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Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar 
Ministerie en de politie.  
Doelstelling van het bureau is de veiligheidspartners te ondersteunen in het versterken en beter afstemmen 
van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. 



 

 Integraal Veiligheidsplan Bunnik 2014-2018   3 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Samenvatting           5 

 

1. Inleiding            7 

 

2. Huidige situatie          8 

 

3. Waar willen we heen?         10 

 

4. Prioriteiten            11 

1. Woninginbraken         11 

2. Geweld           12 

3. Jeugdoverlast          13 

 

         

 

5. Overige inzet          14 

 

6. Organisatie           16 

 

7. Communicatie          17 

 

Bronnen           18 

 

Bijlage 1: veiligheidscijfers         19 



 

 Integraal Veiligheidsplan Bunnik 2014-2018   4 

 

Samenvatting 

Integraal Veiligheidsplan biedt visie en doelstellingen voor komende jaren 

In het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 leest u wat de visie en doelstellingen zijn op het gebied van 

veiligheid voor de komende vier jaar. In het jaarlijkse Uitvoeringsplan werken we deze doelstellingen uit in 

concrete activiteiten. 

 

Huidige Situatie: meeste mensen voelen zich veilig, aantal woninginbraken is toegenomen 

• De gemeente Bunnik is prettige gemeente om in te wonen. De meeste mensen voelen zich veilig in de 

eigen buurt.  

• Hoewel het aantal misdrijven relatief laag is, scoort Bunnik minder gunstig wat betreft het aantal 

woninginbraken, autokraken, fietsdiefstal, vernielingen en geweld dan gemeenten van gelijke grootte. 

Mogelijke oorzaken zijn de aanwezigheid van de A12, het station en discotheek Brothers, en het feit 

dat het een relatief ‘rijke’ gemeente is. 

• Het aantal woninginbraken is toegenomen van 2008 tot 2012. Het aantal autokraken is gedaald de 

afgelopen periode, het aantal vernielingen is eveneens afgenomen.  

 

Onze missie: een veilig en leefbaar Bunnik 

Onze missie is dat Bunnik een veilige en leefbare gemeente is voor alle inwoners en dat onze inwoners 

Bunnik als dusdanig ervaren. 

 

Werkwijze: communicatie, persoonsgerichte aanpak en samenwerking 

Om dit te bewerkstelligen hanteren we de volgende werkwijze: 

• Goede communicatie en stimuleren bewonersinitiatieven 

• Persoonsgerichte aanpak 

• Samenwerking 

 

Prioriteiten voor de periode 2013-2018: Woninginbraken, Geweld en Jeugdoverlast 

Op basis van de veiligheidsanalyse, onze missie en de afstemming met onze partners en inwoners, komen 

we tot de volgende prioriteiten: Woninginbraken, Geweld en Jeugdoverlast. 

 

Prioriteit 1: Woninginbraken terugbrengen naar niveau 2008 

In de afgelopen periode hebben we aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal 

woninginbraken. Desondanks zijn de resultaten onvoldoende. Het aantal woninginbraken is opgelopen 

vanaf 2008. Ons doel is om het aantal terug te brengen tot het niveau van 2008. We doen dit door het 

bewustzijn van bewoners te vergroten, de pakkans te verhogen door inwoners te stimuleren 112 te bellen 

bij verdachte situaties, het Veiligheidshuis een grotere rol te geven in de aanpak van inbrekers, aan te 

sluiten bij regionale initiatieven, trends te monitoren en interventies hierop af te stemmen.  
 

Prioriteit 2: Aantal geweldsdelicten terugbrengen tot maximaal 50 in 2018 

De impact van geweldsdelicten is hoog, omdat de lichamelijke integriteit van slachtoffers op grove wijze 

wordt aangetast. We blijven daarom ook prioriteit geven aan het terugdringen van geweld. Doel is om het 

aantal geweldsdelicten terug te brengen naar maximaal 50 in 2018. Dit doen we door het hanteren van een 

persoons- en probleemgerichte aanpak, ontwikkelingen rond Discotheek Brothers in de gaten te houden, 

afspraken door OM op het voorkomen van recidive, de pakkans vergroten door inwoners te stimuleren 112 

te bellen als zij getuige zijn van een geweldsdelict, maatwerk bij huiselijk geweld.  

 

Prioriteit 3: Jeugdoverlast voorkomen, huidige niveau behouden 

Uit de shortlist inventarisatie van 2013 komen geen problematische jeugdgroepen naar voren in Bunnik. 

Ook het aantal mensen dat veel overlast ervaart van rondhangende jongeren is laag. Dit willen we zo 

houden. We zetten de komende periode vooral in op preventie en samenwerking.  
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Overige inzet 

Onze focus ligt de komende jaren op genoemde prioriteiten. Hiernaast zetten we onze activiteiten op het 

gebied van andere thema’s voort, voeren we wettelijke taken uit, en reageren we op incidenten en urgente 

vragen vanuit de samenleving.  

 

Gemeentelijke organisatie 

De gemeentelijke organisatie op het gebied van veiligheid: 

• De burgemeester is politiek verantwoordelijk.  

• Veiligheid heeft raakvlakken met bijna alle disciplines en daarom is het noodzakelijk dat het hele 

college alert is op veiligheidsaspecten en een actieve rol vervult. 

• De raad stelt de kaders en heeft een controlerende taak.  

• De coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsprogramma en de jaarplannen ligt bij de ambtelijke 

organisatie. 

