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Voorwoord

De gemeente heeft, in samenwerking met interne en externe partijen, de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in
het veiliger maken van Amstelveen. Het lukt steeds beter om veiligheidsproblemen voor te zijn.
Evaluatieonderzoek, monitors en criminaliteitscijfers laten zien dat mensen zich over het algemeen veilig
voelen in Amstelveen.

We zijn er de afgelopen jaren onder meer in geslaagd om jeugdoverlast terug te dringen en we realiseerden
een daling van het aantal diefstallen uit bedrijven, vernielingen en alcoholincidenten. Maar er blijft ruimte voor
verbetering. De woninginbraken, autoinbraken, zakkenrollerij en woonfraude (illegale hennepteelt) vragen
(nog steeds) onze aandacht. We willen stappen maken in het borgen van veiligheidskeurmerken bij
(nieuw)bouw. We zoeken naar nieuwe wegen om (horeca)ondernemers meer te laten investeren in
samenwerkingsverbanden. En we hanteren zogenaamde hot spots: Afhankelijk van het veiligheidsissue werken
we projectmatig waar en wanneer we nodig zijn. We investeren gedurende een periode in een gebied waar op
dat moment een veiligheidsprobleem domineert. Ter illustratie; fietsendiefstal neemt toe in een
winkelcentrum. We zorgen, samen met de politie, voor extra toezicht en handhaving. We investeren tijdelijk in
middelen zoals mobiel cameratoezicht en we maken fietseigenaren er op attent dat er veel diefstallen
plaatsvinden. Zo gauw de fietsendiefstal is teruggedrongen, verplaatsen we de inzet en capaciteit naar een
ander gebied. Het gebiedsgerichte werken, en de actualiteiten waar we op moeten inspelen krijgen vorm in de
jaarlijkse actieplannen; zij zijn de nadere uitwerking van dit meerjaren veiligheidsbeleid.

In dit vierjaren veiligheidsbeleid is onze visie:
Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving voor burgers en ondernemers.

De komende periode richten we ons op de thema’s wonen en leven, ondernemen, opgroeien, integriteit en de
voorbereiding op noodsituaties. Bij de ontwikkeling van het beleid spraken we met de eigen medewerkers,
politie, brandweer, diverse participatiegroepen, het platform Integrale Veiligheid en raadsleden. Inwoners
nodigden we uit om digitaal hun beste idee te geven om Amstelveen veiliger te maken. De brede participatie
heeft geleid tot het benoemen van extra speerpunten. Het bepalen en de invulling van de thema’s is zo tot
stand gekomen in samenspraak met veiligheidspartners, ondernemers en inwoners. Onze speerpunten zijn
woninginbraken, woonfraude (illegale hennepteelt), huiselijk geweld en kindermishandeling, autoinbraken,
fietsendiefstal, zakkenrollerij, winkeldiefstal, jeugd en verkeersveiligheid.

De rode draden binnen dit nieuwe beleid zijn samen doen, gebiedsgericht, zelfredzaamheid. Waar mogelijk
passen we maatwerk, zoals op doelgroepen, toe. We investeren niet alleen in toezicht en handhaving, we
zetten ook in op preventie. Onder regie van de gemeente vragen we van alle partijen om zelf hun
verantwoordelijkheden te nemen. Ook onze inwoners en ondernemers kunnen een belangrijke bijdrage
leveren. We vragen aan hen een actieve deelname aan bijvoorbeeld buurtpreventieteams, en de deelname aan
Burgernet. Het domein veiligheid omvat thema’s die het gehele college aangaan. We hanteren een integrale
aanpak op het gebied van veiligheid en zetten er samen de schouders onder.

Zo borgen we met elkaar de veiligheid in Amstelveen.

Mirjam van ‘t Veld
Burgemeester
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Leeswijzer Integraal Veiligheidsbeleid Amstelveen 2015-2018

Het document is ingedeeld in verschillende gekleurde vakken. Hieronder wordt de inhoud van
deze vakken en de daarin gebruikte termen toegelicht.

