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  Voorwoord
Capelle aan den IJssel, een parkstad naast een economische motor. Voor de één een dorp voor de ander een stad. 
Vernieuwend en behoudend. Grijs en groen. Uiteenlopende waarden en hoe divers dan ook, voor allen geldt dat het fun-
dament hetzelfde is: veiligheid. Veiligheid is een basisvoorwaarde om de gemeente te zijn, die we willen zijn. Een plaats 
waar je graag woont, werkt en/of leeft. Een stad om trots op te zijn!

Trots zijn wij op onze veiligheidsaanpak, waar we een decennia geleden met het eerste integrale veiligheidsbeleid mee 
zijn gestart. Vanaf dat moment is veiligheid een absoluut speerpunt van ons gemeentebestuur. De afgelopen jaren 
hebben laten zien dat er stedelijke problematiek bestaat waarop structureel moet worden ingezet. Er waren helaas ook 
incidenten die juist vroegen om snelle interventies. En er zijn veiligheidsvraagstukken die misschien nog niet (voor ieder-
een) zichtbaar zijn, maar wel sluimeren. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat we in al deze gevallen onze zaken op 
orde hebben en een steeds sterker veiligheidsnetwerk kennen. We staan dichtbij de Capellenaren, maken gebruik van 
hun betrokkenheid en deskundigheid en werken zo samen aan een veilige stad.

De komende vier jaar blijft onze visie onveranderd en eenvoudig: samen werken we zichtbaar aan een veilige leefomge-
ving. Voor u ligt het vierde integrale veiligheidsbeleid, onze “Veiligheidsaanpak 2015-2018”. Het uitgangspunt is dat we 
de maatregelen uit het derde integrale veiligheidsbeleid (IVB3), voor zover nog niet structureel is ingebed, continueren. 
Daarnaast leggen we accenten, uiteraard doordacht, en we durven te kiezen om vervolgens met volle overtuiging en inzet 
aan te pakken, door gewoon te doen.

Onze veiligheidsaanpak kenmerkt zich uit drie ‘blokken’: denken, durven en doen. Deze aanpak maken we voor de 
Capellenaar en dat doen we niet alleen. Vanzelfsprekend maken wij in onze aanpak inzichtelijk hoe wij onze inwoners, 
verenigingen en ondernemers betrekken bij de aanpak en op welke wijze wij met onze veiligheidspartners samenwerken.

Tot slot moet voor iedereen onze veiligheidsaanpak duidelijk en merkbaar zijn. De sleutel tot succes ligt hierbij ook bij 
onze communicatie richting de Capellenaren, partners, ambtelijke organisatie en vanzelfsprekend de gemeenteraad.

Deze Capelse veiligheidsaanpak, dit IVB !V is een eerste, nieuwe stap!
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 1. Inleiding
“Veiligheid is van ons allemaal”. Daarmee begon de nota IVB3 uit 2011. De afgelopen jaren heeft 
het lokale veiligheidsbeleid zich daarom gericht op het gezamenlijk aanpakken van diverse 
veiligheidsthema’s, zoals overvallen, woninginbraken, jeugdoverlast en georganiseerde crimi-
naliteit. De maatregelen die voortvloeiden uit het IVB3 hadden en hebben tot doel om veiligheids-
risico’s te voorkomen of te verkleinen en de eventuele opgelopen (fysieke, mentale, financiële) 
schade te herstellen en waar mogelijk de daders te straffen. Denk aan het actieplan overvallen, 
de aanpak van huiselijk geweld, de inzet van de stadsmariniers in kwetsbare wijken, het instel-
len van cameratoezicht op Capelsebrug, de aanpak van ernstige woonoverlast en het opstarten 
van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de Capelse winkelgebieden. 

In de periode 2011-2014 hebben alle inspanningen van de politie, het jongerenwerk, de buurtpreventieteams, de stads- 
mariniers, het maatschappelijk werk, de gemeentelijke diensten, het openbaar ministerie in Capelle geleid tot de beoogde  
resultaten, namelijk een afname in de geregistreerde criminaliteit en een lichte verbetering van de veiligheidsbeleving.  
Dat is op zich goed nieuws maar geen reden om tevreden achterover te leunen. Want het valt ook op dat met name de High 
impact Crimes, zoals overvallen en veelvoorkomende delicten zoals autodiefstallen een weerbarstiger patroon laten zien. 

1.1  Sociaal beleid en sociale veiligheid
Op de Veiligheidsconferentie 2014 is gesproken over de definiëring van het begrip veiligheid. De combinatie van de 
begrippen ‘sociaal’ en ‘veiligheid’ bleek diverse interpretaties te kennen. Het begrip ‘veiligheid’ is zo ruim, denk alleen 
aan termen als voedselveiligheid, Arbo-veiligheid, externe veiligheid, fysieke veiligheid, brandveiligheid en verkeers- 
veiligheid, dat een nadere afbakening nodig is. Ook het begrip ‘sociaal’ is ruim. Betrokken op de mens wordt met sociaal 
vaak bedoeld: het hebben van gevoel voor de ‘noden’ (denk aan armoede, slechte huisvesting, geen baan of zinvolle  
dagbesteding etc.)  van anderen. Ook wordt het woord sociaal gebruikt als men wil zeggen dat iets betrekking heeft  
op de menselijke samenleving en maatschappij, bijvoorbeeld in sociale problematiek.

Sociale veiligheid als beleidsdomein richt zich niet op ‘de noden van de mensen’, maar op het voorkomen en 
bestrijden van ongewenst menselijk gedrag dat leidt tot overlast en criminaliteit. 
Sociale veiligheid gaat in de kern over risico’s die mensen, dieren en bedrijven lopen op schade als gevolg van 
(opzettelijk) menselijk handelen. Denk daarbij aan woninginbraken, autodiefstallen, overvallen op winkels,  
geweld tussen partners en woonoverlast. Het voorliggende sociale veiligheidsbeleid bevat de bijbehorende  
kaders, doelstellingen en strategie om deze risico’s te managen. 