 

Partners 

Partners op het gebied van veiligheid zijn: welzijnsorganisaties, politie, het Openbaar Ministerie, 

woningcorporaties en natuurlijk de inwoners van Bunnik 
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1. Inleiding 
 

Waarom dit Integraal Veiligheidsplan? 

In ons collegeprogramma geven we aan dat we willen dat Bunnik een veilige en leefbare gemeente is voor 

onze inwoners. In dit Integraal Veiligheidsplan staan de kaders van ons veiligheidsbeleid voor de komende 

jaren, onze ambities, en de aanpak op hoofdlijnen. Als gemeente voeren we de regie op het 

veiligheidsbeleid. De uitvoering ervan doen we samen met onze partners, zoals welzijnsorganisaties, 

politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties en natuurlijk met de inwoners van Bunnik.  

 

Basis voor het Integraal Veiligheidsplan zijn cijfers en gesprekken 
De gemeente is penvoerder van dit Integraal Veiligheidsplan, maar de inhoud is tot stand gekomen in nauw 

overleg met de veiligheidspartners en met ondersteuning van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. We 

hebben gebruik gemaakt van objectieve gegevens zoals politiecijfers, en subjectieve gegevens zoals de 

veiligheidsmonitor 2012. Tijdens het Open Huis is ook de inbreng van de Raad meegenomen.  

 

Aansluiting bij de regio 
Met ons Integraal Veiligheidsplan sluiten we aan bij de Veiligheidsstrategie van Midden-Nederland 2012-

2014. Deze is opgesteld door de 41 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden-

Nederland. Onze prioriteiten komen deels overeen, maar zijn uiteraard gericht op onze eigen situatie. De 

doelstellingen zijn afgestemd op de doelstellingen van Midden-Nederland, en ook in de aanpak zoeken we 

de verbinding.  

 

Jaarlijkse Uitvoeringsplannen 
In het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 leest u wat de visie en doelstellingen zijn op het gebied van 

veiligheid voor de komende vier jaar. In het jaarlijkse Uitvoeringsplan werken we deze doelstellingen uit in 

concrete activiteiten en geven we aan wat de inzet is van de verschillende partners. Het uitvoeringsplan 

wordt jaarlijks geëvalueerd. Op basis daarvan kunnen we doelen en activiteiten zo nodig bijstellen of 

aanpassen.  

 

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 een beeld te hebben van de 

huidige situatie. Hoe doet Bunnik het op het gebied van veiligheid? Wat speelt er? 

We maken hiervoor gebruik van objectieve gegevens zoals politiecijfers, en subjectieve gegevens zoals de 

veiligheidsmonitor 2012. Ook hebben we gesprekken gevoerd met professionals.  

Hieronder schetsen we in hoofdlijnen de uitkomsten. In bijlage 1 vindt u meer uitgebreide tabellen ter 

illustratie. 

 

Bunnik is prettig om te wonen, meeste mensen voelen zich veilig 

De gemeente Bunnik is een prettige gemeente om in te wonen. In Elseviers ranglijst Beste Gemeenten 

2013 staat Bunnik landelijk op de twaalfde plaats en in de provincie zelfs op de eerste plaats. Inwoners 

geven het rapportcijfer 7.7 aan de leefbaarheid in de buurt, en het cijfer 7.6 voor de veiligheid in de buurt. 

De meeste mensen voelen zich veilig in de eigen buurt, 13,5% voelt zich wel eens onveilig. Als we kijken 

naar de verschillen binnen de gemeente, dan valt op dat inwoners van de kern Bunnik zich iets vaker 

onveilig voelen in de eigen buurt dan gemiddeld. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de aanwezigheid 

van het station. Het rapportcijfer dat inwoners geven aan de veiligheid van de buurt is over het algemeen 

goed. 

Oordeel inwoners 2012 Gemeente totaal Bunnik Odijk Werkhoven Hele regio 

Rapportcijfer leefbaarheid buurt 7.7  7.7 7.6 7.9 7.4 

Voelt zich wel eens onveilig in 

eigen buurt 

13,5%  17.3% 

(station) 

11.8% 6.3% 18,6% 

Rapportcijfer veiligheid buurt 7.6 7.6 7.5 7.8 7.1 

Bron: Integrale Veiligheidsmonitor 2012 

 

Deel van bewoners vindt dat criminaliteit is toegenomen afgelopen jaar 

Opvallend is wel dat 18,6% van de inwoners vindt dat de criminaliteit de afgelopen 12 maanden is 

toegenomen. Dit in vergelijking met 14,7% in de provincie Utrecht als geheel. 

 

Aantal misdrijven relatief laag, maar minder gunstig dan in gemeenten gelijke grootte 

Hoewel het aantal misdrijven relatief laag is, scoort Bunnik wel minder gunstig wat betreft het aantal 

woninginbraken, autokraken, fietsdiefstal, vernielingen en geweld dan gemeenten van gelijke grootte in de 

regio (Lopik, Montfoort, Rhenen). De uitleg van experts hierbij is als volgt: 

• de aanwezigheid van de A12, die zorgt voor een snelle aan- en afvoerroute 

• de aanwezigheid van een station, waardoor bereikbaarheid Bunnik goed is 

• discotheek Brothers die nu ook op donderdag en vrijdagavond open is en mogelijk overlast geeft  

• het feit dat de inwoners van Bunnik gemiddeld een hoger inkomen hebben kan meespelen in het idee 

dat ‘er meer te halen valt’ 

Bunnik scoort beter dan de provincie Utrecht als geheel, behalve op het aantal woninginbraken per 1000 

inwoners.  

