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1. Inleiding 
 
 
 
Waarom een Integraal Veiligheidsplan (IVP)? 
Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier 
invloed op, zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, het Openbaar Ministerie, gemeente 
en natuurlijk de inwoners zelf. De inzet is alleen effectief als alle partijen op een goede manier 
samenwerken. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen het niet 
alleen. We vragen dan ook van onze professionele partners en van onze inwoners dat ze actief 
meewerken aan het realiseren van een veilig en leefbaar Baarn. 
 
Doel: het verbeteren van de veiligheid 
Wij willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Het doel van dit Integraal 
Veiligheidsplan is dat we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe we dit 
kunnen bereiken en wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. We beschrijven in dit plan wat onze 
missie en doelstellingen zijn. Vervolgens geven we op hoofdlijnen aan hoe de aanpak en de organisatie 
daarvan eruit zien. Dit doen we op basis van een analyse van de lokale veiligheidssituatie. 
 
Uitvoeringsplan 
Op basis van dit Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld waarin we 
onze doelen en prioriteiten vertalen naar concrete acties. Per veiligheidsveld geven we aan wie wanneer 
welke acties onderneemt. Het uitvoeringsprogramma is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen. 
 
Leeswijzer  
In hoofdstuk 2 schetsen we een beeld van de huidige situatie, waarna we in hoofdstuk 3 aangeven waar 
we heen willen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op onze prioriteiten en in hoofdstuk 5 beschrijven we 
de overige inzet. In hoofdstuk 6 staat informatie over de organisatie, de sturing, en de budgetten. 
Hoofdstuk 7 behandelt het onderwerp communicatie. 
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2. Huidige situatie 
 
 
 
Om te bepalen wat we de komende periode willen bereiken is het belangrijk eerst een beeld te hebben van 
de situatie op dit moment. We hebben hiervoor gebruik gemaakt van een integrale gebiedscan.  
Hieronder schetsen we in hoofdlijnen de uitkomsten.  
 
Veiligheidsbeeld Baarn 
Wanneer we naar de criminaliteit in Baarn kijken over de afgelopen jaren, en in relatie tot de regio dan 
vallen de volgende zaken op: 
 In de periode 2006-2013 is de criminaliteit in Baarn fors afgenomen met bijna -26%. Deze daling is 

sterker dan in Nederland (-17%) en nagenoeg gelijk aan Midden-Nederland (-28%). In die periode is 
autokraak met -66% afgenomen en geweld met -26%. Bij woninginbraken zien we een ongunstige 
ontwikkeling. Eind 2013 ligt het aantal woninginbraken bijna +35% hoger dan in 2006. 

 Wanneer we alleen naar de laatste drie jaar kijken zien we dat eind 2013 de criminaliteit met -12% is 
gedaald ten opzichte van 2010. Autokraak en geweld laten in deze periode een afname zien van 
respectievelijk -28% en -1%. Het aantal woninginbraken is eind 2013 toegenomen met +14% ten 
opzichte van 2010. 

 Baarn scoort In vergelijking met de 19 andere middelgrote gemeenten van Midden-Nederland gunstig 
wat betreft het aantal bedrijfsinbraken per 1000 bedrijven. Bij het aantal vernielingen per 1000 
inwoners en het aantal winkeldiefstallen per 1000 inwoners scoort Baarn relatief ongunstig. 

 
Uitleg bij dit veiligheidsbeeld 
Er zijn verschillende omstandigheden, die samen een verklaring kunnen zijn voor de mate van criminaliteit 
en de onveiligheidsgevoelens in Baarn. In belangrijke mate is bepalend dat Baarn vlak langs de snelweg is 
gelegen en snelle uitvalswegen richting Hilversum en Soest heeft, waardoor Baarn aantrekkelijk is voor 
criminelen van elders. Daarnaast zijn plaatselijke criminelen actief. 
 
Evaluatie huidig beleid 
Over het algemeen zijn de ontwikkelingen de afgelopen vier jaar positief. Daarbij maken we enkele 
kanttekeningen: 
 Op het vlak van de veilige woon- en leefomgeving is in de afgelopen jaren de betrokkenheid van 

inwoners bij veiligheid vergroot door de invoering van Burgernet en Waaks! Het faciliteren van 
buurtpreventie, zoals Vigilantia, moet nog meer aandacht krijgen. De politie heeft verschillende acties 
gehouden, gericht op de bestrijding van de criminaliteit. Naast een afname van geweld en veel 
voorkomende criminaliteit, gaat dit helaas niet op voor woninginbraken. De beoogde doelstelling van 
maximaal 100 in 2014 is niet gehaald. Eind 2014 stonden 104 voltooide inbraken en 60 pogingen 
geregistreerd. 