Om antwoord te kunnen geven op de vraag “waarom investeren we hier geld in?” wordt
in dit vak aangegeven welke mogelijkheden (kansen) of vraagstukken (problemen) er
zijn op het betreffende beleidsterrein. Vervolgens zijn deze kansen en/of problemen
onderbouwd met cijfers ten aanzien van lokale ontwikkelingen. Op deze manier is
duidelijk wat de omvang van een kans/probleem en of de situatie zich heeft verslechterd
of juist is verbeterd in de afgelopen jaren. Voelt de helft van de inwoners zich onveilig of
geldt dit voor 20% van de inwoners zijn bijvoorbeeld belangrijke vragen bij het maken en
uitvoeren van beleid.

In dit onderdeel staan we stil bij de visie/maatschappelijk effect en de hierbij behorende
doelstellingen. De visie/maatschappelijk effect is het hoofddoel dat de gemeente wil bereiken op
het betreffende beleidsterrein. Het gaat er om dat wordt aangegeven waar we als gemeente naar
toe willen. Vervolgens wordt de visie/maatschappelijk effect afgepeld in verschillende
doelstellingen. Door het opstellen van heldere doelstellingen wordt het hoofddoel concreter
gemaakt.

In het eerste vak van het onderdeel ‘Wat doen we daarvoor?’ staan de concrete activiteiten die
wij als gemeente doen om het betreffende doel te bereiken. Dit kunnen verschillende soorten
activiteiten zijn, zoals het stellen van kaders, het geven van voorlichting of het inrichten van de
openbare ruimte. Het gaat er om de activiteiten zo helder en duidelijk mogelijk op te stellen.

Het tweede vak van dit onderdeel bevat de indicatoren. Een indicator is een meetbaar gemaakte
doelstelling. Indicatoren zijn er in alle soorten en maten, zoals input, output, outcome en proces
indicatoren. Voorbeelden  van indicatoren zijn:
- het gemiddelde tevredenheidscijfer van burgers over het veiligheidsgevoel in de wijk

(outcome);
- afname jeugdoverlast (outcome);
- het aantal buurtbemiddelingen (output);
- het aantal jongeren dat een persoonsgerichte aanpak ontvangt (output);
- de kosten voor vervanging van verlichting (input);
- de lengte van een wachtlijst van zorgmeldingen voor jeugdzorg (proces).

Soms wordt een indicator verward met een kengetal. Een kengetal is een getal waarin de
omvang van een bepaald verschijnsel wordt uitgedrukt. Voorbeelden zijn het aantal
inwoners of het aantal woningen, maar ook wat het kost om een jongere zorg te
verlenen.

In het eerste vak van dit onderdeel staan de concrete resultaten die externe partijen
doen om het betreffende doel te bereiken. Dit zijn dus eigenlijk de afspraken die de
gemeente met een externe partij maakt.
Het tweede vak van dit onderdeel bevat de bij de resultaten horende indicatoren. Op
deze manier kan worden gemeten of de afspraken die met externe partijen zijn gemaakt
ook daadwerkelijk bijdragen aan het doel en daarmee aan de visie/maatschappelijk effect
van de gemeente.

                   Wat is de maatschappelijke kans/probleem?

                                  Wat willen we bereiken?

Wat doen we daarvoor?

                                           'Wat doen externe partijen hiervoor?



Integraal Veiligheidsbeleid Amstelveen 2015-2018
                   Wat is het maatschappelijke probleem / waar liggen kansen

Aanleiding en input nieuw beleid  Lokale ontwikkelingen en
criminaliteitscijfers  Veiligheidsgevoelens vs (objectieve) cijfers Gemeentepeiling

Aanleiding :
Elke gemeente heeft de wettelijke plicht om een eigen
lokaal veiligheidsbeleid op te stellen (art. 38b Politiewet).
Daarnaast geldt er een wettelijke verplichting inzake
crisisbeheersing/rampenbestrijding (voorbereid op
noodsituaties).