Aantal misdrijven per 1000 inwoners 

2012 

gemeente 

 Bunnik 

gemeente 

Lopik 

gemeente 

Montfoort 

gemeente 

Rhenen 

provincie 

Utrecht 

Criminaliteit totaal 49.8 21.7 33.3 43.2 62.3 

Woninginbraken 18.5 6.7 11.7 17.8 16.3 

Autokraak 7.4 2.1 5.2 3.5 9 

Fietsdiefstal 3.5 1.1 1.6 2.2 4.9 

Vernielingen 5.3 4.4 3.9 5.4 6.8 

Geweld 3.9 2.3 1.7 3.8 5.8 

Jongerenoverlast 5.3 1.6 2.5 5.8 7.2 

Bron: politiecijfers 2012 
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Woninginbraken gestegen 

Het aantal woninginbraken is toegenomen van 2008 tot 2012. In 2013 nam het aantal geslaagde 

woninginbraken af, terwijl het aantal pogingen toenam. 

Aantal misdrijven Bunnik 2008 2009 2010 2011 2012 

Criminaliteit totaal 758 704 695 721 720 

Woninginbraken 67 63 83 83 110 

Woninginbraak: pogingen 21 27 25 22 43 

Woninginbraak: geslaagd 45 34 58 61 67 

Bron: politiecijfers 

 

Aantal geweldsmisdrijven gestegen eerste helft 2013, maar nog steeds relatief laag 

Het aantal geweldsmisdrijven is gestegen in de eerste helft van 2013, terwijl in de regio als totaal een 

daling te zien is. Overigens is het aantal geweldsdelicten relatief laag.  

 

Autokraken en vernielingen gedaald afgelopen periode 

Het aantal autokraken is gedaald de afgelopen periode, zoals u in onderstaande tabel kunt zien. Het aantal 

vernielingen is eveneens afgenomen. Wat hierin meespeelt is dat er de afgelopen jaren aandacht is 

geweest voor betere inrichting van parkeerplaatsen. Dit is gebeurd in samenwerking met bedrijven, wat tot 

een daling van het aantal autokraken op de desbetreffende parkeerplaatsen heeft geleid. 

Dankzij gerichte aanpak zoals het weghalen van containers en vuurwerklessen op school is het aantal 

vernielingen en de schade tijdens de jaarwisseling afgenomen. 

 Aantal misdrijven Bunnik 2008 2009 2010 2011 2012 

Autokraken 167 127 112 138 107 

Vernielingen 114 135 94 88 76 

Bron: politiecijfers 

 

Evaluatie huidig beleid 

In Bunnik gaat het goed. We zijn steeds beter gaan samenwerken. Dit mag in de toekomst nog beter. Een 

voorbeeld is de samenwerking met de VRU (Veiligheidsregio Utrecht) die aangescherpt mag worden. 

We hebben nog onvoldoende zicht op een aantal zaken als ‘ondermijning’ en verborgen criminaliteit. Hier 

hebben we niet direct last van, maar deze spelen mogelijk wel. Het is zaak om samen met het RIEC 

(Regionaal Informatie en Expertise Centrum) hier meer inzicht in te krijgen en de bewustwording en het 

herkennen van signalen te vergroten. 



 

 Integraal Veiligheidsplan Bunnik 2014-2018   9 

 

3. Waar willen we heen? 
 

Onze missie 

Onze missie is dat Bunnik een veilige en leefbare gemeente is voor alle inwoners en dat onze inwoners 

Bunnik als dusdanig ervaren. De hoofddoelen die wij stellen in onze kadernota 2013-2016 zijn: 

1. Aandacht voor en verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid 
2. Beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen en crises 

 
Wij vertalen onze missie in de volgende meetbare hoofddoelstellingen: 

Bunnik Huidige Situatie Doel 2018 

Rapportcijfer leefbaarheid door inwoners 7.7 in 2012 (IVM) 8 

% inwoners dat zich onveilig voelt in de eigen buurt 13,5% in 2012 (IVM) 12,2% (-10%) 

Aantal misdrijven 720 in 2012 648 (-10%) 

 

Het zal niet gemakkelijk zijn deze doelen te bereiken. Dit kunnen we als gemeente dan ook niet alleen. We 

werken samen met onze professionele partners en samen met onze inwoners aan een veilig en leefbaar 

Bunnik.  

 

Werkwijze 

Om dit te bewerkstelligen hanteren we de volgende werkwijze: 

• Goede communicatie en stimuleren bewonersinitiatieven 

Ook op het gebied van veiligheid willen we inwoners nadrukkelijk betrekken bij het beleid. Daarom 

hebben we onze plannen besproken tijdens het Open Huis van de raad en inwoners de kans gegeven 

hierop te reageren. Maar ook in de toekomst stimuleren we bewonersinitiatieven op het gebied van 

veiligheid en leefbaarheid en gaan we de dialoog aan met onze inwoners. 

• Persoonsgerichte aanpak 

Patronen van herhaling van daderschap worden voorkomen en doorbroken, niet alleen repressief maar 

ook via preventie en zorg.  

• Samenwerking 

Gemeente, politie, Openbaar Ministerie en overige partners bundelen hun krachten. 

 

Prioriteiten voor de periode 2014-2018 

In de periode 2008-2011 waren de prioriteiten: woninginbraak, overlast openbare ruimte, burenruzies, 

overlast jeugd, diefstal van/uit auto, bedrijfsinbraak en vernieling.  

