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1. Inleiding 
 

Veiligheid blijft een van de belangrijkste onderwerpen voor de inwoners van onze gemeente. Al jaren 

staat het onderwerp voor inwoners in de top van hun prioriteitenlijst. Inbraken en andere 

criminaliteit hebben een grote impact op het leven van inwoners. Ook (dreigende) rampen zijn 

voelbaar in het individuele leefklimaat van onze inwoners. 

Tegelijkertijd is Veiligheid een ingewikkeld onderwerp, omdat het zo veelzijdig is. Het gaat niet alleen 

om criminaliteit, maar ook om fysieke veiligheid. Het gaat om veiligheid op bedrijventerreinen en in 

winkelstraten, maar ook om hennepkwekerijen. Veiligheid wordt bepaald door overlast in de wijken, 

maar ook door voor de bewoner ongrijpbare onderwerpen als ondermijning en radicalisme. 

 

In het Integraal veiligheidsbeleid (IVB) bepalen we de beste manier om de veiligheid in onze 

samenleving te waarborgen. De onderwerpen zijn niet altijd nieuw en passen op eerder ingezet 

beleid. Een groot aantal thema’s zal daarom bekend voorkomen. Daarnaast zien we echter wel 

degelijk verschuivingen in de thematiek. Gedeeltelijk door ontwikkelingen in de wereld die leiden tot 

meer radicalisme. Anderzijds door demografische ontwikkelingen die meer aandacht voor 

bijvoorbeeld de doelgroepen senioren en statushouders vragen. In het IVB geven we aandacht aan 

deze ontwikkelingen. 

 

Als gemeente spelen we een belangrijke rol in het veilig houden van onze gemeente. We doen dit 

echter niet alleen. Uiteraard zijn de Nationale Politie en de brandweer daarbij belangrijke partners, 

waar we jaarlijks goede afspraken mee maken. Daarnaast zijn ook de woningcorporaties van belang 

om de leefbaarheid van de wijken te behouden. Door de decentralisaties worden onze netwerken op 

het gebied van zorg en veiligheid steeds belangrijker. Partners als (GGZ)-instellingen, huisartsen, 

kerken en welzijnsorganisaties hebben hierin nadrukkelijk een rol.  

We vragen ook van onze ondernemers dat ze hun bijdrage leveren. En onze inwoners stimuleren we 

om mee te helpen. We zien een steeds grotere kracht en betrokkenheid in de wijken in Barendrecht. 

We verwachten echter wel van onze partners dat ze hun verantwoordelijkheid nemen voor een 

veilige gemeente. 
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We zien ook dat de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van inwoners zijn grenzen kent. 

Zo is de problematiek rond verwarde personen de afgelopen jaren fors toegenomen. Hier moeten we 

samen met onze (veiligheids)partners op zoek naar nieuwe oplossingen, die niet altijd even 

eenvoudig zijn. 

 

Het IVB kent vele onderwerpen die van verschillende orden zijn. Het opnieuw vaststellen van het 

beleid biedt ons de gelegenheid al deze facetten te belichten. Ook op het gebied van veiligheid zijn 

de middelen schaars. Met het IVB kunnen we de prioriteiten voor onze gemeente bepalen zodat we 

ook voor de komende vier jaar de goede keuzes kunnen maken. Samen met onze 

(veiligheids)partners, samen met onze inwoners. 

 

Het IVB is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt uiteen gezet hoe het IVB tot stand is gekomen. 

Hierbij is aandacht voor het proces en voor de input voor het IVB. Daarna is er aandacht voor het 

doel van het IVB. Daarbij wordt ook stil gestaan bij de trends en ontwikkelingen op het gebied van 

veiligheid. 

In hoofdstuk vijf worden de nieuwe thema’s voor het IVB behandeld, waarna de aanpak voor de 

overige al bestaande onderwerpen wordt benoemd. Ten slotte wordt een prioriteitenmatrix 

gepresenteerd, die als basis dient voor het uitvoeren van het veiligheidsbeleid van de komende jaren 

in Barendrecht. 
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2. Realisatie Integraal veiligheidsbeleid 

2.1 Geen autonoom proces 

De totstandkoming van een IVB is geen autonoom proces. Het speelt zich voor een groot deel in de 

samenleving af. We zijn ons daarvan terdege bewust en zetten onze reguliere contacten in om trends 

en ontwikkelingen in kaart te brengen. Dit is voor de gemeente een voortdurend proces.  Al deze 

informatie hebben we in meer of mindere mate meegenomen in de totstandkoming van dit IVB.  

Daarnaast is rekening gehouden met belangrijke flankerende ontwikkelingen zoals de transities in 

het sociaal domein, bijvoorbeeld de transitie jeugdzorg. Deze ontwikkelingen brengen met zich mee 

dat er steeds meer taken en verantwoordelijkheden bij de gemeente liggen. Ook het beroep dat 

gedaan wordt op burgers zelf wordt groter. 

Op dit moment is nog niet te voorspellen wat de exacte invloed van deze ontwikkelingen op het 

veiligheidsbeleid zijn. We volgen de ontwikkelingen en waar mogelijk wordt samen opgetrokken. 
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2.2 Terugblik Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2015 

In het afgelopen Integraal Veiligheidsbeleid zijn we uitgegaan van  vijf veiligheidsgebieden. 

Belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen IVB zijn geweest de verdere nadruk op zelfredzaamheid 

en eigen verantwoordelijkheid van inwoners en bedrijven. Daarnaast lag het accent niet alleen meer 

op repressie maar steeds meer op preventie. In het nieuwe IVB wordt de richting van deze 

ontwikkelingen verder bepaald en uitgewerkt. 

De resultaten van het IVB 2012-2015 worden door middel van een evaluatie in het eerste kwartaal 

2016 aan de raad aangeboden.  

2.3 Visie op Barendrecht 2025  

De Visie op Barendrecht 2025 beschrijft dat de we de initiatieven vanuit de gemeenschap belangrij k 

vinden en betrokkenheid van onze inwoners stimuleren door regelmatig te overleggen met 

inwonersgroepen en belangengroepen. We realiseren ons dat externe ontwikkelingen een ander 

type van besturen vereisen. We houden rekening met veranderde maatschappijbeelden: 

marktwerking, concurrentie en efficiency, maar ook met een toenemende individuele keuzevrijheid. 

Daarbij wordt de samenleving meer en meer horizontaal georganiseerd in plaats van verticaal. De 

centrale sturingsrol van de overheid maakt plaats voor een participerende rol in een maatschappelijk 

netwerk van verschillende en wisselende (veiligheids)partners. 

2.4 Coalitieakkoord 2014-2018  

Het belang van de veiligheid is ook door het huidige college benadrukt. Zoals in het coalitieakkoord 

2014-2018 is verwoord, wordt stevig ingezet op het borgen van de veiligheid in onze gemeente. Het 

realiseren van een veilig Barendrecht is een gezamenlijke opgave van gemeente, inwoners, Nationale 

Politie, justitie, ondernemers en diverse andere (veiligheids)partners van wie een actieve bijdrage 

wordt verwacht. Zinvolle inwonersinitiatieven worden ondersteund om de leefbaarheid in de directe 

woonomgeving te versterken. 

2.5 Veiligheidsanalyse 

Aan de basis van het IVB ligt een kwalitatieve veiligheidsanalyse. Deze analyse biedt goede inzichten 

in de cijfers die op het onderwerp Veiligheid zijn verzameld. Bij de Veiligheidsanalyse zijn gegevens 

gebruikt van de Nationale Politie, de VeiligheidsAlliantie (VAR) regio Rotterdam en de gemeentelijke 

organisatie. De belangrijkste conclusies van de Veiligheidsanalyse zijn opgenomen in het Integraal 

Veiligheidsbeleid. 
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Schematisch 

Schematisch ziet de plek van het IVB er daarom zo uit: 

 

 

2.6 Sessie (veiligheids)partners 

Naast onze reguliere contacten hebben we voor de totstandkoming van het IVB een gezamenlijke 

sessie met onze (veiligheids)partners georganiseerd. Hierbij waren onder andere Kijk op Welzijn, 

Buurtpreventie, het RIEC, de Nationale Politie, de NS, het OM, ondernemers, de RET, 

woningbouwverenigingen en kerken aanwezig.  

In deze sessie hebben we in breed verband de relevante onderwerpen op kunnen halen  en is 

gezamenlijk een aantal prioriteiten benoemd. Zowel plenair als in kleinere werkgroepen hebben we 

de verschillende onderdelen doorgenomen. Trends zijn gedeeld. Zorgen zijn benoemd. Oplossingen 

zijn aangedragen. Door de discussies in de gezamenlijk bijeenkomst hebben we meerdere 

onderwerpen kunnen aanscherpen. Dit heeft de kwaliteit en het draagvlak van het IVB bevorderd. 

Er zijn verschillende belangrijke thema’s in deze sessie besproken. De ontwikkelingen op het gebied 

van zorg en veiligheid was een groot aandachtspunt, waarbij de relatie tussen de verschillende 

partners werd benadrukt. Daarnaast was jeugd een belangrijk thema, waarbij de tolerantie tussen de 

verschillende leeftijdsgroepen nadrukkelijk werd besproken.  
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2.6 Input commissie samenleving 

Een belangrijk deel van de inbreng voor dit IVB komt uit de raad zelf. In een sessie met de raad zijn 

vele onderwerpen besproken. In bijgaand overzicht is deze opbrengst opgenomen.  

