 wekelijks plaats. Eventuele probleem 

gezinnen worden aangemeld bij het Sociaal Team.  

 Politie 

 Ouders 
 Jongeren werkers  
 Omwonenden 
 Onderwijsinstellingen 

 Dorpsbelangen/bewoners
organisaties 

 Bureau Jeugdzorg 
 Schoolmaatschappelijk 

werk 
 Halt 
 Veiligheidshuis 

 Openbaar Ministerie 

 Uren Mienskip/Samenleving 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerkers 
Integrale Veiligheid 

 Sociale Agenda 
 Financiering Veiligheidshuis 

Individuele 
probleem- 
jongeren 

 Harde kern 
overlast 
veroorzakers/crimi

nele activiteiten 
(inbraken, diefstal) 

 Hoog 
schoolverzuim 

 Zorgt voor overlast 
op de openbare 
weg 

 Drugsgebruik/hand

el 
 Meelopers 
 Veelplegers 
 

In het jongerenT overleg worden de jeugdgroepen 
in kaart gebracht en wordt besproken hoe we met 
de jeugd in contact komen en welke maatregelen 

moeten worden genomen. De werkwijze is 
hetzelfde als bij overlast gevende jongeren alleen 
zal de politie bij criminele activiteiten eerder het 
onderzoek zelf uitvoeren, waardoor de rol van de 
andere partners afneemt.  

 Politie 
 Ouders 
 Jongeren werkers  

 Omwonenden 
 Onderwijsinstellingen 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 Bureau Jeugdzorg 
 Schoolmaatschappelijk 

werk 

 Halt 

 Veiligheidshuis 
 Openbaar Ministerie 

 Uren Mienskip/Samenleving 
 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerker 
Integrale Veiligheid 

 Sociale Agenda 

Jeugd, alcohol 
en drugs  

 Problematisch 
druggebruik en 
daaraan 

Er worden zowel preventieve als repressieve 
maatregelen getroffen om alcohol en drugs 
gebruik te voorkomen dan wel te beperken. Dit 

 Politie 
 Ouders 
 Jongeren werkers  

 Uren Mienskip/Samenleving 
 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 
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gerelateerde 
criminaliteit 
(inbraken, 
overvallen) 

 Agressie van 
dronken jongen in 
het publieke 
domein 

 Excessief indrinken 

gebeurt doormiddel van voorlichting (scholen) en 
het actief opzoeken van jongeren en opsporen 
van alcohol en drugs gerelateerde criminele 
feiten.   

 Omwonenden 
 Onderwijsinstellingen 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 

 Bureau Jeugdzorg 
 Schoolmaatschappelijk 

werk 
 Openbaar Ministerie 
 Halt 
 Provincie 

 Uren Beleidsmedewerker 
Integrale Veiligheid 

 Sociale Agenda 
 

Veiligheid in en 
om school 

 Verkeersveiligheid 
bij de school 

 Overlast op 
schoolpleinen en 
vernielingen 

 Baldadigheid  

 schooluitval 
 

Elk jaar worden er verkeersexamens 
georganiseerd door de gemeente op de 
basisscholen. Ook faciliteert de gemeente 
weerbaarheidtrainingen voor basisschool 
leerlingen. Project Triple P.  Project geweld is niet 
normaal wordt ook gepresenteerd aan de 

basisscholen en het voortgezet onderwijs. 
Daarnaast beschikken de scholen over 
lesmethode de Gezonde School.   

 Politie 
 Ouders 
 Omwonenden 
 Onderwijsinstellingen 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 

 VVN 

 Uren Mienskip/Samenleving 
 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 
 Uren Beleidsmedewerker 

Integrale Veiligheid 
 Sociale Agenda 

 Project Geweld is niet Oké 

 
 
Fysieke Veiligheid 

Thema Verschijningsvormen Werkwijze/maatregelen Partners Extern  

Verkeersveilig
heid 

 Verkeer in 
winkelstraten 

 Verkeer rondom 
scholen 

 Hard rijden in de 

bebouwde kom 
 Verlichting 

voertuigen/fietsen 

De politie houdt diverse controles op  snelheid, 
alcohol, verlichting e.d. In GVVP  worden diverse 
maatregelen getroffen om de verkeersveiligheid 
waar nodig te verbeteren. Hierbij vindt frequent 
afstemming plaats tussen de verkeersdeskundige 

van de gemeente en de verkeersdeskundige van 
de politie plaats. Ook zijn er diverse 
voorlichtingcampagnes op scholen 
 

 Politie 
 Onderwijsinstellingen 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 Veilig Verkeer Nederland 

 Provincie 

 Uren Ruimte/Romte 
 Uren Handhaver Openbare 

Orde en Veiligheid 
 Uren Beleidsmedewerker 

Integrale Veiligheid 

 GVVP 

Brandveilighei

d gebouwen 

 Afwezigheid 

brandmeldsystemen 

 Niet naleven 
bouwvoorschriften 

 Onbegaanbaarheid 
vluchtroutes 

 

Bij de vergunningverlening is dit een 

toetsmoment. Daarnaast handhaaft het 

handhavingsteam op de 
brandveiligheidsvoorschriften. De brandweer heet 
aanvalsplannen voor gebouwen om de brand te 
bestrijden. 

