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Missie: Een veilig Bunschoten, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, waarin inwoners weerbaar en zich beschermd weten, 

waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin respect en fatsoen als basisnorm gelden, waarin regels gehandhaafd worden en 

waarin ernstige calamiteiten achterwege blijven.  

  

 

 

Ambitie 

Samenwerken met professionals en 

burgers. Voor veiligheid zijn we  

verantwoordelijk met en voor elkaar, 

waarbij veiligheid een kerntaak van de 

gemeente is en blijft 

Evaluatie huidig beleid (o.b.v. 

cijfers 2013) 

-Woninginbraken niet gedaald 

- Jongerenoverlast afgenomen 

-Veiligheidsgevoel inwoners hoger 

dan in 2006 

-Geweld/ huiselijk geweld gedaald 

Veiligheidsanalyse 

-Stijging woninginbraken 

-Te hard rijden, hondenpoep, 

parkeerproblemen vormen 

overlast top 3. 

-Blijvende aandacht voor buurt, 

jeugd en omgeving. 

    

Hoe gaan we te werk? 

 

-Veiligheid blijft belangrijke kerntaak 

van de gemeente en haar partners. 

 

-Co-creatie= Samenwerking tussen 

burger en overheid (gemeente, politie, 

OM). Burger krijgt hierdoor meer 

invloed op eigen woonomgeving.  

 

-Versterken burgerparticipatie 

 

-Sluitende aanpak van 

veiligheidsproblematiek 

 

-Uitvoeren wettelijke taken  

 

-Reageren op incidenten en urgente 

vragen uit de samenleving. 

 

-Heldere en transparante 

communicatie  

 

 

Prioriteiten 2015-2018 
-Woninginbraken 
-Sociale veiligheid (te hard rijden, parkeeroverlast, hondenpoep, 

agressief rijgedrag, rommel op straat, drugsgebruik en drugshandel) 
-Jongerenoverlast 
-Overlastsituaties door omwonenden 

Meetbare doelen voor 2018 

- Daling totaal aantal misdrijven 

- Stijging van het veiligheidsgevoel  

- Daling aantal geslaagde woninginbraken 

- Afname diverse ervaringen van overlast 

-Geen hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen 

Aanpak op hoofdlijnen 

- Vergroten burgerparticipatie en ingrijpen aan de voorkant; 

-Periodiek overleg  en constante samenwerking met 

veiligheidspartners; 

- Vroegtijdig signaleren en ingrijpen bij overlastsituaties en 

overlastgevend gedrag. 

Uitvoeringsplan 

Bestaand beleid voortzetten, regionale en integrale acties, uitvoering 

geven aan wettelijke taken. Nieuw beleid: Buurtbemiddeling en 

project zwerfvuil 
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Inleiding: Bunschoten naar een nieuwe nota integrale veiligheid  
 
De huidige nota integrale veiligheid 2011-2014 loopt eind 2014 af. De afgelopen jaren zijn er vanuit 
de vorige nota integrale veiligheid veel goede dingen bereikt en deze lijn willen we in de toekomst 
graag voortzetten. Voor de periode 2015-2018 is er daarom een nieuwe nota opgesteld, waarin onze 
doelen en kaders voor de komende jaren zijn uitgezet.  
 
Kort samengevat bevat deze nota alle facetten van het gemeentelijke veiligheidsbeleid: waar willen 
we heen als gemeente? Hoe is het op dit moment gesteld met de veiligheid en wat gaan we in de 
toekomst op het gebied van veiligheid doen? Al deze vragen zullen ook in deze nieuwe nota 
integrale veiligheid 2015-2018 worden uitgezet en beantwoord.  
  
Nota integrale veiligheid: waarom? 
Veiligheid is iets waar elke inwoner en bezoeker van onze gemeente recht op heeft. Om deze 
veiligheid te garanderen werken veel verschillende partijen samen, zoals ondernemers, 
maatschappelijke organisaties, politie en het Openbaar Ministerie en natuurlijk de inwoners zelf. 
Voor een effectief veiligheidsbeleid is tussen deze verschillende partijen een juiste en goed op elkaar 
afgestemde samenwerking nodig. De regie hierop ligt bij de gemeente, maar dit kunnen en doen we 
vanzelfsprekend niet alleen. De gemeente speelt bij de veiligheid daarom in op een integrale aanpak, 
waarbij de verschillende veiligheidsprofessionals, inwoners en de gemeente gezamenlijk werken aan 
de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. Het belangrijkste hieruit is dat er een ‘aanvaardbaar’ 
niveau van veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Bunschoten wordt gerealiseerd. 

 
Nota integrale veiligheid: doel 
De nota geeft aan hoe we dit streven ook voor de komende jaren gaan bereiken. Hierbij maken we 
afspraken met de verschillende veiligheidspartners en stellen we prioriteiten voor de komende vier 
jaar. Het doel is om het veiligheidsbeleid voor alle betrokken partijen inzichtelijk te maken en een 
basis te leggen voor de toekomst.  
 
De basis van de nota integrale veiligheid 
De lokale veiligheidssituatie vormt de basis van de nota integrale veiligheid. Hierbij hebben we het 
huidige veiligheidsbeleid geëvalueerd, gebruik gemaakt van objectieve gegevens zoals politiecijfers, 
en gekeken naar de subjectieve veiligheid vanuit de Veiligheidsmonitor. Ook draagt de nauwe 
samenwerking tussen de verschillende partners bij aan de beeldvorming van het lokale 
veiligheidsbeeld.  
 
Aansluiten bij de regio 
De Regionale Veiligheidsstrategie van Midden Nederland komt voort uit de gemene deler van alle 
gemeentelijke nota’s integrale veiligheid. 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.  
 
Uitvoeringsplan 
Op basis van de doelen en aanpak op hoofdlijnen komen we tot een concreet uitvoeringsplan voor 
de periode 2015-2018. Hierin staat schematisch welke instrumenten en activiteiten bijdragen aan de 
geformuleerde doelstellingen, wie de actoren zijn en wat de planning is. Vanzelfsprekend zullen de 
eerder gestelde prioriteiten de basis van dit uitvoeringsplan vormen. Het uitvoeringsplan is leidend 
voor de komende vier jaar, maar biedt daarnaast nog voldoende ruimte om in te spelen op nieuwe 
ontwikkelingen en omstandigheden.  
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Leeswijzer nota integrale veiligheid 2015-2018 
De nota integrale veiligheid bestaat uit drie delen. Allereerst een algemeen deel waarin het begrip 
veiligheid en de verschillende veiligheidspartners nader worden toegelicht.  
 
Het tweede deel betreft een veiligheidsanalyse op de huidige situatie, onze missie en visie en de 
prioriteiten voor de komende jaren. Tot slot wordt in het derde deel het uitvoeringsplan beschreven. 
In het uitvoeringsplan worden de gemeentelijke prioriteiten en gekoppelde doelstellingen omgezet 
naar concrete acties voor de komende periode. 
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Deel I Veiligheid: wat is het nu precies  

 

Veiligheid algemeen, organisatie en partners   
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1.1 Veiligheid algemeen 
 
Het veiligheidsterrein omvat een reeks aan onderwerpen, variërend van woonoverlast en 
jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid en huiselijk geweld. Kortweg gezegd kunnen een scala aan 
thema’s onder (integrale) veiligheid worden verstaan. Omdat veiligheid veel dwarsverbanden kent 
met andere taakvelden wordt er gesproken van integrale veiligheid.  
Het is aan de gemeente om aan te geven welke onderwerpen onder integrale veiligheid vallen. Uit 
het verdere verloop van deze nota kan worden opgemaakt dat deze nota er vooral voor kiest om 
onderwerpen onder veiligheid te laten vallen, die in zijn algemeenheid direct gerelateerd zijn aan de 
wettelijke taken die de burgemeester heeft als het gaat om openbare orde en veiligheid.  

 
1.1.1 Wat is Veiligheid? 

 
Veiligheid is een erg breed begrip. Verderop in deze nota, bij de concretisering in doelstellingen en 
actiepunten, wordt dit duidelijker. Dat neemt niet weg dat op deze plaats op hoofdlijnen reeds een 
afbakening wordt gemaakt. Daarvoor is gekozen voor vijf zogenaamde veiligheidsvelden. Dat zijn de 
volgende: 

1. Veilige woon- en leefomgeving. Voorbeelden van onderwerpen die hieronder vallen zijn 
woninginbraken, overlast door drugs en drankgebruik, fietsendiefstal en vernielingen. 

2. Bedrijvigheid en veiligheid. Veilig uitgaan en grootschalige evenementen vallen 
hieronder. 

3. Jeugd en veiligheid. Jeugdoverlast in de breedste zin van het woord valt hieronder. 
4. Fysieke veiligheid. Een belangrijk voorbeeld hiervan is de verkeersveiligheid. Overigens 

vallen ook brandveiligheid en crisisbeheersing hieronder. Omdat dit al in andere nota’s, 
plannen is geregeld zal uit het verdere verloop van de nota blijken dat deze voor wat 
betreft deze Nota integrale veiligheid hier niet onder vallen. 

5. Integriteit en veiligheid. Daarbij moeten we ondermeer denken aan hennepteelt, heling 
en ongelijkwaardigheid. 

 
De veiligheidsketen  
Wanneer we het begrip veiligheid in het kader van tijd en ruimte plaatsen komen we uit op de 
veiligheidsketen. De veiligheidsketen bestaat uit een reeks van vijf op elkaar volgende 
aandachtsvelden in de veiligheidszorg ( zie figuur hieronder), welke is op te delen in drie 
verschillende fases, te weten: voorkomen van onveilige situaties ( pro-actie en preventie), 
voorbereiden op onveilige situaties (preparatie) en optreden tegen of herstellen van onveilige 
situaties (repressie en nazorg).  

 
Figuur: De vijf schakels van de veiligheidsketen 

 
Alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut om criminaliteit, rampen en 
onveiligheidsgevoelens te voorkomen of te beperken. Het gemeentelijk beleid is vooral gericht op 
het voorkomen van onveilige situaties of gebeurtenissen. Onder het motto  ‘voorkomen is beter dan 
genezen’ pakken we onveiligheid het liefst in de beginfase aan, dit voorkomt dat er zwaar moet 
worden ingezet aan de achterkant op repressie.  

Pro-actie Preventie Preparatie Repressie Nazorg 
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1.2 Veiligheid: organisatie en partners  
 
Wie zijn nu precies onze partners als het gaat om veiligheid en welke rol hebben wij en deze 
partners hierin? Deze vraag staat in dit hoofdstuk centraal. Allereerst zal er een toelichting 
plaatsvinden op de ‘regisseursrol’ van de gemeente op het integraal veiligheidsbeleid. Vervolgens 
worden de rollen van de verschillende veiligheidspartners beschreven. Tot slot worden er een aantal 
belangrijke overleg- en samenwerkingsvormen tussen de veiligheidspartners behandeld. 
 

1.2.1 Gemeente als regisseur 
 
Zoals in de inleiding al is aangegeven, heeft de gemeente de regierol als het gaat om integrale 
veiligheid. Deze regierol behoorde in het verleden toe aan de politie. Omdat veiligheid voor de 
burgers steeds belangrijker is geworden, ingegeven door ondermeer een verruwing van de 
maatschappij, heeft één van de kabinetten Balkenende ervoor gekozen het roer om te gooien en wel 
in die zin dat de gemeente regisseur is geworden als het gaat om veiligheid. Deze lijn is de afgelopen 
jaren vastgehouden en nog verder versterkt.  
Regie betekent sturing op de selectie en aanpak van de veiligheidsthema’s, sturing op samenwerking 
en de nakoming van afspraken, sturing op tussentijdse evaluaties en de kwaliteit van de organisatie. 
Om dat te realiseren is een gedegen integraal veiligheidsbeleid onmisbaar. Hiermee kunnen de 
diverse partijen achter een inhoudelijke visie worden geschaard, kunnen de belangrijkste items 
worden geselecteerd en van een aanpak worden voorzien, kunnen de juiste impulsen voor de 
borging van samenwerking en coördinatie worden gegeven. 
 
Maar daarmee zijn we nog niet waar we zijn moeten, want wat houdt deze regierol concreet in. 
Over deze regierol is in de loop der jaren veel gezegd en geschreven, en er bestaat ook veel 
onduidelijkheid over. Het begrip leent zich daar ook voor. Het woord ‘regie’ is namelijk ontleend aan 
een ander vakgebied, namelijk die van toneel en film en wordt beschouwd als een metafoor voor 
een bepaald type taken en verantwoordelijkheden. En metaforen laten zich moeilijk definiëren.   
 
Om het begrip toch wat duidelijker te maken kunnen we stellen dat de regierol van de gemeente 
omschreven kan worden als het zodanig sturen, interveniëren en stand houden van allerlei 
randvoorwaarden, dat de diverse betrokken partijen op het terrein van de veiligheid, op en 
effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en 
leefbaarheid weten te consolideren. 
Voor de volledigheid: deze definitie is ontleend aan een handreiking van de VNG die aan alle 
gemeenten ter beschikking is gesteld. 

 
Enkele elementen van de regierol zijn: 

 het formuleren en uitdragen van een visie op de aanpak 

 doorvertaling van deze visie in samenhangend beleid 

 het betrekken van de partners bij deze beleidsontwikkeling 

 middelen en andere voorzieningen beschikbaar stellen voor de uitvoering 
 
Het spreekt natuurlijk voor zich dat de gemeente deze regierol niet alleen tot uitvoering kan 
brengen. Bij de bepaling en uitvoering van beleid wordt er daarom structureel met verschillende 
veiligheidspartners samengewerkt. Om welke veiligheidspartners dit gaat en wat hun rol hierin is 
wordt in de volgende paragraaf duidelijk. 
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1.2.2 De veiligheidspartners en hun rol  
 
Het kan niet genoeg worden benadrukt: de gemeente heeft lokaal de regierol als het gaat om 
veiligheid, vooral omdat de gemeente het dichtst bij de bevolking staat. Dat neemt niet weg dat bij 
het thema ‘veiligheid’ diverse partners zijn betrokken. En vandaar dat duidelijk moet zijn welke rol 
iedere partner heeft. 
 
Rol van de gemeenteraad 
De gemeenteraad stelt uiteraard de nota integrale veiligheid vast. De gemeenteraad is vertolker van 
de mening van de lokale bevolking, is thermometer, stelt gemeentelijk kaders ten aanzien van de 
aanpak van onveiligheid en controleert. De gemeenteraad doet dit dus door middel van de 
vaststelling van de nota integrale veiligheid. 
 
De gemeenteraad levert, vooral door middel van de nota integrale veiligheid, input aan de 
burgemeester bij de totstandkoming van de Veiligheidsstrategie Midden Nederland. In deze 
Veiligheidsstrategie beschrijven 41 gemeenten in de politieregio Midden Nederland hun 
gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische keuzes voor de komende jaren. De 
Veiligheidsstrategie is dus een gezamenlijk meerjarenplan dat is afgestemd met het Openbaar 
Ministerie en politie Midden Nederland.  
 
Rol van de burgemeester 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is 
daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. Over zijn taak bij de uitvoering van 
de nota legt de burgemeester verantwoording af aan de gemeenteraad. Het is de burgemeester die 
ook op basis van de nota integrale veiligheid het dagelijks bestuur voert over de aanpak van 
onveiligheid. 
 
Expliciet moet onderscheid worden gemaakt als het gaat om de taak van de burgemeester bij het 
uitoefenen van bevoegd gezag. Deze bevoegdheid ontleent de burgemeester aan de Gemeentewet.  
 
Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld keuzes in tolerantiegrenzen bij openbare-orde-
incidenten. Denk in dit verband aan het verloop van de derby van november 2009, waarbij een 
treffen tussen hooligans van Ajax en FC Utrecht in het centrum van onze gemeente door massale 
inzet van politie is voorkomen. De burgemeester is dan het bevoegd gezag. Andere voorbeelden 
waarbij de burgemeester opereert vanuit zijn bevoegd gezag: de sluiting van een horecazaak, de 
sluiting van een woonhuis waarin drugs wordt verhandeld, etc. 
Hierbij zal de burgemeester uiteraard de raad zoveel mogelijk betrekken en informeren, maar 
formeel mag de raad echter niet in deze gezagsrol van de burgemeester treden. 
 