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s 

 

Sessie gemeenteraad 

1: Vei l ige woon- en 
leefomgeving 

1.1: Socia le kwal i tei t - Huisel i jk geweld 
- 3 D’s  /zorg/ GGZ 

- zel fverantwoording/ zelfredzaamheid 
1.2: Fys ieke kwal i tei t - Verkeersvei l igheid in wi jken 

1.3: Objectieve veiligheid en veel  voorkomende 
‘HIC’ 

- Preventie  
- Senioren  
- HIC (High Impact Crimes  

- Buurtpreventie  
1.4: Subjectieve vei l igheid - Buurtpreventie  

- Ex-gedetineerden 

2: Bedri jvigheid en 
vei l igheid 

2.1: Vei l ig winkelgebied  
2.2: Vei l ige bedri jventerrein   

2.3: Vei l ig ui tgaan  

2.4: Vei l ige evenementen  
2.5: Vei l ig toerisme  

3: Jeugd en vei l igheid 3.1: Jeugdoverlast - Jeugdoverlast 

3.2:Jeugdcriminal i tei t/individuele 
probleemjongeren 

 

3.3: Jeugd, a lcohol  en drugs   
3.4: Vei l ig in en om de school   

4: Fys ieke vei l igheid 4.1: Verkeersvei l igheid - Verkeersvei l igheid in wi jken 

4.2: Brandvei l igheid - Preventie  
- Senioren en vei l igheid 
- Communicatie (a l le velden) 

4.3: Externe vei l igheid - Spoor (exi t) zone  
- Vei l ige toekomst 

4.4: Rampenbestri jding en cris i sbeheers ing - Zel fverantwoording/ zelfredzaamheid 

5: Integriteit en veiligheid 5.1: Polarisatie en radica l i sering - Terrorisme (radica l i sering) 
- Jihadisme 

5.2: Georganiseerde criminal i tei t - Hennep 
- Ondermi jning 

5.3: Vei l ige Publ ieke Taak  

5.4: Informatievei l igheid - Informatie/ privacy 
- Cybercrime 

5.5: Ambtel i jke en bestuurl i jke integri tei t - Informatie/ privacy 
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3  Doel en omgeving 

3.1 Doelstelling 

Het IVB kent een aantal doelstellingen. Deze doelstellingen zijn met elkaar verbonden, maar het is 

goed om ze apart te benoemen. 

 Ons maatschappelijke doel is een sociaal en fysiek veilige gemeente zijn, waarin onze 

inwoners zich veilig voelen. Veiligheid is een basisrecht voor iedereen; 

 Het veiligheidsbeleid levert een bijdrage aan het verminderen van de criminaliteit in de 

gemeente; 

 De inzet vanuit het IVB verbetert het veiligheidsgevoel van inwoners. 

3.2 Bewoners en bedrijven centraal 

In het IVB staan de inwoners en de bedrijven in onze gemeente centraal. Het Integraal 

Veiligheidsbeleid helpt om voor onze inwoners een klimaat te behouden waarin zij zich veilig voelen 

en waarin de criminaliteit laag is. We hebben de ambitie om een veilige gemeente te zijn en te 

blijven voor onze inwoners. De omstandigheden voor onze bedrijven houden we zo optimaal 

mogelijk voor een veilige bedrijfsvoering. 

3.3 Samenwerken met (veiligheids)partners 

Veiligheid is geen zaak van de gemeente alleen. Door samenwerking met onze (veiligheids)partners 

kunnen we de doelstellingen van het IVB behalen. De Nationale Politie is een belangrijke partner 

waarmee we jaarlijks onze activiteiten bepalen.  

De politie staat voor een belangrijke veranderingsopgave. De huidige werkwijze, gebaseerd op het 

concept van een gescheiden uitvoering van noodhulp en fijnmazige wijkteams heeft plaats gemaakt 

voor de invoering van grote basisteams waarin alle handhavings- en toezichtstaken, noodhulptaken, 

intake functie en opsporingscapaciteit bij elkaar worden gebracht.  

Een van de belangrijke elementen van het veranderproces is de verdere verbetering van de 

dienstverlening van de politie aan de burger. Voor dit dienstverleningsconcept zijn nieuwe 

uitgangspunten vastgesteld met betrekking tot de inrichting van processen en procedures en 

systemen om zo toegankelijk en ‘klantgericht’ politiediensten te kunnen verlenen aan burgers, 

bedrijven en instanties. De basisgedachte achter het dienstverleningsconcept is dat  de burger via 

verschillende kanalen contact kan leggen met de politie en hierbij het kanaal van zijn of haar 

voorkeur kan kiezen. 

We zien echter ook een uitdrukkelijke rol voor de ondernemers in onze gemeente en voor inwoners. 

Bewoners kunnen veel betekenen bij het voorkomen van woninginbraak en andere vormen van 

vermogenscriminaliteit, door het nemen van preventieve maatregelen (zoals hang- en sluitwerk) 

maar ook via vormen van buurtpreventie en buurt bestuurt.  Wij ondersteunen inwoners met 

voorlichting en advisering over preventie. Hierbij zijn wij als gemeente vooral  faciliterend. Het 

initiatief dient vanuit de inwoners zelf te komen. 

 

Op het snijvlak van veiligheid en zorg zien we ook het belang van samenwerken met onze 

zorgnetwerken. Het investeren in deze relaties helpt ons onze doelstellingen op het gebied van 

veiligheid te bereiken. Door de decentralisaties van zorgtaken naar de gemeente zien we dat de 

komende jaren meer inzet op dit gebied noodzakelijk is, ook al gaat dit gepaard met minder budget. 
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De problematiek hebben we de afgelopen periode al zien toenemen. We moeten daarom samen met 

onze zorg- en veiligheidspartners op zoek naar nieuwe oplossingen. 

 

 

3.4 Trends en ontwikkelingen 

Een aantal trends en ontwikkelingen vinden hun oorsprong in een bredere context dan alleen het 

onderwerp veiligheid. De thema’s veranderende rol overheid en zelfredzaamheid zijn niet alleen voor 

het IVB, maar ook op andere beleidsonderdelen voor de gemeentelijke organisatie van belang. Dit 

vereist daarom deels een gezamenlijke aanpak.  

Zelfredzaamheid 

Er wordt van onze inwoners meer zelfredzaamheid gevraagd. Wel zien we dat hieraan ook een grens 

zit. Sommige mensen kunnen zichzelf niet redden en ontberen ee n gedegen sociaal netwerk. De 

sterke toename van het aantal verwarde personen laat dit zien. Voor deze groep mensen zullen we 

ons, met onze zorg- en veiligheidspartners blijven inzetten. 

Het grootste gedeelte van onze inwoners is echter heel goed in staat om zelf te zorgen voor een 

goede woon en leefomgeving. Initiatieven vanuit onze inwoners blijven we ondersteunen, waarbij 

we kritisch blijven kijken naar de rol van de gemeente. 

Als gemeente willen we dat onze inwoners zo lang mogelijk kunnen blijven wonen , leven en 

meedoen in onze samenleving. Wie ondersteuning nodig heeft, op welk gebied dan ook, kan terecht 

bij het Wijkteam. Het Wijkteam bestaat uit professionals in de zorg en vormt het aanspreekpunt voor 

inwoners als het gaat om vragen rondom welzijn, zorg, werk en opvoeding. 

Rol van de burgemeester 

De burgemeester heeft een centrale rol in het integraal veiligheidsbeleid. Hij is belast met de 

handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarover legt hij bestuurlijke verantwoording af aan 



11 
 

de gemeenteraad. Bij rampen, branden of grootschalig optreden voert de burgemeester het 

opperbevel. Bovendien draagt hij het gezag op het terrein van hulpverlening. Waar nodig kan de 

burgemeester aanwijzingen geven aan de politie. Deze centrale rol maakt de burgemeest er bij 

uitstek degene die de regie voert over het integraal veiligheidsbeleid. De burgemeester als 

boegbeeld legt verbinding, is zichtbaar en zoekt het gesprek op.  

Veranderende rol van de overheid 

Gemeenten weten wat er lokaal speelt en kunnen vanuit diverse beleidsterreinen de 

veiligheidsvraagstukken oppakken. Op hun beleidsterreinen beschikken zij immers over 

bevoegdheden en (financiële) middelen. De gemeenteraad verleent legitimatie op lokaal niveau. Het 

voeren van regie is enerzijds gericht op integrale samenwerkingsverbanden. Daar laten gemeenten 

hun organisatorische kracht zien. Anderzijds is de belangrijkste rol van gemeenten het realiseren van 

een samenhangend geheel van maatregelen, middelen en activiteiten.  

 

De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid zien veranderen. Deze trend zal de komende 

jaren verder worden doorgezet. Dus niet de inwoners betrekken vanuit de lokale overheid, maar 

aansluiten op de vraag en behoefte vanuit (groepen) inwoners. De gemeente neemt op veel 

gebieden een minder sturende rol op zich en geeft steeds meer de ruimte aan initiatieven van 

inwoners en (veiligheids)partners. De minder sturende rol wordt door onze (veiligheids)partners 

gezien als een positieve trend. Hierbij is het tijdig herkennen en erkennen van signal en uit de 

omgeving van groot belang om de rol van gelijkwaardige partner ook te kunnen vervullen.  

Sleutelbegrippen zijn hierbij een luisterend oor en samenspraak. 

Preventie 

Een veranderende rol van de overheid betekent ook een andere kijk op preventie. Hie rbij mag het 

belang van communicatie niet worden onderschat. We erkennen het belang van preventie om 

grotere problemen op langere termijn te voorkomen. Hierop blijven we ons inzetten, maar gezien de 

toename van het aantal veiligheidsonderwerpen, met een afweging van de inzet en de beoogde 

effecten. We kijken kritisch naar de beoogde doelen en resultaten van onze acties.   
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Samenwerking met partners 

De aanpak wordt met de (veiligheid)partners, die onder andere ook vertegenwoordigd zijn in de 

wijkteams (wijkgerichte dienstverlening) integraal uitgewerkt. Dat betekent dat de ketenpartners 

met elkaar samenwerken en onder andere zowel (fiscaal)strafrechtelijke als bestuursrechtelijke 

maatregelen nemen. We verwachten dat onze partners een proactieve houding hebben en hun 

verantwoordelijkheid nemen gericht op effectiviteit. Daarnaast verwachten we dat de reguliere 

werkzaamheden van de partners ook een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen. We 

begrijpen dat niet ieder veiligheidsthema door onze (veiligheids)partners met evenveel aandacht kan 

worden aangepakt. Dit is mede ingegeven door regionale en landelijke prioriteringen bij de 

betrokken (veiligheids)partners. 

We zijn ons er terdege van bewust dat we informatie met elkaar moeten delen om te komen tot een 

goede invulling van het veiligheidsbeleid. We doen dit zowel op regionaal en landelijk niveau, door 

bijvoorbeeld de samenwerking in het RIEC en de ministeries, als op lokaal niveau met onze burgers, 

bedrijven en partners. 
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4 Veiligheidsanalyse 
 

Zoals aangegeven ligt aan dit IVB een kwalitatieve Veiligheidsanalyse ten grondslag. In deze analyse 

zijn de beschikbare cijfers in Barendrecht geanalyseerd. Het containerbegrip Veiligheid is in deze 

analyse met behulp van het VNG-model meetbaar gemaakt door het op te splitsen in vijf 

veiligheidsvelden. Deze veiligheidsvelden behelzen actuele veiligheidsonderwerpen die verder zijn 

opgesplitst in een aantal veiligheidsthema’s.  