Op basis van de veiligheidsanalyse, onze missie en de afstemming met onze partners en inwoners, komen 

we tot de volgende drie prioriteiten voor de komende periode:  

1. Woninginbraken 

2. Geweld 

3. Jeugdoverlast 

 

Op deze drie 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 

veiligheidsproblemen binnen deze thema’s.  

Naast deze prioriteiten zetten we onze activiteiten op het gebied van andere thema’s 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 
diverse partners vermelden we in het uitvoeringsplan. 
 

4.1 Prioriteit woninginbraken 
 

Motivatie 

In 2012 is het aantal woninginbraken gestegen met 34% ten opzichte van 2011, in de regio was dit een 

stijging van 5%. Gezien deze toename en het feit dat inbraak een grote impact heeft op slachtoffers vinden 

we het belangrijk om, net als in de afgelopen vier jaar, prioriteit te blijven geven aan het terugdringen van 

het aantal woninginbraken. De inzet zoals vastgelegd in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland is om 

(regionaal) te komen tot een vermindering van 15% in 2014 ten opzichte van 2010. 

 

Evaluatie huidig beleid 

• In de afgelopen periode hebben zowel gemeente, als politie als overige partners zoals de 

woningcorporaties aandacht besteed aan het terugdringen van het aantal woninginbraken. 

Voorbeelden zijn ‘de week van de woninginbraak’, brieven naar omwonenden na inbraak in de buurt, 

aanpassen van woningen volgens Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) ) waarin ook de 

woningbouwvereniging een (grote) rol speelt. 

• Ondanks deze aandacht zijn de resultaten onvoldoende. Het aantal woninginbraken is opgelopen 

vanaf 2008.  

• De voorlichting naar bewoners kan beter, op dit moment weet een groot deel niet dat zij ook bij 

verdachte situaties 112 kunnen bellen. 
 

Doelstelling (afgestemd met politie) 

Bunnik Huidige Situatie Doel 2018 

Aantal woninginbraken 83 in 2011 en 2010 110 in 2012 67 (niveau 2008) 

 

Hoofdlijnen aanpak 

• Goede communicatie en stimuleren bewonersinitiatieven: 

Projecten om het bewustzijn van bewoners over de kans op inbraak te vergroten en hen te motiveren 

stappen te ondernemen. Bijvoorbeeld de voetjesactie waarbij een papieren voetafdruk wordt 

achtergelaten bij woningen met niet afgesloten deuren of ramen, inbraakpreventieavonden door een 

ex-inbreker, en een brief van de burgemeester wanneer er in een straat meerdere inbraken zijn 

geweest met tips om een inbraak te voorkomen.  

• We willen de pakkans vergroten door inwoners te stimuleren bij verdachte situaties 112 te bellen. 

• Het Veiligheidshuis krijgt een meer prominente rol bij de aanpak. Hier worden PGA’s (persoonsgerichte 

aanpak) gemaakt om herhaling te voorkomen en woninginbrekers uit de anonimiteit te halen. 

• De aanpak woninginbraken wordt integraal regiobreed doorgemeten en verbeterd. Hiernaast wordt 

vanuit de regio constant gezocht naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden om woninginbraken te 

bestrijden, bijvoorbeeld door de inzet van nieuwe (technologische) ontwikkelingen, zoals Track & 

Trace. Maar ook door het optimaliseren van interne processen en afstemming. 

• Regionaal wordt een kennisbank opgericht en wordt bijgehouden welke maatregelen kunnen worden 

getroffen tegen woninginbraken. Deze kennisbank is beschikbaar voor gemeente, OM en politie. 

• Gemeente en politie monitoren trends (hotspots, bepaalde methoden van inbraak) en stemmen 

interventies hierop af. 

 

Partners in de aanpak 

Politie, OM, woningcorporaties, Veiligheidshuis, beveiligingsbedrijven, inwoners, overige regiogemeenten. 

 
Relevante programma’s en projecten 
Jaarplan politie, Jaarplan Regionale Veiligheidsstrategie.  
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4.2 Prioriteit geweld 
 

Motivatie 

Hoewel het aantal geweldsdelicten relatief laag is, signaleren we een stijging in de eerste helft van 2013, 

terwijl in de regio als totaal een daling te zien is. De impact van geweldsdelicten is hoog, omdat de 

lichamelijke integriteit van slachtoffers op grove wijze wordt aangetast. We blijven daarom ook prioriteit 

geven aan het terugdringen van geweld. Dit is in lijn met het beleid van regio Midden-Nederland dat inzet 

op een gestage daling van het aantal geweldsdelicten.  

 

Evaluatie huidig beleid 

• In 2010 heeft de gemeente systematische afhandeling van huiselijk geweld gegarandeerd door aan te 

sluiten bij de web-based applicatie.  
 

Doelstelling  

Bunnik 2009 2010 2011 2012 Doel 2018 

Aantal geweldsdelicten  60 47 50 56 Max. 50 (-10% tov 2012) 

 

Hoofdlijnen aanpak 

• Gesteund door het casusoverleg in de Veiligheidshuizen maken politie en OM steeds meer de omslag 

van een zaaksgerichte naar een persoons- en probleemgerichte aanpak; 

• Discotheek Brothers is sinds dit jaar behalve op zaterdag, ook op donderdag en vrijdag geopend. We 

gaan goed in de gaten houden of dit overlast en mogelijk geweldsdelicten met zich mee brengt; 

• Het Openbaar Ministerie maakt afspraken in de strafrechtketen specifiek gericht op het voorkomen van 

recidive bij plegers van geweldsmisdrijven. 