Rol BOA 
Een BOA staat voor buitengewoon opsporingsambtenaar. Het buitengewone daaraan is de 
specifieke opsporingsbevoegdheid. Hij is niet alleen toezichthouder, maar heeft bepaalde 
opsporingsbevoegdheden. Zo mag hij onder andere identiteiten controleren, proces-verbaal 
opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar 
feit. De BOA heeft een belangrijke rol bij het handhaven van veiligheid en het tegengaan van 
criminaliteit en overlast in de gemeente. 
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Rol politie Midden-Nederland 
Sinds 1 januari 2013 is er één Nationale Politie, bestaande uit 10 politieregio’s en een landelijke 
eenheid. De gemeente Bunschoten valt onder de politie eenheid Midden-Nederland, district 
Utrecht-Oost. De eenheid Midden-Nederland bestrijkt de gehele provincies Utrecht en Flevoland en 
een klein gedeelte van de provincie Noord-Holland (het Gooi). In dit kader is de Politiewet van 
belang. Daarin is bepaald dat als de politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de 
openbare orde, zij onder het gezag staat van de burgemeester. De burgemeester kan in deze 
hoedanigheid ambtenaren van de politie aanwijzingen geven voor de vervulling van deze taken.  
 
Rol van de wijkchef van de politie 
De wijkchef van het politie team district Utrecht-Oost heeft de leiding over de inzet van politie 
binnen Bunschoten (overigens ook over Eemnes en Baarn). De wijkchef is voor haar gebied 
resultaatverantwoordelijk, zoals dat officieel heet. Daarnaast heeft zij een leidinggevende 
verantwoordelijkheid aan het team. 
 
Rol van de korpschef 
De korpschef is op basis van mandaat verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het 
politiekorps. 
 
Rol van de Officier van Justitie 
De rol van de Officier van Justitie op lokaal niveau is naast de verantwoordelijkheid voor opsporing, 
gelegen in het in afstemming met de burgemeester nemen van besluiten ten aanzien van de inzet 
van politiecapaciteit. 
 
Rol burger 
Ook de burger speelt bij de totstandkoming en uitvoering van het veiligheidsbeleid een belangrijke 
rol. Zo kan de burger via verschillende kanalen, zoals de Veiligheidsmonitor, zijn of haar mening 
uiten over de huidige veiligheidssituatie in de gemeente. Ook speelt bij verschillende 
uitvoeringsacties burgerparticipatie een belangrijke rol. Denk hierbij alleen al aan Burgernet en 
project Waaks, twee acties die in beginsel voor de burger zijn opgezet maar tegelijkertijd ook om 
actie vanuit de burger zelf vragen.  
 
Rol Bureau Regionale Veiligheidsstrategie  
De gemeente is aangesloten bij het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (Bureau RVS). In het 
Bureau RVS geven de 41 gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie van Midden Nederland 
gevolg aan hun wens om de verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de 
veiligheidsthema’s ook echt gezamenlijk invulling te geven. Bureau RVS is een netwerkbureau van en 
voor de gemeenten, het OM en de politie. Sinds 2010 ondersteunt het de partners in de regio 
Utrecht in het versterken van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. Bureau RVS voert de regie op de 
totstandkoming van de gezamenlijke Veiligheidsstrategie en jaarplan. Bovendien ondersteunt ze op 
de gezamenlijke prioriteiten. Door krachten en expertise te bundelen wordt de effectiviteit van de 
aanpak van veiligheidsproblemen vergroot.  
 
Rol veiligheidsregio Utrecht 
De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is een organisatie waarbij de brandweerzorg, geneeskundige 
hulpverlening en crisisbeheersing onder een regionale bestuurlijke regie vallen. De VRU is dus een 
belangrijke partner als het gaat om de brandveiligheid, geneeskundige hulpverlening en 
crisisbeheersing in de gemeente. Omdat de Veiligheidsregio via verlengd lokaal bestuur is 
vormgegeven, blijft de betrokkenheid van de gemeenten bij brandweer en rampenbestrijding. 
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Veiligheidshuis regio Utrecht 
Veiligheidshuizen zijn netwerksamenwerkingsverbanden, die partners uit de strafrechtketen, de 
zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. 

Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. 
 
Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis het coördinatiepunt 
nazorg ex-gedetineerden ingericht. Uitgangspunt is dat de gemeenten van waaruit burgers 
gedetineerd raken, verantwoordelijk zijn voor de opvang en re-integratie van hun burgers na afloop 
van de detentie. Het gevangeniswezen, dat deze burgers tijdelijk huisvest, is niet alleen 
verantwoordelijk voor een goede zorg tijdens detentie maar ook voor een adequate (informatie)-
overdracht naar de gemeenten van herkomst. Investeren in nazorg of re-integratie is van belang om 
de kans op recidive en daarmee maatschappelijke schade in de lokale gemeenschap te verminderen. 
Een goede nazorg voor ex-gedetineerden maakt de regio veiliger.  
 
Overige veiligheidspartners 
Naast bovenstaande veiligheidspartners kent de gemeente nog een tal van andere partners die bij 
het (integraal)veiligheidsbeleid zijn betrokken, voorbeelden hiervan zijn: woningcorporaties, GGD, 
horecabedrijven, winkeliers, sportorganisaties, veilig verkeer Nederland, etc. 

 

1.2.3 Overlegstructuren op het gebied van veiligheid 

 
Op het gebied van veiligheid bestaan verschillende overlegstructuren tussen de veiligheidspartners. 
In deze overlegstructuren worden o.a. veiligheidsvraagstukken behandeld, besluiten genomen en 
afspraken gemaakt over de capaciteitsverdeling. Ter voorbeeld volgen hieronder een aantal 
belangrijke overlegstructuren op het gebied van veiligheid.  
 
Lokaal driehoeksoverleg 

De lokale driehoek, bestaande uit de districtschef van de politie, de burgemeester en de Officier van 
Justitie, voeren overleg over de te voeren integrale aanpak van onveiligheid. In het driehoeksoverleg 
wordt de inzet van de politiecapaciteit op basis van analyses van veiligheidsvraagstukken gewogen 
en wordt hierover besloten.  
 

De burgemeester heeft daarnaast tweewekelijks overleg met de wijkchef van de politie. 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. 
 
De Regionale Driehoek 
De Regionale Driehoek is verantwoordelijk voor de agenda op regioniveau. De driehoek heeft een 
initiërende rol op het gebied van beleidsontwikkeling in de regio. Daarnaast draagt de driehoek in 
eerste aanleg zorg voor het beheer van de politieregio. 
 
Het Districtscollege 
Veiligheidsproblemen overstijgen soms de grenzen van gemeenten. Afstemming hierover vindt 
plaats in het districtscollege. In het districtscollege hebben naast de districtschef van de politie ook 
de Officier van Justitie en de burgemeesters van alle gemeenten in een politieregio zitting. In het 
districtscollege van Utrecht-Oost  zijn dat dus de burgemeesters van Soest, Baarn, Eemnes en 
Bunschoten. De districtschef, in hiërarchie staat deze boven de wijkchef van de politie, is 
verantwoordelijk voor de aanpak van lokaal ernstige criminaliteit. Als gevolg daarvan legt hij keuzes 
voor aan het bestuur en het openbaar ministerie in het districtscollege.  
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Deel II  Integraal veiligheidsplan 
 

 

 Hoe is het gesteld met de veiligheid en waar liggen de prioriteiten? 
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2.1 Huidige situatie: hoe is het gesteld met de veiligheid?  
 
Om de gemeentelijke ambities te bepalen is het belangrijk een goed beeld te schetsen van de 
huidige situatie. Aan de hand van een veiligheidsanalyse zal er gekeken worden naar hoe het op dit 
moment gesteld is met de veiligheid in de gemeente en hoe dit zich de afgelopen periode heeft 
ontwikkeld. In deze stap wordt de inhoudelijke basis voor het beleid gelegd. Op elk van de vijf 
veiligheidsvelden wordt geanalyseerd welke veiligheidsproblematiek aan de orde is en hoe de 
huidige aanpak en de aanpak in de afgelopen tijd eruit ziet/heeft gezien. 
 

2.1.1 Kaders waarbinnen is gewerkt 
 
Om een totaalbeeld te krijgen van de veiligheid in de gemeente wordt in de veiligheidsanalyse 
gekeken naar de objectieve veiligheid en de subjectieve veiligheid. Objectieve veiligheid is de 
feitelijke veiligheidssituatie, de feitelijke kans dat zich een gebeurtenis voordoet die de veiligheid 
aantast. Om de objectieve veiligheid in beeld te brengen, worden de criminaliteitscijfers van de 
politie gebruikt, onderzoeken van GGD Midden Nederland en de monitor Verkeersslachtoffers.  
 
Subjectieve veiligheid staat voor de beleving van (on)veiligheid. De subjectieve veiligheid heeft vaak 
de meeste invloed op het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van burgers. Aan de hand van de 
gehouden Veiligheidsmonitor in 2013 wordt de subjectieve veiligheid gemeten. 561 inwoners 
hebben de Veiligheidsmonitor ingevuld. Dit is een respons van 40,2% en betekent dat het onderzoek 
representatief is.  
 
Objectieve veiligheid: afname van de criminaliteit in 2013 
Jaarlijks wordt er door het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (bureau RVS) op basis van 
politiegegevens een gemeentelijk en regionaal veiligheidsbeeld opgesteld. In 2013 is het totaal 
aantal geregistreerde misdrijven in Bunschoten met 16% afgenomen ten opzichte van 2012. 
Concreet betekent dit een afname van 755 naar 633 meldingen. De daling wordt mede veroorzaakt 
door een daling van fietsdiefstal (-28%), geweldsmisdrijven (-21%) en autokraken (-16%). Er zijn geen 
opvallende stijgingen waar te nemen. Ten aanzien van het regiogemiddelde doet Bunschoten het 
beter. Voor een totaaloverzicht van de objectieve cijfers, en hoe deze zich de afgelopen jaren 
hebben ontwikkeld, is in bijlage 1 het veiligheidsbeeld van de gemeente Bunschoten opgenomen.  
 
Om meer inzicht te krijgen in welke kans er is om slachtoffer te worden van een bepaald misdrijf in 
de gemeente relateren we het aantal misdrijven aan het aantal inwoners (en bij woninginbraak aan 
het aantal woningen). Voor de gemeente Bunschoten zijn ook deze resultaten te zien in bijlage 1. 
Hierin is te zien dat de kans om slachtoffer van een misdrijf te worden in de gemeente Bunschoten 
op alle gebieden een stuk lager ligt dan het regionaal gemiddelde.  
 
Subjectieve veiligheid: inwoners voelen zich veilig 
De veiligheidsbeleving van de inwoners wijkt niet af van de politiecijfers. Uit de Veiligheidsmonitor 
die in 2013 is gehouden, blijkt dat de gemeente gunstig scoort op het gebied van overlast en het 
gevoel van onveiligheid ten opzichte van de regio Midden Nederland. Ruim 84% van de inwoners 
geeft aan zich nooit tot zelden onveilig te voelen in de gemeente. Als het om het gevoel van 
onveiligheid in de buurt gaat, ligt dit percentage met 91% nog hoger.  
De inwoners geven gemiddeld een 7,6 voor de veiligheid in de buurt. In vergelijking met de regio is 
dit 0,5 punt hoger. De fysieke kwaliteit van de buurtvoorzieningen en de kwaliteit van de sociale 
woonomgeving worden positief beoordeeld. De leefbaarheid in de gemeente wordt gewaardeerd 
met een 7,7. 
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2.1.2 Terugblik Nota integrale veiligheid 2011-2014 

 
In bijlage 2: evaluatie Nota integrale veiligheid 2011-2014 is een terugblik op de prioriteiten van de 
vorige Nota integrale veiligheid opgenomen. Hierin is te zien in hoeverre de gestelde doelstellingen 
zijn behaald.  
 

2.1.3  De veiligheidsvelden  
 
Voor de indeling van de veiligheidsanalyse wordt gebruik gemaakt van de vijf veiligheidsvelden en 
bijbehorende thema’s uit het landelijke Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG). In de inleiding is hier al kort aandacht aan besteed. De vijf veiligheidsvelden 
vormen met elkaar het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein. Binnen de verschillende 

veiligheidsvelden is een selectie gemaakt van thema’s waar het lokale veiligheidsbeleid zich tot richt. 
De niet vermelde veiligheidsthema’s staan beschreven in specifiekere beleidsplannen. Voorbeelden 
van deze specifiekere beleidsplannen zijn deelplannen van crisisbeheersing.  

  
 
  

Veiligheidsveld  
 

Veiligheidsthema’s 

1: Veilige woon- en 
leefomgeving 

1.1: Veel voorkomende criminaliteit en overlast 

1.2: Woninginbraken 

1.3: Huiselijk geweld 

1.4: Geweld op straat 

1.5: Overlastsituaties door omwonenden 

1.6: Overlast door drugs en alcohol 

2: Bedrijvigheid en veiligheid  2.1: Veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra  

2.2: Veilig uitgaan 

2.3: Grootschalige evenementen 

3: Jeugd en veiligheid 3.1: Jeugdoverlast 

3.2: Jeugd, alcohol en drugs 

4: Fysieke veiligheid 4.1: Verkeersveiligheid 

5: Integriteit en veiligheid 5.1:  Ongelijkwaardigheid 

5.2: Georganiseerde criminaliteit 

5.3:  Veilige publieke taak 
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2.2 Veiligheidsveld: veilige woon- en leefomgeving 
 
Onder een veilige woon- en leefomgeving wordt verstaan de veiligheid in de wijk, buurt, straat en de 
veiligheid tussen bewoners onderling. Het veiligheidsveld wordt onderverdeeld in de volgende 
thema’s: veel voorkomende criminaliteit en overlast, woninginbraken, huiselijk geweld, geweld op 
straat, overlastsituaties door omwonenden en overlast door drugs en alcohol. 

 
2.2.1 Thema: veel voorkomende criminaliteit en overlast 

 
Onder veel voorkomende criminaliteit (VVC) vallen vernielingen, fietsendiefstal en diefstal af/ uit 
auto’s. In de tabel hieronder zijn van de afgelopen jaren de objectieve cijfers (aantal opgenomen 
aangiftes) rondom VVC te zien. Ten opzichte van 2010 is er op alle onderwerpen een daling 
zichtbaar. Waar er in 2010 een totaal van 322 aangiftes rondom VVC zijn opgenomen, is dit aantal in 
2013 met ruim 33% procent gedaald naar 217. Grootste dalingen zijn te zien in het aantal 
vernielingen en fietsdiefstallen.  

 

Subjectieve veiligheid 
De inwoners hebben in de Veiligheidsmonitor aangegeven op welke gebieden zij de meeste overlast 
ervaren. De verschillende vormen van overlast zijn samengevoegd in drie subgroepen en in een 
categorie voor overlast in het totaal. Voor deze vier categorieën is een percentage berekend, welke 
langs het regionale gemiddelde van Midden-Nederland is gelegd ( zie figuur hieronder).  
 

  

Objectieve cijfers veel voorkomende criminaliteit(VVC), Gemeente Bunschoten 
 

Aangifte opgenomen 2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling 
t.o.v. 2010(%) 

Totaal VVC 322 
 

202 285 217 -33% 

….waarvan 
Vernielingen 

158 108 134 100 -37% 

…. waarvan 
fietsendiefstal 

88 47 78 56 -36% 

….waarvan diefstal af/ 
uit auto’s 

76 47 73 61 -20% 
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Op alle subgroepen (fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast) ervaren de inwoners 
van Bunschoten minder overlast dan gemiddeld gezien in de regio Midden-Nederland. De meeste 
overlast wordt ervaren op het gebied van verkeer, dit is ook terug te zien in de gemeentelijke 
overlast top 10. Uit de Veiligheidsmonitor komt namelijk een top 10 van onderwerpen naar voren 
waarvan men aangeeft de meeste overlast te ervaren in de gemeente. De top 10 is hieronder 
weergegeven. Om te kunnen vergelijken is ook de lijst uit 2011 weergegeven. 
 