In de praktijk is gebleken dat niet altijd over de juiste informatie aanwezig is,  waardoor witte vlekken 

ontstaan in het veiligheidsbeeld binnen de gemeente Barendrecht. Met witte vlekken wordt bedoeld: 

het verschil tussen de benodigde informatie en verkregen informatie voor het vormen van een 

compleet beeld. In de analyse is met behulp van de veiligheids- en zorgpartners (intern en extern) 

per thema gezocht naar de impact en omvang van veiligheid in de gemeente Barendrecht. Daarbij 

zijn ook de witte vlekken benoemd. 

4.1 Veilige woon- en leefomgeving 

- Als gevolg van de verschuiving van de zorgtaken naar de gemeente Barendrecht is overlast 
door verwarde personen toegenomen. 

- Vernielingen aan de openbare ruimte en vooral aan gemeentelijke gebouwen laat een 
toename zien (ook in bedrag afhankelijk wat is gesloopt).  

- High Impact Crimes en vermogensdelicten zoals straatroven, diefstallen en (woning en 
auto)inbraken laten een dalende trend zien. Dit geldt echter nog niet voor het aantal 
straatroven en diefstallen uit box, garage schuren en tuinhuisjes. In dit kader is het 
terugdringen van al deze vormen van criminaliteit een blijvend aandachtspunt.  

- Ook huiselijk geweld laat een lichte dalende trend zien. Daarentegen zijn de opgelegde 
huisverboden gestegen. Daarbij sluiten de veiligheids- en zorgpartners niet uit dat de 
economische crisis met de daarbij behorende financiële zorgen leiden tot meer 
huisverboden. 

- Positief is dat het aantal afgedane ZSM+1 casussen toeneemt. De toename van het aantal 
afgedane ZSM+ casussen kan worden verklaard door volledige implementatie van de ZSM+ 
methodiek op één locatie.  

- Het aantal MMA2-meldingen over drugs, gerelateerd aan problematiek rondom 
hennepkwekerijen, is in 2014 gestegen t.o.v. 2013. 

- Burgerparticipatie vindt plaats –naar behoefte en op initiatief van inwoners- binnen de 
gemeente Barendrecht. 

4.2 Bedrijvigheid  

- Op basis van de analyse wordt geconcludeerd dat diefstal van fiets, brom- en snorfietsen de 
meest voorkomende criminaliteitsvorm is in de winkelgebieden van Barendrecht.  

- Daarnaast ervaren zowel de winkelgebieden als bedrijventerreinen enige mate van 
verkeersonveiligheid.  

                                                                 
1 De ZSM methodiek is een landelijke werkwijze in de justitiële keten om veel voorkomende criminaliteit zo snel, slim, selectie f, simpel, 
samen, slachtoffer- en samenlevingsgericht aan te pakken. Met de ZSM methodiek wordt een aangehouden verdachte binnen 6 uur na 
aanhouding besproken in een afdoeningsoverleg tussen politie, OM, Raad van de Kinderbescherming, Slachtofferhulp en Reclasser ing. De 
officier van justitie beslist op basis van informatie van de overige justitiepartners zo spoedig mogelijk over het strafrechtelijke 
afdoeningstraject. 

2 Meld Misdaad Anoniem 
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- De veiligheidsbeleving van ondernemers wordt verminderd door vormen van overlast en 
vermogensdelicten. 

- Verkennend onderzoek rondom uitgaansgelegenheden (2011) toont aan dat 
geluidsoverlast, zwerfafval, vernieling en overlast door jongeren onveiligheidsgevoelens 
veroorzaken bij uitgaande jongeren en omwonenden. 

- Evenementenveiligheid staat scherp op het netvlies binnen de gemeente Barendrecht. 
Aandachtspunten blijven de kwaliteit van vergunningsverlening en een uniforme uitvoering 
van de screening evenementenaanvragen. 

- Het toerisme binnen de gemeente Barendrecht beperkt zich tot het recreatiegebied en de 
Oude Maas. Het aantal incidenten is gering.  

4.3 Jeugd  

- Het aantal incidenten jeugdoverlast is licht toegenomen. Enerzijds wordt een verband 
gelegd met een toename van het aantal jeugdige inwoners. Anderzijds wordt het beperkte 
aantal voorzieningen voor jongeren als mogelijke verklaring gegeven.  

- Het aantal Halt-verwijzingen en doorverwijzingen geeft geen inzicht in de achterliggende 
problematiek bij probleemjongeren in de gemeente. Het is van belang dat signalen vanuit 
o.a. de veiligheidspartners, de GOSA-regisseur en de leerplichtambtenaar worden 
gekoppeld tot een totaal overzicht over de omvang en impact van de eventuele 
problematiek met als doel een integrale aanpak te realiseren. 

- De meeste onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jeugd worden ervaren als gevolg van 
hangjeugd. Overlast van hangjeugd bestaat veelal uit het nuttigen van alcoholische 
dranken, het gebruik (en in sommige gevallen het (verhandelen) van (softdrugs) en het 
achterlaten van verpakkingsmateriaal/lege flessen van eet- en drinkwaren op hangplekken. 

- In de gemeente is volgens de veiligheidspartners een stijgende  trend waarneembaar met 
betrekking tot het gebruik van alcohol onder jongeren in de openbare ruimte. Drugsgebruik 
volgt die trend, maar in mindere mate. Bij de hangplekken is het gebruik van alcohol en 
drugs een aandachtspunt. 

- Binnen de gemeente Barendrecht is geen concreet beeld van de mate van de sociale 
veiligheid in en om scholen (pesten, geweldpleging, diefstal, etc.).  

4.4 Fysieke veiligheid 

- Barendrecht kent geen plaatsen die bestempeld kunnen worden als onveilig en waar veel 
verkeersongelukken gebeuren zogenaamde “black spots”. Op basis van de analyse is 
geconcludeerd dat sprake is van verkeersoverlast in de zin van geluidsoverlast langs drukke 
wegen, te weinig parkeerplaatsen in een aantal wijken en verkeersonveilige situaties tijdens 
piekuren (halen en brengen kinderen) van en naar school. 

- In de analyse is het containerbegrip ‘brandveiligheid’ opgedeeld in drie thema’s, namelijk 
bluswater, asbest en kwetsbare doelgroepen. Op het gebied van bluswater en 
asbesthoudende objecten hebben de ketenpartners geen sluitend beeld over de 
aandachtsgebieden. In de praktijk leidt dit tot op heden echter niet tot knelpunten.  

- Binnen de gemeente is de kwetsbare doelgroep (65+) (senioren en veiligheid) in beeld 
gebracht. 

- Tot slot geeft de inventarisatie van de vijf meest waarschijnlijke ramptypen binnen 
Barendrecht een duidelijk beeld van de risico’s waarop de gemeentelijke crisisorganisatie 
zich dient voor te bereiden. Daarbij vormt de (door)ontwikkeling en borging van de 
gemeentelijke crisisorganisatie een blijvend aandachtspunt.  

4.5 Integriteit 

- Polarisatie en radicalisering kunnen overal plaatsvinden. Enkele casussen in de gemeente 
laten zien dat ook Barendrecht geen uitzondering vormt.  



15 
 

- Georganiseerde criminaliteit manifesteert zich steeds meer in de bovenwereld. De omvang 
van georganiseerde criminaliteit en specifiek in het thema ‘ondermijning’ vragen om een 
integrale aanpak door de veiligheidspartners. 

- De werkvloer voor werknemers met een publieke taak lijkt veiliger geworden met de daling 
van het aantal geregistreerde geweldsincidenten. Echter worden signalen ontvangen dat 
niet alle incidenten worden geregistreerd waardoor het vermoeden bestaat dat de omvang 
van de problematiek groter is dan de analyse doet vermoeden.  

- Informatieveiligheid wordt een steeds belangrijker topic voor burgers, bedrijven en de 
overheid. Digitalisering van gemeentelijke documentatie maakt het beheer van deze 
gegevens kwetsbaarder voor cybercrime en vraagt om een samenhangend pakket van 
maatregelen voor de borging van kritieke processen. 

- Integriteit kan het vertrouwen van de inwoners in Barendrecht bevorderen of breken. Het 
bevorderen en uitdragen van bestuurlijke en ambtelijke integriteit is een blijvend 
aandachtspunt.  

4.6 Prioriteiten 

Uit de veiligheidsanalyse kan als conclusie worden getrokken dat op het gebied van veiligheid 
Barendrecht er goed voor staat en dat aan inwoners van de gemeente een veilige woon - en 
leefomgeving wordt geboden. Desondanks zijn er altijd verbeteringen mogelijk dan wel wenselijk op 
verschillende beleidsterreinen. De veiligheidsanalyse kan gezien worden als een nulmeting en is 
bedoeld om het gemeentebestuur te ondersteunen bij het bepalen van prioriteiten voor het nieuw e 
IVB.  
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5  Nieuwe thema’s 
Het veiligheidsbeleid is voor een groot gedeelte een voortzetting van eerder gemaakt beleid. De 

thema’s in het nieuwe IVB zijn veelal herkenbaar en al eerder benoemd. We zien echter ook een 

aantal veranderingen ten opzichte van het vorige IVB. Een aantal ontwikkelingen zijn nieuw ten 

opzichte van het vorige IVB. We beginnen met het uitwerken van deze nieuwe onderwerpen.  

5.1 Verwarde personen 

Een van die nieuwe ontwikkelingen is de grote stijging van het aantal verwarde personen. We zien 

een duidelijke trendbreuk ten opzichte van het verleden. Waar deze groep jarenlang is afgenomen 

zien we dat de problematiek nu sterk toeneemt. Dit heeft te maken met de kanteling van de zorg, 

waardoor personen met een psychische stoornis extramuraal  (zorg buiten de zorginstelling waarbij 

de patiënt thuis blijft) behandeld worden. De spanningen die hieruit voortvloeien in de 

woonomgeving zijn te zien in de stijging van het aantal meldingen. Dat heeft directe invloed op de 

leefbaarheid in de gemeente en het gevoel van veiligheid van inwoners. Belangrijker nog is de vraag 

waar de zorgverlening te wensen over laat. De gevolgen van bezuinigingen in de zorg komen we 

steeds meer op straat tegen. 