Dat onwenselijk gedrag geïnitieerd of versterkt kan worden door sociale noden of maatschappelijke misstanden is tot op 
zekere hoogte evident. En dat is precies de reden waarom sociale veiligheid geen zelfstandig en losstaand beleidsveld is, 
maar een exponent van andere beleidsvelden (zoals het lokale armoedebeleid en het welzijnsbeleid). De gemeentelijke 
begroting kent vijftien (beleids)programma’s. Deze beleidsprogramma’s bepalen in sterke mate de lokale veiligheids- 
situatie. Een goed sociaal veiligheidsbeleid bestaat dus niet zozeer uit maatregelen ter bestrijding van armoede,  
schooluitval, slechte huisvesting en andere sociale  misstanden, maar stimuleert de beleidsbepalers en bestuurlijke 
portefeuillehouder van andere beleidsprogramma’s beleid te vormen mét aandacht voor de effecten op de lokale veilig-
heidssituatie. De kaders voor het sociale beleid van de gemeente worden bepaald in programma’s  zoals het programma 
‘Werk en inkomen’, het programma ‘Onderwijs’ en het programma ‘Sociale infrastructuur’.  Want als je lang genoeg 
wacht, wordt alles vanzelf een veiligheidsprobleem.

1.2   De weg naar een integraal veiligheidsbeleid 2015 – 2018 en  
een veiliger Capelle

Ten behoeve van het nieuwe integrale veiligheidsbeleid is wederom de vraag aan de orde welke veiligheidsrisico’s de  
komende jaren met voorrang aangepakt dienen te worden. Het IVB3 vormt daarbij het vertrekpunt. De diverse veilig-
heidspartners hebben een bijdrage geleverd aan het nieuwe IVB. Daarnaast heeft een aantal partners recent vanuit hun 
eigen taak en rol relevante beleidskaders geformuleerd, zoals het meerjaren beleidsplan van de regionale politie-een-
heid Rotterdam en het beleidsplan 2013-2017 van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR).
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1.3  Veiligheidsconferentie 2014
Tijdens de Veiligheidsconferentie 2014 is samen met veiligheidspartners uitgebreid van gedachten gewisseld over de 
Capelse veiligheidssituatie, de ontwikkelingen die op ons afkomen en hoe de financiële middelen de komende periode 
aangewend zouden moeten worden. Vanuit meerdere partners is benoemd dat integrale beleidsvorming en het geza-
menlijke aanpakken van veiligheidsproblemen zeer wenselijk en noodzakelijk is. Er zijn wensen uitgesproken voor de 
toekomst: zoals het realiseren van een Capels veiligheidsnet in plaats van een veiligheidsketen, de ontschotting van 
budgetten, cameratoezicht 3.0 en meer gebruik maken van social media.

1.4  Uitvoeringsprogramma
Burgers, overheid en bedrijven hebben allen als veiligheidspartners een eigen rol in de uitvoering van het IVB. De mate 
waarin en de wijze waarop deze partners hun bijdrage leveren in de uitvoering, is van groot belang op het beoogde effect 
van het IVB. Dat is namelijk de reductie van de veiligheidsrisico’s in brede zin, met als zichtbaar resultaat minder geregi-
streerde criminaliteit en een hogere beleving van veiligheid. De wijze waarop de gemeente en haar partners de komende 
jaren aan veiligheid werken, wordt elke twee jaar vastgelegd in een uitvoeringsprogramma.

Veilige gemeente: is meten weten?

Sociale veiligheid kent in zekere zin geen gestandaardiseerde meetlat om te bepalen hoe veilig een gemeente is. 
Daar waar mensen samen wonen, werken en leven zullen fricties ontstaan die in sommige gevallen tot sociale 
onveiligheid leiden. Veel onveiligheid is het gevolg van menselijk gedrag en het is een zoektocht in welke mate dit 
gedrag door de overheid of door burgers zelf effectief is bij te sturen. Betekent één woninginbraak per jaar min-
der, dat de gemeente veiliger is geworden, of is dat pas bij tien? Of is dat juist niet van invloed, maar zou de mate 
van veiligheid afgemeten moeten worden aan het aantal woningen dat goede beveiligingsmaatregelen heeft? 
De inspanningen die de burgers, de gemeente en haar partners verrichten, leiden in de rationele werkelijkheid 
tot een afname van misdrijven en onveiligheidsgevoelens. Het is algemeen aanvaard dat de veiligheidssituatie 
wordt afgemeten aan de omvang van de geregistreerde criminaliteit en de veiligheidsbeleving. Het is goed om in 
gedachte te houden dat de maatschappelijke mechanismes die hierop van invloed zijn, zeer complex zijn.

Het versterken van het Capelse IVB gebeurt daardoor niet zozeer in het meer, beter of anders inventariseren van 
de veiligheidsrisico’s, zoals het aantal overvallen en inbraken. De grotere winst is te behalen in het onderkennen 
van de triggers die de oorzaak zijn van het menselijk handelen dat leidt tot crimineel gedrag en tot preventiege-
drag. En het daaropvolgende inzicht of en hoe deze gedragingen zijn te beïnvloeden. 