Top 10 overlast veiligheidsmonitor 2013 Top 10 overlast veiligheidsmonitor 2011 
 

1.Te hard rijden (17,3%) 
2.Parkeeroverlast (16,9%) 
3.Hondenpoep (14,5%) 
4.Agressief rijgedrag (3,6%) 
5.Rommel op straat (3,6%) 
6.Drugsgebruik en drugshandel (3,4%) 
7.Dronken mensen (3,3%) 
8.Rondhangende jongeren (2,5%) 
9.Overlast buurtbewoners (2,2%) 
10.Vernieling straatmeubilair (1,2%) 
 

1.Te hard rijden (23%)  

2.Parkeeroverlast (19%)  

3.Hondenpoep (16,5%)  
4.Overlast jongeren (9%) 
5.Rommel op straat (8,5%)  
6.Beschadiging auto (8,3%) 
7.Inbraak woning (8%)   
8.Diefstal uit auto (5%)  
9.Ander geluidsoverlast dan verkeer (4,5%) 
10.Drugsoverlast (3%) 
 

 
Ook in 2013 bestaat de overlast top drie uit te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep. Wel zijn 
de percentages in 2013 ten opzichte van 2011 iets gedaald. Ervoer in 2011 nog 23% van de inwoners 
overlast van te hard rijdend verkeer, in 2013 is dit aantal gedaald naar 17,3%. Ook de overlast 
rondom parkeren en hondenpoep is licht afgenomen.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: veel voorkomende criminaliteit en overlast 
De gemeente heeft de volgende maatregelen ingezet om het aantal vernielings- en 
diefstalincidenten te reduceren.  
 

Extra maatregelen rond de jaarwisseling 
Een terugkomend moment van vandalismeschade in de gemeente is de periode rond de 
jaarwisseling. In deze periode worden er door de gemeente extra maatregelen genomen om het 
aantal vernielingsincidenten tegen te gaan en de jeugd te informeren over de gevaren van vuurwerk. 
Zo wordt er een groot aantal prullenbakken uit voorzorg verwijderd en tijdelijk opgeslagen, hebben 
burgers de mogelijkheid om bij vuurwerk gerelateerde vernielingen en overlast het nummer van de 
‘vuurwerktelefoon’ te bellen en er wordt door Halt voorlichting gegeven op het basisonderwijs over 
(de gevaren van) vuurwerk.  
 
Snel Herstel & vandalisme thermometer.  
Snel Herstel is opgezet om klachten of meldingen van burgers zo snel mogelijk te herstellen. Als er 
zich een probleem in de buitenruimte voordoet, bijvoorbeeld een vernieling, wordt dit zo snel 
mogelijk hersteld. Ook wordt elk kwartaal de Vandalisme-thermometer geplaatst op de 
gemeentepagina in de Bunschoter zodat de burger bewust wordt van de financiële gevolgen van 
vandalisme. 
 
Inspelen op stijging aantal incidenten of klachten 
Als zich in een bepaalde periode een grote stijging voordoet op één van de onderwerpen wordt 
hierop ingespeeld. Gericht op deze onderwerpen wordt er dan een plan van aanpak ingezet die het 
toenemende aantal incidenten moet doen reduceren.  
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2.2.2 Thema: woninginbraken 
 

Woninginbraken hebben doorgaans een grote impact op het veiligheidsgevoel van de slachtoffers. 

De buit van het misdrijf staat vaak in het niets tot de verhouding met de gevolgen voor het 
veiligheidsgevoel van het slachtoffer. Mede door de grote maatschappelijke impact behoorde 
woninginbraken in de vorige nota integrale veiligheid tot één van de gemeentelijke prioriteiten. Ook 
staat in de veiligheidsstrategie Midden -Nederland het thema woninginbraken tot 2014 genoemd als 
een regionale prioriteit.  
 
In vergelijking tot de jaren 2010 en 2011 is het totaal aantal woninginbraken in 2012 en 2013 flink 
gestegen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met het feit dat er ook in voorafgaande jaren 
een dergelijk ‘schommeling’ in het aantal woninginbraken te zien is. Wat opvalt, is de afname van 
het aantal geslaagde woninginbraken ten opzichte van het totaal. Zo is in 2013 58% van het totaal 
aantal woninginbraken ‘succesvol’ geweest, dit percentage lag in voorafgaande jaren een stuk hoger.  
 
Vanuit het aantal woninginbraken kunnen er uitspraken worden gedaan over de kans om slachtoffer 
te worden van een woninginbraak. In de gemeente Bunschoten ligt deze kans op gemiddeld 8,3 per 
1000 woningen. In vergelijking tot het regionaal gemiddelde verhoudt dit cijfer zich zeer gunstig, in 
de regio ligt dit cijfer namelijk gemiddeld op 14,8 per 1000 woningen.  
 

 
De meeste woninginbraken vinden vooral in de laatste en eerste periode van het jaar plaats (periode 
oktober t/m maart). Deze periode wordt ook wel de ‘donkere periode’ genoemd, een periode 
waarin inbrekers actiever worden vanwege het donkere voordeel van de wintermaanden. In 
onderstaand grafiek wordt dit weergegeven.  
 

 
Grafiek woninginbraken misdrijven 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

2010

2011

2012

2013

Objectieve cijfers woninginbraken, Gemeente Bunschoten 
 

Aangifte opgenomen 2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling t.o.v. 
2010(%) 

Diefstal/ inbraak woning 33 28 66 64 +93% 

… waarvan pogingen 
 

9 6 20 27 +200% 

… waarvan geslaagd 
 

24 22 46 37 +54% 
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Subjectieve veiligheid  

In de Veiligheidsmonitor is aan de inwoners gevraagd hoe groot zij de kans achten de komende 12 
maanden zelf slachtoffer worden van een woninginbraak. 1,8% geeft aan deze kans groot te achten. 
De meerderheid ( 58%) geeft aan deze kans klein tot zeer klein te ervaren.  
 
Ook is binnen de Veiligheidsmonitor gevraagd naar het preventiegedrag van de inwoners. Hierbij is 
gevraagd naar welke maatregelen de inwoners aan hun woning hebben genomen om eventuele 
inbraak te voorkomen. Hierin geeft 72% aan extra veiligheidssloten of -grendels te hebben 
toegepast, 35% heeft rolluiken voor ramen of deuren aangebracht, 88% heeft buitenverlichting en 
14% geeft aan het huis te hebben beveiligd met een alarminstallatie.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: woninginbraken  
Bij de aanpak van woninginbraken zetten wij in de gemeente sterk in op preventie, oftewel het 
voorkomen van woninginbraken. Deze preventie bestaat vooral uit bewustwordingsacties en 
voorlichtingscampagnes. Deze acties zijn vanzelfsprekend richting en voor  de burger, maar vragen 
daarnaast ook om actie vanuit de burger zelf. Om een indruk te geven om wat voor soort activiteiten 
dit gaat zullen er hieronder een aantal worden toegelicht.  
 
Communicatie rondom woninginbraken 
Aangetoond is dat tijdens de donkere dagen de kans op een woninginbraak toeneemt. Om hierop in 
te spelen worden preventieve activiteiten vooral in deze periode ingezet. Zo wordt er via de 
gemeentelijke kanalen (social media, gemeentepagina in De Bunschoter, kabelkrant) aandacht 
gevraagd voor woninginbraken en tips gegeven om deze te voorkomen.  
 
Project Waaks 
Door het jaar heen worden er door de gemeente ook activiteiten/acties ingezet die de kans op 
woninginbraken moeten doen verkleinen. Het meest recente voorbeeld hiervan is het vorig jaar 
opgestarte ‘project Waaks’. Project Waaks is een burgerparticipatieproject waarbij hondenbezitters 
wordt gevraagd om extra op verdachte situaties te letten in de buurt en omgeving. Wanneer zij iets 
verdacht constateren bellen ze direct 112. Op deze manier wordt de kans vergroot dat een verdacht 
persoon op heterdaad betrapt wordt.  
 
Burgernet 
Ook Burgernet wordt ingezet tegen woninginbraken. Wanneer er een stijging te zien is van het 
aantal woninginbraken, wordt Burgernet preventief ingezet. Aan de hand van een bericht wordt aan 
de deelnemende burgers gevraagd extra op verdachte situaties te letten en ook de eigen woning 
goed te beveiligen. Burgernet wordt ook ingezet als er naar een inbreker gezocht wordt en een 
duidelijk signalement bekend is bij de politie. 
 
Week tegen de Woninginbraak 
Een actie die jaarlijks in oktober terug komt is de Week tegen de Woninginbraak. Tijdens de Week 
tegen de Woninginbraak vragen politie, gemeente en het Openbaar Ministerie in de gehele regio 
extra aandacht voor woninginbraken en worden er verschillende onderwerpen behandeld. In 2013 
zijn er in de Week tegen de Woninginbraak twee bijeenkomsten georganiseerd voor senioren over 
babbeltrucs. Tijdens de bijeenkomsten hebben ze aan de hand van sketches met een actrice geleerd 
hoe ze moeten handelen bij een babbeltruc. In 2014 is er een inbraakschouw gehouden in de 
Torenvalk en omgeving, is er een bijeenkomst over babbeltrucs voor ouderen in zorg- en 
wooncentrum De Haven georganiseerd en is de clinic ‘observeren en signaleren’ gegeven aan 
burgers om verdachte situaties te leren herkennen. 
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Buurtbewonersbrief na een woninginbraak  
Uit onderzoek blijkt dat inbrekers vaak terug keren naar de omgeving waar ze al eens succesvol 
hebben ingebroken. Niet alleen de gedupeerde bewoners lopen tijdelijk een verhoogd risico op 
herhaling, ook de omwonenden. Daarom wordt direct na een woninginbraak een gezamenlijke brief 
van gemeente en politie verstuurd naar de omwonenden van de gedupeerde bewoners. Dit is een 
goed communicatiemoment, omdat de woninginbraak voor de omwonenden dichtbij komt. Een 
gedragsverandering is makkelijker te realiseren als het bij de persoon speelt, dan dat het ver van 
diegene afstaat. In de brief staat informatie over de inbraak en enkele preventietips. Het belangrijkst 
doel van de brief is om mensen alert te maken, zodat zij eerder verdachte situaties doorgeven en 
maatregelen in en rondom huis nemen. 
 
Politie Keurmerk Veilig Wonen 
Bij nieuwbouw wordt gebouwd volgens het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Bekend is dat 
woningen die voldoen aan het PKVW 90% minder kans hebben op een woninginbraak. Het gaat om 
de combinatie: goede sloten, verlichting en oplettend bewonersgedrag. In de loop der jaren zijn in 
de gemeente Bunschoten 1.508 woningen PKVW-gecertificeerd. Het merendeel van de certificaten is 
wel ouder dan tien jaar.  
 

2.2.3 Thema: huiselijk geweld 
 
Het aantal misdrijven van huiselijk geweld schommelt. In 2010 tot en met 2012 was het aantal 
misdrijven hoger dan in de jaren 2007 tot en met 2009 (respectievelijk 19, 13 en 14). In 2013 is het 
aantal afgenomen naar 18 misdrijven.  

 
Doordat huiselijk geweld per definitie achter de voordeur afspeelt, blijft het vaak verborgen. Het 
aantal aangiften is dus een topje van de ijsberg. De afgelopen jaren is er landelijk ook meer 
publiciteit gegeven aan huiselijk geweld, zoals met de campagne ‘een veilig thuis, daar maak je je 
toch sterk voor?‘ Dit kan ook zorgen voor een toename van het aantal meldingen en aangiften van 
huiselijk geweld. 
 
Uit cijfers van het Steunpunt Huiselijk Geweld blijkt dat het aantal meldingen (via het 0900 nummer) 
met betrekking tot onze gemeente is toegenomen. Het Steunpunt krijgt bijvoorbeeld vragen om 
informatie en advies. Het kan gaan om situaties van huiselijk geweld, maar ook vragen over 
mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering van professionals. De toename van het aantal 
meldingen bij het Steunpunt betekent dat meer mensen bereid zijn of durven te melden. Langzaam 
wordt huiselijk geweld meer bespreekbaar en zichtbaar in onze samenleving.  
 
In 2013 zijn er 60 casussen van huiselijk geweld uit onze gemeente besproken in het tweewekelijkse 
Casus Overleg Eemland Noord. Dit is ook een toename (2012: 46 en 2011: 50). De casusoverleggen 
zijn gericht op toeleiding naar hulpverlening.  
 
Subjectieve veiligheid  
Het thema huiselijk geweld is niet specifiek opgenomen binnen de Veiligheidsmonitor. Voor de 
subjectieve veiligheidsanalyse van geweldsincidenten wordt verwezen naar het thema geweld op 
straat. 

Objectieve cijfers huiselijk geweld, jaarrapportage 2013 bureau RVS, gemeente Bunschoten 

Aangifte  
opgenomen 

2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling t.o.v. 2010 
% 

Huiselijk geweld: misdrijf totaal 
 

24 21 24 18 -25% 

Huiselijk geweld: aangifte 13 17 19 14  
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Aanpak op hoofdlijnen: huiselijk geweld 

De gemeente is sinds 2009 partner in het Veiligheidshuis regio Utrecht. Het Veiligheidshuis is een 
samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en 
criminaliteit. De focus ligt onder andere op de aanpak van verdachten van huiselijk geweld. In apart 
Justitiële Casusoverleg voor huiselijk geweld stellen de ketenpartners (politie, OM, Raad voor de 
Kinderbescherming, reclasseringsorganisaties, welzijnsorganisatie en de gemeente) voor elke 
verdachte een individueel en op maat gemaakt plan van aanpak op. De nadruk kan liggen op 
strafrechtelijke maatregelen, hulpverlening of een combinatie hiervan.  
 
Sinds 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht. De gemeente maakt gebruik van dit 
instrument om op te treden tegen plegers van huiselijk geweld en om daarnaast de slachtoffers en 
achterblijvers te voorzien van goede zorg. In de jaren 2011 tot en met 2013 heeft de burgemeester 
zeven keer een huisverbod opgelegd. 
 
Sinds 1 juli 2013 is het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld verplicht. 
Deze verplichting is ook opgenomen in de Jeugdwet. Professionals in de gezondheidszorg, 
ouderenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, onderwijs, 
kinderopvang, asielzoekerscentra en justitie zijn verplicht gebruik te maken van een meldcode. 
De meldcode is een overzichtelijk vijf stappenplan waarin staat wat een professional het beste kan 
doen bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling. De meldcode leidt de 
professional door het proces vanaf het eerste vermoeden tot aan het moment dat hij of zij moet 
beslissen over het doen van een melding. 

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet worden vanaf 2015 het 
Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling samengevoegd. In de 
Wmo-nota en in de Jeugdnota komt dit verder aan bod. 
 

2.3.4 Thema: geweld op straat 

Geweld op straat valt onder het regionale thema misdrijven met een grote impact op slachtoffers en 
is één van de vijf prioriteiten van de regionale veiligheidsstrategie tot 2014. Regionale doelstelling 
hierbij is een gestaagde daling van het totaal aantal geweldsmisdrijven naar een daling van 5% in 
2012 en een daling van 10% in 2014 t.o.v. 2010.  
 
Over het algemeen is het geweld in vergelijking met 2010 in de gemeente afgenomen met 
15,5%. In onderstaande tabel is per thema de ontwikkeling te zien. Wel valt op dat het aantal 
bedreigingen in 2013 iets gestegen is, maar kijkend naar de absolute aantallen is deze stijging te 
overzien.  

Objectieve cijfers geweld op straat, gemeente Bunschoten 
 

Aangifte opgenomen 2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling t.o.v. 2010% 
 

Geweld totaal 71 63 76 60 -15,5% 

… waarvan bedreiging 21 10 12 17 -19% 

… waarvan mishandeling 
 

33 38 41 31 -6% 

… waarvan openlijk geweld 
(persoon) 

5 4 17 7 +40% 

… waarvan straatroof 
 

0 1 0 1  

… waarvan zedenmisdrijf 11 10 4 3 -72,7% 



 

22                                                       
Nota integrale veiligheid 2015-2018 

Gemeente Bunschoten 

 
In de tabel is ook af te lezen dat er wordt voldaan aan de regionale doelstelling rondom het thema 
geweld op straat. Ten opzichte van 2010 is het totaal aantal geregistreerde geweldsincidenten 
gedaald met 15,5% naar een totaal van 60. 
 
Subjectieve veiligheid  
6% van de ondervraagden in de Veiligheidsmonitor geven aan in de afgelopen vijf jaar wel eens 
slachtoffer te zijn geweest van een bedreiging of mishandeling. In de regio Midden Nederland ligt dit 
percentage op gemiddeld 8%. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt tevens dat slechts 1% van de inwoners 
de kans groot acht om in de toekomst slachtoffer te worden van een mishandeling.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: geweld op straat 
Vanaf 1 juni 2009 heeft de gemeente het Weekendarrangement ingevoerd. Het 
Weekendarrangement is specifiek gericht op het terugdringen van geweld op straat in het 
uitgaansgebied. Door middel van het Weekendarrangement worden geweldplegers opgepakt en 
blijven, indien sprake is van een onderzoeksbelang, tot en met maandag in de politiecel. Deze 
aanpak geldt vooral voor 18-plussers. 