Daarbij is het onwenselijk dat verwarde personen tijdelijk door de Nationale Politie op de 

politiebureaus worden “vastgezet” bij het ontbreken van voldoende plaats in de zorgfaciliteiten. 

Vaak is de beste oplossing dat juist deze kwetsbare groep in een zorgfaciliteit wordt opgevangen. Het 

is zaak om niet naar verwarde personen te kijken als criminelen, maar als patiënten.  

Cijfers 

In Barendrecht is het aantal casussen van overlast met betrekking tot verwarde personen in 2014 

toegenomen (53%) ten opzichte van 2013. Het gaat hierbij om personen met psychische 

problematiek, licht verstandelijk gehandicapten en mensen die zich door middelengebruik verward 

gedragen. 

 

Overzicht overlast verwarde/ overspannen personen  

2011 2012 2013 2014 
28 36 60 92 

 

Wat willen we bereiken? 

Vroegtijdige signalering- en integrale behandeling van eenieder die, vanwege zijn al dan niet tijdelijke 

verstoorde oordeelsvermogen, gedrag vertoont waarmee hij zichzelf of enige ander in gevaar brengt 

en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid.  

Aanpak 

Overlast door verwarde dan wel overspannen personen vertoont een sterke stijging. De 

(veiligheids)partners hebben aangegeven dat de economische crisis in Nederland en de verschuiving 

van de zorgtaken naar lokale overheden, een factor van betekenis zijn.  Belangrijk uitgangspunt is dat 

wanneer er geen sprake is van strafbare feiten deze mensen niet in een justitieel traject terecht 

komen. Dit om traumatisering, stigmatisering en daardoor meer problemen te voorkomen. 

Door de decentralisaties van taken naar de gemeente is onze rol groter geworden. De complexiteit is 

daarbij ook vergroot. De problematiek rond verwarde personen heeft een hernieuwde 

samenwerking van Nationale Politie, zorginstellingen en de gemeente nodig. Deze verandering is de 

afgelopen periode al ingezet, maar wordt de komende jaren verder doorgevoerd. Dit is een taak die 
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met de gehele keten van veiligheid en zorg moet worden afgestemd. We investeren daarom in de 

keten van zorg en veiligheid. Het is daarbij een uitdaging voor ons en onze (veiligheids)partners om 

verder te kijken naar de eigen taken en verantwoordelijkheden 

We volgen ontwikkelingen vanuit de overheid zoals beschikken over een gemeentelijke voorziening 

die na professionele beoordeling ervoor zorgt dat – bij geen strafbare feiten – verwarde personen 

snel zorg en ondersteuning krijgen. Deze voorziening staat in rechtstreekse verbinding met de 

regionale ‘veiligheidshuizen’ (samenwerkingsverbanden van partijen uit strafrechtketen, zorgketen, 

gemeentelijke partners en bestuur met als doel het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en 

criminaliteit), waarin de deelname van de geestelijke gezondheidszorg geborgd gaat worden.  

5.2 Senioren en veiligheid 

Door de toenemende vergrijzing wordt de komende jaren geïnvesteerd in het thema senioren en 

veiligheid. Dit is een thema dat niet eerder expliciet benoemd is in ons veiligheidsbeleid, maar onze 

aandacht meer dan verdient. Niet alleen zijn er steeds meer senioren, maar wordt ook de 

ondersteuning vanuit het sociale netwerk voor hen minder. Dat maakt het veiligheidsrisico voor deze 

doelgroep groot. 

 

 
 

Zowel nationaal als internationaal woningbrandonderzoek laat zien dat ouderen een  kwetsbare 

leeftijdsgroep vormen. Ouderen wonen steeds langer zelfstandig en hun vitaliteit en mobiliteit zijn 

doorgaans verminderd. Hierdoor lopen ze vaker verwondingen op en hebben ze een groter risico om 

te overlijden ten gevolge van een woningbrand. Het aantal ouderen van 65 jaar en ouder in 

Barendrecht bedraagt tot nu toe 10.000. De verwachting is dat met de toename van het aantal 

ouderen ook het aantal slachtoffers van een fatale woningbrand zal gaan stijgen wanneer er geen 

maatregelen worden getroffen. 

Daarnaast is de (landelijke) tendens dat het klassieke bejaardentehuis, met BHV en 

brandmeldinstallatie, sluit of transformeert in een gewoon wooncomplex. Deze transformatie raakt 

niet alleen de veiligheid van ouderen, maar ook van professionals die werkzaam zijn op de 

betreffende locaties. 
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Voor ouderen geldt dat het veiligheidsgevoel meer onder druk staat dan bij andere 

leeftijdscategorieën. Zij zijn in de praktijk minder vaak slachtoffer van een delict dan jongeren, maar 

voelen zich in bepaalde gevallen onveiliger. Ouderen zijn bijvoorbeeld eerder bang om ‘s avonds de 

deur open te doen als er onverwacht wordt aangebeld. Voor deze doelgroep is bewustwording en 

weerbaarheid erg belangrijk. Redenen genoeg om in te zetten op een veilige(re) woonomgeving voor 

senioren.  

Cijfers 

 

Voelt zich 

onveilig in de 
buurt 

65+  Voelt zich niet 

op gemak `s 
avonds alleen 

thuis. 

65+ 

vaak 1%  vaak 4% 

soms 19%  soms 12% 

zelden 16%  zelden/nooit 84% 

nee 65%    

totaal 100%  totaal 100% 
bron Barendrechtse Barometer 

 

De veiligheid in de buurt wordt door Senioren gewaardeerd met een 7,5.  

Wat willen we bereiken? 

 Het verbeteren van de (brand)veiligheid en het veiligheidsgevoel van senioren in en rondom 

de woonomgeving. 

 Het weerbaar(der) maken van senioren en het verkleinen van de kans slachtoffer te worden 

door risico’s te herkennen en onderkennen. 

 Een veiligere woonomgeving voor senioren. 

Aanpak 

We zijn gestart met het project Senioren en Veiligheid. Doel is het verbeteren van de 

(brand)veiligheid en het veiligheidsgevoel van senioren in en rondom de  woonomgeving. Daarnaast 

willen we senioren weerbaar(der) maken, door risico’s te herkennen en te onderkennen, zodat de 

kans om slachtoffer te worden verkleint. We geven voorlichting en handvaten m.b.t. het voorkomen 

van slachtofferschap van criminaliteit en brand. 

5.3 Ondermijning 

Bij ondermijning gaat de onderwereld een relatie aan met de bovenwereld. Bijvoorbeeld als 

criminelen gaan investeren in vastgoed. Dit soort criminaliteit is over het algemeen onzichtbaar op 

straat, maar het ondermijnt wel de normale en wettelijk geaccepteerde gang van zaken in onze 

samenleving. Criminele economische activiteiten ondermijnen de samenleving. De winst die  

criminelen hier mee maken wordt gebruikt om hun macht uit te breiden.  

Een op de vijf burgemeesters in Nederland constateert ondermijnende activiteiten in hun 

gemeenten. Criminelen nemen de laatste jaren steeds vaker een plek in de bovenwereld in. Het gaat 

hierbij bijvoorbeeld om de overname van cafés om geld wit te wassen, of een vergunning voor een 

bedrijf regelen om een hennepplantage op te zetten. Hoe veel activiteiten er exact zijn is moeilijk te 

bepalen, maar zeker is dat het een onderwerp is dat extra aandacht nodig heeft.  We zullen daarom 

in onze gemeente hierop de komende jaren inzetten. 
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Definitie ondermijning 

Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot 

een aantasting van haar fundamenten en/of van de legitimiteit van ons stelsel. Enkele vormen van 

ondermijning zijn fraude, illegale handel, vrijplaatsen en geweld.  

 

Het bestuursrechtelijke instrument om georganiseerde criminaliteit preventief aan te pakken is de 

Wet BIBOB. Op grond van deze wet kan het bevoegd orgaan een vergunning weigeren of de 

afgegeven vergunning intrekken als gevaar dreigt dat deze wordt gebruikt voor criminele activiteiten. 

Met de uitbreiding van de Wet BIBOB hebben wij meer mogelijkheden om ondernemers en 

instellingen aan een integriteitstoets te onderwerpen. 

In het vigerende BIBOB-beleid van de gemeente zijn kaders vastgesteld over de inzet van deze wet. 

De wet wordt tot nu toe vooral toegepast op de horeca- en prostitutiebranche. De uitbreiding van de 

wet BIBOB betreft de vastgoedsector, de kansspelsector, vuurwerkimporteurs, vergunningen van de 

Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor 

de gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet BIBOB niet meer de branches en 

sectoren noemt waarbinnen de Wet BIBOB geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke 

vergunningen, die zijn gebaseerd op een gemeentelijke verordening, onder de w erking van de Wet 

BIBOB vallen. 

Cijfers 

Over de omvang van ondermijning zijn geen cijfers bekend. De meest geregistreerde vorm van 

georganiseerde criminaliteit is drugshandel. De aanpak is zo veel mogelijk integraal in samenwerking 

met andere overheidsinstanties. Het bestuursrechtelijk instrument om georganiseerde criminaliteit 

preventief aan te pakken is de Wet BIBOB. 

Wat willen we bereiken? 

 Tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld 

 Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden 
gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie.  

Aanpak 

Samen met het Openbaar Ministerie, Nationale Politie, en andere partners werken wij intensief 

samen in de bestrijding van ondermijning. Het Regionaal Informatie en Expertise centrum (RIEC) 

ondersteunt ons daarbij. Doel is om gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van 

de georganiseerde misdaad. Naast het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het 

ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, worden bestuursrechtelijke interventies en 

fiscale handhaving ingezet. om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te 

identificeren en aan te pakken. Een tweede doel is het voorkomen dat criminelen of criminele 

organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de 

reguliere economie. 