• We willen de pakkans vergroten door inwoners te stimuleren 112 te bellen als zij getuige zijn van een 

geweldsdelict. De politie geeft hier ook aandacht aan via de veiligheidsmail, gericht aan bewoners. 

Hierin staan preventietips om het aantal incidenten te verlagen en wordt gevraagd om verdachte 

situaties te melden en worden eventuele getuigen van incidenten opgeroepen zich te melden. 

• Huiselijk geweld: de aanpak van huiselijk geweld richt zich op het stoppen van geweld en voorkomen 

van recidive door maatwerk. De gemeente, politie en Openbaar Ministerie hanteren rond de 

Veiligheidshuizen een uniforme werkwijze. Toepassing van de wet Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling zorgt voor eerder en vaker signaleren en optreden. De inzet is een steeds 

doelmatiger mix van zorg en repressie.  

• De burgemeester heeft de bevoegdheid om een verdachte van huiselijk geweld tijdelijk uit huis te 

zetten (wet tijdelijk huisverbod).  

 

Partners in de aanpak 

Politie, openbaar ministerie, woningcorporaties, Veiligheidshuis, beveiligingsbedrijven, inwoners, overige 

gemeenten Midden-Nederland. 

 
Relevante programma’s en projecten 
Jaarplan politie, Jaarplan Regionale Veiligheidsstrategie.  
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4.3 Prioriteit jeugdoverlast 
 

Motivatie 

Gemeente Bunnik maakt gebruik van de shortlist inventarisatie van criminoloog Ferwerda, een methodiek 

die inzicht geeft in jeugdgroepen. Uit de shortlist inventarisatie van 2013 komen geen problematische 

jeugdgroepen naar voren in Bunnik. Ook het aantal mensen dat veel overlast ervaart van rondhangende 

jongeren is laag (2,6% versus 7,8% in de provincie).  

Met onze jeugd gaat het over het algemeen goed, en dat willen we zo houden, vandaar dat wij het 

belangrijk vinden om prioriteit te blijven geven aan onze jeugd en eventuele problemen in een vroeg 

stadium te ontdekken en aan te pakken.  

 

Evaluatie huidig beleid 

• Verbeterde samenwerking in JOR (Jeugd in Openbare Ruimte) overleg tussen gemeente, 

jongerenwerk en politie. Hierdoor is ook een beter beeld ontstaan van welke jongeren waar overlast 

leveren. 
 

Doelstellingen 

Bunnik 2012 Doel 2018 

% dat veel overlast heeft van rondhangende jongeren 2,6% (IVM) niveau 2012 behouden 

Aantal hinderlijke, overlastgevende of criminele 

jeugdgroepen 

0 niveau 2012 behouden 

 

Hoofdlijnen aanpak 

• Preventie: het ambulant jongerenwerk van de Schoudermantel geeft in een vroeg stadium aandacht 

aan (groepen) jongeren, dit om te voorkomen dat jeugdgroepen problematisch worden. 

• We willen criminele carrières voorkomen, de Veiligheidshuizen spelen hierin een cruciale rol. 

• Indien er in de toekomst sprake mocht zijn van overlastgevende groepen jongeren dan hanteren we 

een persoonsgerichte en gebiedsgerichte aanpak. De gemeente is regisseur op de aanpak van alle 

problematische jeugdgroepen, bij criminele groepen ligt het zwaartepunt voor de aanpak bij politie en 

OM. 

• Bij overlastgevend gedrag van jongeren onder invloed van alcohol, verwijst de politie na een proces-

verbaal naar Halt. Hierna wordt gesproken met jongere en ouders. Boete- of kanskaart bestaat uit 

trainingen voor jongeren en ouders. 

• Samenwerking in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). 

 

Partners in de aanpak 

Jongerenwerk, politie, Veiligheidshuis ouders, jongeren zelf en omwonenden. 

 
Relevante programma’s en projecten 
Jaarplan politie, Jaarplan Regionale Veiligheidsstrategie, Nota integraal Jeugdbeleid.  
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5. Overige inzet 
 

In hoofdstuk 4 hebben we de onderwerpen behandeld waaraan we in de periode 2014-2018 

prioriteit gaan geven. Hiernaast hebben we als gemeente te maken met wettelijke taken, met vragen uit de 

samenleving en incidenten, en 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. 

 

Wettelijke taken 

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 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. Dit is belegd bij het coördinatiepunt 

nazorg ex-gedetineerden in het Veiligheidshuis. 

• Toepassen van de Overlastwet: Met deze wet kan langdurige en ernstige overlast van groepen en 

individuen worden aangepakt. 

• Aangescherpt coffeeshopbeleid: Wetgeving is aangescherpt. De gemeente voert de regie op de 

implementatie en handhaving van het ‘Besloten club criterium en ‘Ingezetenen van Nederland 

criterium’ en op het ‘Afstandscriterium’ (gereed op 1 januari 2014). Overigens hanteren we in Bunnik 

het zogenaamde 0-beleid voor coffeeshops, dit houdt in dat er in Bunnik geen coffeeshops gevestigd 

zijn en dat we dit zo willen houden. 

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. 

• Opiumwet: Het bezit van verdovende middelen is verboden. In Nederland is dit geregeld in de 

Opiumwet. De regelgeving omtrent coffeeshops is hierin ook opgenomen. 