1.5  Leeswijzer
Hoofdstuk 2 markeert de huidige stand van zaken op vijf veiligheidsvelden van het Capelse IVB. Onder de noemer Denken 
schets hoofdstuk 3 een aantal trends en ontwikkelingen die de komende jaren naar verwachting van invloed zijn op 
de veiligheidsbeleving, de omvang van de geregistreerde criminaliteit en de Buurtindex-scores en daarmee ook op de 
doelstellingen van het IVB!V. 
Onder de noemer Durven werkt  hoofdstuk 4 de elementen uit die tezamen de Capelse veiligheidsstrategie voor de 
komende 4 jaar vormen. Daarbij is de visie ‘Capelle is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is’ leidend. 
Dat wordt bewerkstelligd door samen te werken met de Capellenaar en door sociale veiligheid als een gemeentebrede 
opgave te zien zowel beleidsmatig als financieel. 
Onder de noemer Doen beschrijft hoofdstuk 5 de ingrediënten voor de organisatie die uitvoering geeft aan het 
veiligheidsbeleid. Daarbij is veel aandacht voor maatregelen met (bewezen) werkzame bestanddelen die zich richten op 
de wortels van een veiligheidsprobleem. Daarnaast wordt de inzet van stadsmariniers, die in het IVB3 zijn geïntroduceerd 
als snelle interventiekracht en herstelkracht gecontinueerd en uitgebreid.   
Ten slotte bevat hoofdstuk 6 een financieel overzicht van het beleidsproduct Integraal Veiligheidsbeleid uit de reeds door 
de raad vastgestelde programmabegroting 2015-2018.  
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 2. De huidige Capelse 
  veiligheidssituatie in cijfers

Uit de recente partijprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 en het coalitieakkoord 2014-2018 blijkt 
het lokale belang voor sociale veiligheid. Het coalitieakkoord 2014-2018 stelt: 

“De aandacht voor veiligheid mag ook de komende vier jaar niet verslappen. Er zal opnieuw een 
wethouder integrale veiligheid zijn die samen met de burgemeester zorgt voor een nog veiliger 
Capelle. Daartoe zal ingezet worden op de fysieke en de sociale veiligheid. Extra aandacht zal 
worden geschonken aan de veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid).” 

Deze belofte van nog meer veiligheid roept de vraag op hoe het is gesteld met het huidige veiligheidsniveau. In het vervolg 
van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de veiligheidssituatie op deze vijf veiligheidsvelden die in het IVB3 zijn geïntrodu-
ceerd.

Veiligheid in de improvisatiemaatschappij

Het is inmiddels ruim 10 jaar geleden dat in 2002 het eerste kabinet Balkenende aantrad en het programma Naar 
een veiliger samenleving lanceerde. Eén van de centrale doelstellingen was een reductie van de criminaliteit en 
overlast met 25% in de periode 2006-2010 ten opzichte van 2002. Dat leek destijds een bijna onrealistische kijk 
op de bestaande veiligheidsproblematiek. In 2007 en de daarop volgende jaren is een substantiële reductie van 
de criminaliteit en overlast gerealiseerd.1 De behaalde resultaten wekten de indruk dat het werk gedaan was: 
Nederland was (cijfermatig) substantieel veiliger geworden tot op een voorheen ondenkbaar niveau. 

De roep vanuit de samenleving richting de landelijke en de lokale overheid om meer veiligheid leek en lijkt echter 
nog steeds niet afgezwakt. Hans Boutelier signaleerde in 2002 reeds een utopisch verlangen naar veiligheid. 2 In 
2011 constateerde hij dat het verlangen naar meer veiligheid nog immer toeneemt. Op de Veiligheidconferentie 
2014 heeft hij toegelicht waarom anno nu veiligheid (nog steeds) een dominant perspectief is in onze huidige net-
werkmaatschappij: de reële kans om slachtoffer te worden, de hoge politieke inzet en de culturele ontwikkeling 
in onze samenleving zijn dé factoren waarom veiligheid nog steeds één van de belangrijkste maatschappelijke 
issues is. 

2.1  Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving

Positieve ontwikkeling van de objectieve en subjectieve veiligheid
Sinds 2003 kent Capelle aan den IJssel een lokaal veiligheidsprogramma. De ontwikkeling van de sociale veiligheid in 
Capelle volgde het afgelopen decennium de landelijk trend. De objectieve veiligheid is toegenomen, afgemeten aan de 
ontwikkeling van geregistreerde criminaliteit. In 2000 registreerde de politie nog 6.652 meldingen en aangiften. Zes jaar 
later was dit aantal gedaald naar 5.425 en in 2013 naar 3.923. Dat is een daling van maar liefst 35%. En in 2014 regi-
streerde de politie 3.696 misdrijven (zie ook bijlage 1).

De subjectieve veiligheid, oftewel de veiligheidsbeleving van de inwoners, is ook verbeterd. Het percentage inwoners dat 
aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt lag in 2001 op 43%. Het percentage was in 2005 gedaald naar 
34%, in 2011 naar 32% en in 2013 naar 30% (zie ook bijlage 2). De veiligheidsbeleving is dus met meer dan 10% verbeterd.  

Overlast: aantal meldingen bij politie neemt af, ervaring als buurtprobleem schommelt
Uit de bevolkingsmonitor blijkt dat de afgelopen 10 jaar de bewoners diverse vormen van overlast als probleem ervaren. 
Het gaat dan om zaken als overlast van jongeren, hondenpoep, zwerfafval, geluidsoverlast etc. De buurtmonitor laat zien 
dat het rapportcijfer voor de mate waarin overlast als groot probleem wordt ervaren de afgelopen 10 jaar licht schommelt 
tussen de 2,5 en de 2,7.
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Bij nadere bestudering blijkt jongerenoverlast en aanwezigheid van graffiti afgenomen. Deze daling komt ook naar voren 
uit de registraties van de politie. Het aantal meldingen van jeugdoverlast nam daar af van 520 meldingen in 2010, 382 
meldingen in 2011 en 417 meldingen in 2012 naar 339 meldingen in 2013. En tot en met oktober 2014 registreerde de 
politie 262 meldingen van jeugdoverlast.
De aanpak van woonoverlast was één van de prioriteiten uit het IVB3. In 2011 is gestart met de aanpak Woonoverlast. 
Uit de evaluatie van de startperiode (juli 2011-oktober 2012) bleek dat 86 meldingen in behandeling zijn genomen. In die 
periode zijn drie gele (laatste waarschuwing) en vier rode kaarten (huurovereenkomst ontbinden of (koop)woning tijdelijk 
sluiten) uitgereikt. Vanaf 2012 tot en met oktober 2014 zijn er in totaal 152 woonoverlast meldingen behandeld, waarvan 
er dertien gele en één rode kaart.