Ondermijnende criminaliteit is een complex onderwerp. Het gaat vaak om een optelsom van 

criminele activiteiten, geconcentreerd in een gebied waar criminelen een (economische) 

machtspositie verwerven. Met het oog op de gewijzigde, uitgebreide Wet BIBOB wordt in 2016 een 

voorstel gedaan tot vaststelling van (nieuw) beleid ten aanzien van nieuwe aan de Wet BIBOB 

onderhevige zaken, zoals vastgoedtransacties waarbij de gemeente als civiele partij is betrokken. Met 
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onze (veiligheids)partners bouwen we aan een gezamenlijke informatiepositie, kiezen samen 

prioriteiten en sturen samen op de uitvoering. 

5.4 Cybercrime 

Digitale spionage en cybercriminaliteit vormen een  grote bedreiging voor het bedrijfsleven en de 

overheid. Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Omdat ons leven zich meer en 

meer digitaal afspeelt, neemt ook de kans toe op online criminaliteit. Het is van belang deze 

cybercriminaliteit te bestrijden. Gemeenten zijn, net als andere (overheid)organisaties, kwetsbaar als 

het gaat om de digitale dienstverlening en met name het veilig en beveiligd uitvoeren van deze 

dienstverlening, waaronder het beheer van persoonsgegevens. Als de overheid de digitale beveiliging 

hiervan niet voldoende kan borgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding. Het brengt de 

fysieke veiligheid van inwoners en organisaties in gevaar, bijvoorbeeld wanneer informatie uit de 

gemeentelijke administratie wordt gehackt. 

Aan digitale risico’s kleven ook juridische risico’s. Er zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen 

verbonden aan het vastleggen, bewaren en omgaan met privacygevoelige gegevens; vastgelegd in de 

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De gemeentelijke organisatie is kwetsbaar, omdat het 

publieke taken uitvoert. 

Cijfers 

Over de omvang van mogelijke cybercriminaliteit in onze gemeentelijke organisatie zijn geen cijfers 

bekend. 

Wat willen we bereiken? 

 Verbeteren databescherming 

 Tegengaan cybercriminaliteit 

Aanpak 

Gemeenten staan aan de basis van de bescherming van (persoons)gegevens. De informatie in onze 

Basisregistratie Personen (BRP), onze Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de 

ondernemingsdossiers is interessant voor hackers, spionnen e.d. Voorbeelden uit het land maken 

duidelijk dat de afhankelijkheid van ICT grote risico’s met zich meebrengt. 

Het is belangrijk om vast te stellen wat de kritieke processen zijn en welke maatregelen noodzakelijk 

zijn om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen indien een cyberaanval werkelijkheid 

wordt. Daarbij is er de wettelijke meldplicht van ICT-inbreuken, geregeld in de Meldplicht datalekken 

& uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid CBP. We volgen de ontwikkeling op het gebied van 

wetgeving en zetten in op het verbeteren van databescherming en het tegengaan van 

cybercriminaliteit. 

5.5 Polarisatie en radicalisering 

Bij polarisatie en radicalisering staan conflicten tussen partijen en bevolkingsgroepe n centraal. 

Polarisatie is het versterken van tegenstellingen tussen partijen en bevolkingsgroepen. 

Tegenstellingen kunnen bijvoorbeeld voortvloeien uit geloof, cultuur, geslacht, ras of seksuele 

voorkeur zijn. Groeperingen die gepolariseerd zijn kunnen radicaliseren. Bij radicalisering gaat het 

om ideologische groepen of stromingen in de samenleving die een bedreiging kunnen zijn voor de 

veiligheid en waarbij sprake kan zijn van dreigend geweld. 
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De afgelopen jaren is het thema radicalisering steeds prominenter geworden binnen het 

veiligheidsbeleid. De komende periode is de aanpak van radicalisering en jihadisme een van de 

belangrijkste thema’s in het internationale en nationale veiligheidsbeleid. Het is echter ook een 

lokaal thema. De gemeente heeft een belangrijke rol in de integrale aanpak. In de lokale aanpak staat 

een combinatie van preventie, repressie en nazorg centraal. De gemeente werkt samen met de 

ketenpartners uit het veiligheids- en sociale domein. De burgemeester speelt hierin als 

eindverantwoordelijke voor de openbare orde en veiligheid een cruciale rol. 

Cijfers 

Polarisatie en radicalisering zijn moeilijk meetbare begrippen. Van discriminatie wordt nauwelijks 

melding gedaan. De omvang van radicalisering is moeilijk te duiden. Enkele casussen van mogelijke 

uitreizigers en signalen van een geradicaliseerd persoon binnen de gemeente hebben geleerd dat 

polarisatie en radicalisering overal kunnen plaatsvinden. 

Wat willen we bereiken? 

 Vroegtijdige signalering- en integrale aanpak van afwijkend gedrag (vanuit de algemene 

normen beschouwd, reactieve groepscodes en door niet als algemeen wenselijk 

uitgesproken standpunten) bij voornamelijk jongeren tot 23 jaar.  

Aanpak 

Polarisatie en radicalisering (tot aan terrorisme) zijn als thema belegd binnen de crisisorganisatie. De 

crisisorganisatie onderhoudt nauwe contacten met zowel in- (o.a. de wijkteams) als externe partijen 

(waaronder de regiogemeenten en Nationale Politie) om polarisatie en radicalisering voor te blijven, 

maar ook om waar nodig, in te grijpen. Aandachtspunt blijft bij dit onderwerp dat dit veelal achter de 

voordeuren plaatsvindt en dat de gemeente weinig tot geen zicht hierop heeft. Als gemeente zijn we 

daarom sterk afhankelijk van onze veiligheidspartners. 
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6  Veiligheidsvelden 
Voor het uiteenzetten van de overige thema’s volgen we de hieronder genoemde veiligheidsvelden. 

De dilemma’s lichten we onder deze noemers nader toe. Deze veiligheidsvelden zijn:  Veilige woon- 

en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugdoverlast, Fysieke veiligheid, Integriteit en 

veiligheid. 

6.1 Veilige woon- en leefomgeving 

 Sociale kwaliteit 

 Fysieke kwaliteit 

 Objectieve veiligheid 

 Subjectieve veiligheid 

Sociale kwaliteit 

De sociale kwaliteit van een wijk heeft betrekking op de relatie tussen inwoners en andere aanwezige 

personen. Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van inwoners bij de buurt 

en de kwaliteit van sociale netwerken. Het leven in de nabijheid van het eigen huis en in de eigen 

buurt bepaalt de gevoelens over de leefbaarheid, geborgenheid en veiligheid van de verschillende 

individuen maar geeft vaak juist ook de kwetsbaarheid van de samenleving in het algemeen en de 

eigen buurt in het bijzonder weer. Verantwoordelijkheid en zorg zijn daarom ook kernthema’s  voor 

het veiligheidsbeleid. Sociale samenhang en participatie vormen de rode draad in het 

veiligheidsbeleid in de gemeente. Ontmoeten en verbinden zijn belangrijke thema’s. In de 

ontmoeting met elkaar vinden we de veilige woon- en leefomgeving. Het is van belang een 

leefomgeving met elkaar te organiseren waarin daadwerkelijk wordt samengeleefd. We zorgen 

daarom voor een goede dialoog en stimuleren en faciliteren bewonersinitiatieven in de gemeente. 

Dit verbetert de tolerantie ten opzichte van elkaar. Veiligheid is voor een belangrijk deel gekoppeld 

aan de sociale cohesie van de gemeente. Het gevoel van veiligheid is daarbij nog belangrijker dan de 

daadwerkelijke veiligheid zelf. 

Fysieke kwaliteit 

Hoe gebouwen en terreinen erbij staan en liggen bepaalt de fysieke kwaliteit in de gemeente. De 

meest voorkomende vormen van inbreuk op de fysieke kwaliteit van de woonomgeving zijn 

verloedering en vernieling. Vormen van fysieke overlast zijn: vernieling, hondenpoep,  rommel op 

straat en graffiti. Verloedering en vernieling van de leefomgeving leidt tot onveiligheid. Voor het 

veilig houden van de woon- en leefomgeving met elkaar zijn we alert op signalen die deze veiligheid 

bedreigen. Hier is een rol voor de inwoners en gemeente, maar ook voor andere (veiligheids)partners 

als de woningcorporaties weggelegd.  

Objectieve en subjectieve veiligheid 

Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en 

gemeente. Een aantal criminaliteitsvormen zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en 

geweldscriminaliteit, waaronder huiselijk geweld. Of inwoners zich veilig voelen in de gemeente 

bepaalt de mate van subjectieve veiligheid. Subjectieve veiligheid betreft enerzijds het ‘algemene 

veiligheidsgevoel’ van inwoners (hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde 

plekken in de gemeente e.d.) en anderzijds het veiligheidsgevoel van inwoners op bepaalde plekken. 
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Statushouders 

Statushouders, ook wel vergunninghouders of verblijfsgerechtigden genoemd, hebben na de 

verlening van hun verblijfsvergunning recht op huisvesting in een reguliere woonruimte. Dat is de 

start van hun integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit hun woning gaan zij op zoek naar 

werk en scholing en kunnen zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij. In verband met de 

steeds hogere taakstelling die de gemeente Barendrecht krijgt opgelegd voor de huisvesting van 

statushouders wordt, naast dit Integraal Veiligheidsbeleid, een aparte beleidsnotitie Statushouders 

opgesteld. In deze notitie wordt tevens aandacht besteed aan het thema veilige woon - en 

leefomgeving en integriteit en veiligheid. 

Situatieschets 

Woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld hebben een grote impact op de samenleving, het 

zijn zogenaamde High Impact Crimes (HIC). Het terugdringen van HIC is één van de prioriteiten van 

de Overheid. Gemeenten en Nationale Politie hebben een belangrijke taak bij deze aanpak. Maar ook 

ondernemers kunnen veel doen om de veiligheid in rondom hun onderneming te vergroten. 

Vormen van criminaliteit in Barendrecht zijn woninginbraak, diefstal uit/van auto`s en fietsendiefstal. 

In een aantal wijken in Barendrecht zijn tekenen van beginnende verloedering zichtbaar. Bewoners 

hebben last van geluid, afval, hondenpoep, verkeer (hard rijden) en foutparkeren.  

We verwachten dat gedetineerden hun vrijheidsstraf in de toekomst vaker thuis zullen uitzitten, met 

behulp van enkelbandconstructies. Dit legt mogelijk extra druk op de woonomgeving. De extra zorg 

en aandacht voor (ex-)gedetineerden blijft daarom cruciaal. 