Het lokaal veiligheidsbeleid hangt samen met de landelijke
prioriteiten (Strategische veiligheidsagenda 2015-2018, de
gezamenlijke hoofdlijnen van de minister van Veiligheid en
Justitie) en met het Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018
(als paraplu boven het lokaal veiligheidsbeleid).

Input nieuw beleid:
Resultaten uit de evaluatie van het veiligheidsbeleid 2010-
2014, uitkomsten van het participatieproces bij de
ontwikkeling van het nieuwe beleid, de gebiedsscan van
de politie, diverse peilingen en monitors (gemeentepeiling,
jongerenpeiling, regionale veiligheidsmonitor), en veel
voorkomende incidenten vormen de input voor het nieuw
meerjarenbeleid.

Uitvoering:
De uitvoering van veiligheidsbeleid wordt sterk beïnvloed
door de actualiteit. Prioriteiten krijgen daarom meer in
detail een uitwerking in de jaarlijkse, door het college vast
te stellen, actieplannen. De gemeente werkt op regionaal
niveau samen op het gebied van jeugdveiligheid,
crisisbeheersing, veilig ondernemen en in de aanpak van
georganiseerde criminaliteit.

De criminaliteitscijfers die de politie registreert
bevatten de incidenten en aangiften. De
cijfers uit de regionale veiligheidsrapportage
(2014-2) wijzen o.a. uit:

Er is een daling van ruim 30% in 2014 t.o.v.
2010 van het aantal diefstallen uit bedrijven .
De alcoholincidenten  (o.a. rijden onder
invloed) daalden met 45% in 2014 t.o.v.
2010. De vernielingen  daalden met 30% in
2014 t.o.v. 2010.

De criminaliteitscijfers wijzen uit dat
Amstelveen een veilige gemeente is, maar,
er zijn verbeteringen mogelijk. Het aantal
woninginbraken schommelt de afgelopen
jaren,  ze vertoont geen constante daling. Het
aantal brom-, snor-, fietsen diefstallen is in
2014 met ruim 30% gestegen t.o.v. 2010. Het
aantal gevallen van zakkenrollerij  steeg in
2014 met 80% t.o.v. 2010. De drugshandel
(met name de illegale hennepteelt)
verdubbelde in 2014 t.o.v. 2010.

De regionale veiligheidsmonitor bestaat uit een objectief en subjectief deel.

De objectieve veiligheidsindex (politiecijfers en slachtofferschappen) wijst uit
dat Amstelveen (in vergelijking tot de regio) een hoog veiligheidsniveau heeft.
De index laat zien dat de thema’s diefstal, geweld, verkeer (meldingen
verkeersongevallen en verkeersoverlast), drugs (waaronder meldingen
drankoverlast) vandalisme (aangifte zaakbeschadiging) en overlast (meldingen
burengerucht en incidenten overlast) de afgelopen jaren goed tot zeer goed
scoren.

De subjectieve veiligheidsidex bevat de onderdelen vermijding,
onveiligheidsbeleving en buurtproblemen. Deze index vertoont de afgelopen
jaren in alle wijken eveneens een zeer goed (veilig) beeld.

De gemeentepeiling uit 2013 wijst uit dat 28% van de inwoners zich
wel eens onveilig voelt; een lichte daling ten opzichte van de jaren
ervoor. Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt is met
3% laag.

Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen.

De leeftijdsgroep 18 tot en met 29 voelt zich meer onveilig dan
gemiddeld (32% voelt zich wel eens onveilig). De 65 plussers voelen
zich over het algemeen iets veiliger dan gemiddeld (25% voelt zich
wel eens onveilig).