Ter handhaving van de openbare orde en het bestrijden van overlast heeft de burgemeester een aantal bevoegdheden.  
Sommigen zijn geoperationaliseerd via  het opstellen van beleidsregels op basis van de Voetbalwet en de gebiedsont-
zegging Apv. Op verzoek van de politie is het opleggen van een gebiedsontzegging Apv eind 2012 aan de politie gemanda-
teerd.

De hot crimes – jaarlijkse fluctuaties, nog geen duidelijk dalende trends
Eén van de doelstellingen van het IVB3 was het terugdringen van het aantal woninginbraken, overvallen en winkeldief-
stallen. Deze vormen van criminaliteit worden ook zeer actief bestreden door de politie en het OM in het kader van de 
aanpak High Impact Crime-delicten (HIC). Samen met een aantal andere Veel Voorkomende Criminaliteit-delicten (VVC) 
vormen deze een substantieel aandeel van de geregistreerde criminaliteit in Capelle.

Tabel 1 laat de ontwikkeling zien van een aantal HIC/VVC-delicten zoals auto-inbraken, woninginbraken en straatroven 
de afgelopen 4 jaar. Het aantal auto-inbraken en woninginbraken kent een trendmatige daling over de afgelopen peri-
ode. Via het projectplan Woninginbraken 2013 is getracht om meer woningen zich beter te laten beveiligen. In juli 2014 
beschikten 2.784 Capelse woningen over een Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW-certificaat.]3 In samenwerking met 
de projectontwikkelaar zijn in 2014 de nieuwbouwprojecten aan de Merellaan (23 woningen) en aan de Narcisstraat (55 
woningen) allen voorzien van een PKVW-certificaat Veilige Woning.

Voor de andere delicten is geen duidelijke trend te ontdekken. Het aantal fietsdiefstallen, autodiefstallen, zakkenrollerij, 
winkeldiefstallen, bedrijfsinbraken en straatroven laat de afgelopen periode schommelingen zien. Het aantal overval-
len is de afgelopen periode toegenomen. Een andere opvallende ontwikkeling is de stijging van het aantal vernielingen 
in 2012 gevolgd door een sterke daling in 2013. Hier blijkt sprake te zijn van een registratie-effect als gevolg van een 
gewijzigd aangiftebeleid van de RET en een andere wijze van registreren van deze aangiften door de politie. In 2014 zijn er 
analyses gemaakt van de straatroven en de voertuigcriminaliteit. Deze analyses zijn besproken in de stuurgroep Veilig en 
worden betrokken bij het uitvoeringsprogramma 2015-2016.

De hot spots - Buurtindex
Over de breedte heeft de Capelse veiligheidssituatie zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld. Deze ontwikkeling geldt 
echter niet voor alle buurten in eenzelfde mate. Capelle kent 81 buurten. In de buurtindex komen elf buurten naar voren die 
relatief slechter scoren dan het gemiddelde van Capelle aan den IJssel.4, 5 (zie ook tabel 2) In tien van deze elf wijken scoort 
de dimensie veiligheid structureel slechter. Daarnaast zijn er zes buurten waar de dimensie veiligheid structureel slechter 
scoort, maar waar de buurtindexscore als geheel niet slecht(er) scoort. In 2011 zijn de stadsmariniers aan de slag gegaan 
in de Uiverstraat en het Maria Daneels erf. Dit heeft onder andere geleid tot cameratoezicht op het Maria Daneels erf en 
een verbeterde samenwerking met de bewonersgroep 747 uit de Uiverstraat. De afgelopen periode zijn de stadsmariniers 
in een aantal buurten, zoals de Hovenbuurt/Hoekenbuurt, de Diepen buurt, de Operabuurt en Gebouwenbuurt, actief.

Geweld in afhankelijkheidsrelaties schommelt
Geweld in afhankelijkheidsrelaties kent sinds de komst van de Wet tijdelijk huisverbod een gestructureerde aanpak. Het 
aantal incidenten van huiselijk geweld lijkt sinds 2010 een afnemende trend te hebben (zie ook tabel 3). In 2010 zijn er 
571 incidenten gemeld en 500 in 2012. Het aantal incidenten dat als misdrijf is bestempeld, lijkt deze trend van het aantal 
incidenten te volgen, behalve in 2012. Opvallend is dat in 2013 een sterke afname is geregistreerd van zowel het aantal 
incidenten als het aantal misdrijven. Deze daling is ook besproken in het Districtelijk VeiligheidsOverleg (DVO) Rijnmond 
Oost, maar er is geen aanwijsbare reden voor deze daling naar voren gekomen. Het aantal aangehouden verdachten is in 
deze periode vrij stabiel en schommelt jaarlijks rond de honderd personen. Desondanks behoort Capelle in de regionale 
eenheid Rotterdam nog steeds tot de gemeenten met relatief veel misdrijven van huiselijk geweld.
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2.2  Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid
De omvang van de Capelse jongeren is de afgelopen 10 jaar stabiel: 29% a 30% van de bevolking, zo’n 19.000 inwoners, is tussen 
de 0 en 24 jaar. Slechts een zeer beperkt aantal jongeren komt in beeld als het gaat om (structurele) betrokkenheid bij overlast en 
criminaliteit, bijvoorbeeld als lid van een problematische jeugdgroep of als verdachte van het plegen van strafbare feiten. 

Aantal meldingen van jeugdoverlast daalt, maar fluctueert in de ervaring van bewoners
Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie laat sinds 2010 een dalende lijn zien. In 2010 van 520 meldingen naar 383 
in 2011. In 2012 was een lichte toename naar 417 en in 2013 was het gedaald naar 339 meldingen. Tot en met oktober 2014 
lag het aantal melden op 262. Uit de bevolkingsmonitor blijkt dat in de afgelopen 10 jaar het percentage inwoners dat vindt dat 
jongerenoverlast vaak/soms in hun eigen buurt voorkomt, schommelt tussen de 49% en de 55%. In 2003% was het percentage 
53%, in 2009 55% en in 2011 50%. 