 Brandweer 

 Ondernemers 

 Onderwijsinstellingen 
 Dorpsbelangen/bewoners

organisaties 
 Woningbouwcorporaties  

 Uren handhavingsteam.  

 Uren brandweer 
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Externe 
Veiligheid  

 LPG stations 
 Vervoer gevaarlijke 

stoffen over wegen, 
spoorwegen, 

waterwegen  
 Risicovolle bedrijven 

en risico ontvangers 
(bejaardencentum) 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt 
rekening gehouden met de externe 
veiligheidscomponenten. Daarnaast wordt de 
risicokaart  frequent geactualiseerd. Ook is er 

structureel overleg tussen de betrokken 
afdelingen,  

 Politie 
 Provincie  
 Regionale brandweer 
 Ondernemers 

 Dorpsbelangen/bewoners
organisaties 

 
 
 
 

 Uren Afdeling MBB /beheer 
 Uren Brandweer  
 Uren Afdeling 

Ruimte/Romte 

 Uren Beleidsmedewerker 
Integrale Veiligheid 

 

Voorbereiding 
op de 
Rampenbestrij
ding 

 Pandemieën 
 Grote branden 
 Geen 

drinkwatervoorzienin
g 

 Stroomuitval 

 Vliegtuigongeluk 
 Terrorisme  

De komst van de Veiligheidsregio heeft grote 
gevolgen voor de rampenorganisatie van de 
gemeenten (oranjekolom).  
De gemeente weet welke kwetsbare objecten er 
zijn en heeft indien nodig contact met de 
organisaties van deze kwetsbare objecten. 

 Veiligheidsregio 
 Politie 
 Buurgemeenten  
 Rode Kruis  
 Provincie 
 Defensie 

 Terroristisch gevoelige 
bedrijven 

 

 Uren Beleidsmedewerker 
Integrale Veiligheid 

 Uren van diverse afdelingen 
voor opleiden en oefenen.  

 

 
 

 
 
 
Integriteit en veiligheid 

 

Thema Verschijningsvormen Werkwijze/maatregelen Partners Extern Inbreng gemeente 2011 

Polarisatie en 
Radicalisering 

 Radicale moslims 
 Rechts-extremisten 
 Dieren 

rechtenactivisten  
 

De gemeente faciliteert een antidiscriminatie 
voorziening. Ook is er overleg met het AZC in 
Burgum. Dit overleg is om problemen te 
signaleren en op te lossen. Daarnaast vindt er ad-
hoc overleg plaats tussen de partners bij 

eventuele aanwijzingen van radicalisering.  
 

 Politie 
 Openbaar Ministerie 
 Onderwijsinstellingen 
 AZC Burgum 
 Veiligheidshuis 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerker 
openbare Orde en 
Veiligheid 
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Bestuurlijke 
aanpak 
georganiseerd
e criminaliteit 

 Drugsbendes 
 Illegale casino’s 
 Vrouwenhandel 
 Mensensmokkel 

 Drugs laboratoria  
 Wapenhandel 
 Witwas praktijken 
 Fraude (bouw) 

De gemeenten beschikken over een drugsbeleid, 
prostitutiebeleid en over een BIBOB ambtenaar. 
Ook zijn we deelnemer aan het convenant 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum Noord. 

Het RIEC ondersteunt de bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde misdaad in Noord Nederland. In 
het RIEC werken gemeenten, Justitie, Politie, 
Belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD en RCF samen 
om ernstige vormen van criminaliteit tegen te 
gaan. 

 Politie 
 Belastingdienst 
 Justitie 
 FIOD/ECD 

 SIOD 
 Ondernemers 
 RIEC 

 Uren Handhaver Openbare 
Orde en Veiligheid 

 Uren Beleidsmedewerker 
openbare Orde en 

Veiligheid 

Ambtelijke en 
bestuurlijke 
integriteit 

 Corruptie 
 

De gemeente beschikt over Integriteitcode 
bestuur en ambtenaren. Daarnaast is er een lijst 
met nevenfuncties en is er Aanbestedingsbeleid. 

  Integriteitbeleid 
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