25% van de inwoners geeft in 2013 aan de laatste 12 maanden
slachtoffer te zijn geweest van één of meer delicten/misdrijven.
Van de delicten staat beschadiging van of vernieling aan auto's
bovenaan, gevolgd door fietsendiefstal, beschadiging van andere
eigendommen en agressie. De delicten woninginbraak, vervuiling van
de straat en geluidsoverlast van vliegverkeer worden het meest vaak
verwacht.



                                  Wat willen we bereiken? Wat doet de gemeente daarvoor? Wat doen externe partijen hiervoor?

Visie/maatschappelijk effect
Een veilige en leefbare woon- en werkomgeving voor
burgers en ondernemers.

Doelstelling Veilig wonen en leven Activiteiten Veilig wonen en leven gemeente Resultaten Veilig wonen en leven externe partijen
Overlast in de openbare ruimte en onveilige
situaties worden aangepakt in een
samenwerkingsverband tussen ketenpartners,
inwoners en ondernemers

Het handhaven en daar waar mogelijk
verbeteren van het objectieve en subjectieve
veiligheidsniveau in de gemeente Amstelveen

- Voorlichting en communicatie: Jaarlijks wordt miminaal één
   bewustwordingscampagne georganiseerd op het gebied van
   woninginbraken, autoinbraken, fietsendiefstal, verkeer (o.a. op scholen,
   senioren, beginnende bestuurders) en brandveiligheid (o.a. week van de
   veiligheid)
- Burgernet (communicatie naar leden, meer inzet van Burgernetacties, toename
  van het aantal leden)
- Buurtbemiddeling/aanpak woonoverlast (integraal, programmatische
  aanpak)
- In stelling brengen sociaal loket/sociale teams
- Realiseren van de activiteiten in het (jaarlijks) uitvoeringsprogramma verkeer
- Het terugdringen van huiselijk geweld. Huisverboden worden maximaal
ingezet,
  waarbij in ieder geval het gemiddelde niveau van de vorige beleidsperiode
  wordt gehandhaafd (minimaal 16 per jaar)
- Maatwerk waar mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van doelgroepen (senioren,
  zorggevallen, internationale gemeenschap, groepen met een bijzonder risico)
- Het inrichten/aanpakken van de openbare ruimte:
                        - Veilig ontwerp van buurten, straten en gebouwen
                          (o.a. subsidie kleine veiligheidsprojecten, aanpak
                            vandalisme/graffiti)
                        - Passende maatregelen bij onveilige (verkeers)situaties
                          (b.v. verkeersmaatregelen als drempels, rotondes /aanpak
                           illegale hennepteelt)
- Gebiedsgericht (hot spots) en met inzet van buurtpreventieteams
  (o.a. winkelcentrum, bedrijventerrein, instellingen met een bijzonder risico)
- Continueren van de aanpak illegaal woongebruik, m.n. illegale hennepteelt

Burgers
- Leven geweldloos samen in en buiten de woning
- Nemen 'veilig' deel aan het verkeer
- Voorkomen woninginbraken door veilig gekeurd hang en sluitwerk
- Sluiten woning en bijgebouwen deugdelijk af
- Zijn zelfredzaam (nemen preventieve
  (brandveiligheids)maatregelen)
- Melden door hun gesignaleerde verdachte situaties en/of doen
  aangifte
- Pakken buurtproblemen aan door elkaar aan te spreken en door
  problemen gezamenlijk op te lossen zonodig m.b.v.
buurtbemiddeling
- Melden zorgwekkende situaties bij het sociaal loket of zorginstanties
- Nemen actief deel aan buurtpreventieteams en Burgernet

Partners (o.a. gemeentelijke diensten, politie, brandweer, sociaal
loket, Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling
(AMHK), scholen, Beterburen)
- Zorgen voor toezicht en handhaving
- Delen relevante informatie met elkaar
- Melden zorgwekkende situaties