Jeugdcriminaliteit en groepsaanpak Beke
De afgelopen jaren was de Beke-methodiek leidend bij de aanpak van overlastgevende en criminele jongeren. Op basis van de 
shortlist van de politie worden overlastgevende, hinderlijke en criminele groepen geprioriteerd. In 2011 waren er drie overlast-
gevende jeugdgroepen; de Kerklaangroep, de Stationspleingroep en de Atolpadgroep. Eind 2014 waren er drie overlastgevende 
groepen ‘geprioriteerd’: de Schenkelgroep, de Nabuccogroep en de Middelwateringgroep.

Aanpak individuele jongeren 
Jongeren die relatief eenvoudige overtredingen hebben begaan, kunnen als sanctie een taakstraf via Bureau Halt opgelegd 
krijgen. Het aantal jongeren dat de afgelopen periode zo’n taakstraf heeft ondergaan is schommelt jaarlijks tussen de 68 (2010) 
en 57 (2013).

Sinds 2009 kent de gemeente een GOSA-regisseur in het kader van het Gemeentelijk Overleg Sluitende Aanpak. De gemeen-
te is een samenwerkingsverband aangegaan met de politie en Bureau Jeugdzorg om een sluitende aanpak van risico- en 
probleemjongeren tussen de 0 en 23 jaar te realiseren en een juridische basis te creëren om over deze jongeren gegevens uit 
te wisselen. Niet alleen jongeren die overlast veroorzaakten moesten aandacht krijgen, maar ook jongeren die door externe 
oorzaken in de knel kwamen. Het aantal casussen dat de afgelopen periode bij het GOSA zijn binnen gekomen, schommelt 
jaarlijks tussen de 50 (2013) en 65 (2010).

politiekids - aan het werk met snelheidsmeter
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Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond (VHRR) is een netwerksamenwerkingsverband die partners uit de strafrechtketen, de 
zorgketen, gemeentelijke partners en bestuur verbinden in de aanpak van complexe problematiek. Het VHRR heeft een casus-
overleg Jeugd, waar criminele jongeren worden besproken in het kader van een persoonsgebonden aanpak (PGA).  Vanaf mei 
2013 zijn er circa  40 jongeren en hun systeem (familie) tijdens het casusoverleg  besproken. In de periode januari tot en met 
augustus 2014 zijn er 21 jongeren besproken. Daarnaast zijn er in deze periode 34 Capelse jongeren besproken in het afdoe-
ningsoverleg. In het afdoeningsoverleg komen alle individuele processen-verbaal tegen jeugdige verdachten op tafel. Als een 
verdachte voor de eerste keer een proces-verbaal heeft gekregen, wordt een passende afdoening bepaald. Dit is bijvoorbeeld 
een uitnodiging om op het parket te verschijnen voor een OTP-zitting (oproep ten parkette) waar een taakstraf en /of boete 
wordt opgelegd.

Een aantal kinderen en jongeren ondervindt ernstige problemen doordat zij een lager IQ en beperkte sociale redzaamheid heb-
ben. We spreken dan van een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). De aandacht voor LVB jongeren is de laatste jaren toegeno-
men. Diverse leden van de Beke-groepen blijken te kampen met LVB-problematiek. Dit geldt ook voor jongeren die besproken 
zijn in het Veiligheidshuis. De precieze omvang van het aantal Capels (probleem)jongeren met LVB-problematiek is niet bekend. 
In het uitvoeringsprogramma 2015-2016 zal dit thema nader worden uitgewerkt.

Politiekids
Eind 2013 is gestart met de ‘installatie’ en inzet van 17 politiekids die woonachtig zijn in de wijk Schollevaar. Naast het feit dat 
politiekids een leuke en educatieve actie voor kinderen is, versterkt het ook de sociale cohesie op alle niveaus in de buurt. 
Kinderen tussen de 6 en 10 jaar zijn namelijk vaak nog toegankelijk en beïnvloedbaar. Instanties maken nog “indruk”. De 
politie ervaart dat criminele activiteiten op steeds jongere leeftijd worden gepleegd. Het gevoel bestaat ook dat de aard van de 
misdrijven “zwaarder” zijn. Ook bij zogenaamde first-offenders. Daarnaast zijn jongeren menigmaal moeilijk aanspreekbaar. 
Dikwijls komen deze jongeren uit kwetsbare gezinnen of verkeren ze in een kwetsbare omgeving. Daarom is het van belang om 
proactief en op een positieve wijze met deze kinderen in contact te komen en hen te laten zien wat de regels zijn en waarom. 
Het project wordt in 2015 voortgezet.

Cameratoezicht
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Jeugd, alcohol en drugs
Middelengebruik is één van de factoren die van invloed is op het ontstaan van criminaliteit. De GGD-monitor Gezondheid  
in Kaart geeft (beperkt) inzage in het gebruik van drugs en alcohol. Hieruit  blijkt dat het drugsgebruik onder 12-13 
jarigen de afgelopen jaren stabiel en laag is. Het experimenteren met alcohol lijkt sterk toegenomen in 2014 ten opzichte 
van 2010, maar het regelmatig en overmatig nuttigen van alcohol  is afgenomen.

Veilig in en om school - Cyberpesten
Pesten is een probleem dat al jaren bestaat. Naast het traditionele pesten worden kinderen ook gecyberpest. Deze nieu-
we vorm van pesten is het gevolg van toename in gebruik van elektronische middelen. Een inventarisatie naar de aard en 
omvang van cyberpesten en mogelijke interventiemogelijkheden was een doelstelling uit het IVB3. Uit deze eerste inven-
tarisatie uit 2014, welke afgezet is tegen het landelijk gemiddelde, is gebleken dat er sprake is van cyberpesten op VMBO 
scholen. Hierop zijn interventiemogelijkheden kansrijk, onder voorwaarde dat een combinatie van interventies gemaakt 
wordt zodat minder extra uren hoeven worden ingezet.