 

Collectieve horecaontzegging 
Horeca en politie zijn bezig met het opstarten van de collectieve horecaontzegging (CHO) waardoor 
overtreders geweerd kunnen worden uit de horecazaken. Horecaondernemers worden 
geconfronteerd met activiteiten en/ of normoverschrijdend gedrag van personen die daarmee 
schade toebrengen aan horecaondernemers of hun gasten. Het gaat dan om overlast in de 
horecaonderneming zoals het lastig vallen van anderen gasten, drugsgebruik of -handel, of geweld. 
Het doel van een collectieve horecaontzegging is om deze overtreders te registreren en (tijdelijk) uit 
de uitgaansgelegenheden te weren. 
 
Bestuurlijke informatie justitiabelen 
De gemeente neemt deel aan de Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ). De burgemeester wordt 
geïnformeerd over (tijdelijke) terugkeer in de maatschappij van gedetineerden die ernstige geweld- 
en zedendelicten hebben gepleegd. Deze vertrouwelijke informatie ontvangt de burgemeester om 
zich voor te kunnen bereiden op eventuele maatschappelijke onrust. In de praktijk betekent dit dat 
de gemeente diverse maatregelen zal nemen om maatschappelijke onrust te voorkomen. 
 

2.3.5 Thema: overlastsituaties door omwonenden 
 

Overlastsituaties door omwonenden(voorheen burengerucht) gaat over rumoer in en om huis, waar 
de buren hinder van ondervinden. Meestal gaat het om geluidshinder, maar het kan ook gaan om 
overlast van dieren of problemen in het onderlinge contact. In onderstaande tabel zijn de 
geregistreerde meldingen van de afgelopen jaren te zien. Hierbij moet wel een kanttekening worden 
gemaakt. De afgelopen jaren is er een flinke afname van de registratie van burgengerucht 
meldingen, omdat er op dit onderwerp een verandering in het registratiesysteem van de politie 
heeft plaatsgevonden. Door deze verandering zijn vergelijkingen over langere perioden moeilijker te 
maken1.  
 

                                                           
1
 Ter voorbeeld: In 2009 lag het aantal geregistreerde meldingen van burengerucht nog op 137 

 
… waarvan overvallen 
 

1 0 1 1 0% 

… waarvan overig geweld 
 

0 0 1 - - 
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Subjectieve veiligheid  
In de gemeente is 82% het eens met de stelling dat mensen op een prettige manier met elkaar 
omgaan. De overgrote meerderheid(72%) voelt zich helemaal thuis in de buurt en ook de 
gezamenlijkheid (57%) wordt positief beoordeeld. Ook geeft 50% van de inwoners aan vaak contact 
te hebben met de buren.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: overlastsituaties door omwonenden 
Per 1 april 2014 is de overlastcommissie opgegaan in het casusoverleg Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGZ). Bij dit casusoverleg hoort ook het Meldpunt Bijzondere Zorg & Overlast. 
Het meldpunt en casusoverleg is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Leusden, Baarn, 
Soest en Bunschoten. De ‘regionale’ partners (zoals Kwintes, Riagg, GGZ centraal, etc.) kunnen nu in 
één overleg meerdere gemeenten behandelen en andere partners (woningbouwcorporatie, politie, 
etc.) kunnen afhankelijk van de agenda aansluiten op een bepaald tijdstip.  
Het casusoverleg richt zich niet meer alleen op huurders. Het gaat om mensen die niet of 
onvoldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien, meerdere problemen 
tegelijkertijd hebben (zoals overlastgevend gedrag, vervuiling van de woonruimte of woonomgeving, 
psychische problemen), zelf geen hulp vragen of voor inwoners die overlast ervaren en slachtoffers 
van de situatie en het gedrag. 
In dit overleg ligt de aandacht niet alleen op overlast, maar ook op de zorgkant. Door de mensen 
vroegtijdig de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben, kan voorkomen worden dat ze overlast 
veroorzaken. Vanaf september 2014 kent de gemeente Bunschoten een Generalistisch Team. Het 
Generalistisch team zal vroegtijdig zorg/hulp bieden aan huishoudens met problemen op meerdere 
leefgebieden. In de nieuwe Jeugdnota staat de werkwijze en samenstelling van het Generalistisch 
Team uitgebreid beschreven. Hierin staat o.a. dat er verbinding tussen het Generalistisch Team en 
het casusoverleg OOGZ gezocht zal worden. 
 

2.3.6 Thema: overlast door drugs en alcohol 
 
De politie heeft in 2013 21 drugsgerelateerde incidenten (overlast) opgenomen. Er zijn geen 
politiegegevens bekend van het aantal aangiften van alcoholgerelateerde overlast. Dit komt doordat 
het systeem van de politie geen onderverdeling maakt in overlast dat gerelateerd is aan alcohol.  
 
Subjectieve veiligheid  
Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat 3,4% van de inwoners vaak drugsoverlast ervaart. In de regio 
Midden Nederland ervaart 3,2% vaak drugsoverlast. Dit is opmerkelijk. Op alle gebieden ervaren 
inwoners van de gemeente minder overlast ten opzichte van de regio, maar bij drugsoverlast ligt het 
percentage iets hoger.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: overlast door drugs en alcohol 
Om overlast van alcohol- en drugsgebruik te voorkomen, heeft het college een gebied aangewezen 
waar het verboden is om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flessen, blikjes en 
dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Dit verbod is opgenomen in de Algemene 
Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente.  

Objectieve cijfers Burengerucht, gemeente Bunschoten 
 

Aangifte opgenomen 2011 2012 2013 Ontwikkeling t.o.v.  
 

Overlastsituaties omwonenden 
 

24 42 26 - 
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2.3 Veiligheidsveld: bedrijvigheid en veiligheid 

 
Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische 
voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. 
Onder het veiligheidsveld  vallen de thema’s: 
- veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra; 
- uitgaan en horeca; 
- grootschalige evenementen. 

 

2.3.1 Thema: veiligheid op bedrijventerreinen en in winkelcentra 
 
Onder het thema veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra vallen bedrijfsinbraken, 
winkeldiefstal en zakkenrollerij. In onderstaand tabel is te zien dat het aantal bedrijfsinbraken in de 
afgelopen jaren een stijging laat zien. Waar het totaal in 2010 nog op 12 bedrijfsinbraken stond, is in 
2013 dit aantal gestegen naar 26. Wel laat het aantal in het afgelopen jaar weer een lichte daling 
zien. Het aantal winkeldiefstallen is de laatste paar jaar gedaald naar een totaal van 8. Zakkenrollerij 
blijft, zoals te zien in de tabel, redelijk stabiel. 
 

 
Subjectieve veiligheid  
In de Veiligheidsmonitor geeft 7% van de inwoners aan in de afgelopen vijf jaar wel eens slachtoffer 
te zijn geweest van zakkenrollerij of een poging daartoe. In de regio Midden-Nederland ligt dit 
percentage op 10%.  
 
Ook is binnen de Veiligheidsmonitor aan de inwoners gevraagd hoe groot zij de kans achten om in de 
komende twaalf maanden zelf slachtoffer te worden van zakkenrollerij. Hierbij geeft de overgrote 
meerderheid (68%) aan deze kans klein tot zeer klein te ervaren. 
  
Aanpak op hoofdlijnen: veiligheid op bedrijventerreinen en winkelcentra 
De gemeente heeft in samenwerking met ondernemers geprobeerd om de bedrijventerreinen te 
beveiligen. Bij het bedrijventerrein Haarbrug-Noord is dit gelukt. Bij de overige bedrijventerreinen 
was er te weinig draagvlak, waardoor het niet van de grond kwam.  
 
Tegengaan winkeldiefstal 
Om winkeldiefstal tegen te gaan bestaat er het instrument overlastdonatie. Dit instrument is erop 
gericht om schade (directe en indirecte schade) namens de winkelier te verhalen op de verdachte. 
Dit wordt gedaan door Stichting Overlastdonatie Amsterdam (SODA). Deelname aan het instrument 
Overlastdonatie is alleen mogelijk voor winkeliers die aantoonbaar voldoende maatregelen tegen 
winkeldiefstal hebben genomen en voldoen aan een minimaal veiligheidsniveau. SODA berekent 181 
euro boete per winkeldiefstal. Het OM zorgt vervolgens voor de strafrechtelijke vervolging van 
winkeldieven.  
 

Objectieve cijfers bedrijfsinbraken, winkeldiefstal en zakkenrollerij, gemeente Bunschoten 
 

Aangifte 
opgenomen 

2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling 
t.o.v. 2010% 

Bedrijfsinbraken 
 

12 19 29 26 +117% 

Winkeldiefstal 
 

12 15 8 8 -33% 

Zakkenrollerij 
 

Nb 
 

5 4 6  
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Verbod geprepareerde tassen 
Bij winkeldiefstallen kan er gebruik gemaakt worden van geprepareerde tassen. Dit maakt het 
plegen van een winkeldiefstal makkelijker. Om winkeldieven aan te pakken is in 2013 een verbod op 
geprepareerde tassen in de APV opgenomen.  
 
Tegengaan zakkenrollerij 
Tijdens de Spakenburgse Dagen en andere grote evenementen wordt het publiek gewaarschuwd 
voor zakkenrollerij door middel van een speaker.  

 

2.3.2 Thema: uitgaan en horeca 

 
Horeca draagt bij aan de levendigheid en de aantrekkelijkheid van Bunschoten. Tegelijkertijd gaan 
horeca-activiteiten soms gepaard met klachten van omwonenden en overlast. Het gaat dan om 
geluidsoverlast en aantasting van de veiligheid door het uitgaanspubliek. Om een veilige en prettige 
gemeente te blijven is toezicht op uitgaansgelegenheden van belang. Het gaat dan om controle op 
naleving van de openingstijden, drankgebruik op straat, geluidsoverlast en verstoring van de 
openbare orde door het uitgaanspubliek.  

 

 

 

 

 

 

 

Subjectieve veiligheid  
In de Veiligheidsmonitor is aan de inwoners gevraagd in welke mate er hinder wordt ervaren van de 
horeca in de gemeente. Hierin geeft 86% aan geen hinder van de horeca te ervaren. Van de 14% die 
wel aangeven dat het voorkomt, geeft 1 % aan hier veel overlast van te hebben, 4% een beetje 
overlast en 6% geen overlast. Deze percentages liggen nagenoeg gelijk met die van de regio Midden-
Nederland.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: uitgaan en horeca 

De aanwezigheid van horeca biedt de gemeente kansen op economisch en toeristisch gebied. In 
2013 is de nieuwe horecanota vastgesteld, waardoor samenhang in het gemeentelijk beleid op het 
gebied van horeca is ontstaan. Hoewel horecaondernemers primair zelf verantwoordelijk zijn voor 
hun eigen bedrijf, heeft de gemeente ook een faciliterende, ondersteunende en regulerende taak 
daar waar het gaat om zaken als openbare orde, veiligheid en gezondheid. In de nota worden de 
wettelijke taken beschreven, maar ook hoe de gemeente de beleidsvrijheid heeft ingevuld.  
 
Preventie- en handhavingsplan Drank- en horecawet 
Sinds mei 2014 hebben we een preventie- en handhavingsplan op grond van de Drank- en 
horecawet(DHW). Het  preventie- en handhavingsplan is gericht op het verbinden van de 
beleidsterreinen Volksgezondheid (voorlichting en bewustwording) en Openbare Orde en Veiligheid 
(beleid en handhaving). De horeca en het uitgaanspubliek vormen vanzelfsprekend een belangrijke 
doelgroep binnen dit plan. Eén van de uitgangspunten in dit plan is het gezamenlijk zorgdragen voor 
de handhaving en naleving van de Drank- en Horecawet. Het convenant Veilig Uitgaan vormt 
hiervoor een goede basis. 

Uitgaansgerelateerde cijfers, Gemeente Bunschoten 

 2010 2011  2012 2013 

Openlijk geweld tegen persoon: totaal 4 4 17 7 
… gerelateerd aan horeca Nb Nb  5 3 
 
Mishandeling: totaal 

26 38 41 31 

… gerelateerd aan horeca 11 5 10 18 
 
Bedreigingen: totaal 

16 10 12 17 

… gerelateerd aan horeca 4 3 4 5 



 

26                                                       
Nota integrale veiligheid 2015-2018 

Gemeente Bunschoten 

Convenant Veilig Uitgaan 
In 2002 heeft de gemeente een start gemaakt met het convenant Veilig Uitgaan om de overlast in 
het uitgaansgebied zoveel mogelijk te beperken en de veiligheid te vergroten. In het convenant 
staan afspraken over brandveiligheid, aanpak drugs- en alcoholgebruik, overige overlast zoals 
wildplassen, handhaving en samenwerking. Om er voor te zorgen dat de maatregelen in het 
convenant uitgevoerd worden, is de projectgroep Kwaliteitskring Veilig Uitgaan opgericht. Hierin 
participeren afgevaardigden van de politie, horeca, brandweer, Openbaar Ministerie, 
buurtbewoners en de gemeente. Uit de evaluaties van het convenant blijkt dat deze integrale 
aanpak al de nodige vruchten heeft afgeworpen. Om enkele voorbeelden te noemen: er zijn 
camera’s geplaatst, er is verlichting opgehangen, door de samenwerking tussen politie en 
horecaondernemers blijven jongeren niet hangen in het uitgaansgebied, etc. Nu deze punten 
gerealiseerd zijn, zal de komende tijd de focus nog meer liggen op het toelatingsbeleid en het 
indrinken. 
 
Exploitatievergunning 
Een horecabedrijf mag alleen geëxploiteerd worden als de burgemeester een exploitatievergunning 
verleend heeft. Deze vergunning wordt op grond van de APV verleend. In de exploitatievergunning 
wordt de aard van de horeca geregeld, de sluitingstijd en worden voorschriften gesteld om overlast 
te voorkomen. Vooraf wordt getoetst of de exploitatie van een horecabedrijf zich al dan niet 
verdraagt met het woon- en leefklimaat en de openbare orde. Daarbij is van belang in welke mate 
van het bedrijf zelf overlast te verwachten is, maar ook in welke mate de komst van het bedrijf de 
leefbaarheid en het karakter van de buurt zal aantasten.  
Het is mogelijk om een exploitatievergunning te weigeren indien het woon- en leefklimaat in de 
betrokken straat of buurt door de vestiging van een nieuw horecabedrijf zou worden aangetast.  
 

2.3.3 Thema: grootschalige evenementen 

 
De gemeente Bunschoten kent jaarlijks een aantal grootschalige evenementen. Voorbeelden van dit 
soort evenementen zijn de Spakenburgse Dagen, Visserijdag en de welbekende derby tussen V.V. 
IJsselmeervolgels en S.V. Spakenburg. Het kunnen organiseren van dergelijke evenementen is 
natuurlijk iets om trots op te zijn, maar het is wel van belang dat deze veilig en ordelijk verlopen.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: grootschalige evenementen 
Om de veiligheid op en rondom evenementen te vergroten kent de gemeente sinds 2004 een 
evenementenbeleid. Dit beleid is opgesteld om overlast van evenementen te voorkomen en om 
draagvlak onder de omwonenden te behouden. Dit heeft er voor gezorgd dat er een 
maximumstelsel van 16 evenementen is gekomen. Op grond van de APV kan de burgemeester 
voorschriften verbinden aan de evenementenvergunning. Deze voorschriften hebben betrekking op 
geluidsoverlast, eindtijd e.d. Voordat de vergunning wordt verleend, is er goed contact met de 
aanvrager en indien nodig met de politie, brandweer en/ of de Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen en Rampen (GHOR).   
 