Indicatoren Veilig wonen en leven gemeente Indicatoren Veilig wonen en leven externe partijen
- Het gemiddeld aantal woninginbraken* (voltooid) neemt in de periode 2015-
  2018 met 10% af ten opzichte van het gemiddeld aantal woninginbraken in de
  periode 2010-2014
- Het gemiddeld aantal inbraken uit schuurtjes, tuinhuizen, garage(boxen)
neemt
  in de periode 2015-2018 af met 10% ten opzichte van het gemiddeld aantal
  inbraken uit schuurtjes, tuinhuizen, garage(boxen) in de periode 2010-2014
- Het gemiddeld aantal autoinbraken neemt in de periode 2015-2018 af met
15%
  ten opzichte van het gemiddeld aantal autoinbraken in de periode 2010-2014
- Het gemiddeld aantal diefstallen van brom-,snor-,fietsen neemt in de periode
  2015-2018 af met 10% ten opzichte van het aantal diefstallen van brom,-snor,-
  fietsen in de periode 2010-2014

* exclusief inbraak in schuurtjes, tuinhuizen, (garage)boxen, etc.

- De uitgevoerde buurtbemiddelingen door stichting Beterburen
  hebben in de periode 2015-2018 een gemiddeld slagingspercentage
  van minimaal 60%



Doelstelling Veilig ondernemen Activiteiten Veilig ondernemen door de gemeente Resultaten Veilig ondernemen externe partijen
De gemeente Amstelveen werkt samen met
ketenpartners en ondernemers aan een veilige
werk- en winkelomgeving

- Een vergunningaanvraag van een grootschalig evenement e/o in het
   Amsterdamse Bos wordt consequent integraal getoetst; d.w.z. door
   relevante gemeentelijke afdelingen en de veiligheidspartners (o.a.
   politie, brandweer, GHOR)
- Het (laten) organiseren van minimaal 1 training (b.v. overvaltraining) per jaar
  en de nazorg bij overvallen vanuit de middelen van het Regionaal Platform
  Criminaliteitsbeheersing Amsterdam-Amstelland (RPCAA)
- Het samenwerken met ondernemers (korte lijnen) op het thema veiligheid
  binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en het Platform Ondernemend
  Amstelveen (POA)
- Alleen succesvolle KVO's worden gecontinueerd, met als uitgangspunt de
  inspanning en middelen van de betrokken partijen (commitment aan lokale en
  regionale samenwerkingsverbanden)
- Het intensiveren van de samenwerking met horecaondernemers voor een
  veilig(er) uitgaansklimaat (convenant)
- Per grootschalig evenement tijdig een vooroverleg en evaluatie organiseren
met
  organisatoren van evenementen en relevante (veiligheids)partners

Ondernemers
- Lossen in beginsel zelf hun problemen op
- Nemen zelf preventieve veiligheidsmaatregelen
- Organiseren zich (winkel- en bedrijvengebieden) en pakken een
  actieve rol in lokale en regionale (overleg)structuren
- Tonen betrokkenheid bij hun omgeving

Horeca-ondernemers
- Zorgen er voor dat er geen overlast is in de omgeving van de
  onderneming (verantwoordelijk over de drempel)
- Leven hun vergunningen na
- Stellen grenzen (o.a. schenken alcohol)
- Melden actief verdachte situaties of misstanden

Organisatoren van (grootschalige) evenementen
- Nemen actief deel aan vooroverleg en evaluatie
- Leveren een veiligheidsplan op dat voldoet aan de vereisten
- Vragen tijdig een vergunning aan en leven de daaraan verbonden
  voorwaarden/veiligheidseisen na

Partners (in POA, in KVO, Kamer van Koophandel, Koninklijke
Horeca Nederland, politie, brandweer, Regionaal Platform
Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA))
- Wijzen ondernemers op eigen verantwoordelijkheid en
  ondersteunen bij het treffen van veiligheidsmaatregelen
- Geven voorlichting, informatiemateriaal en trainingen
- Behartigen de belangen van de ondernemer (KvK en KHN)