2.3 Veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid

Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen
Capelle kent een aantal winkelgebieden, zoals de Koperwiek, de Terp, de Scholver en het Maria Daneels erf en een 
aantal bedrijventerreinen, waaronder het Hoofdweggebied en Capelle-west. Zoals in tabel 1 is te zien, is het aantal be-
drijfsinbraken de afgelopen periode afgenomen. Het aantal winkeldiefstallen daalde in 2013 aanzienlijk, maar de cijfers 
over 2014 laten zien dat het aantal in 2014 op eenzelfde niveau is geëindigd als in 2011 en 2012. De afgelopen periode 
is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ingezet. Dat heeft er toe geleid dat winkelcentra de Koperwiek, de Terp en 
de Scholver een KVO-ster hebben behaald. In 2014 is bovendien een pre-KVO opgestart in het winkelgebied rondom de 
Puccinipassage in s-Gravenland. Daarnaast is in 2012 stand alone cameratoezicht geplaatst op het Maria Danneels erf. 
Uit een evaluatie in 2013 blijkt het veiligheidsgevoel bij de ondernemers op het Maria Daneels erf verbeterd als gevolg 
van het cameratoezicht. Daarom is het cameratoezicht verlengd tot 1 oktober 2015.
Het bedrijfsleven in het Hoofdweggebied werkt aan het bevorderen van veiligheid via de stichting Bedrijfsinvesteringszo-
ne Capelle. Het hoofdweggebied heeft een KVO-ster voor bedrijventerreinen. Anno 2014 zijn er plannen voor het instellen 
van camerabewaking in een collectief verband.  

Veilig uitgaan
Capelle kent geen grote uitgaansscene. Sinds 2012 dienen alle horecarichtingen te beschikken over een exploitatiever-
gunning. Per 2014 zijn er circa honderd exploitatievergunningen verleend en circa veertig Drank- en Horeca Wetver-
gunningen. De raad heeft eind 2013 via een motie de burgemeester verzocht om een horecaconvenant af te sluiten met 
de horecabranche. Vanuit de horecabranche was weinig animo. De branche heeft geen actieve ondernemersvereniging 
bijvoorbeeld een locale afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland. Daarom is het college voornemens om de op-
richting van zo’n platform te stimuleren. Dit wordt meegenomen bij de tot stand koming van het Preventie- en Handha-
vingsplan Alcohol, welke naar verwachting wordt aangeboden aan de raad in het 1ste kwartaal van 2015. De mogelijkheid 
voor cameratoezicht op het stadsplein en het toepassen van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan worden betrokken bij het 
opstellen van het uitvoeringsplan.

2.4 Veiligheidsveld Fysieke veiligheid
Onze gemeente maakt deel uit van een regio met een sterk variërend fysiek veiligheidsprofiel. De gemeente Capelle  
aan den IJssel wordt gekenmerkt door een jong stedelijk risico met aanwezigheid van kleine industrie. Transportassen  
doorsnijden en omarmen onze gemeente. De organisatie van de brandweerzorg is belegd bij de Veiligheidsregio  
Rotterdam-Rijnmond (VRR). In 2013 is de brandweer 694 keer opgeroepen voor een incident. In 61 gevallen ging het 
om een binnenbrand. Het automatisch brandalarm werd 294 keer geactiveerd, inclusief loos alarm. Overige incidenten 
betreffen hulpverlening en assistentie aan de ambulance. Tweemaal was sprake van een bijzonder incident waarbij een 
speciale crisisstaf werd ingericht, een Commando Plaats incident (CoPI). Een CoPI wordt ingezet als de ernst en/of om-
vang van het incident vraagt om centrale commandovoering over alle hulpdiensten. In een korte periode ging het om een 
twee incidenten waarbij toevalligerwijze in beide gevallen het ziekenhuis in het effectgebied was gelegen.
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De zorg voor brandveiligheid valt onder de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders (art. 2 Wet 
Veiligheidsregio’s). De uitvoering van taken op het gebied van brandweerzorg is deels wettelijk overgedragen aan de Veilig-
heidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Een dienstverleningsovereenkomst tussen onze gemeente en de VRR regelt dat laatst 
genoemde controletaken (toezicht) uitvoert op het gebied van brandpreventie. De feitelijke handhaving (sanctioneren) wordt 
door de gemeente uitgevoerd. 

In het overleg dat de burgemeester periodiek met de VRR/clustercommandant van de brandweer heeft, is het sturingsvraag-
stuk m.b.t. toezicht en handhaving aan de orde gekomen. Niet de wijze waarop de brandveiligheid wordt geborgd (hoe?), maar 
de keuze en prioritering (wat, wanneer?). Hieruit kwam de wederzijdse behoefte om een Capelse strategie voor brandveiligheid 
te bepalen en beleidsmatig het toezicht op het brandveilig ontvluchten van (kwetsbare) gebouwen vast te leggen. Via het opstel-
len van de notitie Toezicht brandveilig ontvluchten van gebouwen is eind 2014 invulling gegeven aan deze behoefte.

Binnen de rampenbestrijding staat de organisatie van de gemeentelijke taakuitvoering op de agenda. Nederlands onderzoek 
wijst uit dat de taakuitvoering efficiënter kan, door een gericht hulpaanbod te organiseren voor hen die het nodig hebben, en 
daarbij zelfredzaamheid te stimuleren. De VRR heeft de nieuwe inzichten verwerkt in haar geactualiseerde regionale crisisplan. 
De gewijzigde gemeentelijke taakuitvoering wordt begin 2015 binnen de gemeente geïntroduceerd. Binnen de beleidsperiode 
van het IVB3 zijn er in onze gemeente geen noemenswaardige incidenten geweest waarbij de rampenbestrijdingorganisatie 
moest worden ingezet. Wel zijn er jaarlijks enkele openbare orde voorvallen waarbij medewerkers van unit veiligheid, commu-
nicatie en/of stadsbeheer taken uitvoeren. Het gaat dan vaak om voorvallen waarbij aandacht voor omwonenden noodzakelijk is 
om onrust te voorkomen of te beperken.