 Op het vlak van jeugd en veiligheid melden we dat na enkele rustige jaren de laatste twee jaar weer 
jeugdgroepen actief zijn, die hinderlijk en overlastgevend gedrag vertonen. We trachten met een 
integrale groepsbenadering dit probleem aan te pakken.  
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3. Waar willen we heen? 
 
 
Onze missie 
Wij willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen. 
 
Wij vertalen onze missie in de volgende meetbare hoofddoelstellingen: 

Indicator Bron Waarde 
2011/2014  

Doel 2018 

% vaak onveilig in eigen woonbuurt Veiligheidsmonitor 3,1 % (2011) 2% 
totaal aantal misdrijven (per 1.000 inwoners) BVH/politie 51,4 (2014) 45 
 
Deze doelstellingen zijn ambitieus maar realistisch. We kunnen het echter niet alleen. Samen met onze 
professionele partners en samen met onze inwoners werken we aan een schoon, leefbaar en veilig Baarn. 
 
Hoe gaan we te werk? 
Om dit te bewerkstelligen gaan we uit van zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, transparante 
communicatie, gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak en probleemgericht samenwerken. We 
werken dit in de volgende hoofdstukken uit. 
 
Prioriteiten voor de planperiode  
Op basis van de veiligheidsanalyse, onze missie en de afstemming met onze partners, komen we tot de 
volgende prioriteiten:  
1: woninginbraken (misdrijf met grote impact) 
2: veilige en leefbare buurten (zo mogelijk aansluiten bij de wensen en initiatieven van de buurt) 
3: overlast van jeugdgroepen 
 
Op deze prioriteiten ligt voor de komende jaren de focus van ons integraal veiligheidsbeleid. Ook de 
partners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een sluitende aanpak van deze 
veiligheidsproblemen. Onze prioriteiten sluiten goed aan op de Veiligheidstrategie Midden-Nederland 2015-
2018 (veilige wijken, aanpak misdrijven met grote impact (geweld en woninginbraken), aanpak 
georganiseerde ondermijnende criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak). 
 
Naast deze prioriteiten zetten we onze activiteiten binnen andere veiligheid thema’s zoals het voorkomen 
van bijv. fietsendiefstallen voort, voeren we wettelijke taken uit, en reageren we op incidenten en urgente 
vragen vanuit de samenleving.  
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4.  Prioriteiten 
 
 
Hieronder volgt per prioriteit de aanpak op hoofdlijnen. De specifieke activiteiten en inspanningen van de 
betrokken partners hebben we uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma (veiligheidsprogramma 2015). 
 
Prioriteit: woninginbraken 
 
Motivatie 
Bepaalde misdrijven hebben veel impact op de slachtoffers. Vooral de misdrijven waarbij de persoonlijke 
integriteit wordt aangetast (zoals (huiselijk) geweld, overvallen en geweld op straat) of in de huiselijke sfeer 
(zoals woninginbraken) veroorzaken bij slachtoffers vaak langdurige immateriële schade. Voorkomen is 
hierbij vanzelfsprekend het beste. Heeft de inbraak plaatsgevonden, dan is het zaak de schade zo gering 
mogelijk te houden. 
 
Evaluatie huidig beleid 
 Met specifieke acties gericht op potentiële slachtoffers van woninginbraken zijn inwoners bewust 

gemaakt van het risico op inbraak (denk aan: uitreiken deurstickers aan senioren over de babbeltruc 
en informatiebrieven aan ‘besmette woningen’ (= buurtbewoners van slachtoffers van een 
woninginbraak in vergelijkbare woningen). 

 Via algemene berichten zijn inwoners gewezen op hun eigen verantwoordelijkheid voor het altijd goed 
afsluiten van hun woning en zorgen voor goede inbraakwerende voorzieningen. 

 De politie houdt geregeld acties (zichtbaar: door opvallend door de buurt te rijden of het aanhouden 
van al het verkeer dat Baarn inrijdt en onzichtbaar: door onopvallend door de wijk te patrouilleren of te 
observeren). 

 Daarnaast zijn inwoners benaderd om alert te zijn op verdachte situaties (invoering Waaks!). Mede 
door meldingen van inwoners is het gelukt woninginbrekers aan te houden. Deze aanhoudingen 
hadden direct een merkbaar resultaat op het aantal woninginbraken. 