Convenant Veiligheid sportpark de Westmaat 
Ten aanzien van de voetbalwedstrijden in de gemeente is op 26 augustus 2010 het convenant 
Veiligheid sportpark De Westmaat door de betrokken partijen ondertekend. Het convenant heeft tot 
doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ter verbetering/ vergroting van de 
veiligheid en een ordelijk verloop van voetbalwedstrijden op sportpark De Westmaat. Met ordelijk 
wordt bedoeld dat er geen onveilige situaties ontstaan en dat er een goede circulatie is van de 
bezoekers. 
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2.4 Veiligheidsveld: jeugd en veiligheid 
 
Het veiligheidsveld jeugd en veiligheid is gericht op de mate van overlast door jongeren in de 
gemeente. In de nota integrale veiligheid beperken we ons tot de thema’s overlastgevende groepen 
en alcohol en drugsgebruik. In de nieuwe jeugdnota “Samen kunnen we meer! Zorg voor Jeugd” 
wordt het thema jeugd en veiligheid uitgebreider behandeld. Hierin is bijvoorbeeld te lezen wat we 
als gemeente doen op het gebied van jeugdbescherming en jeugdreclassering.  

 
2.4. 1 Thema: overlastgevende groepen 

 
Het aantal meldingen van jongerenoverlast wordt sinds 2012 bijgehouden in de 12-
maandsrapportage van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. In de tabel hieronder zijn de 
objectieve cijfers van het aantal meldingen jongerenoverlast opgenomen. Zoals te zien, is het aantal 
meldingen van jongerenoverlast in 2013 gedaald naar een totaal van 58 meldingen.  

 

 
Subjectieve veiligheid  
In de Veiligheidsmonitor hebben de inwoners aangegeven in welke mate zij overlast ervaren van 
rondhangende jeugd in de gemeente. Op de vraag of rondhangende jongeren in de buurt 
voorkomen antwoordt 70% van de inwoners nee. Van de 30% die aangeeft dat rondhangende 
jongeren wel in de buurt voorkomen antwoordt 2,5% hier veel overlast van te ervaren, 16% een 
beetje overlast en 9% geen overlast.  
 
Op de vraag op welke plekken in de gemeente de inwoners zich wel eens onveilig voelen, antwoordt 
30% zich soms onveilig te voelen op de plekken waar groepen jongeren rondhangen. In de regio 
Midden-Nederland ligt dit percentage op 37%.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: overlastgevende groepen 
Elk jaar wordt er gezamenlijk door de wijkagent, jongerenwerk en de gemeente een shortlist 
jeugdgroepen ingevuld. Op deze manier worden jeugdgroepen geïnventariseerd en geregistreerd. Er 
zijn vier vormen van jeugdgroepen: aanvaardbare, hinderlijke, overlastgevende en criminele 
jeugdgroepen. Aanvaardbare jeugdgroepen zijn jongeren die zich in groepen begeven en zich 
gedragen binnen de normen die de sociale omgeving stelt. Bij de overige vormen vertonen de 
jongeren hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag en moet er ingegrepen worden. De 
afgelopen drie jaar zijn er geen groepen jongeren geweest die onder hinderlijk, overlastgevend of 
crimineel vielen.  
 
Periodiek overleg jongerenwerk, wijkagenten en gemeente 
Er vindt een periodiek overleg plaats tussen jongerenwerk, wijkagenten en de gemeente waarbij de 
locaties besproken worden waar jongeren overlast veroorzaken. Nieuwe locaties worden in beeld 
gebracht en eventuele problematiek wordt besproken. Op het moment dat zich de situatie voordoet 
dat jongeren op een bepaalde locatie veel overlast veroorzaken, wordt hier direct op ingespeeld en 
de nodige actie ondernomen. De BOA’s, politie en jongerenwerk houden dit in de gaten.  
 

Objectieve cijfers meldingen jongerenoverlast, gemeente Bunschoten 
 

Meldingen opgenomen 2010 2011 2012 2013 Ontwikkeling t.o.v. 2010(%) 
 

Meldingen jongerenoverlast  
 

- - 75 58 nvt 
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Eind 2011/ begin 2012 deed zich op het Oostpoortplein een overlastgevende situatie voor. Vanuit de 
omwonenden en ondernemers van het Oostpoortplein kwamen in die periode veel klachten binnen 
over overlast. In reactie hierop is er een plan van aanpak opgesteld met zowel preventieve als 
repressieve maatregelen om de overlast tegen te gaan. Ook is er destijds door de handhavers veel 
met de jongeren gecommuniceerd en zijn er bijeenkomsten georganiseerd waarbij de omwonenden, 
ondernemers en jongeren bij elkaar werden gebracht. Tijdens deze bijeenkomsten zijn er onderlinge 
afspraken gemaakt om de overlast tegen te gaan. Eind 2012 heeft er met deze groep een 
vervolgbijeenkomst plaatsgevonden waarbij de aanwezigen aangaven dat de overlast minder was 
geworden. 
 

2.4. 2 Thema: alcohol en drugsgebruik 
 
GGD regio Utrecht doet periodiek onderzoek naar gezondheid, welzijn en leefstijl van inwoners uit 
de regio. Zo is er in 2012 een onderzoek gedaan naar het alcohol- en drugsgebruik.  
 
Alcohol leeftijdsgroep Bunschoten 

 
Regio Eemland 

 
Alcoholgebruik afgelopen 4 weken 

 
Middelbare scholieren  

2008 2012 2008 2012 

53% 49% 46% 37% 

Binge- drinken
2
 Middelbare scholieren  

19 t/m 65 jaar 
65 plus 

42% 
15% 
n.b. 

39% 
15% 

9% 

30% 
n.b. 
n.b. 

26% 
9% 
6% 

Drinkt overmatig
3
 19 t/m 65 jaar 

65 plus 
14% 
n.b. 

8% 
5% 

10% 
n.b. 

8% 
9% 

 
In de beleidsnota Lokaal gezondheidsbeleid ‘Gezond is beter!’ staat dat het overmatig 
alcoholgebruik van volwassenen en senioren in Bunschoten gelijk is aan, respectievelijk lager dan, 
het regionaal gemiddelde. Overmatig gebruik is de laatste vier jaar onder volwassenen met 6% 
afgenomen en dat is positief. Onder overmatig alcoholgebruik verstaan we het gebruik op basis van 
de hoeveelheid glazen per week. Er is dan sprake van schadelijk alcoholgebruik, met risico op 
verslaving. 
 
Wat in Bunschoten meer opvalt, is het binge-drinken in alle leeftijdscategorieën. Dat ligt in 
Bunschoten hoger dan in de rest van de regio Eemland, maar is redelijk gelijk met vergelijkbare 
gemeenten in de regio Twente en IJsselland. Op de volgende pagina wordt hier verder op ingegaan. 
Binge-drinken wordt gemeten op basis van het aantal glazen dat wekelijks in één keer wordt 
gedronken. Onder middelbare scholieren is het de laatste jaren met 4% afgenomen. Dat is een 
positieve trend. Onder volwassenen zien we de laatste vier jaar geen verandering. 
 
In de tabel op de volgende pagina staan de resultaten met betrekking tot recent alcoholgebruik van 
de jeugd. De cijfers zijn niet alleen vergeleken met de regio Utrecht, maar ook met redelijk 
vergelijkbare gemeenten in de regio Twente. In de tweede tabel gaat het om inwoners van 19 jaar 
en ouder. Deze cijfers zijn naast een aantal gemeenten in de regio Twente ook vergeleken met 
vergelijkbare gemeenten in de regio IJsselland. Van het alcoholgebruik onder jeugd kunnen we de 

                                                           
2
 Onder binge-drinken wordt verstaan:  

Mannen: Minstens 1 dag per week 6 glazen of meer,  
Vrouwen: Minstens 1 dag per week 4 glazen of meer.  
Definitie binge-drinken bij jongeren: % 13-17 jarigen dat de afgelopen 4 weken vijf of meer drankjes met alcohol heeft 
gedronken bij één gelegenheid. (definitie’s GGDrU).  
Bron: Schoolkracht Voortgezet Onderwijs 2012, monitor volwassenen 2012 en monitor senioren 2012. 
3
 Onder overmatig drinken wordt verstaan:  

Mannen: meer dan 21 glazen per week,  
Vrouwen: meer dan 14 glazen per week.  
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cijfers van regio IJsselland niet vergelijken, omdat er een andere doelgroep (12 t/m 15 jaar) is 
benaderd en verschillende vragen zijn gesteld. Met deze gemeenten is vergeleken omdat de cultuur 
in deze gemeenten vergelijkbaar is met die van Bunschoten. Zo is er een aantal factoren van invloed 
op alcoholgebruik bij jeugd. Onder andere het opleidingsniveau. Scholieren met een lager 
opleidingsniveau (vmbo-b) drinken meer alcohol dan jongeren met een hoger opleidingsniveau 
(vwo)4. Bunschoten heeft naar verhouding vrij veel vmbo-leerlingen. Ook is in bovengenoemde 
gemeenten het percentage vmbo-leerlingen hoger dan havo- en vwo-leerlingen. 
 
Een andere factor is dat alcoholgebruik op het platteland verhoudingsgewijs meer voorkomt dan in 
stedelijke gebieden5. Dan gaat het om jongeren in de leeftijd van 12 -18 jaar. Personen op het 
platteland en in de zeer sterke stedelijke gebieden in de leeftijd van 19 – 29 jaar drinken vrijwel 
evenveel. Waarschijnlijk zijn dat studenten. Het grotere alcoholgebruik heeft waarschijnlijk te maken 
met keten voor jongeren op het platteland6. Nu kent onze gemeente geen keten, maar de jeugd 
zoekt elkaar wel op door particuliere feesten. Belangrijkste functie van keten en particuliere feesten 
is gezelligheid, het samenkomen van vrienden. In stedelijke gemeenten wordt er voornamelijk in 
cafés gedronken7. Ook kennen deze gemeenten en onze gemeente een plattelandstraditie met een 
rijk verenigingsleven, feesten en evenementen waar al generaties lang alcohol bij gebruikt wordt. Dit 
maakt de drempel voor alcoholgebruik laag en jongeren krijgen dat mee. Het is niet ongebruikelijk 
om na het harde werken te ontspannen door het drinken van alcohol. Ook op verjaardagen is het 
schenken van alcohol vanzelfsprekend. Jongeren groeien op met een positief beeld van alcohol: het 
is een onderdeel van de cultuur en alcohol en gezelligheid gaan hand in hand8.  
 
Onderstaande tabel en de tabel op de volgende pagina laten zien dat het alcoholgebruik in 
Bunschoten hoger is dan het gemiddelde in de regio Utrecht. De cijfers geven echter ook een beeld 
van het feit dat een vergelijkbare cultuur deels vergelijkbaar alcoholgebruik onder jeugd en inwoners 
laat zien.  
 

  

                                                           
4,

 Preventie en schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder Nederlandse jongeren, Trimbos instituut, november 2009. 
5
 Preventie en schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder Nederlandse jongeren, Trimbos instituut, november 2009. 

6
 Thuis op het platteland. De leefsituatie van platteland en stad vergeleken, Sociaal en Cultureel Planbureau, blz. 159 

7 
Oorzaken van alcoholgebruik bij Hardenbergse jongeren, dec. 2013 

 
 

Percentage alcohol gebruikt in afgelopen 4 weken 13-17 jarigen ( klas 2 en 4), GGD regio’s Utrecht en Twente 
 

Gemeente  
 

alcohol gebruik, afgelopen 4 weken 13-17 jaar, klas 2 en 4 
(%) 

Bunschoten  49  
Borne 52 
Wierden 51 
Tubbergen 37  
Haaksbergen 40 
  
Gemiddelde GGD regio Utrecht 38 
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Aanpak op hoofdlijnen: Alcohol en drugsgebruik  
 
Toezicht Drank- en Horecawet 
Sinds 1 januari 2013 ligt de uitvoering van toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet 
(DHW) bij de gemeente. Deze nieuwe DHW stelt de gemeente beter in staat om lokaal beleid te 
ontwikkelen en uit te voeren. Het lokale beleid sluit hierdoor beter aan op de lokale situatie en 
problematiek rondom drankverstrekking en –gebruik. De invulling van deze toezichthoudende rol 
ligt bij de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA). In het al eerder genoemde Preventie- en 
Handhavingsplan worden de beleidsterreinen Volksgezondheid en Openbare Orde en Veiligheid 
verbonden. Hierin staan zowel de acties vanuit volksgezondheid als vanuit handhaving genoemd om 
het alcoholgebruik te verminderen. Op hoofdlijnen gaat het om voorlichting aan jongeren en ouders, 
ondersteuning door het Centrum voor Jeugd en Gezin aan ouders bij vragen over 
alcohol(opvoeding), betrekken van horeca en sportverenigingen onder andere via de Kwaliteitskring 
Veilig Uitgaan, informeren van de aanvrager op moment dat ontheffing of vergunning op grond van 
de DHW wordt aangevraagd en handhaving bij niet naleving van de DHW. Het Preventie- en 
Handhavingsplein is op 15 mei 2014 vastgesteld door de raad.  
 
Afspraken in convenant 
Naast preventieve maatregelen zijn er in het convenant Veilig Uitgaan afspraken gemaakt over het 
verstrekken van alcohol aan jongeren. Zo vindt er geen verstrekking van alcoholhoudende drank 
plaats aan jongeren onder de 18 jaar. Ook tijdens scholierenfeesten in de horeca wordt er geen 
alcoholhoudende drank verstrekt. Tenslotte zijn ook afspraken gemaakt dat er geen toelating tot en 
verwijdering uit horeca plaatsvindt van personen die zich in een kennelijke staat van dronkenschap 
bevinden. Ook worden er geen kortingsacties rond alcoholhoudende dranken gehouden. 
 

  

Minstens 1 dag per week minstens 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol, 19 jaar en ouder 
 

Gemeente  
 

alcohol gebruik, 19 jaar en ouder (%) 

Bunschoten  14,2 
Borne 10,2 
Wierden 10,3 
Tubbergen 18,9 
Haaksbergen 13,8 
Hardenberg 9,9 
Dalfsen 13,4 
Ommen 9,8 
  
Gemiddelde Nederland 10,4 
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2.5 Veiligheidsveld: fysieke veiligheid 
 
Fysieke veiligheid is het voorkomen of beperken van risico’s die voor de inwoners een gevaar of 
bedreiging kunnen opleveren. Het gaat hierbij om veiligheidsrisico’s die vanuit de natuur of door het 
gebruik van techniek en industrie ontstaan. Binnen het integraal veiligheidsplan zal er op dit gebied 
aandacht worden besteed aan het thema verkeersveiligheid.  
 

2.5. 1 Thema: verkeersveiligheid 
 

In dit onderdeel volgt een korte analyse over de verkeerssituatie in de gemeente. Voor meer 
informatie wordt verwezen naar het gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) 2013-2017. Het 
GVVP geeft de kaders weer voor het verkeer- en vervoerbeleid van de gemeente Bunschoten.  
 
Uit het GVVP komt naar voren dat de gemeente Bunschoten goed scoort op het gebied van 
verkeersveiligheid. Het aantal ongevallen is de laatste jaren afgenomen en er zijn geen black spots 
(duidelijke ongevallenlocaties) meer aan te wijzen. Het blijft belangrijk om ieder jaar de 
ongevalcijfers te monitoren en indien nodig aan de hand van deze cijfers maatregelen te treffen. 
Daarnaast dient er continu aandacht te blijven voor handhaving en educatie op scholen. 
 
Subjectieve veiligheid  
Uit de Veiligheidsmonitor komt naar voren dat inwoners het meeste overlast ervaren van te hard 
rijdend verkeer (17%) en parkeeroverlast (17%). Hiermee staan deze onderwerpen op de eerste en 
twee plaats in de overlast top 10. Wel laten deze percentages in vergelijking tot de vorige Nota 
integrale veiligheid een daling zien. Zo lagen in 2011 de percentages voor zowel parkeeroverlast als 
te hard rijdend verkeer op 21%. Dit betekend dat er momenteel op beide gebieden iets minder 
overlast wordt ervaren dan vier jaar geleden. Een mogelijk aspect voor de parkeeroverlast is dat in 
oudere wijken veel mensen twee of meer (bedrijfs)auto’s hebben. De daar toegepaste 
parkeernormen (1,3 p per woning) zijn lager dan de huidige normen (> 1,5). Dat in oudere wijken ’s 
avonds en in het weekend parkeeroverlast ontstaat is een logisch gevolg van de conjunctuur en de 
inrichting van de wijk. Het gaat vooral om wijken uit de jaren ’70 en ’80 waar kinderen volwassen zijn 
geworden en de straten smal zijn.  
 