Indicatoren Veilig ondernemen gemeente Indicatoren Veilig ondernemen externe partijen
- Het gemiddeld aantal gevallen van zakkenrollerij neemt in de periode 2015-
   2018 met 10% af ten opzichte van het gemiddeld aantal gevallen van
   zakkenrollerij in de periode 2010-2014
- Het gemiddeld aantal winkeldiefstallen neemt in de periode 2015-2018
  met 15% af ten opzichte van het gemiddeld aantal winkeldiefstallen in de
  periode 2010-2014

Niet van toepassing

Doelstelling Veilig opgroeien Activiteiten Veilig opgroeien door de gemeente Resultaten Veilig opgroeien externe partijen
Kinderen en jongeren in Amstelveen kunnen
veilig opgroeien

Hinder en overlast in de publieke ruimte van
(groepen) jongeren tot en met 23 jaar wordt
aantoonbaar, bij voorkeur met preventieve en
gezinsgerichte maatregelen, teruggedrongen

- Veilig in en om school (o.a. actualiseren Convenanten Veilige School,
   verkeerseducatie)
- Het faciliteren van voorlichting / bewustwording
  (Bureau HALT, middelengebruik zoals drugs en alcohol)
- Het inzetten en aansturen van tiener- en jongerenwerk waar en wanneer dat
  nodig is (b.v. maatwerk op doelgroepen, ambulant, gebiedsgericht)
- Het zorgen voor toegankelijkheid (lage drempel) van het meld- en sociaal loket
  voor de jeugd
- De gemeente biedt waar nodig preventieve jeugdhulp
- De gemeente faciliteert voorzieningen in de openbare ruimte zoals een
  Jongeren Ontmoetings Plek en ze zorgt voor speelvoorzieningen voor
  verschillende leeftijden
- Jeugdcriminaliteit wordt aangepakt met een focus op preventie (geen enkele
  jongere wordt opgegeven; duurzaamheid in plaats van aanpak van losse
  incidenten)
- Risicojeugd wordt vroegtijdig gepeild (o.a. Actiecentrum Veiligheid)
- De zorgcoördinatie over Amstelveens subjecten uit de Top1000

Jeugd
- Leeft vreedzaam samen en zijn respectvol in de omgang thuis, in de
  buurt en op school
- Is aanspreekbaar op overlast
- Kiest voor zichzelf in plaats van meelopen met de groep
- Meldt hun zorgen en problemen
- Neemt verantwoordelijkheid voor hun eigen daden
- Heeft een startkwalificatie en/of werk
- Doet niet mee aan pest- en treiteracties

Partners (voor-, na en tussenschoolse opvang, kinderopvang,
scholen, tiener- en jongerenwerk, GGD, (sport)verenigingen,
zorginstellingen en politie, Actiecentrum Veiligheid)
- Signaleren zo vroeg als mogelijk en melden kindonveilige situaties
- Verbinden en wisselen gegevens en informatie uit
- Belonen en straffen
- Bieden binnen hun domein effectieve preventie-activiteiten aan voor
  kinderen en ouders/verzorgers

Indicatoren Veilig opgroeien gemeente Pretatie indicatoren Veilig opgroeien externe partijen
- De gemiddelde gemelde jeugdoverlast is in periode 2015-2018 met 15%
   verminderd ten opzichte van de gemiddelde gemelde jeugdoverlast in
   de periode 2010 - 2014

Niet van toepassing



Doelstell. Voorbereid op noodsituaties Activiteiten Voorbereid op noodsituaties door de gemeente Resultaten Voorbereid op noodsituaties externe partijen
De gemeente Amstelveen reageert adequaat
bij crises, rampen en zware ongevallen