 
Hoofdlijnen aanpak 
 Voortzetting van het huidige beleid met intensivering van de preventieve en repressieve acties. 
 Inwoners meer bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor het voorkomen van inbraak. 
 Inwoners meer betrekken bij het signaleren van verdachte personen of situaties.  
 Verder verlagen van de drempel om 112 te bellen bij verdachte situaties. 
 Een persoonsgerichte aanpak van daders van woninginbraken. 
 Gebruik maken van nieuwe ontwikkelingen in de aanpak en opsporing van woninginbraken en het 

tegengaan van heling. 
 
Doelstellingen 
Wij stellen ons het volgende ten doel: een afname van het aantal woninginbraken in Baarn en een toename 
in de veiligheidsgevoelens van bewoners in de woning en in hun directe woonomgeving. 
 
Onze effectindicatoren daarbij zijn: 
Indicator Bron Waarde 

2011/2014  
Doel 2018 

Aantal woninginbraken (pogingen en geslaagd) BVH/politie 164 (2014) 100 
% inwoners dat zich wel eens onveilig voelt Veiligheidsmonitor 22,6 (2011) 15 
% inwoners dat zich vaak onveilig voelt Veiligheidsmonitor 3,1 (2011) 2 
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Prioriteit: veilige en leefbare buurten  
 
Motivatie 
Mensen voelen zich prettig in een veilige en leefbare buurt. Daarom is het goed samen te zorgen dat de 
veel voorkomende criminaliteit en ongemakken, zoals hondenpoep en parkeren op verkeerde plaatsen, 
wordt aangepakt. Hier ligt een belangrijke rol voor de inwoners, maar ook een informerende en 
corrigerende rol voor politie en gemeente. We sluiten aan bij wensen en initiatieven in de buurt. 
 
Evaluatie huidig beleid 
 Door de inzet van de politie en gemeentelijke boa’s zijn de vernielingen, auto-inbraken en 

fietsdiefstallen de afgelopen jaren afgenomen.  
 Door het optreden van de gemeentelijke boa’s zijn de kleine ergernissen verminderd. 
 Vervuiling wordt zo spoedig mogelijk opgeruimd en aanstootgevende graffiti wordt direct verwijderd. 
 Er worden vanuit wijken en buurten weinig zichtbare initiatieven ondernomen om de leefomgeving te 

verbeteren. 
 Baarn heeft inmiddels 229 Waaks! en 2.213 Burgernet deelnemers. 
 
Hoofdlijnen aanpak 
 Het bestaande handhavingsbeleid op de aanpak van ‘kleine’ criminaliteit en ergernissen door de inzet 

van de gemeentelijke boa’s wordt voortgezet. 
 Afspraken maken over het terugdringen van criminaliteit en buurtoverlast. Zorgen voor een flexibele en 

gerichte inzet van boa’s, politie en welzijnsorganisaties. 
 Zelfredzaamheid: bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het creëren van een 

prettige leefomgeving. We nemen deze verantwoordelijkheid niet over, maar ondersteunen waar nodig. 
 Wensen en initiatieven vanuit de buurt/wijk via bijvoorbeeld een buurtschouw of buurtpreventie krijgen 

aansluiting bij de andere partners. 
 De betrokkenheid van inwoners bij de opsporing van strafbare feiten wordt versterkt (via Waaks! en 

Burgernet).  
 
Doelstellingen 
Wij stellen ons het volgende ten doel: een verdere vermindering van de veelvoorkomende criminaliteit en 
een versterking van de rol van de inwoners in hun buurt, zodat de inwoners zich prettig en veilig voelen. 
 
Onze effectindicatoren daarbij zijn: 
Indicator Bron Waarde 

2011/2014  
Doel 2018 

Aantal autokraken 
Aantal fietsdiefstallen 
Aantal vernielingen 

BVH/politie 142 (2014) 
118 (2014) 
147 (2014) 

125 
90 

125 
% inwoners dat zich onveilig voelt in de directe 
woonomgeving 

Veiligheidsmonitor 13,5 (2011) 10 
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Prioriteit: overlast van jeugdgroepen  
 
Motivatie  
Met de meeste jongeren gaat het goed. Een klein deel veroorzaakt echter overlast en houdt zich bezig met 
criminaliteit. Risicojongeren en ‘aanstormend talent’, waaronder jongere broertjes van criminelen zijn extra 
vatbaar voor verkeerd gedrag. Wij willen daarom binnen ons veiligheidsbeleid nadrukkelijk aandacht 
besteden aan hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen. Met het aanpakken van het verkeerde gedrag 
willen we voorkomen dan jongeren op het verkeerde pad terecht komen. 
 