Aanpak op hoofdlijnen: verkeersveiligheid  
In het Integraal Verkeersbeleidsplan (IVBP) wordt de verkeersveiligheid in de gemeente beschreven. 
De monitor waarop het IVBP is gebaseerd vindt periodiek plaats, zodat op actualiteiten ingespeeld 
kan worden. Aan het IVBP hangt een uitvoeringsprogramma. Voor de concrete acties wordt hier 
naar verwezen.  
 
De burger kan via de verkeerscommissie zijn/ haar inbreng geven over de subjectieve en objectieve 
verkeersveiligheid. In de verkeerscommissie zit de ambtenaar verkeerszaken, een afvaardiging van 
Veilig Verkeer Nederland, politie en twee burgers. Er wordt vergaderd over allerhande onderwerpen 
die te maken hebben met het verkeer.  
De BOA is de handhavende partij als het gaat om het tegengaan van foutief geparkeerde voertuigen 
in de gemeente. Hiervoor maakt hij gebruik van het instrument van de bestuurlijke strafbeschikking.  
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2.6 Veiligheidsveld: integriteit en veiligheid 
 
Integriteit en veiligheid richt zich op thema’s die een grote invloed op persoon of maatschappij 
kunnen hebben. Vanuit het landelijke Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) zijn onder andere de volgende thema’s aan dit onderwerp gekoppeld: 
- ongelijkwaardigheid; 
- georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en heling; 
- veilige publieke taak  

 

2.6. 1 Thema: ongelijkwaardigheid 
 
Art.1 Midden Nederland behandelt voor inwoners van de gemeente de klachten en meldingen 
rondom discriminatie. Deze klachten en meldingen worden door Art.1 Midden Nederland opgepakt, 
behandeld en vervolgens geregistreerd. In onderstaand tabel zijn de geregistreerde meldingen over 
de jaargangen 2011,2012 en 2013 te zien. Het aantal klachten in 2013 is relatief gezien hoog  voor 
een gemeente van onze omvang, maar bij vier van de zeven meldingen gaat het over discriminatie 
die buiten onze gemeente heeft plaatsgevonden. 

 
Aanpak op hoofdlijnen: ongelijkwaardigheid 
Sinds 1 juli 2009 is de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (adv-wet) in werking 
getreden. Deze wet verplicht gemeenten om een laagdrempelige voorziening in het leven te roepen 
waar burgers terecht kunnen met klachten of informatie over ongelijke behandeling. Voorheen was 
dit een taak van de politie. De frontoffice van de antidiscriminatievoorziening is ondergebracht bij 
het zorgloket van de afdeling Samenleving. De backoffice wordt verzorgd door Art. 1 Midden 
Nederland. Dit bureau is opgericht om als expertisecentrum te fungeren op het gebied van 
discriminatie en ondersteunt de gemeente bij het behandelen van de klachten.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Registratie meldingen art.1 Midden Nederland, gemeente Bunschoten 
 

Aard van de Klacht 
 

2011 2012 2013 

Ras  1 2 

Godsdienst   2 

Leeftijd 3   

Geslacht 1   

Nationaliteit   1 

Handicap 1   

Omstreden behandeling    

Niet-wettelijke grondslag  1 1 

Onbekend  1 1 

Totaal  5 3 7 
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2.6. 2 Thema: georganiseerde hennepteelt, mensenhandel en heling 
 

Georganiseerde criminaliteit is ondermijnend voor de samenleving en beperkt zich in vele gevallen 
niet tot de grote steden. In regionaal verband staan de thema’s mensenhandel, georganiseerde 
hennepteelt, vastgoed en heling tot en met 2014 centraal. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen 
dat dit structureel plaatsvindt in de gemeente Bunschoten. Wel zullen we als gemeente hier bedacht 
op moeten zijn en blijven. Hiervoor maken we onder andere gebruik van de Wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB). Daarnaast zijn we aangesloten bij het 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum Midden Nederland (RIEC-MN). Dit is een 
samenwerkingsverband dat informatie-uitwisseling en samenwerking faciliteert tussen gemeenten, 
politie, Openbaar Ministerie, belastingdienst en Bijzondere Opsporingsdiensten. Het doel van het 
aansluiten bij het RIEC-MN is dat zo voorkomen wordt dat criminelen door de gemeente worden 
gefaciliteerd en dat er een vermenging ontstaat tussen de boven- en onderwereld, rond thema’s als 
mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen en overige financieel en economische 
criminaliteit. Om hennepteelt aan te pakken heeft de gemeente op 21 juni 2010 het regionaal 
hennepconvenant ondertekend. In het convenant staan afspraken over de samenwerking tussen de 
convenantpartners en het nemen van op elkaar afgestemde maatregelen en acties.  
 

2.6. 3 Thema: Veilige publieke taak 
 

Het onderwerp Veilig publieke taak houdt in dat werknemers met een publieke taak, zoals 
onderwijspersoneel, treinconducteurs en werknemers in de zorg, hun werkzaamheden moeten 
kunnen uitvoeren zonder dat daar agressie en geweld bij komt kijken. Veilige Publieke Taak is een 
speerpunt van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK). Ook binnen de gemeente Bunschoten 
vinden we dat onze medewerkers en bestuurders hun werkzaamheden veilig en met plezier moeten 
kunnen uitvoeren. In 2013 hebben we daarom een convenant veilige publieke taak (VPT convenant ) 
ondertekend. Dit VPT convenant houdt in dat medewerkers en bestuurders, extra worden 
beschermd tegen grensoverschrijdend gedrag.  
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2.7 Samenvatting veiligheidsanalyse 

 
Alle thema’s uit de veiligheidsvelden zijn nu in de veiligheidsanalyse aan bod gekomen. Op zowel 
objectief als subjectief gebied doet de gemeente het goed als het om veiligheid gaat. Uit de analyse 
van de veiligheidscijfers blijkt dat het totaal aantal misdrijven het afgelopen jaar is gedaald (-16%). 
Veel verschillende soorten onderwerpen zijn onderdeel van deze daling, zoals overvallen, geweld, 
fietsdiefstallen, drugsmisdrijven en jeugdoverlast. 
 
Ook geven de inwoners aan zich veilig te voelen in de gemeente. Bunschoten wordt gezien als een 
leefbare gemeente waarin de onderlinge contacten goed zijn. Dit blijkt ook uit het rapportcijfer dat 
de gemeente van de bewoners krijgt op het gebied van veiligheid: een 7,6.  
  
Veiligheid: wat valt er op? 
Op basis van de veiligheidsanalyse zijn er ook een aantal aandachtspunten te benoemen, welke 
hieronder zullen worden toegelicht.  
 

 Ten opzichte van 2010 en 2011 is het aantal woninginbraken de afgelopen twee jaar 
gestegen. In 2013 vonden er in totaal 64 woninginbraken plaats. Hierbij bleef het in 27 
gevallen bij een poging.  
 

 Sociale overlast: uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat inwoners de meeste overlast ervaren 
van te hard rijden, hondenpoep, parkeerproblemen, zwerfafval en drugsgebruik/ 
drugshandel. Hoewel de percentages lager zijn dan voorgaande jaren, blijven dit 
terugkerende onderwerpen in de top 5 van meeste overlast. Ook zijn zwerfafval, handhaving 
van het blowverbod en het opsporen van dealers die voor bevoorrading zorgen 
onderwerpen uit het coalitieakkoord ‘samen kunnen we meer’.  
 

 Jongerenoverlast: uit de shortlistinventarisatie van 2013 komen geen problematische 
jeugdgroepen naar voren in onze gemeente. Ook is het aantal meldingen van 
jongerenoverlast in 2013 afgenomen. Wel blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat groepjes 
jongeren voor onveiligheidsgevoelens zorgen bij andere inwoners. Plekken waar jongeren 
rondhangen, staat namelijk op nummer één van de plekken waar inwoners zich het meest 
onveilig voelen. Met onze jeugd gaat het over het algemeen goed en dat willen we zo 
houden, vandaar dat we het van belang vinden om prioriteit te geven aan onze jeugd en 
eventuele problemen in een vroeg stadium ontdekken en aanpakken.  
 

 Overlastsituaties door omwonenden: door een verandering in registratie is het aantal 
overlastsituaties door omwonenden niet meer te vergelijken met de jaren ervoor. De BOA 
en de politie hebben verzocht om dit onderwerp te prioriteren, omdat zij meer burenruzies 
signaleren. Burenruzies hebben direct invloed op de veiligheidsbeleving en het woon- en 
leefgenot van inwoners. 
 

Veiligheid: blijvende aandacht 
Veiligheid is en blijft op alle onderwerpen een belangrijke kerntaak voor de gemeente.  
Hoe we dit de komende jaren gaan invullen en welke prioriteiten we ons hierbij stellen, wordt 
duidelijk in het vervolg van deze nota integrale veiligheid.  
 
 
 



 

35                                                       
Nota integrale veiligheid 2015-2018 

Gemeente Bunschoten 

2.8 Missie: waar willen we heen als gemeente?  
 
In dit onderdeel wordt duidelijk wat we als gemeente de komende jaren belangrijk vinden op het 
gebied van veiligheid. Daarbij zal eerst de missie en visie voor de komende jaren worden uitgezet.  
 
Missie  

Het is de missie van de gemeente en haar partners een integraal veiligheidsbeleid te ontwikkelen en 
tot uitvoering te brengen, met als resultaat enerzijds een afname van criminaliteit en verbetering 
van de veiligheidsbeleving en anderzijds de verbetering van de leefbaarheid.  
 

Hierbij streeft de gemeente naar een veilig Bunschoten, waarin buren elkaar kunnen aanspreken, 
waarin inwoners weerbaar en zich beschermd weten, waarin jeugd een eigen plek inneemt, waarin 
respect en fatsoen als basisnorm gelden, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige 
calamiteiten achterwege blijven.  
 
Hoe gaan we te werk? 

Veiligheid van de inwoners van Bunschoten is belangrijk, ook de komende vier jaar. Dit betekent dat 
wij dit in ons beleid centraal zetten. Ook zullen wij waar nodig diverse soorten maatregelen treffen 
om plekken waar veiligheid of gevoelens van veiligheid in het geding zijn, te verbeteren. Om dit te 
bereiken gaan we uit van het volgende motto: Veiligheid: verantwoordelijk met en voor elkaar.  
 
Hierbij gaan we uit van de kerngedachte dat veiligheid per definitie een van de kerntaken van de 
overheid (gemeente, politie, Openbaar Ministerie) is en blijft, waarbij de gemeente de regie heeft op 
lokaal niveau. Tegelijkertijd ligt er op het terrein van veiligheid ook een expliciete 
verantwoordelijkheid voor de burger en bedrijven zelf. Burgers en bedrijven krijgen namelijk een 
steeds grotere verantwoordelijkheid om bij te dragen aan veiligheid. Vanuit de politiek en 
samenleving groeit de overtuiging dat burgers, bedrijven en overheid samen verantwoordelijk zijn 
voor de bestrijding van overlast en criminaliteit. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid geeft 
kansen voor een vorm van veiligheidszorg die bekend staat als co-creatie. Daarbij werken burgers en 
overheid met elkaar samen en krijgen burgers meer invloed op wat er in hun woonomgeving 
gebeurt. De afgelopen jaren zijn er op dit gebied al verschillende stappen gezet. Denk in dit geval  
aan Burgernet, Project Waaks of het buurtinitiatief van een WhatsApp-groep. Allemaal goede 
voorbeelden waarbij de verantwoordelijkheid en een actieve houding van de burger centraal staat, 
om zo hun buurt of wijk veiliger te maken.  
 
Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheid van de burger zijn grenzen: daar waar de veiligheid 
van onze inwoners, ondernemers en bezoekers daadwerkelijk gevaar loopt, moeten 
veiligheidsprofessionals klaar staan om in te grijpen. Bijkomend voordeel van een actieve houding 
van burgers is dat daarmee hun zelfredzaamheid wordt vergroot en tevens het gevoel van veiligheid 
wordt versterkt. 
 
Kort samengevat streeft de gemeente de komende jaren naar een aanpak waarbij we gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid dragen voor een leefbare en veilige gemeente. Hierbij steeds uitgaande van de 
kerngedachte dat veiligheid een expliciete kerntaak van de gemeente is en blijft, maar tegelijkertijd 
op dit terrein ook een verantwoordelijkheid voor de burger en bedrijven zelf ligt. 
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Hoofddoelstellingen  
Wij vertalen onze missie in de volgende meetbare hoofddoelstellingen.  
Deze doelstellingen zijn ambitieus, maar we gaan ervoor. We kunnen het echter niet alleen. Samen 
met onze professionele partners en samen met onze inwoners werken we aan een veilig en leefbaar 
Bunschoten.  

 
Prioriteiten 2015-2018 
Naast deze hoofddoelstellingen stellen we ook specifieke prioriteiten voor de periode 2015-2018. 
Deze prioriteiten zijn vanuit de veiligheidsanalyse, onze missie en afstemming met onze partners en 
inwoners tot stand gekomen. In het vervolg is te lezen welke prioriteiten de gemeente Bunschoten 
zich voor de periode 2015-2018 heeft gesteld.   

Bunschoten Huidige Situatie Doel 2018 

1. Het totaal aantal misdrijven in de 
gemeente, gebaseerd op de gegevens 
van de politie, laat ook in de komende 
jaren een daling zien. 

In 2013 lag het totaal 
aantal geregistreerde 
misdrijven op 633 
meldingen 
 

Het totaal aantal misdrijven is in 2018 
gedaald met 5 % t.o.v. 2013 naar een 
totaal van maximaal 600 meldingen. 
 

2. Het veiligheidsgevoel, zoals gemeten 
in de Veiligheidsmonitor, wordt ook de 
komende jaren door onze inwoners 
positief beoordeeld. 

In 2013 geven de inwoners 
van Bunschoten 
gemiddeld een 7,6 voor de 
veiligheid in de buurt. 

Het gemiddelde cijfer voor de 
veiligheid in de buurt, zoals gemeten 
in de Veiligheidsmonitor, ligt in 2018 
op een 7,8 . 



 

37                                                       
Nota integrale veiligheid 2015-2018 

Gemeente Bunschoten 

2.9 Prioriteiten periode 2015-2018 
 

In dit onderdeel wordt ingegaan op de prioriteiten die de gemeente zich voor de periode 2015-2018 
heeft gesteld. De prioriteiten zijn tot stand gekomen vanuit de veiligheidsanalyse, onze missie en  
vanuit de afstemming met onze partners en inwoners.  
 

2.9.1 Afstemming met partners en inwoners  
 
Om tot de prioriteiten voor de komende jaren te komen is er afstemming gezocht met onze 
veiligheidspartners en inwoners. Hierbij is er o.a. gekeken naar de resultaten uit de 
Veiligheidsmonitor, het coalitieakkoord en de regionale prioriteiten uit de veiligheidsstrategie van 
Midden-Nederland.  
 
Veiligheidsmonitor 2013 
Bij het opstellen van de prioriteiten voor de periode 2015-2018 zijn ook de resultaten uit de 
Veiligheidsmonitor meegenomen. In de Veiligheidsmonitor hebben de inwoners aangegeven op 
welke gebieden men de meeste overlast ervaart in de gemeente. Gezien is dat de top 6 bestaat uit: 
1.Te hard rijden(17,3%) 2.Parkeeroverlast(16,9%) ,3.Hondenpoep (14,5%) ,4.Agressief rijgedrag 
(3,6%), 5.Rommel op straat (3,6%)  en 6.Drugsgebruik en drugshandel (3,4%).   
 

Coalitieakkoord ‘Samen kunnen we meer’  
Door de coalitiepartijen is voor de komende bestuursperiode het coalitieakkoord ‘Samen kunnen we 
meer’ opgesteld.  In het coalitieakkoord staan afspraken over zaken waar de coalitiepartijen zich in 
de komende bestuursperiode op willen richten. Enkele onderwerpen die in het collegeakkoord naar 
voren komen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid zijn: invulling geven aan actuele 
onderwerpen op de leefbaarheid, handhaving van het blowverbod en uitbreiding van Burgernet.  
 
Prioriteiten uit de Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2012-2014 

Bij het opstellen van prioriteiten hebben we ook gekeken naar de Veiligheidsstrategie Midden 
Nederland 2012-2014. In deze veiligheidsstrategie staan de regionale prioriteiten van Midden-
Nederland voor de periode 2012-2014. In september 2014 worden de nieuwe prioriteiten voor de 
Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2015-2018 vastgesteld. Hieronder volgen de huidige 
regionale prioriteiten.  
 