Aanpak 

Een veilige woon- en leefomgeving vergt een integrale aanpak en gezamenlijke inspanning van 

gemeente, Nationale Politie en inwoners. Hierna leest u welke inspanningen wij en onze 

(veiligheids)partners leveren om een veilige woon-en leefomgeving te maken en te behouden.  

We reageren adequaat op klachten en meldingen uit de samenleving. Vernielingen worde n zo snel 

mogelijk verholpen en zwerfvuil zo spoedig mogelijk opgeruimd. Graffiti op eigendommen van de 

gemeente wordt verwijderd. Met deze aanpak wordt verloedering van de omgeving voorkomen. 

Daarnaast investeren wij in bewonersinitiatieven om de leefbaarheid en sociale cohesie in de wijk te 

vergroten. Meldingen en klachten, aangemeld bij de gemeente worden voortvarend opgepakt. 

 

Het bestrijden van High Impact Crimes en veel voorkomende criminaliteit vraagt om bewustwording 

bij inwoners, repressie bij de Nationale Politie en om preventiemaatregelen. Golfbewegingen in 

bijvoorbeeld woninginbraak maar ook overlast vragen om een flexibele, projectmatige aanpak. De 

projecten worden afgestemd op de problematiek.  

Een aantal van deze projecten zijn: 

 tegengaan woninginbraak 

 tegengaan autocriminaliteit 

 tegengaan straatroof 

 

We investeren in het voorkomen van woninginbraak en autocriminaliteit door preventie en overige 

maatregelen om inwoners bewust te maken van inbrekers. Daarnaast gaan we met 

woningbouwcorporaties in overleg met het verzoek om de bestaande woningvoorraad, voor zover 

noodzakelijk, van beter hang en sluitwerk te voorzien. 
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Aan onze inwoners vragen wij alert te zijn en verdachte situaties te melden bij 112 (“Horen, Zien en 

Melden!”). In samenwerking met de Nationale Politie worden lokauto`s ingezet om de daders aan te 

pakken. Met onze campagne “Straatroof is triest” geven wij preventietips tegen straatroof.  

 

In Barendrecht krijgen drie gebieden extra aandacht: Het stationsgebied, het uitgaansgebied en het 

centrum. Voor het stationsgebied is in 2015 het bestaande lokaal veiligheidsarrangement (LVA) 

vernieuwd. Het arrangement betekent een belangrijke stap op weg naar een schoon, heel en veilig 

station. De hoogteverschillen, het glas, het parkeerdek en de vlindertuin maken het gebied 

kwetsbaar. Het LVA bevat onder meer een overzicht van de verschillende taken en 

verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Zo is duidelijk wat partijen van elkaar kunnen 

verwachten en waar zij elkaar op aan kunnen spreken. Voor het uitgaansgebied geldt het 

horecaconvenant om een veilig uitgaanscentrum te bevorderen. 

 

De komende jaren blijven we ons inzetten op de nazorg aan ex -gedetineerden. Vanuit onze 

wettelijke taak gaan we tijdens detentie al aan de slag met eventuele zorg- en hulpvragen die na 

detentie gaan spelen. Ook wordt een risico inschatting gemaakt over de kans op maatschappelijke 

onrust na terugkeer in de woonomgeving, indien nodig worden passende (bestuurlijke) maatregelen 

genomen. 

Toezicht en handhaving 

De gemeente heeft buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA ’s) in dienst. We zoeken in onze 

aanpak de dialoog met onze inwoners en ondernemers maar blijkt dit niet effectief dan volgen 

sancties. Daarnaast houden wij ook toezicht op bouw- en milieuwetgeving. We treden handhavend 

op tegen overtredingen. Cameratoezicht (MCU) wordt in samenspraak met onze veiligheidspartner 

de Nationale Politie, ingezet waar dat gezien de problematiek proportioneel is.  

6.2 Bedrijvigheid en veiligheid 

 veilig winkelgebied 

 veilige bedrijventerreinen 

 veilig uitgaan 

 veilige evenementen 

 veilig toerisme 

 

Bedrijvigheid en veiligheid betreffen de sociale veiligheid in en om bedrijven. De veiligheid op 

bedrijventerreinen en in winkels kent verschillende aspecten. Ondernemers worden het meest 

geconfronteerd met de criminaliteitsvormen inbraak, diefstal, overvallen en vernielingen. Van belang 

is de inrichting van de terreinen en winkelgebieden. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

om dit op een zo goed mogelijke manier te doen. 

Hoewel gezellig en levendig zorgen uitgaansgebieden en evenementen voor de nodige overlast.  Het 

betreft in de meeste gevallen overlast door muziek, verkeer en bezoekers. 

Veilig toerisme heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond 

recreatiegebieden zoals natuurgebieden, recreatieplassen en rond kampeerterreinen. De risico’s 

betreffen onder meer beroving, diefstal uit of van vaartuigen, geweldpleging, overlast en 

vernielingen. In onze gemeente liggen mooie natuurgebieden, wandel- en fietsroutes en een 

camping.  
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Situatieschets 

In het centrum van Barendrecht zijn woningen, winkels en uitgaansgelegenheden gevestigd. De 

uitgaansgelegenheden trekken veel publiek waardoor inwoners geluidoverlast ervaren uit de cafés 

maar ook van bezoekers op straat. Geweldsdelicten gerelateerd aan uitgaan komen veelal in het 

weekend voor. Daarnaast ondervindt Barendrecht een toename aan evenementen variërend in 

grootte. 

Binnen de gemeente Barendrecht ligt het recreatiegebied en camping de Oude Maas. Het 

recreatiegebied wordt druk bezocht. Er zijn daar de gebruikelijke voorvallen zoals rijden met 

bromfietsen over het fietspad, vernieling door jeugd en het illegaal stoken van open vuur in de 

buitenruimte.  

Aanpak 

Gemeente, Koninklijke Horeca Nederland, Nationale Politie en horecaondernemers hebben 

gezamenlijk een horecaconvenant ondertekend. In het convenant staan een groot aantal afspraken 

onder andere over gebruik van terrassen, toelatingsbeleid en glaswerk. Alle partijen werken integraal 

samen. De communicatielijnen zijn kort. Horecaondernemers huren uitsluitend gecertificeerde 

portiers in. De Nationale Politie zorgt op uitgaansavonden voor voldoende toezicht in de openbare 

ruimte en treedt op tegen verstoringen van de openbare orde en overtredingen van het 

horecaconvenant. 

Nieuwe horecaondernemers worden onderworpen aan een integriteitstoets op basis van de Wet 

BIBOB. De gemeente en de wijkagent hebben een kennismakingsgesprek met nieuwe  

horecaondernemers. 

Evenementen moeten veilig zijn voor bezoekers. Hiervoor moeten de organisatoren zorg dragen. De 

gemeente draagt hier aan bij door in de vergunning voorwaarden op te nemen onder andere over de 

beveiliging van het evenement. Tussen de organisator, beveiliging en de Nationale Politie worden 

afspraken gemaakt over hoe en door wie wordt opgetreden bij ongeregeldheden. Afhankelijk van het 

soort evenement en het bezoekers(aantal) moet de organisatie gecertificeerde beveiligers inhuren. 

Voor winkelgebieden en bedrijventerreinen wordt de systematiek van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen gefaseerd ingevoerd. Twee winkelcentra hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen: De 

Middenbaan en Winkelcentrum Carnisse Veste. Deze winkelcentra hebben dit keurmerk ontvangen 

vanwege hun inzet op het gebied van onderhoud van de openbare ruimte, extra surveillance en 

preventiemaatregelen van de winkeliers. 

Het toerisme binnen de gemeente Barendrecht voltrekt zich voornamelijk op camping de Oude 

Maas, waarin op jaarbasis enkele incidenten plaatsvinden. De aard van deze incidenten beperkt zich 

voornamelijk tot verschillende vormen van overlast. 
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6.3 Jeugd en overlast 

 criminele jeugd/ individuele probleemjongeren 

 overlastgevende jeugd 

 jeugd, alcohol en drugs 

 veilig in en om school  

 

 
 

In het eerste veiligheidsveld staan criminele jeugd/ individuele probleemjongeren centraal. Het gaat 

daarbij vooral om jongeren met meerdere antecedenten (waaronder ‘veelplegers’) die in diverse 

opzichten de maatschappelijke aansluiting hebben verloren. Ze vorme n de harde kern van 

jeugdgroepen en plegen verschillende vormen van criminaliteit.  

Het tweede veiligheidsveld heeft betrekking op overlast van groepen jongeren in de openbare 

ruimte. De meeste groepen veroorzaken geen problemen; een klein deel echter wel. Hierbij kan 

gedacht worden aan geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, het achter laten van zwerfvuil en 

het plegen van vernielingen en/of andere vormen van (kleine) criminaliteit.  

Het derde veiligheidsveld betreft jeugd, alcohol en drugs. Vormen van overlast die binnen dit thema 

vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte en bijvoorbeeld in het 

uitgaansgebied/- gelegenheden. Het drank- en drugsgebruik is over het algemeen gerelateerd aan 

geweld, vernielingen en geluidsoverlast. Daarnaast speelt ook een belangrijke rol: de 

gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.  

Veilig in en om school is het vierde en laatste veiligheidsveld.  Veiligheidsproblemen op en rond 

scholen zijn: pesten, geweldpleging, diefstal en vernielingen. 

Situatieschets  

Het is een maatschappelijk gegeven dat jeugd soms overlast bezorgt en zich niet altijd gedraagt zoals 

van hen verwacht wordt. We constateren dat er in de relatie tussen jong en oud niet altijd voldoende 

tolerantie en verdraagzaamheid aanwezig is. Jongeren in onze gemeente zijn goed aanspreekbaar en 

redelijker dan wel eens gedacht wordt. Dat beamen ook onze (veiligheids) partners. Tegelijkertijd 

constateren we dat er wel degelijk overlast is.  