Evaluatie huidig beleid 
 In 2013 waren in Baarn twee hinderlijke jeugdgroepen actief en in 2014 drie. 
 Met een integrale groepsaanpak (zowel op groepsniveau als op individueel niveau per groepslid vanuit 

verschillende invalshoeken) is de hinder en overlast van de groepen afgenomen. Vooral de aanpak 
van een jeugdgroep in de zomer van 2013 zorgde ervoor dat het aantal vernielingen direct daarna 
merkbaar afnam. 

 De jeugdgroepen blijven zich veranderen en ontwikkelen. Daardoor blijft alertheid nodig van alle 
betrokken partners. 

 
Hoofdlijnen aanpak 
 Wij blijven de integrale groepsaanpak samen met politie, jongerenwerk, jeugdzorg en onderwijs 

onverminderd toepassen (met zowel preventieve als repressieve acties). 
 Extra aandacht is er voor jongeren die een verhoogd risico hebben in de toekomst ongewenst gedrag 

te gaan vertonen, waarbij een persoonsgerichte aanpak wordt voorgestaan.  
 Ook wordt de persoonsgerichte aanpak toegepast op criminele jongeren uit jeugdgroepen net als op 

andere personen, die zich geregeld schuldig maken aan crimineel gedrag. 
 
Doelstellingen 
Wij stellen ons het volgende ten doel: zo min mogelijk overlast van jeugd en hinderlijke of overlastgevende 
jeugdgroepen in Baarn en mochten er jeugdgroepen zijn dan wordt daarop een integrale groepsaanpak 
toegepast, zodat de hinder en overlast beperkt blijft. 
 
Onze effectindicatoren daarbij zijn: 
Indicator Bron Waarde 

2011/2014  
Doel 2018 

% bewoners dat vaak overlast door groepen jongeren 
ervaart 

Veiligheidsmonitor 6,7 (2011) 5 

Aantal overlastgevende jeugdgroepen 
(jaarlijkse shortlist inventarisatie) 

Politie i.s.m. 
jongenwerk 

3 (2014) 1 
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5. Overige inzet 
 
 
In hoofdstuk 4 hebben we de onderwerpen behandeld waaraan we in de planperiode prioriteit geven. 
Hiernaast hebben we als gemeente te maken met inzet op overige (niet-prioritaire) veiligheidsthema’s, 
wettelijke taken en met vragen uit de samenleving en incidenten. Ook nemen we deel aan regionale en 
landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid. We maken continu de afweging welke 
inzet we op welk gebied moeten plegen. Hierin spelen de beschikbare middelen, de doorlooptijd, het 
gewenst kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het bestuur en de samenleving een rol. 
 
 
Overige strategische (niet-prioritaire) thema’s 
Naast de drie hiervoor beschreven prioriteiten onderscheiden wij de volgende ‘overige strategische 
veiligheidsthema’s’: 
 Overige misdrijven met grote impact ((huiselijk) geweld) 
 Bedrijvigheid en veiligheid (veilig uitgaan en veilig ondernemen) 
 Jeugd en veiligheid: alcohol en drugs 
 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
 Integriteit en veiligheid (polarisatie, radicalisering en extremisme) 
 
Op deze veiligheidsthema’s zetten wij consequent in en spelen we in op ontwikkelingen. In het 
uitvoeringsprogramma dat bij dit veiligheidsplan hoort, hebben wij de aanpak uitgewerkt. 
 
 
Wettelijke taken 
Een nieuwe wettelijke taak is de decentralisatie van de jeugdzorg en de WMO. Ook deze taken kennen 
veiligheidsaspecten. Andere wettelijke taken op het terrein van veiligheid zijn: 
 
Op het gebied van geweld en overlast: 
 Opleggen huisverbod bij huiselijk geweld: Bij huiselijk geweld kan de burgemeester een huisverbod 

van maximaal 28 dagen opleggen. 
 Toepassen Wet bopz: De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt wanneer 

iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. 
 Deelname aan de pilot bestuurlijke informatie justitiabelen: Hierbij gaat het om het verstrekken van 

informatie aan burgemeesters over vrijkomende gedetineerden die ernstige gewelds- en zedendelicten 
gepleegd hebben om maatschappelijke onrust te voorkomen. 