• Wet BIBOB: De Wet ter Bevordering Integriteit Beoordelingen 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 bijzondere wetgeving, gemaakt en 

uitgevaardigd door de gemeente passen we toe bij circussen/kermissen, evenementen, vuurwerk, 

prostitutie, overlast, geluidshinder. 

 

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 op het gebied van veiligheid, overlast of 

verloedering, waarop de gemeente moet inspelen. Dit gebeurt soms met inzet vanuit andere disciplines 

binnen het gemeentelijk apparaat zoals ‘beheer openbare ruimte’ of ‘veiligheid’.  
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Nazorg ex-gedetineerden 

Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis het coördinatiepunt nazorg ex-

gedetineerden ingericht met gelden van het Rijk. Hier worden ook concrete dagbestedings- en 

begeleidingstrajecten ingezet in samenwerking met het meldpunt Zorg en Overlast. De gemeente blijft 

verantwoordelijk voor de uitwerking van deze nazorg (inkomen, dagbesteding, huisvesting, id). 
 

Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden 

We maken als gemeente onderdeel uit van regionale en landelijke samenwerkingsverbanden, namelijk: 

 

Op het gebied van het algemeen veiligheidsbeleid 

• Veiligheidshuis 

In een veiligheidshuis werken gemeenten, jeugd- en zorginstellingen, politie en justitie samen bij de 

aanpak van criminaliteit en overlast. Het doel is om recidive te voorkomen, leefomstandigheden te 

verbeteren en om van achterliggende problemen bij de verdachte structureel aan te pakken. 

De regie is per 1 maart 2013 naar gemeenten gegaan.  

• Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 

Dit is een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie.  

Doelstelling van het bureau is de veiligheidspartners te ondersteunen in het versterken en beter 

afstemmen van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. 

• Politiebestuur 

De burgemeester is deelnemer in het bestuur van de politie. 

 

Op het gebied van participatie van de bewoners 

• Burgernet 

Door middel van een telefonisch netwerk worden bewoners via de meldkamer van de politie 

geïnformeerd over actuele veiligheidsaspecten in hun wijk en worden ze betrokken bij de opsporing 

van criminelen of vermiste personen. 

• Integrale Veiligheidsmonitor 

Dit is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap op landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

 

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 

Het doel van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum is voorkomen dat de overheid criminelen 

faciliteert. Het RIEC ondersteunt bij het uitvoeren van de wet BIBOB. 

 

 

Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing  

• Veiligheidsregio Utrecht (VRU)  

Sinds de invoering van de Wet Veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 is de brandweerzorg, 

rampenbestrijding en crisisbeheersing ondergebracht bij de VRU, een wettelijk verplicht regionaal 

samenwerkingsverband van de Utrechtse 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. Als meerdere gemeenten betrokken zijn, heeft de 

voorzitter van de veiligheidsregio de leiding.  
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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 integraal veiligheidsplan. 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 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 van burgemeester en wethouders 

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. Zo kan de 

raad later in het proces ook de controlerende taak vervullen. De raad neemt jaarlijks kennis van het 

Uitvoeringsprogramma IVP voor het komende jaar. 

 

Overlegstructuur 

Op bestuurlijk niveau voert de burgemeester in het Districtelijke Veiligheidscollege/lokale driehoek over de 

voortgang van de aanpak op strategisch niveau met betrekking tot veiligheid. Dit overleg vindt 4 maal per 

jaar plaats. Daarnaast heeft de burgemeester zitting in het Presidium en het Regionaal college van de 

(voorheen) politieregio Utrecht. Door de komst van de Nationale politie en de uitbreiding van de politieregio 

(wordt regio Midden Nederland, met Flevoland en Gooi- en Vechtstreek) worden nieuwe overleggremia 

ingericht.  

De burgemeester heeft daarnaast tweewekelijks overleg met teamchef van de politie basiseenheid waar 

Bunnik onder valt. Op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding vindt met ongeveer een zelfde 

frequentie overleg plaats op het niveau van de Veiligheidsregio Utrecht.  

Ook met de overige partners voert de burgemeester periodiek overleg. 

 

Ambtelijke organisatie  

De coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsprogramma en de jaarplannen ligt bij de afdeling 

Strategie en Beleid.
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7. Communicatie 
 
Belang 
Communicatie en voorlichting zijn van groot belang binnen onze veiligheidsstrategie. 
De gemeente Bunnik streeft naar een plaats waar mensen niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig 
voelen. We willen een goede balans vinden vertrouwen versus bewustzijn van mensen. 
Enerzijds willen we mensen wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid (melding maken bij verdachte 
situaties, inbraak of brand voorkomen middels preventieve maatregelen), anderzijds willen we mensen het 
vertrouwen geven dat Bunnik een veilige en leefbare gemeente is. 
 

 
Uitgangspunten in ons communicatiebeleid zijn 

• Goede en juiste voorlichting 

We informeren inwoners pro-actief, en bieden mensen handelingsperspectief. We stimuleren 

bewonersinitiatieven en zijn transparant in onze communicatie. 

• Samenwerking 

Ook in onze communicatie werken we samen met onze veiligheidspartners. We dragen dezelfde 

boodschap uit. 

• Maatwerk 

We communiceren op de plekken waar het nodig is, en naar de juiste doelgroep. We streven maatwerk 

na. 