Hangjongeren zijn vaak de oorzaak van gevoelens van onveiligheid. De samenstelling van groepen 

verandert continue maar ook de plekken waar de jeugd samen komt verandert vaak. Het aantal 

groepen in Barendrecht dat hinderlijk of overlast gevend is, is betrekkelijk stabiel. Criminele 

jeugdgroepen komen in Barendrecht niet voor. 
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De (veiligheids- en zorg)partners geven aan dat een deel van de jongeren in Barendrecht drank en 

drugs gebruikt. Als gevolg is sinds de wetswijziging het drinken in de openbare ruimte (hangplekken) 

toegenomen. Lege flessen van alcoholhoudende dranken welke op hangplekken worden 

teruggevonden is een dergelijk signaal. Het drankgebruik leidt sneller tot overlast gevend gedrag. 

Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid – thuis, in de buurt, bij het stappen maar ook op 

school. Mogelijke veiligheidsproblemen in en om scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, 

overlast (voor omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid.  Uitgangspunt is dat scholen zelf 

primair verantwoordelijk zijn voor de veiligheid in en om school. Daarbij werken scholen nauw samen 

met de Nationale Politie, HALT en de gemeente om veiligheidsproblemen op te lossen.  

Aanpak 

Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerkingsverband dat partners uit de strafrechtketen, de 

zorgketen en gemeente verbindt in de aanpak van complexe problematiek. In het Veiligheidshuis 

werken diverse instanties samen om criminaliteit en (jeugd)overlast effectief en efficiënt aan te 

pakken. De betrokken partners overleggen met elkaar over een persoonsgerichte en gezamenlijke 

aanpak. Bij criminele jongeren en probleemjongeren staat de persoonsgerichte aanpak centraal. 

Probleemjongeren worden vaak gesignaleerd door Bureau Jeugdzorg, scholen en zorgverleners. 

Daarnaast hebben leerplichtambtenaren en de ambtenaar Gosa van de gemeente een belangrijke 

signalerende functie. In het Veiligheidshuis is een specifiek trajectberaad ingericht voor criminele 

jongeren. In het trajectberaad zijn de justitiële en de zorgketen vertegenwoordigd. In het 

trajectberaad wordt bepaald hoe de problematiek wordt aangepakt. 

Met de realisatie van de decentralisatie van de jeugdzorg, is het van het grootste belang de preventie 

van jeugdcriminaliteit met vereende kracht vorm te blijven geven. Het traject ‘Pak je kans’ verbindt 

(veiligheids)partners in de veiligheids- en jeugdketen, biedt begeleiding in de directe leefomgeving en 

sluit nauw aan op de wijkteams en de centra voor Jeugd & Gezin.  Het traject ‘Pak je kans’ wordt 

direct ingezet als de Nationale Politie signaleert dat een jeugdige een probleem heeft of veroorzaakt. 

Doel is om jeugdigen op het rechte pad te houden, problemen op te lossen en, waar nodig, adequaat 

te verwijzen. Het traject is bestemd voor jeugdigen tot 18 jaar die thuis, op straat of op school 

opvallen door ‘zorgwekkend signaalgedrag’. De Nationale Politie maakt de eerste inschatting. Hierbij 

valt te denken aan: overlast of anderszins opvallend gedrag, lichte strafbare feiten, huiselijk geweld 

en slachtofferschap. 

 

Overlastgevende jeugd ziet op groepen jongeren die overlast veroorzaken. De overlast varieert van 

hinderlijk tot crimineel gedrag. We zien dat het aanspreken van jongeren op hun gedrag een 

belangrijk instrument is om de problematiek te verminderen. Tolerantie en verdraagzaamheid ten 

aanzien van onze jeugd is voor de gemeente, met de in de volgende jaren toenemende aantallen 

jeugd in de leeftijdsgroep 10 – 23 jaar, een aandachtspunt. Ouders en inwoners worden nadrukkelijk 

betrokken om de jeugdoverlast te beperken. 

In Barendrecht worden alle overlastgevende jongeren ingedeeld in één Beke-groep onder de 

categorie ‘hinderlijk’. Daarvoor gebruiken we de zogenaamde shortlistsystematiek. De uitkomsten 

worden besproken in het jeugdoverleg. Het netwerk bepaalt hoe de overlast of het hinderlijke 

gedrag moet worden aangepakt. De aanpak kan variëren van extra toezicht door de Nationale Politie 

tot het inschakelen van een jongerenwerker.  
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Beheersbaar maken van jeugdoverlast betekent enerzijds de overlast zoveel mogelijk te beperken en 

anderzijds te komen met aanvaardbare alternatieven voor plaatsen waar jongeren bij elkaar kunnen 

komen om elkaar te ontmoeten. We zien hierbij niet alleen een rol voor de gemeente maar ook voor 

de zelfstandige bewoner en onze maatschappelijke (veiligheids)partners. Ketenaanpak is daarbij het 

centrale woord in de aanpak van jeugdoverlast. Regelmatig overleg met de Nationale Politie en 

andere (veiligheids)partners is hiervoor de basis. 

 
We informeren onze jongeren maar ook hun ouders/verzorgers over de gevaren van alcohol - en 
drugsgebruik. De nadruk ligt op preventie en het tegengaan van alcohol en drugs gebruik. 
 

Iedere school heeft een veiligheidscoördinator en een veiligheidsplan. Daarnaast werken middelbare 

scholen, Nationale Politie, HALT en gemeente samen om veiligheidsproblemen efficiënt te kunnen 

oplossen. Eén van de afspraken die gemaakt is betreft een steekproefsgewijze kluisjescontrole.  

6.4 Fysieke veiligheid 

 Verkeersveiligheid 

 Brandveiligheid 

 Externe veiligheid 

 Crisisbeheersing (voorbereiding) 

 

Verkeersveiligheid betreft de infrastructuur, het rijgedrag van de deelnemers en de verkeers - en 

parkeeroverlast. Het thema Brandveiligheid betreft enerzijds de voorwaarden voor effectieve 

brandbestrijding en anderzijds de brandveiligheid van gebouwen. Voorbereiding op bestrijding van 

branden, preventie en voorlichting aan doelgroepen zijn taken van de brandweer  om de 

brandveiligheid te borgen. Bij thema drie externe veiligheid staan de risico`s van gevaarlijke stoffen 

centraal. De gemeente ligt op een knooppunt van risico’s. Over snelwegen, waterwegen en het spoor 

vinden veel verkeersbewegingen plaats. Voor een deel is hier sprake van vervoer van gevaarlijke 

stoffen. 

Thema vier Crisisbeheersing betreft de pijlers van de gemeentelijke crisisbeheersing; risico-

inventarisatie, planvorming, opleiden, trainen en oefenen (OTO) en beheer van faciliteiten zoals het 

klantcontactcentrum en ICT. De gehele gemeentelijke organisatie heeft raakvlaken met zowel de 

voorbereiding op crisisbeheersing als betrokkenheid bij de crisisorganisatie tijdens en nadat 

incidenten plaatsvinden.  

Situatieschets 

Door toenemend autoverkeer zien we een aantal knelpunten rondom de verkeersvei ligheid bij 

voornamelijk scholen. Daarnaast geven lang geparkeerde vrachtauto`s, agressief rijgedrag en te hard 

rijdende auto`s soms overlast en leiden tot gevoelens van onveiligheid. 14% van onze inwoners geeft 

aan vaak te maken te hebben met onveilige verkeerssituaties, 40% zegt hier soms mee te maken te 

hebben. Bijna een vijfde heeft er nooit mee te maken.  Daarnaast merken we op dat 

gedragsbeïnvloeding een wezenlijk onderdeel is voor het scheppen van verkeersveiligheid.  

 

De uitvoering van de wettelijke taak brandweerzorg is ondergebracht bij de VRR. De burgemeester is 

verantwoordelijk voor de brandweerzorg in de gemeente. De brandweer werkt er zichtbaar aan om 

haar specialistische taken in regionale en landelijke samenwerking te organiseren. Daarnaast werkt 
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de brandweer aan het optimaliseren van de dekkingsgraad en brandveilig leven. De woningchecks in 

het kader van het thema “Senioren en veiligheid” zijn daar een voorbeeld van. 

 

 
 

Bij externe veiligheid staan de risico`s van gevaarlijke stoffen centraal. Over snelwegen, waterwegen 

en het spoor van Barendrecht vinden veel verkeersbewegingen plaats. De Heinenoordtunnel aan de 

A29 is een belangrijke verbinding tussen de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. 

Ongevallen in deze tunnel kunnen leiden tot ernstige verkeershinder in beide regio’s, met onder 

meer economische schade tot gevolg. De gemeente Barendrecht heeft bij incidenten de bestuurlijke 

verantwoordelijkheid over de Heinenoordtunnel. 

De Betuweroute loopt van de Maasvlakte over de opgewaardeerde, dubbelsporige en 

geëlektrificeerde havenspoorlijn naar het rangeerterrein Kijfhoek grotendeels parallel aan rijksweg 

15. Er is een nieuwe tunnel, de Botlekspoortunnel, onder de Oude Maas geboord om de flessenhals 

van de oude, enkelsporige Botlekbrug op te heffen. Bij Barendrecht is een overkapping van 1,5 

kilometer lengte gebouwd (Kap van Barendrecht) die tevens de HSL-zuid, de goederenlijn Kijfhoek-

IJsselmonde en de spoorlijn Rotterdam-Dordrecht omvat. Station Barendrecht is een volledig 

overdekt station. Aan de oostzijde is de wand geheel van glas, aan de westzijde is de bovenkant van 

de wand van glas, met daaronder de betonnen afscheiding van de overige vijf sporen in de kap. 

Barendrecht heeft een aantal spoorlijnen in de kap waarin treinen rijden met ( internationaal) 

goederenvervoer en personenvervoer. Daarbij vindt ook het vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

Barendrecht heeft een beleidsvisie voor externe veiligheid en beschikt over een actuele risicokaart. 

Hierin is informatie opgenomen over locaties (onder andere het NS-station) met aandacht voor 

externe veiligheid en kwetsbare objecten. Het extern veiligheidsbeleid geeft de kaders aan voor het 

bewerken, vervoeren en opslaan van gevaarlijke stoffen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasvlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrificatiesysteem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Havenspoorlijn_Rotterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kijfhoek_(rangeerterrein)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_15
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksweg_15
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botlekspoortunnel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barendrecht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Barendrecht#Vervoer
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Omdat rampen en crises niet vaak plaatsvinden, is een goede voorbereiding van belang. De 

gemeente is daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke processen. We blijven 

ons inzetten in de (door)ontwikkeling en borging van de gemeentelijke crisisorganisatie. 