 Toepassen van de overlastwet: Met deze wet kan langdurige en ernstige overlast van groepen en 
individuen worden aangepakt. 

 Coffeeshopbeleid: De gemeente voert de regie op de implementatie en handhaving van het ‘Besloten 
club criterium’, ‘Ingezetenen van Nederland criterium’ en op het ‘Afstandscriterium’.   
 

Op het gebied van integriteit/ordening gaat het om het toepassen van de: 
 Drank en Horecawet: De doelstelling van deze wet is het voorkomen van gezondheidsschade en 

verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik. 
 Gemeentewet Drank en horecawet bij extreme situaties: Gemeenten hebben extra mogelijkheden om 

op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, vooral om overmatig alcoholgebruik 
onder jongeren tegen te gaan. 

 Opiumwet: Het bezit van verdovende middelen is verboden. In Nederland is dit geregeld in de 
Opiumwet. De regelgeving over coffeeshops is hierin ook opgenomen. 
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 Wet bibob: De Wet ter bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur maakt het 
mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van criminele organisaties tegen te gaan. 

 
Op het gebied van de leefomgeving/openbare orde: 
 Toepassen van de APV (algemene plaatselijke verordening). Deze gemeentelijke wetgeving passen 

we onder meer toe bij circussen/kermissen, evenementen, vuurwerk, prostitutie, overlast, geluidshinder 
en alcoholverstrekking. 

 
Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing: 
 Wet Veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. 
 Wettelijke taken op het terrein van vergunningverlening, controle en integrale handhaving. 
 
 
Vragen uit de samenleving 
Burgers of instellingen hebben soms specifieke vragen en verzoeken op het gebied van veiligheid, overlast 
of verloedering, waarop de gemeente moet reageren. Deze vragen en verzoeken worden veelal 
afgehandeld met inzet vanuit verschillende disciplines binnen het gemeentelijk apparaat.  
 
 
Nazorg ex-gedetineerden 
Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis het coördinatiepunt nazorg ex-
gedetineerden ingericht met gelden van gemeenten en het rijk. Hier worden ook concrete dagbestedings- 
en begeleidingstrajecten ingezet. De gemeente is verantwoordelijk voor deze nazorg. 
 
 
Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden 
We maken als gemeente onderdeel uit van regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, namelijk: 
 
Op het gebied van het algemeen veiligheidsbeleid: 
 Veiligheidshuis 

De regie is per 1 maart 2013 naar gemeenten gegaan. Wij nemen deel aan het Veiligheidshuis Regio 
Utrecht. 

 Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 
Dit is een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie.  
Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio. Door krachten te 
bundelen wordt de effectiviteit van het netwerk van veiligheidspartners vergroot. 

 Politiebestuur 
De burgemeester is deelnemer in het bestuur van de politie. 

 Driehoek 
Met periodiek overleg en het sluiten van convenanten wordt de aanpak en informatie-uitwisseling 
vastgelegd tussen gemeente, politie, OM en andere partners zoals de Belastingdienst.  
 

Op het gebied van participatie van de bewoners: 
 Burgernet 

Door middel van een telefonisch netwerk worden bewoners, die zich hebben aangemeld, via de 
meldkamer van de politie geïnformeerd over actuele veiligheidsaspecten in hun buurt en worden ze 
betrokken bij opsporingsactiviteiten. 

 Integrale Veiligheidsmonitor 
Dit is een (veelal) tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en 
slachtofferschap op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 
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Op het gebied van ondermijning/niet integer gedrag: 
 Regionale convenant Hennepteelt 

De hoofddoelstelling van het convenant is om, door een eenduidige integrale aanpak, het aantal 
hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast, verloedering en gevaren terug te dringen 
en potentiële henneptelers te ontmoedigen. Ook de verwevenheid van de hennepcriminelen met de 
bovenwereld wordt hiermee aangepakt. 

 RIEC-MN 
Het doel van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland is voorkomen dat de 
overheid criminelen faciliteert. Het RIEC-MN ondersteunt bij het uitvoeren van de wet bibob, biedt de 
mogelijkheid om informatie van verschillende organisaties te delen om te komen tot een bestuurlijke of 
geïntegreerde aanpak van de georganiseerde criminaliteit. 
 

Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing:  
 Veiligheidsregio’s  

Sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s is de brandweerzorg, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing ondergebracht bij de Veiligheidsregio: een wettelijk verplicht regionaal 
samenwerkingsverband van gemeenten. Het gemeentebestuur blijft bestuurlijk aanspreekbaar op deze 
taken. De burgemeester is verantwoordelijk voor het bestrijden van branden, ongevallen, rampen en 
crises in de gemeente.  
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6. Organisatie 
 
 
Burgemeester 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid 
en is daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. De burgemeester heeft 
het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op 
het terrein van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. De burgemeester vervult in 
verband met deze wettelijke taken een coördinerende rol binnen het IVP. Binnen de lokale 
driehoek (gemeente, politie en OM) stemt hij af wat de rol van de politie is als het gaat om de 
uitvoerende taken binnen het IVP en veiligheidsprogramma en welke capaciteit daaraan 
gekoppeld kan worden. Deze positie maakt het mogelijk om in te grijpen wanneer het 
draagvlak vermindert, afspraken niet worden nagekomen of een koerswijziging nodig is. 
 
Wethouders/college 
Werkzaamheden van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integraal 
veiligheidsbeleid, waardoor veiligheid kan worden beschouwd als een collectieve 
verantwoordelijkheid van het gehele college. Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft 
daardoor raakvlakken met bijna alle gemeentelijke afdelingen. Om deze reden is het 
noodzakelijk dat het gehele college alert is op veiligheidsaspecten van het gemeentelijk 
beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van integraal veiligheidsbeleid. 
 
De gemeenteraad 
De raad stelt de kaders en het veiligheidsbeleid in het IVP vast en heeft een controlerende 
taak. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over het Veiligheidsprogramma voor het volgende 
jaar, zoals dat door burgemeester en wethouders is vastgesteld en past binnen dit IVP. 
 
Bestuurlijke coördinatie 
Op bestuurlijk niveau voert de burgemeester overleg in het Districtelijk Veiligheidscollege en 
de lokale driehoek over de voortgang in de aanpak van veiligheid. Het Districtelijk 
Veiligheidscollege komt vier maal per jaar bij elkaar. Op het gebied van crisisbeheersing en 
rampenbestrijding vindt met ongeveer een zelfde frequentie overleg plaats op het niveau van 
de Veiligheidsregio.   
De burgemeester heeft daarnaast tweewekelijks overleg met basisteamchef van de politie 
waar Baarn onder valt (basisteam Baarn, De Bilt, Bunschoten, Eemnes en Soest). Ook met 
de andere partners voert de burgemeester periodiek overleg. 
 
Ambtelijke coördinatie  
De coördinatie van de uitvoering van het integraal veiligheidsplan en de jaarprogramma’s ligt 
bij het team OOV (openbare orde en veiligheid).  
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7. Communicatie 
 
 
Belang 
Communicatie en voorlichting zijn van groot belang binnen onze veiligheidsstrategie. 
Communicatie over veiligheid kan heel effectief zijn indien: 

1. Inwoners pro-actief worden geïnformeerd, 
2. Transparant wordt gecommuniceerd, 
3. Mensen handelingsperspectief wordt geboden, 
4. Veiligheidspartners goed samenwerken. 

We willen met onze communicatie:  
 Een positieve bijdrage leveren aan de subjectieve veiligheid 

Subjectieve veiligheid heeft te maken met goed functioneren, met nabijheid en met 
betrokkenheid: door betere samenwerking neemt het vertrouwen in professionals en 
overheid toe. We gaan de dialoog aan met onze inwoners en zorgen ervoor dat zij met 
knelpunten bij ons terecht kunnen, om vervolgens samen aan de oplossing te werken. 
We zorgen voor snel ingrijpen waar nodig.  

 De eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderen 
Wij verlangen van onze partners en inwoners dat zij hun eigen verantwoordelijkheid 
nemen. Het moet daarom helder zijn wat wij als gemeente van onze inwoners en 
partners verlangen en wat zij van ons kunnen verwachten.  

 De samenwerking met onze partners optimaliseren 
We hebben hard gewerkt aan het verbeteren van het overleg tussen de betrokken 
partners, dit zetten we voort en gaan we nog verder verbeteren. 

 
Uitgangspunten in ons communicatiebeleid 
 Het aanbieden van duidelijke en juiste informatie, 
 Consistent en eenduidig, 
 Waar mogelijk gebiedsgerichte voorlichting, 
 Gericht op participatie, 
 Tijdige informatie, 
 Met gebruikmaking van de middelen/kanalen waarmee het beste resultaat is te bereiken 

(zoals folders, kranten, sociale media, website). 
 
Verdere uitwerking 
Onze communicatiestrategie is verder uitgewerkt in het uitvoeringsprogramma. 
 
  