 

Middelen 
We gaan uit van de bestaande communicatie infrastructuur, namelijk: 

• Gemeentelijke internetpagina 

• Burgernet 

• De veiligheidsmail van de politie met preventietips 

• Bewonersbijeenkomsten (buurt, wijkgericht) 

• Brief van de burgemeester wanneer er in een straat meerdere inbraken zijn geweest met preventietips 

• Twitterberichten 

 

Verdere uitwerking 

Onze communicatiestrategie wordt verder uitgewerkt in het uitvoeringsplan. 
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Bronnen 
 

1. Actieplan veiligheid 2012 

2. Coalitieakkoord 2010-2014, ‘Samen aan de slag’ (2010); 

3. Collegeprogramma 2010-2014, Partner van de samenleving (2010) ; 

4. Dimensus en RVS (2012), Integrale Veiligheidsmonitor Midden-Nederland 2012; 

5. Elseviers ranglijst Beste Gemeenten 2013; 

6. Kadernota gemeente Bunnik, 2013-2016; 

7. Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014; 

 

 

Betrokken bij de opstelling van het Integraal Veiligheidsplan: 

• Anne Baauw (Veiligheidshuis) 

• Leon Buijserd (Politie) 

• Yvonne van Delden (Portaal)  

• Andreas Geursen (jongerenwerk), 

• Gerard Krijnen, Jouke van Dijk (VRU) 

• Ellen Louwerse (ACB gem. Bunnik) 

• Esther Mouissie (Jeugd (en Gezondheid) gem. Bunnik) 

• Hassan Touh (jongerenwerk) 

• Jacob van Wier (Openbare ruimte gem. Bunnik),  
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Bijlage 1: veiligheidsbeeld 

In de onderstaande tabel is een aantal delicten afgezet tegen inwoners/woningen. We zien dat Bunnik in 

veel gevallen niet alleen minder gunstig scoort dan Lopik en Montfoort, maar ook dan Rhenen. Dat geldt 

voor de totale criminaliteit, de woninginbraken, autokraken, fietsdiefstal en geweld. Het niveau van de 

woninginbraken lag in 2012 zelfs boven dat van de provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: Door de kleine aantallen, kunnen de ontwikkelingen percentueel fors zijn. 

In hoeverre de inwoners van Bunnik het relatief hoge criminaliteitsniveau als zodanig ook ervaren is niet 

goed op te maken uit de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2012. Deze monitor geeft als gevolg van 

methodische wijzigingen geen mogelijkheden om een ontwikkeling door de tijd te laten zien. Ook was 

Bunnik in 2012 de enige deelnemende gemeente in de provincie Utrecht, waardoor een vergelijking van de 

resultaten alleen mogelijk is met de provincie als geheel. 

 

Onderstaande tabel geeft de resultaten van de VM2012. Duidelijk wordt dat Bunnik over het algemeen 

gunstiger scoort dan de provincie Utrecht. Behalve bij de vraag of men vindt dat de criminaliteit de 

afgelopen 12 maanden is toegenomen. Ook het slachtofferschap verschilt niet veel met de provincie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB: door de kleine aantallen zijn de marges rond de resultaten groot en gelden dus slechts als indicatief  

Uitkomsten VM2012 Gemeente Bunnik Provincie Ut recht

% Rondhangende jongeren: veel overlast 2,6 7,8

% Voelt  zich wel eens onveil ig in eigen buurt  - Ja 13,5 18,6

% Percept ie criminaliteit  in buurt  - Veel 4,7 10

% Criminaliteit  in afgelopen 12 mnd - Toegenomen 18,6 14,2

% Criminaliteit  in afgelopen 12 mnd - Afgenomen 3,1 4,8

Persoonlijk  slachtofferschap totaal 18,4 20,8

Persoonlijk  slachtofferschap geweld 2 2,6

Persoonlijk  slachtoffer vermogensdelicten 12,4 13,9

Persoonlijk  slachtofferschap vernielingen 5,5 7,3

Slachtoffer van cybercrime via internet  totaal 12,5 12,1

Persoonlijk  slachtofferschap woninginbraak 3,4 3,3

1 x Persoonli jk slachtoffer woninginbraak 2,7 2,9

% Oordeel funct ioneren gemeente m.b.t . aanpak L&V - (Zeer) tevreden 36,9 39,9

% Oordeel funct ioneren polit ie in buurt  - (Zeer) tevreden 24,1 25,9

misdrijven relatief  2012
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Gemeente Bunnik 49,8 18,5 7,4 3,5 5,3 3,9 5,3

Gemeente Lopik 21,7 6,7 2,1 1,1 4,4 2,3 1,6

Gemeente Mont foort 33,3 11,7 5,2 1,6 3,9 1,7 2,5

Gemeente Rhenen 43,2 17,8 3,5 2,2 5,4 3,8 5,8

provincie Ut recht 62,3 16,3 9 4,9 6,8 5,8 7,2
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In de onderstaande tabellen worden gegevens gepresenteerd over de periode 2008-2012 voor Bunnik, 

Lopik, Montfoort en de provincie in zowel absolute aantallen als de indexcijfers voor de ontwikkeling vanaf 

2008.  