De gemeente zorgt (in samenwerking met haar partners als brandweer en
politie) voor:
- Communicatie en voorlichting over brandveiligheid (bewustwordingscampagnes
  o.a. week van de veiligheid, brandveiligheidsweken)
- Inzicht vergroten op onveilige objecten, op onveilige (verkeers)situaties en
  brandrisico's
- Actualiseren van de Risicokaart
- De veiligheidsketen in de veiligheidsregio voldoet aan de operationele eisen die
  zijn gesteld in het regionaal risicoprofiel
- Brandveiligheidsrichtlijnen worden standaard meegenomen als een eis bij de
  ontwikkeling van de bebouwde omgeving, infrastructuur en de te ontwikkelen
  gebieden en projecten; tevens wordt getoetst op de toegankelijkheid van de
  hulpdiensten
- Als eis wordt aan een ontwikkelaar gesteld dat een ontwerp (woning en gebied)
  moet voldoen aan de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
- Door alle leden van de crisisorganisatie wordt jaarlijks voldaan aan de minimaal
  noodzakelijke opleiding en oefenactiviteiten
- In de beleidsperiode wordt de noodzaak tot het instellen van een routering
  veilige stoffen verkend

Burgers
- Denken vooruit waardoor de zelfredzaamheid wordt vergroot
  (blusdeken, CO2 melder, zaklamp etc.)
- Denken aan minder zelfredzame bewoners in hun omgeving
- Melden verdachte situaties bij politie of gemeente

Ondernemers
- Hebben oog voor veiligheidsrisico's en treffen (preventieve)
  maatregelen

Partners (brandweer, politie, GHOR, Regionaal Orgaan
Veiligheid, Provincie, RUD)
- Zijn bereikbaar (waar nodig 24/7)
- Geven voorlichting
- Zorgen voor een adequate dienstverlening binnen de gestelde
  richtlijnen en aanrijdtijden
- Hebben de plannen en het materieel op orde
- Zijn opgeleid, getraind en geoefend
- Continueren en organiseren van korte lijnen tussen partijen op
  regionaal en lokaal niveau
- Brandweer heeft zicht op brandrisico's (brandrisicoprofiel)

Indicatoren Voorbereid op noodsituaties gemeente Indicatoren Voorbereid op noodsituaties ext.partijen
Niet van toepassing Niet van toepassing

Doelstelling Altijd integer Activiteiten Altijd integer door de gemeente Resultaten Altijd integer externe partijen
De gemeente opereert als een betrouwbare,
open en gewetensvolle partij

- De gemeente stelt duidelijke richtlijnen en regels
- De gemeente communiceert over richtlijnen, regels en procedures
- Bewustwordingsactiviteiten (o.a. voorlichting m.b.t. illegaal woninggebruik)
- Woonfraude: De gemeente handhaaft (in samenwerking met haar partners)
  illegaal woninggebruik en dringt deze terug (o.a. illegale onderverhuur,
  prostitutie, overbewoning). De aanpak van illegale hennepteelt kent
  een hoge prioriteit.
- Het bestuurlijk instrumentarium wordt actief ingezet om malafide
  praktijken/ondernemers te weren (o.a. wet Bevordering Integriteitsbeoordeling
  door het openbaar bestuur: BIBOB toets)

Burgers en ondernemers
- Handelen naar eer en geweten
- Houden zich aan wet en regelgeving
- Zijn betrouwbaar
- Melden misstanden

Partners (Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC),
Landelijke Informatie en Expertisecentrum (LIEC), Bureau
BIBOB, Politie)
- Pakken lokaal en regionaal illegale hennepteelt i.r.t. georganiseerde
  ondermijnende criminaliteit op
- De partners binnen de diverse (netwerk)organisaties (b.v. RIEC)
  melden en delen relevante informatie en werken op dossiers samen
- Meldpunten (o.a. bij gemeente en politie) zijn toegankelijk voor een
  ieder (o.a. burger of ondernemer) die een misstand wil melden
- Eén overheid: gezamenlijk overheidsoptreden

Indicatoren gemeente Indicatoren externe partijen
Niet van toepassing Niet van toepassing