2.5  Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
In de afgelopen periode is er meer aandacht gekomen voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, zoals hennepteelt, 
mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is veelal niet direct zichtbaar, maar 
heeft een ontwrichtende werking op de samenleving en ondermijnt de rechtstaat. Deze vormen van georganiseerde criminali-
teit hebben ernstige gevolgen voor burgers en bedrijven in de gemeente. In de eerste plaats voor degene die slachtoffer is van 
uitbuiting, afpersing, misbruik of fraude. Maar ook voor anderen: de maatschappelijke integriteit wordt aangetast, de leefbaar-
heid, veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers wordt beïnvloed en de lokale economie wordt verstoord. Het gevaar dreigt 
dat criminelen zich, met crimineel vermogen, stevig vestigen in de bovenwereld en zich hier een machtspositie verwerven, 
waarbij de overheid ongewenst faciliteerder is of wordt van malafide en criminele praktijken. Capelle is niet gevrijwaard van 
dit risico. Dit bleek in 2014 bijvoorbeeld uit de ontdekking van een ‘geld witwascentrale’ in het Hoofdweggebied en de illegale 
prostitutie aan het Ringspoor.

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit door in de eerste plaats 
goede aandacht te hebben voor de integriteit van aanvragers van vergunningen of subsidies en anderen waaraan diensten 
worden verleend of zaken mee worden gedaan. Daarom heeft de gemeente de Bibob-beleidsregel 2014 op basis van de wet 
Bevordering Integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur vastgesteld. Daarmee heeft het college aangegeven in welke 
gevallen de gemeente een bibob-toets zal uitvoeren. Dat heeft er onder andere toe geleid dat bij alle aanvragen voor een  
horecavergunning een bibob-toets wordt uitgevoerd. Tot op heden heeft de gemeente na het uitvoeren van de eigen bibob- 
toets nog geen advies hoeven op te vragen bij het Landelijk Bureau Bibob. 

Polarisatie en radicalisatie
Als gevolg van de ontwikkelingen op het wereldtoneel is ook in Capelle het thema van polarisatie en radicalisering nadrukke-
lijker op de agenda gekomen. Bijvoorbeeld door de discussie over terugkeer van Syrië-gangers. In de afgelopen periode is de 
Stadsmarinier twee keer ingezet nadat een Syriëganger en een Irak-ganger in Capelle waren gesignaleerd. 

Zowel de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) als onze regionale partners benadrukken het 
belang van alertheid op signalen van radicalisering en op risico’s van uitreizen naar Irak en Syrië. Met name de terugkeer van ji-
hadreizigers kan een acuut veiligheidsrisico opleveren. Het dagelijks bestuur van de regionale eenheid Rotterdam heeft daarom 
eind 2014 besloten om rond het thema jihadisme een adequate communicatiestructuur te organiseren tussen de gemeenten in 
de regio en de politie. Daarnaast zal de komende tijd de nadere uitwerking moeten plaatsvinden van  het beeld van de landelij-
ke situatie, de kabinetsaanpak, de rollen van de NCTV en van de verschillende lokale veiligheidspartners en het beleid van de 
gemeenten.
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 3. Denken: 
  trends & ontwikkelingen 
  voor veiligheid

3.1  Inleiding
Veiligheid ontstaat niet in een laboratorium. Fysieke, menselijke en politieke factoren hebben hun invloed op de objec-
tieve en subjectieve veiligheid. Een aantal maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben naar verwachting een 
substantiële invloed op de lokale veiligheidssituatie. Ze hebben dan mogelijk gevolgen voor de geregisteerde criminali-
teitscijfers, de veiligheidsbeleving, de buurtindexscore, de samenwerking met partners of op de prioritering en agen-
davorming. In het vervolg van dit hoofdstuk worden zes van deze trends en ontwikkelingen in kaart gebracht.

3.2    Demografisch en sociaal-economische ontwikkelingen van 
 invloed op buurtindex
De omvang van de bevolking schommelt de afgelopen 10 jaar rond 66.000 inwoners. Naar verwachting zal deze omvang 
de komende jaren niet sterk veranderen. De samenstelling begint wel te veranderen. Het aandeel inwoners met een 
niet-Nederlandse etniciteit zal naar verwachting verder toenemen, evenals het aandeel ouderen. Verder is het aandeel 
eenoudergezinnen sterk toegenomen en lijkt deze trend de komende jaren eerder toe dan af te nemen. (zie ook tabel 5) 

Sinds 2008 verkeert de Nederlandse economie in zwaar weer. In 2014 (b)lijken tekenen van economisch herstel zichtbaar, 
maar de afgelopen periode heeft zijn wissel getrokken op de werkgelegenheid, deelname aan het arbeidsproces en het 
inkomen van Capelse burgers. In een aantal buurten lijkt sprake van een cumulatie van dergelijke problemen, die in 
sommige gevallen leiden tot een bestaan rond of onder de armoedegrens. In cijfermatige zin blijkt het aantal huishou-
dens of Capellenaren zonder werk of met een uitkering beperkt te schommelen. Het lijkt er met name op dat personen 
die het al lastig hadden, nog dieper in de problemen zijn geraakt. Deze factoren, met name daar waar sprake is van 
cumulatie in bepaalde buurten, zijn van invloed op de buurtindexscore. Tijdens de Veiligheidsconferentie 2014 is in de 
workshop Trendwatching gewezen op een te verwachte lichte toename in de migratie, waarbij toekomstige ontwikkeling 
en incidenten in Midden-Oosten zullen leiden tot een groei van deze reeds aanwezige bevolkingsgroepen in Capelle. 