1.Overlast en criminaliteit door jeugdgroepen 
2.Woninginbraken 
3.Geweld (straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met 
publieke taak) 
4. Georganiseerde criminaliteit 
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2.9.2 Gemeentelijke prioriteiten 2015-2018 
 
Op basis van de veiligheidsanalyse, onze missie, het coalitieakkoord en de afstemming met onze 
partners en inwoners, komen we tot de volgende prioriteiten voor de periode 2015-2018.  
 
1. Woninginbraken 
2. Overlastsituaties door omwonenden 
3. Sociale veiligheid: te hard rijden, hondenpoep, parkeerproblemen, rommel op straat en 

drugsgebruik/ drugshandel 
4. Jongerenoverlast 

 
Op deze prioriteiten ligt voor de komende jaren de focus van ons integraal veiligheidsbeleid. Ook de 
partners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een sluitende aanpak 
van 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. Hieronder volgt per prioriteit een toelichting 
en doelstelling op hoofdlijnen.  
 
1.Prioriteit: Woninginbraken  
In vergelijking met de jaren 2010 en 2011 is het totaal aantal woninginbraken gestegen. Hierbij moet 
wel rekening worden gehouden met het feit dat er ook in voorafgaande jaren een dergelijke 
schommeling in het aantal woninginbraken te zien is. Woninginbraken hebben doorgaans een groot 
impact op het slachtoffer. Het aantal woninginbraken is in 2013 met 3% gedaald ten opzichte van 
2012, deze daling willen we de komende jaren voortzetten. 

 
Aanpak op hoofdlijnen 
- Versterken preventie van woning en omgeving; 
- Verder stimuleren van burgerparticipatie: verhogen meldingen en vergroten heterdaadkracht. 
 
2. Prioriteit: Overlastsituaties door omwonenden 
Door een verandering in registratie is het aantal overlastsituaties door omwonenden niet meer te 
vergelijken met de jaren ervoor. De BOA en de politie hebben verzocht om dit onderwerp te 
prioriteren, omdat zij meer burenruzies signaleren. Burenruzies hebben direct invloed op de 
veiligheidsbeleving en het woon- en leefgenot van inwoners. 
 

 
Aanpak op hoofdlijnen 
- Vergroten burgerparticipatie en ingrijpen aan de voorkant; 
- Samenwerking in het casusoverleg. 

 

Bunschoten Huidige Situatie Doel 2018 

Aantal aangiften van woninginbraken in 
de gemeente, gebaseerd op de gegevens 
van de politie, laat de komende jaren 
weer een daling zien 

In 2013 waren er in totaal 
64 aangiften van 
woninginbraken 

Het totaal aantal aangiften van 
woninginbraken is in 2018 gedaald 
met 14 % t.o.v. 2013 naar een totaal 
van 55.  

Bunschoten Huidige Situatie Doel 2018 

Aantal aangiften van overlastsituaties 
door omwonenden, gebaseerd op de 
gegevens van de politie, laat de 
komende jaren een daling zien 

In 2013 waren er in totaal 
26 aangiften van 
overlastsituaties door 
omwonenden 

Het totaal aantal aangiften van 
overlastsituaties door omwonenden is 
in 2018 gedaald met 15 % t.o.v. 2013 
naar een totaal van 20 aangiften. 
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3. Prioriteit: Sociale veiligheid 
Hieronder vallen te hard rijden, hondenpoep, parkeerproblemen, rommel op straat en drugsgebruik 
of drugshandel. Dit zijn terugkerende onderwerpen in de top 5 van meeste overlast. Ook zijn 
zwerfafval, handhaving van het blowverbod en het opsporen van dealers die voor bevoorrading 
zorgen onderwerpen uit het coalitieakkoord ‘samen kunnen we meer’. 

 
Aanpak op hoofdlijnen 
- Handhaving politie op te hard rijden/ agressief rijden en drugsgebruik of –handel; 
- Handhaving BOA op parkeeroverlast;  
- Hondenbeleid en handhaving BOA op overlast hondenpoep; 
- Project zwerfvuil, Buitendienst en handhaving door de BOA op rommel op straat.  
 
4. Prioriteit: Jongerenoverlast 
Er zijn geen problematische jeugdgroepen en ook het aantal meldingen van jongerenoverlast is 
afgenomen. Wel blijkt uit de Veiligheidsmonitor dat groepjes jongeren voor onveiligheidsgevoelens 
zorgen bij andere inwoners. Met onze jeugd gaat het over het algemeen goed en dat willen we zo 
houden, vandaar dat we het van belang vinden om prioriteit te geven aan onze jeugd en eventuele 
problemen in een vroeg stadium ontdekken en aanpakken.  

 
Aanpak op hoofdlijnen 
- Aanvaardbare jeugdgroepen: vroegtijdig signaleren en ingrijpen wanneer zij hinderlijk of 

overlastgevend gedrag vertonen; 
- Voorlichting en trainingen Halt; 
- Periodiek overleg jongerenwerk, wijkagenten en gemeente. 
 

 

 

Bunschoten Huidige Situatie Doel 2018 

Het percentage van het aantal 

inwoners dat aangeeft veel overlast te 

ervaren van te hard rijden, 

hondenpoep, parkeerproblemen, 

rommel op straat en drugsgebruik of 

drugshandel, zoals gemeten in de 

Veiligheidsmonitor.  

1.Te hard rijden (17,3%) 
2.Parkeeroverlast (16,9%) 
3.Hondenpoep (14,5%) 
4.Agressief rijgedrag (3,6%) 
5.Rommel op straat (3,6%) 
6.Drugsgebruik en drugshandel 
(3,4%) 

1.Te hard rijden( <17,3%) 
2.Parkeeroverlast( <16,9%) 
3.Hondenpoep (<14,5%) 
4.Agressief rijgedrag (<3,6%) 
5.Rommel op straat (<3,6%) 
6.Drugsgebruik en drugshandel (<3,4%) 

 

Bunschoten Huidige Situatie Doel 2018 

1.Het aantal meldingen van 

jongerenoverlast laat de komende jaren 

geen stijging zien. 

In 2013 waren er in totaal 

58 meldingen van 

jongerenoverlast 

 

Het totaal aantal meldingen van 

jongerenoverlast is in 2018 gedaald 

met 10% t.o.v. 2013 naar een totaal 

van 52.  

 

2.In de gemeente komen uit de shortlist 

methodiek jeugdgroepen geen vormen 

van hinderlijke, overlastgevende of 

criminele jeugdgroepen naar voren. 

De afgelopen jaren zijn er 

geen jeugdgroepen 

gesignaleerd die onder  

hinderlijk, overlastgevend 

of crimineel geplaatst 

kunnen worden. 

Ook in 2018 en in de jaren daarvoor 

zijn er geen signalen van 

jeugdgroepen die onder hinderlijk, 

overlastgevend of crimineel geplaatst 

kunnen worden. 



 

40                                                       
Nota integrale veiligheid 2015-2018 

Gemeente Bunschoten 

Deel III  Uitvoeringsplan: hoe voeren we het uit 
 

Het uitvoeringsplan, uitvoeringstabellen en overige inzet  
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3.1 Het uitvoeringsplan  

 
Het derde deel van deze nota integrale veiligheid 2015-2018 bestaat uit het uitvoeringsplan. Hierin 

geven we per prioriteit aan welke acties/maatregelen de komende jaren centraal staan om de 

gestelde doelstellingen en ambities te realiseren. In dit onderdeel worden lopende en/ of nieuwe 

(integrale) projecten/ activiteiten genoemd die de komende vier jaar worden opgepakt en/ of 

doorgang vinden. Het doel van dit uitvoeringsplan is dat we met de verschillende partners op het 

gebied van veiligheid duidelijke afspraken maken over welke activiteiten we de komende jaren 

verrichten rondom de gekozen prioriteiten.  

 

3.1.1 Uitvoeringstabellen 

 

In dit uitvoeringsplan is per prioriteit een uitvoeringstabel opgenomen. In deze uitvoeringstabellen 

staat schematisch beschreven welke instrumenten en activiteiten bijdragen aan de geformuleerde 

doelstellingen, wie de actoren zijn en wat de planning is. De prioriteiten en doelstellingen staan 

hiervoor al beschreven in paragraaf 9.2. Hierin is te lezen dat de gemeente Bunschoten voor de 

periode 2015-2018 de volgende prioriteiten heeft vastgesteld: 

1. Woninginbraken:  
2. Overlastsituaties door omwonenden 
3. Sociale veiligheid 
4. Jongerenoverlast 
 

Aansluiten bij de regio  

Ook met ons uitvoeringsplan zoeken we aansluiting bij de regionale veiligheidsstrategie van Midden-

Nederland. Regionale doelen en activiteiten worden zoveel mogelijk opgepakt en waar mogelijk 

ingezet op het betreffende veiligheidsveld.  

 

Termijn uitvoeringsplan 

Het uitvoeringsplan staat voor een periode van vier jaar (2015-2018). Na twee jaar vindt er een 

tussenevaluatie plaats en wordt de koers eventueel bijgesteld. Het uitvoeringsplan is leidend voor 

deze periode, maar biedt hierdoor ook genoeg ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en 

omstandigheden. 

Leeswijzer uitvoeringsplan 

In het vervolg zijn de verschillende uitvoeringstabellen opgenomen. Hierin beschrijven we per 

prioriteit het doel van de aanpak, welke maatregelen/acties we ondernemen, wie de betrokken 

actoren zijn, wanneer de uitvoering van de verschillende activiteiten plaatsvindt en of we de 

activiteiten uit nieuw of bestaand budget bekostigen. 

Om een  beeld van de overige  taken op het gebied van veiligheid te geven, gaat  paragraaf 3.6 in op  

enkele wettelijke taken, vragen uit de samenleving, nazorg ex-gedetineerden en regionale en 

landelijke samenwerkingsverbanden.  
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3.2 Uitvoeringstabel prioriteit woninginbraken  

Thema Maatregel/actie Betrokken 
actoren(o.a) 

Planning Budget 

1. (Fysieke) preventie 
woning en omgeving  
 

Vergroten bewustzijn inbraakrisico en geven 
van preventietips 

 Brede inzet communicatiemiddelen o.a: 
De Bunschoter, website gemeente,  
twitter, posters en flyers ;   

 Organiseren informatieavonden rondom 
het thema woninginbraken; 

 Versturen buurtbewonersbrief,  
Gelet op de kans van een 
herhalingsinbraak, na een 
woninginbraak een brief versturen met 
informatie en enkele preventietips naar 
buurtbewoners. 

Inwoners alert maken, zodat zij eerder 
verdachte situaties doorgeven en 
maatregelen in en rondom huis nemen. 

 

Gemeente 
Media 
Politie 

Doorlopend Bestaand 
budget 

PKVW 
Alle nieuwbouwwoningen moeten voldoen 
aan het Politie Keurmerk Veilig 
Wonen(PKVW). Dit is in het Bouwbesluit 
geregeld. 
 Uitbreiding  PKVW gecertificeerde 
woningen. 
 

Gemeente 
Woningcorporaties 

Doorlopend Bestaand 
budget 

Deelname Week tegen de woninginbraak 
Een week met extra aandacht voor 
woninginbraken. Er worden verschillende 
onderwerpen op het gebied van 
woninginbraak behandeld. Ook de 
burgerparticipatie projecten worden in deze 
week extra onder de aandacht gebracht.  

Gemeente 
Openbaar Ministerie 
Politie 
 

Jaarlijks in oktober Bestaand 
budget 

     

2.Verder stimuleren 
van burgerparticipatie: 
verhogen meldingen 
en vergroten 
heterdaadkracht 

Project Waaks 
Project Waaks is een 
burgerparticipatieproject waarbij 
hondenbezitters wordt gevraagd om extra op 
verdachte situaties te letten in de buurt en 
omgeving. Op deze manier wordt de kans 
vergroot dat een verdacht persoon op 
heterdaad wordt betrapt.  
 

Gemeente 
Inwoners 
Politie 
 

Doorlopend - 

Burgernet 

 Blijvende aandacht voor Burgernet. Is 
een belangrijk opsporingsmiddel om 
heterdaadkracht te vergroten.  

 Ook preventieve inzet mogelijk door 
sms en e-mail bureau RVS  

  Uitbreiden deelnemerslijst Burgernet 
d.m.v. jaarlijkse wervingsactie in  
september en oktober 
 

Bureau RVS 
Gemeente 
Inwoners 
Politie 
 
 

Doorlopend i.c.m. 
jaarlijkse wervingsactie 
in september en Week 
tegen de Woninginbraak 

Bestaand 
budget 

Stimuleren buurt initiatieven 
Buurtpreventieprojecten, zoals een buurt 
Whatsapp groep, ontstaan meestal op 
initiatief van enkele actieve buurtbewoners. 
De gemeente bekijkt op welke gebieden zij 
dergelijke initiatieven kan ondersteunen. 

Gemeente 
Inwoners  
 

Doorlopend - 
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3.3 Uitvoeringstabel prioriteit overlastsituaties door 

omwonenden   

Thema Maatregel/actie Betrokken actoren(o.a) Planning Budget 
1.Vergroten 
burgerparticipatie en 
ingrijpen aan de 
voorkant  
 

Stimuleren zelf initiatief 
Burengerucht is in eerste instantie de 
verantwoordelijkheid van de burger zelf. 
Gestimuleerd moet worden dat de burger zelf 
initiatief neemt om problemen met buren op te 
lossen. 
 

 Doorlopend - 

Opzetten Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling is een manier van conflicten 
oplossen dat kan worden ingezet als er problemen 
zijn tussen personen in een buurt. De bemiddeling 
houdt in dat er een luisterend oor en 
onafhankelijke gespreksleiding voor de 
betreffende buren is. De bedoeling is dat ruziënde 
partijen zelf samen hun conflict oplossen.  
 
Buurtbemiddeling kent als primaire doelstellingen: 
-verminderen van woonoverlast; 
-voorkomen van escalatie; 
-herstellen van onderlinge communicatie; 
-bevorderen van wederzijds begrip en respect; 
-benoemen gezamenlijke belangen; 
-toewerken naar afspraken die voor beide partijen 
aanvaardbaar zijn. 
 
Het project Buurtbemiddeling moet bijdragen aan 
het oplossen van conflictsituaties in een vroeg 
stadium. Dit draagt weer bij aan het verbeteren 
van de sociale kwaliteit en heeft daarmee een 
positief effect op gebied van leefbaarheid en 
veiligheid. 
 

Gemeente 
Inwoners 
Politie 
Woningcorporaties 
Welzin 

Vanaf 2016 Nieuw 
€ 8.625,- 
 
Van dit 
bedrag draagt 
de woningcor-
poratie  600 
euro bij.  
 
Totaal 
gemeente: 
€ 8.025,- 
 
Dit bedrag 
wordt 
ingebracht in 
de Kadernota 
begroting 
2016 
 
 
 
 
 

     

2.Samenwerking in 
het casusoverleg en 
generalistisch team 

Casusoverleg Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg (OGGZ) 
Bij dit casusoverleg hoort ook het Meldpunt 
Bijzondere Zorg & Overlast. In dit overleg ligt de 
aandacht niet alleen op overlast, maar ook op de 
zorgkant. Door de mensen vroegtijdig de zorg te 
kunnen bieden die ze nodig hebben, kan 
voorkomen worden dat ze overlast veroorzaken. 

Het meldpunt en casusoverleg is 
een samenwerkingsverband 
tussen de gemeenten Leusden, 
Baarn, Soest en Bunschoten 

Doorlopend Bestaand 
Budget 
afdeling 
Samenleving 

 Generalistisch team (Wmo) 

Het generalistisch team verleent bemoeizorg. 
Bemoeizorg gaat over moeilijke en complexe 
probleemsituaties van sociaal kwetsbare 
mensen die zelf niet om hulp vragen 
(zorgmijders). Meestal is het iemand uit de 
omgeving die melding maakt van 
verwaarlozing, overlast of andere 
zorgwekkende problemen. Door vroegtijdig 
zorg te kunnen bieden, kunnen 
overlastsituaties voorkomen worden. 
Op den duur zal het casusoverleg Openbare 
Geestelijke Gezondheidszorg opgaan in dit 
team. 