De tabellen laten eigenlijk nauwelijks een stabiel beeld zien over de jaren. Schommelingen zonder dat er 

een bepaalde lijn/ontwikkeling is te zien. Lijkt mij best lastig om dus met doelstellingen te werken. Bij 

onveranderd veiligheidsbeleid en –inzet zal deze schommeling zich waarschijnlijk blijven voordoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

criminaliteit totaal

2008 2009 2010 2011 2012

Bunnik 758 704 695 721 720

Lopik 387 438 325 357 305

Mont foort 571 689 509 391 453

Rhenen 833 825 890 841 823

provincie Ut recht 95273 90383 84855 80901 77016

Index (2008=100)

Bunnik 100 92,9 91,7 95,1 95,0

Lopik 100 113,2 84,0 92,2 78,8

Mont foor t 100 120,7 89,1 68,5 79,3

Rhenen 100 99,0 106,8 101,0 98,8

pr ovincie Ut r echt 100 94,9 89,1 84,9 80,8

woninginbraken

2008 2009 2010 2011 2012

Bunnik 67 63 83 83 110

Lopik 15 30 46 27 35

Mont foort 42 84 49 34 63

Rhenen 47 76 104 108 135

provincie Ut recht 6461 6969 7918 8010 8375

Bunnik 100 94,0 123,9 123,9 164,2

Lopik 100 200,0 306,7 180,0 233,3

Mont foor t 100 200,0 116,7 81,0 150,0

Rhenen 100 161,7 221,3 229,8 287,2

pr ovincie Ut r echt 100 107,9 122,6 124,0 129,6

autokraken

2008 2009 2010 2011 2012

Bunnik 167 127 112 138 107

Lopik 73 47 39 34 29

Mont foort 70 126 78 40 71

Rhenen 84 68 77 95 66

provincie Ut recht 17967 16023 13985 12041 11177

Index (2008=100)

Bunnik 100 76,0 67,1 82,6 64,1

Lopik 100 64,4 53,4 46,6 39,7

Mont foor t 100 180,0 111,4 57,1 101,4

Rhenen 100 81,0 91,7 113,1 78,6

pr ovincie Ut r echt 100 89,2 77,8 67,0 62,2
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criminaliteit  totaal 224 245 210 – 14% 233 231 214 – 7% – 11% – 2%

woninginbraken 31 49 25 – 49% 17 30 28 – 7% – 33% – 8%

woninginbraak: pogingen 7 23 9 – 61% 3 10 14 + 40% – 30% – 7%

woninginbraak: geslaagd 24 26 16 – 38% 14 20 14 – 30% – 35% – 9%

geweld: totaal 17 16 15 – 6% 15 20 23 + 15% + 6% – 9%

geweld: zeden 1 1 0 – 100% 1 1 0 – 100% – 100% – 18%

geweld: openlijk geweld 2 0 1 0 2 0 – 100% – 50% – 17%

geweld: bedreiging 4 5 3 – 40% 1 7 3 – 57% – 50% – 7%

geweld: mishandeling 8 8 11 + 38% 13 10 17 + 70% + 56% – 6%

geweld: st raatroof 0 0 0 0 0 0 – 16%

geweld: overval 2 1 0 – 100% 0 0 3 + 200% – 10%

geweld: overig 0 1 0 – 100% 0 0 0 – 100% – 20%

huiselijk geweld 4 5 3 – 40% 2 2 4 + 100% 0% – 7%

autokraak 36 23 21 – 9% 46 34 26 – 24% – 18% – 9%

fietdiefstal 10 20 14 – 30% 18 14 22 + 57% + 6% + 17%

vernielingen 34 31 29 – 6% 26 25 16 – 36% – 20% – 10%

zakkenrollen 4 7 11 + 57% 5 3 9 + 200% + 100% + 20%

bedrij fsinbraken 8 13 5 – 62% 8 6 5 – 17% – 47% – 3%

winkeldiefstal 6 2 4 + 100% 3 3 7 + 133% + 120% + 12%

meldingen jongerenoverlast - 24 19 – 21% - 26 21 – 19% – 20% – 17%

periode januari-april periode mei-augustus periode jan-aug

ontwikkeling januari-

augustus

2013 tov januari-

augustus 2012

gemeente:     regio:

= daling van 10%
of meer

= daling of  st ijging

minder dan 10%

= st ijging van 10%

of meer

= daling van 10%
of meer

= daling of  st ijging

minder dan 10%

= st ijging van 10%

of meer

De volgende tabel toont gegevens uit de 8-maandsrapportage van 2013. 

Algemeen:  

In de tweede vier maanden van 2013 is het totaal aantal misdrijven in Bunnik met -7% gedaald ten 

opzichte van de tweede vier maanden in 2012. Deze daling van de criminaliteit is ook te zien over de hele 

achtmaandsperiode van 2013 ten opzichte van 2012 (-11%). Het aantal woninginbraken is in de maanden 

mei tot en met augustus van 2013 met -7% gedaald. Voor Bunnik geldt dat het totaal aantal misdrijven laag 

ligt waardoor procentuele dalingen en stijgingen snel groot kunnen zijn. 

Thema’s: 

• Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in de maanden mei tot en met augustus van 2013 met 

-7% gedaald ten opzichte van dezelfde periode van 2012. Het aantal pogingen nam echter toe (+40%), 

en het aantal geslaagde woninginbraken nam af (-30%).  

• Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is de tweede vier maanden van 2013 met +15% gestegen, 

terwijl de eerste vier maanden er nog een daling van -6% was. Over de periode van januari-augustus 

2013 zien we een stijging van +6% aan ten opzichte van dezelfde periode in 2012, terwijl de regionale 

ontwikkeling een daling van -9% laat zien.  

• Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is de tweede vier maanden van 2013 met -19% gedaald.  

• Veelvoorkomende Criminaliteit: Tegenover de forse stijging van het aantal fietsdiefstallen (+57%) 

staat een forse daling van het aantal autokraken (-24%) en vernielingen (-36%).  

 

 



 

 

 