Aanpak 

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het 

algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, 

winkelgebied en dergelijke). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) 

en het rijgedrag van verkeersdeelnemers. Door concentraties van scholen worden de fietsroutes van 

en naar school langer. De aanpak van verkeersveiligheid is repressief en preventief. We investeren in 

eenduidige vormgeving van de wegen en in veilige fietsroutes.  

Naast deze aandachtsgebieden wordt opgemerkt dat het verkeer in Barendrecht sterk aan 

veranderingen onderhevig is. Niet alleen de groei van het aantal voertuigen maar ook de wijze van 

vervoer. Hierbij valt te denken aan de opkomst van de E-bike en de elektrische auto. Dit zorgt ervoor 

dat wij regelmatig monitoren of er aanpassingen en/of maatregelen nodig zijn om de 

verkeersveiligheid te waarborgen.  

Met fysieke maatregelen kan het gedrag van de verkeersdeelnemer worden gestuurd. Door toezicht 

en handhaving wordt bereikt dat voertuigen voldoen aan de wettelijke eisen en dat 

verkeersdeelnemers zich houden aan de verkeersregels. De Nationale Politie houdt met regelmaat 

verkeerscontroles in de gemeente. 

Om de brandveiligheid te borgen ziet de brandweer toe op preventie en geeft zij voorlichting aan 

doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden  De 

brandweer bereidt zich voor op brandbestrijding door te oefenen, te trainen en bij te scholen.  

Bij het realiseren van spoorwegveiligheid zijn diverse partijen betrokken. Een effectieve aanpak 

vereist duidelijke afspraken tussen de betrokken organisaties, helderheid in verantwoordelijkheid en 

uniformiteit in optreden. Het hanteren van protocollen is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Wij 

werken samen met onze (veiligheids)partners door middel van regelmatig overleg en concrete 

afspraken bij de uitvoering van risicobeheersingsmaatregelen. 

 

Solide en professionele borging van crisisbeheersing is een belangrijk thema. We blijven ons inzetten 

om de vele betrokken functionarissen (teamleden, het team bevolkingszorg en gemeentelijk 

beleidsteam) te informeren en hun kennis en deskundigheid op peil te houden. Deze aandacht is 

essentieel vanwege het belangrijker worden van de dwarsverbanden met thema’s als de 

veranderingen in het zorgstelsel, evenementen, terrorisme en uiteraard de aanwezige risico’s van 

aangrenzende gemeenten die een effect (kunnen) hebben op onze gemeente. Daarnaast investeren 

we in de vele en elkaar snel opvolgende landelijke/regionale ontwikkelingen, die geïmplementeerd 

moeten worden binnen de crisisorganisatie.  
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6.5 Integriteit en veiligheid 

 ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 

Bij ambtelijke en bestuurlijke integriteit kan het gaan om niet intentionele verrommelen van 

procedures maar ook om ook pure belangenverstrengeling of zelfs machtsmisbruik. 

Integriteitschendingen kunnen de lokale veiligheid in gevaar brengen. Bijvoorbeeld: doordat fysiek 

gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of 

bedrijfsvoering), criminele groepen extra bewegingsruimte krijgen (geen BIBOB-procedure 

toegepast) en er morele normvervaging of verloedering optreedt. 

Situatieschets 

Ondermijning vormt het containerbegrip waaronder vier thema’s van georganiseerde criminaliteit 

worden geschaard binnen de gemeente Barendrecht, namelijk mensenhandel, hennepkwekerijen, 

vastgoedhandel/ witwassen en outlaw motorcycle gangs. Deze vier thema’s laten zich lastig meten/ 

uitdrukken in termen van impact, omvang en risico voor de samenleving. Over de omvang van 

georganiseerde criminaliteit is geen compleet beeld. De meest geregistreerde vorm van 

georganiseerde criminaliteit is drugshandel. De aanpak is zo veel mogelijk integraal in samenwerking 

met andere overheidsinstanties en overige (veiligheids)partners. 

Aanpak 

De aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt om veel kennis en expertise. We treden 

flankerend op bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit en zijn aangesloten bij het RIEC. Het 

RIEC adviseert ons over de aanpak van georganiseerd criminaliteit. We toetsen aanvragen voor de 

drank- en horecavergunningen en voor exploitatievergunningen aan de Wet Bibob. 

De mate waarin de overheid integer en transparant optreedt bepaald de mate waarin inwoners 

vertrouwen in haar hebben. Tegelijkertijd staat de integriteit van politieke ambtsdragers onder druk, 

wat vooral het gevolg is van allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Elke politieke ambtsdrager op 

elk bestuurlijk niveau kan bij alle afwegingen, soms plotseling, vragen krijgen over zijn integriteit. We 

volgen de kaders van de handreiking om de bestuurlijke integriteit te versterken. Leidraad voor 

ambtelijk handelen staat in beginsel geregeld in de Wet Nationale Politiegegevens (WPG) en de Wbp. 

6.6 Communicatie 

Communicatie is niet gekoppeld aan een specifiek thema. Social media, flyers, nieuws en 

inwonersbrieven, informatiebijeenkomsten, preventieve acties ter voorkoming van woninginbraken 

en overig preventiemateriaal worden steeds belangrijker om het veiligheidsbeleid effectief uit te 

dragen. Actieve communicatie kan een positief effect hebben op de veiligheidsgev oelens van 

inwoners. Communicatie is echter geen verantwoordelijkheid van de gemeente alleen. Zo worden 

voorlichtingscampagnes van bijvoorbeeld Nationale Politie, of het ministerie van Binnenlandse Zaken 

en Koninkrijksrelaties ondersteund door de gemeente. 

Wel zien we dat steeds meer partners bezuinigingen op communicatiemiddelen en vooral 

beschikbare inzet en capaciteit. Dit legt een grote druk op de uitvoering van het gewenste 

communicatieniveau in onze gemeente om het veiligheidsbeleid effectief uit te voeren.  

Aanpak 

Communicatie speelt bij alle beleidsonderdelen, projecten en acties een grote rol. We streven bij 

communicatie over veiligheid naar een integrale aanpak. In de samenwerking met onze 

(veiligheids)partners maken we duidelijk dat niet alleen de overheid (gemeente, brandweer en 
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Nationale Politie) verantwoordelijk is voor communicatie over veiligheid en leefbaarheid, maar ook 

bedrijven en maatschappelijke instellingen.  
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7  Prioriteiten 
Dit IVB is de basis om de prioriteiten voor de komende jaren te bepalen. Hierbij moet wel opgemerkt 

worden dat de huidige financiële situatie enige terughoudendheid vereist. Daarnaast zullen de 

prioriteiten moeten aansluiten op het al vastgestelde beleid op de andere gemeentelijke 

beleidsvelden. Aandachtspunt is dat voor het opstellen van deze veiligheidsanalyse op een aantal 

thema`s alleen gebruik kon worden gemaakt van verouderde en gedateerde onderzoeksresultaten. 

Geadviseerd wordt om voor het realiseren van beleidsdoelstellingen, te investeren in onderzoeke n 

met name in een samenwerkingsverband met onze partners. 

Prioriteiten bepalen 

Een effectief beleid is gebaat bij het maken van de juiste keuzes. Menselijke inzet, geld en andere 

middelen zijn eindig en moeten daar worden ingezet waar zij het meeste effect  hebben. Het IVB 

helpt ons om prioriteiten te bepalen. Het stellen van prioriteiten betekent niet dat overige 

problemen geen aandacht krijgen of niet worden aangepakt. In onze organisatie zijn meerdere 

processen ingebed om deze aan te pakken.  

De geprioriteerde thema’s zijn in het onderstaande overzicht gekoppeld aan de veiligheidsvelden. De 

genoemde prioriteiten zijn ondergebracht binnen diverse veiligheidsthema’s en hebben in meerdere 

gevallen raakvlak met andere velden. 

In het IVB geven we aan welke onderwerpen we belangrijk vinden en welke inzet we daarbij kiezen. 

De kaders voor de komende vier jaar worden vastgesteld. Op basis van dit beleid wordt jaarlijks een 

uitvoeringsprogramma opgesteld waarin concrete werkzaamheden en projecten worden benoemd.  

 
Bij het bepalen van de prioriteiten is de volgende ‘prioriteitenmatrix’ gehanteerd.  
 
Priori teiten Vei ligheidsthema`s 

 Sociale kwaliteit woon- en leefomgeving 

 Objectieve veiligheid/ veel voorkomende criminaliteit 

Prioriteit 1 Vei lige evenementen 
 Verkeersveiligheid 
 Brandveiligheid 

  
 Criminele jeugd/individuele probleemjongeren  

 Overlastgevende jeugd 

Prioriteit 2 Externe veiligheid 
 Georganiseerde criminaliteit 

 Fys ieke kwaliteit woon en leefomgeving 

 Verwarde personen 

 Ondermijning 
  

 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 

 Jeugd, alcohol en drugs 
Prioriteit 3 Vei lig in en om de school 

 Voorbereiding rampenbestrijding 

 Vei lig winkelgebied  

 Polarisatie en radicalisering 
 Senioren en veiligheid 

 Cybercrime 

  
 Vei lige bedrijventerreinen 

 Vei lig toerisme 

Prioriteit 4 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 
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Begrippenlijst 
 

3 D’s  Decentralisaties Sociaal Domein 

BAG  Basisregistratie Adressen en Gebouwen 

Beke-groep Overlastgevende jongerengroep 

BIBOB  Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur 

BOA  Buitengewone Opsporingsambtenaar 

BRP  Basisregistratie Personen 

CBP  College Bescherming Persoonsgegevens 

GOSA  Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak 

GGZ  Geestelijke Gezondheidszorg 

HIC  High Impact Crimes 

ICT  Informatie en Communicatie Technologie 

IVB  Integraal Veiligheidsbeleid 

LVA  Lokaal Veiligheidsarrangement 

MCU  Mobiele Camera Unit 

MMA  Meld Misdaad Anoniem 

OM  Openbaar Ministerie 

OTO  Opleiden Trainen en Oefenen 

RIEC  Regionaal Informatie en Expertisecentrum 

VAR  Veiligheidsalliantie Rotterdam 

VNG  Vereniging Nederlandse Gemeenten 

VRR  Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 

WPG  Wet Politiegegevens 

Wbp  Wet bescherming persoonsgegevens 

 