Medewerkers uit 
verschillende organisaties. In 
het generalistisch team is 
expertise aanwezig op het 
gebied van verstandelijke 
beperkingen (VB), 
licht verstandelijke 
beperkingen (LVB), geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ), 
maatschappelijk werk, sociaal 
werk en opbouwwerk,  
ouderenzorg, thuisbegeleiding 
en wijk/jeugdverpleging, 
jeugdhulp, passend onderwijs 

Vanaf 
2015/ 
2016 

Budget 
afdeling 
Samenleving 
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3. 4 Uitvoeringstabel prioriteit sociale veiligheid 

Thema Maatregel/actie Betrokken 
actoren(o.a) 

Planning Budget 

1.Aanpak 
drugsoverlast en –
handel  
 
 

Aanpak drugsoverlast en – handel 
Er vindt strikte handhaving van het blowverbod plaats. 
Ook worden coffeeshops, bordelen, gokautomatenhallen 
en sekswinkels tegengegaan. 
 

Gemeente 
Politie 

Doorlopend Bestaand 
budget 

     

2.Aanpak overlast 
door verkeer. 

Te hard/agressief rijdend verkeer 

De politie is de handhavende instantie als het gaat om te 
hard/agressief rijdend verkeer.  
 

Parkeeroverlast 
De BOA handhaaft op foutief geparkeerde voertuigen. 
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het instrument 
bestuurlijke strafbeschikking.  
  de verkeersveiligheid verhogen en tegengaan foutief 
geparkeerde voertuigen. 

Gemeente 
Politie 

Doorlopend Bestaand 
budget 

     

3.Aanpak overlast 
hondenpoep 
 
 
 
 

Er is nieuw hondenbeleid in ontwikkeling waarin 
ook aandacht besteed wordt aan de overlast van 
hondenpoep.  
 
 

Gemeente 2015 Via 
afdeling 
Milieu 

     

4.Aanpak overlast 
rommel op straat  

Uitvoering bestaand beleid 

 Plantsoenen worden schoongehouden. Zwerfafval 
valt hier ook onder. 

 Handhaving openbaar gebied door BOA’s. 

 Handhaving vanuit Wet milieubeheer voor bedrijven 
(winkels/ cafés etc.) 

 Communicatie, zoals posters, flyers e.d. 

 In een evenementenvergunning staat in de 
voorschriften opgenomen dat dat de organisator het 
evenemententerrein schoon moet achterlaten. De 
organisator heeft de keuze om de bezemwagen te 
laten komen. Daaraan zijn kosten verbonden. 

 In de exploitatievergunning van horecaondernemers 
is het voorschrift opgenomen dat de 
vergunninghouder ervoor moet zorgen dat het 
terras en de naaste omgeving in een straal van 25 
meter schoon gehouden wordt.  

Gemeente 
Inwoners 
Ondernemer 

Doorlopend Bestaand 
Budget 

Project zwerfvuil 
Vanaf  medio 2014 gaat het project zwerfvuil van start. 
Hierin staan verschillende acties opgenomen die 
bijdragen aan het tegengaan van zwerfvuil in de 

gemeente. Bewustwording is het uitgangspunt. 
 

Gemeente 
Inwoners 
 

Start medio 
2014 

Budget 
afdeling 
milieu  
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3.5 Uitvoeringstabel prioriteit jongerenoverlast 

Thema Maatregel/actie Betrokken 
actoren(o.a) 

Planning Budget 

1.Vroegtijdig 
signaleren en ingrijpen 
wanneer er hinderlijk 
of overlastgevend 
gedrag wordt  
vertoond. 
 
 
 
 
 

Meldpunten voor jongeren overlast 
Inwoners die een melding, vraag of klacht hebben 
kunnen contact opnemen met de BOA, het Klant 
Contact Centrum van de gemeente, politie of het 
Meldpunt Jongeren van stichting de Boei.  
 

Politie 
Jongerenwerk 
Gemeente 

Doorlopend Bestaand 
Budget 

Shortlistmethodiek groepscriminaliteit 
Minimaal één keer per jaar brengt de politie de 
jeugdgroepen in de gemeente in beeld. Hierbij wordt  
gekeken of er aanvaardbare, hinderlijke, 
overlastgevende of criminele jeugdgroepen aanwezig 
zijn in de gemeente. De gemeente heeft de regie bij 
hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen. Het 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid(CCV) heeft  hiervoor een 
ondersteuningstraject ontwikkeld.  

Politie 
Jongerenwerk 
CCV 
Gemeente 

Minimaal één 
keer per jaar 

Bestaand 
Budget 

Jongerenwerk stichting de Boei 
Jongerenwerkers gaan regelmatig  de straat op om 
jongeren op te zoeken bij de JOP’s (Jongeren 
Ontmoetings Plek) en de bekende ‘hangplekken’ zoals 
sportveldjes e.d. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt 
van de MOP, de Mobiele Ontmoetings Plek.  
 
Jongerenwerk bemiddelt ook in buurten waarbij 
jongeren overlast veroorzaken. Buurtbewoners 
kunnen dit melden bij het Meldpunt Jongeren. 
 

Jongerenwerk 
Gemeente 

Doorlopend Bestaand 
Budget 

2. Voorlichting en 
trainingen Halt 

Voorlichting op basisscholen Halt 
Door Halt wordt in groep 8 van alle basisscholen 
binnen de gemeente een voorlichtingsles gegeven over 
jeugdcriminaliteit. 
 

Project Boete of Kanskaart 
Bij overlastgevend gedrag en vandalisme onder 
invloed van alcohol wordt, na een proces-verbaal van 
de politie, verwezen naar Halt in plaats van het 
automatisch geven van een boete. Hierna volgt een 
gesprek met de betrokken jongere en de ouders. 
Boete- of Kanskaart bestaat uit vrijwillige trainingen 
voor jongeren en hun ouders. Verslavingsinstellingen 
verzorgen deze trainingen waarin aandacht is voor de 
invloed van alcohol op gedrag. 

Halt 
Onderwijs 
Gemeente 

Doorlopend Bestaand 
Budget 

     

3. Periodiek overleg 
jongerenwerk, 
wijkagenten en 
gemeente. 
 
 
 

In kaart brengen overlast locaties 
Er vindt een periodiek overleg plaats tussen 
jongerenwerk, wijkagenten en de gemeente waarbij 
de locaties besproken worden waar jongeren overlast 
veroorzaken. Nieuwe locaties worden in beeld 
gebracht en eventuele problematiek wordt besproken. 
Op het moment dat zich de situatie voordoet dat 
jongeren op een bepaalde locatie veel overlast 
veroorzaken, wordt hier direct op ingespeeld en de 
nodige actie ondernomen. De BOA’s, politie en 
jongerenwerk houden dit in de gaten.  
 

Politie 
Jongerenwerk 
Gemeente  

Doorlopend Bestaand 
Budget 

http://jongerenwerk.deboeibunschoten.nl/mop
http://jongerenwerk.deboeibunschoten.nl/MELDPUNT
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3.6 Overige inzet  

 

Hiervoor zijn de onderwerpen behandeld waaraan we in de periode 2015-2018 

prioriteit krijgen. Hiernaast hebben we als gemeente te maken met wettelijke taken, met vragen uit 

de samenleving en incidenten, nazorg ex-gedetineerden 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.  

 

3.6.1 Wettelijke taken op het terrein van veiligheid. 
 

De gemeente kent op het terrein van veiligheid een groot aantal wettelijke taken en bevoegdheden 

om zorg te dragen voor de Openbare orde en Veiligheid. Om een beeld te geven om wat voor soort 

taken en bevoegdheden dit gaat, volgen hieronder op verschillende veiligheidsgebieden een aantal 

voorbeelden.  

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’ (gereed 1 januari 2013) en op het ‘Afstandscriterium’ (gereed op 1 januari 2014).  

 

Op het gebied van integriteit/ordening gaat het om het toepassen van de 

 Drank en Horecawet: De doelstelling van deze wet is het voorkomen van gezondheidsschade en 

verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik. 

 Gemeentewet Drank en horecawet bij extreme situaties: Gemeenten hebben extra 

mogelijkheden om op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, met name om 

overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 

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

Opiumwet.  De regelgeving omtrent coffeeshops is hierin ook opgenomen. 

  Wet BIBOB: De Wet ter Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur 

(BIBOB), maakt het mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van criminele organisaties 

tegen te gaan. 
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Op het gebied van de leefomgeving en openbare orde 

 Toepassen van de APV (algemene plaatselijke verordening). Deze bijzondere wetgeving, gemaakt 

en uitgevaardigd door de gemeente passen we o.a. toe bij circussen/kermissen, evenementen, 

vuurwerk, prostitutie, overlast, geluidshinder.  

 Voetbalwet: Wet bestrijding maatregelen voetbalvandalisme en ernstige overlast. In de wet 

staan maatregelen tegen mensen die steeds weer ernstige overlast veroorzaken. Dat kan 

overlast op straat zijn van groepen of individuen, maar ook voetbalvandalisme kan met deze wet 

worden aangepakt. 

 Artikel 175 Gemeentewet: In geval van oproerige beweging, van andere ernstige 

wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van ernstige vrees voor het 

ontstaan daarvan, is de burgemeester bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van 

de openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht.  

 

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 

 

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. 

 

3.6.2 Vragen uit de samenleving 
 
Burgers of instellingen hebben soms specifieke vragen op het gebied van veiligheid, overlast of 

verloedering, waarop de gemeente moet inspelen. Deze vragen komen doorgaans binnen bij het 

Klant Contact Centrum van de gemeente en worden afgehandeld door de BOA. Dit gebeurt soms 

met inzet vanuit andere disciplines binnen het gemeentelijk apparaat zoals ‘beheer openbare 

ruimte’ of ‘veiligheid’.  

 

3.6.3 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 deze nazorg. 
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Bijlagen  

Bijlage 1: Veiligheidsbeeld Bunschoten 2013/ 2014 

Algemeen:  

In 2013 is het totaal aantal misdrijven in Bunschoten met -16% gedaald ten opzichte van 2012. De 

daling in Bunschoten is forser dan de gemiddelde ontwikkeling van de criminaliteit in de regio (-1%).  

De daling wordt mede veroorzaakt door een daling van fietsdiefstal (-28%,) geweldsmisdrijven (-21%) 

en autokraken (-16%). Er zijn geen opvallende stijgingen waar te nemen. 

 

 

*Vanwege de overgang op een nieuw management informatiesysteem ontbreken de cijfers over 

huiselijk geweld. In de derde 4-maandsrapportage van 2014 zullen deze cijfers wel weer worden 

opgenomen.  
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Criminaliteitskans: aantal misdrijven per 1000 inwoners/woningen in 2013  

Om meer inzicht te krijgen in welke kans er is om slachtoffer te worden van een bepaald misdrijf in 

een bepaald gebied relateren we het aantal misdrijven aan het aantal inwoners (en bij woninginbraak 

aan het aantal woningen) in dat gebied. Voor de gemeente Bunschoten resulteert dit in onderstaand 

tabel. 

 

Aantal misdrijven per 1.000 inwoners/woning in 2013 

Gunstig t.o.v. 
regio Utrecht 

 
Gemiddeld t.o.v. 
regio Utrecht 

 
Ongunstig t.o.v. 
regio Utrecht  

 

 

 

Misdrijve
n 
totaal 

Woning- 
inbraak 

Geweld ..waarv. 
overval 

Auto- 
kraak 

Fiets- 
diefstal 

Vernie- 
ling 

Zakken- 
rollen 

Winkel- 
diefstal 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
woningen 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Per 1000  
inwoners 

Midden Nederland 61,3 14,8 5,7 0,1 7,8 5,5 6,5 2,0 2,6 

Bunschoten  31,2 8,3 3,0 0,0 3,0 2,8 4,9 0,3 0,4 
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Bijlage 2: Evaluatie prioriteiten Nota integrale veiligheid 
2011-2014  
 
Prioriteiten Nota integrale veiligheid 2011-2014 
In de vorige Nota integrale veiligheid stonden de volgende prioriteiten in de periode 2011-2014 
centraal: 
1.Woninginbraken 
2.Overlast van/door jongeren 
3.Burengerucht 
4.Geweld/huiselijk geweld 
5.Subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel vergroten) 

 

Prioriteit 1: Woninginbraken 
 

Doelstelling woninginbraken Nota integrale veiligheid 2011-2014  
het aantal aangiften van woninginbraken is in 2014 met 10% afgenomen ten opzichte van 2006.  
 
Resultaat doelstelling 
In 2006 bedroeg het totaal aantal aangiften van woninginbraak 55. In 2013 is het aantal aangiften van 
woninginbraken t.o.v. 2006 met 16,3% is gestegen naar een totaal van 64. Hiermee is de gestelde doelstelling 
(-10%) dus niet behaald.  
 
Hierbij is wel als positief signaal te benoemen dat het aantal geslaagde woninginbraken zijn afgenomen(-
11,9%). Concluderend kan gezegd worden dat in de gemeente ten opzichte van 2006 het aantal aangiften van 
woninginbraken is toegenomen, maar het aantal geslaagde inbraken is afgenomen. Dit komt naar voren uit de 
toename van het aantal pogingen tot woninginbraak.  
 
 

 
Prioriteit 2: Overlast van/door jongeren 
 
Doelstelling overlast van/door jongeren Nota integrale veiligheid 2011-2014 
Het aantal aangiften van jongerenoverlast is in 2014 met 23% afgenomen ten opzichte van 2006. 
 
Resultaat doelstelling 
In 2006 bedroeg het totaal aantal meldingen van jongerenoverlast 77.De doelstelling die in 2011 is gesteld, is 
behaald. Het totaal aantal meldingen van jongerenoverlast is ten opzichte van het jaar 2006 met 24,7% 
gedaald naar een totaal van 58 meldingen.  
 
 

 
Prioriteit 3: Burengerucht 
 
Doelstelling burengerucht Nota integrale veiligheid 2011-2014 
Het aantal aangiften van burengerucht bij de politie is in 2014 onder de 120. Dit is ten opzichte van 2006 een 
stijging van 16%, maar ten opzichte van 2009 een daling van 13%. 
 
Resultaat doelstelling 
In 2006 lag het totaal aantal meldingen van burengerucht op 103. Het totaal aantal geregistreerde meldingen 
van burengerucht ligt in 2014 op 26.  De doelstelling is hiermee dus ruimschoots behaald. Echter is deze 
daling grotendeels te wijten aan een verandering in het registratiesysteem van de politie.  Hierdoor kunnen  
we dus niet concluderen of het aantal daadwerkelijk gedaald is.  
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Prioriteit 4:  Geweld / huiselijk geweld  
 
Doelstelling huiselijk geweld Nota integrale veiligheid 2011-2014 
 het aantal misdrijven van geweld op straat en huiselijk geweld is bij de politie  in 2014 met 35% afgenomen 
ten opzichte van 2006. 
 
Resultaat doelstelling 
In 2006 waren er in totaal 84 misdrijven van geweld op straat en 23 misdrijven van huiselijk geweld.  In 2013 
is dit aantal gedaald naar 60 voor geweld op straat en 18 voor huiselijk geweld. Het aantal misdrijven rondom 
de thema’s  geweld op straat en huiselijk geweld  is in 2013 dus  gedaald ten  opzichte van het ijkjaar 2006.   
Procentueel gezien is het beoogde doel van een daling van 35% niet behaald. Echter is het absolute verschil 
tussen het huidige totaal en het beoogde doel zo gering, dat het als een succesvolle daling valt te 
beschouwen. 
 
 

Prioriteit 5: Subjectieve veiligheid  
 
Doelstellingen  subjectieve veiligheid Nota integrale veiligheid 2011-2014 
-Het percentage onveilig gevoel is in 2014 minder dan 16% 
-Het percentage onveilig gevoel  in eigen buurt is in 2014 minder dan 7% 
-Het percentage vaak overlast van jongeren is in 2014 minder dan 5% 
 
Resultaat doelstellingen 
-In de Veiligheidsmonitor 2013 geeft ruim 84% van de inwoners aan zich nooit tot zelden onveilig te voelen in 
de gemeente. Hiermee is de eerste doelstelling( % onveilig gevoel minder dan 16) dus behaald.  
 
-Het percentage dat zich nooit tot zelden onveilig voelt in de eigen buurt ligt in 2014 op 91%. Hiermee is de 
doestelling uit 2006 ( minder dan 7%) net niet behaald.  
 
-Uit de Veiligheidsmonitor 2013 komt naar voren dat slechts 2,5% van de ondervraagden aangeeft vaak 
overlast van jongeren te ervaren. Hiermee is de doelstelling uit 2006 ( minder dan 5%) ruimschoots behaald.  
 
 