3.3  Buurten in transformatie met gevolgen voor veiligheidsbeleving
Er zijn in Capelle nog altijd een aantal buurten in transformatie. Ze veranderen van een homogene autochtone gemeen-
schap naar een multiculturele buurt. In bijvoorbeeld de Florabuurt, Hoeken en Hoven/Wiekslag is dit proces reeds  
doorlopen. In de wijken met oudere, kleine eengezinswoningen is dat proces nu ook terug te zien: bijvoorbeeld in de  
Bloemenbuurt maar ook in Capelle West zijn de eerste tekenen zichtbaar en ook de Oude Plaats is in dit opzicht kwetsbaar. 
Dergelijke processen gaan gepaard met een gevoel van ontheemding, de introductie van andere waarden en normen en dus 
gevolgen voor de  veiligheidsbeleving. Deze buurten komen ook naar voren in de Buurtindex die relatief slecht scoren. 

3.4    Woonoverlast: hardnekkige & complexe problematiek & van invloed op 
veiligheidscijfer

De afgelopen periode is het voorkomen en bestrijden van woonoverlast één van de speerpunten van het IVB3 geweest. 
Dergelijke vormen van overlast blijken in de praktijk hardnekkig, complex en lastig te beteugelen. De lijst van casussen 
bleek in de afgelopen periode stabiel van omvang. Dat is enerzijds positief in de zin dat in algemene zin de omvang van 
het probleem niet groter is geworden. Anderzijds is het teleurstellend dat het lastig blijkt om een structurele daling in 
het aantal casussen te realiseren. Dat betekent dat deze problematiek ook de komende jaren aanwezig zal zijn en dus 
ook in  de veiligheidscijfers naar voren zal komen.

Daarnaast zijn er ontwikkelingen gaande die de kans op toename van het aantal casussen vergroot. In het kader van de 
scheiding van Wonen en Zorg en de transformaties in de zorgsector moeten meer mensen zelfstandig (blijven) wonen, 
wordt de zorg of dagbesteding minder of moet meer beroep worden gedaan op mantelzorg. Het kan dan gaan om 
mensen met verslavingsproblematiek, psychiatrische patiënten of bijvoorbeeld om dementerende ouderen (hoe veilig is 
bijvoorbeeld een gasfornuis voor deze groep). Het is nog onduidelijk hoe groot het effect van de transformaties zal zijn. 
Belangrijk om dit punt regelmatig te blijven monitoren en er gezamenlijk acties op uit te voeren.
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3.5  De drie decentralisaties van invloed op samenwerking en beleidsagenda en 
prioritering

Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet Maatschappelijk ondersteuning, de 
Participatiewet en de wet op de Jeugdzorg. Met het overhevelen van deze verantwoordelijkheden naar de gemeente is de 
verwachting dat daarmee meer ruimte is voor lokaal maatwerk en kwalitatief betere uitvoering van de regelgeving. Ten 
behoeve van de financiering van de nieuwe verantwoordelijkheden ontvangt de gemeente een uitkering uit het deelfonds 
Sociaal Domein. Dit fonds is een onderdeel van het gemeentefonds. 

Deze decentralisaties zullen naar verwachting de komende jaren veel aandacht en energie vragen van de gemeente. De 
komende jaren zal moeten blijken in hoeverre de beschikbare middelen afdoende zijn voor de uitvoering van de nieuwe 
gemeentetaken. Daarnaast zal de nieuwe structuur te maken krijgen met kinderziektes. Met name de taken die volgen 
uit de wet op de Jeugdzorg, waaronder de Jeugdhulpplicht zijn van invloed op maatregelen die de veiligheid bevorderen. 

3.6  Regionale samenwerkingsverbanden van invloed op prioritering lokale 
beleidsagenda 

In de afgelopen beleidsperiode zijn diverse bestaande regionale samenwerkingsverbanden geïntensiveerd en zijn nieuwe 
samenwerkingsverbanden ontstaan. Sinds 2011 neemt Capelle deel aan casusoverleggen in het Veiligheidshuis Rotter-
dam-Rijnmond (VHRR). Sinds 2010 is Capelle aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Rotter-
dam-Rijnmond  (RIEC-RR) en neemt deel/heeft deelgenomen aan de werkgroepen Mensenhandel en Prostitutie. En in 
2013 is de Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) ingesteld waar de gemeente een financiële bijdrage aan levert. 

De verwachting is dat dergelijke samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, politie, OM en andere ketenpartners een 
steeds prominentere rol in gaan nemen in de beleidsagendering. Wij willen optimaal gebruik maken van de beschikbare 
kennis en kunde van deze samenwerkingsverbanden, en er actief in participeren. Tegelijkertijd willen we waken voor  
het risico dat de samenwerkingsverbanden niet te zeer (af)leidend worden in de agendering van de lokale veiligheids- 
prioriteiten en fungeren als een soort van nieuwe ‘bestuurslaag’. 

3.7  Komst Nationale Politie van invloed op samenwerking en beleidsprioritering
De politie is in de afgelopen beleidsperiode gestart met een majeure reorganisatie. Sinds 1 januari 2013 is er een Natio-
nale politie, met een eenheid Rotterdam. Deze eenheid is ontstaan uit de samenvoeging van de voormalige politieregio’s 
Zuid-Holland Zuid en Rotterdam-Rijnmond. De reorganisatie heeft niet geleid tot ingrijpende wijzigingen qua huisvesting 
en bereikbaarheid van de politie in Capelle aan den IJssel. Het districtsbureau is nu zelfs gevestigd aan de Slotlaan en 
tevens beschikt de politie nog steeds over elf wijkagenten.

Met de komst van de Nationale politie en de Politiewet 2012 is het beheer van de politieorganisatie overgedragen aan  
de minister van Veiligheid en Justitie. Het gezag over de politie is gelijk verdeeld gebleven tussen de officier van justitie  
en de burgemeester. Maar het Regionaal Veiligheidsoverleg, als opvolger van het Regionaal College is van 19 naar 33 
burgemeesters gegroeid door het samengaan van de politieregio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid. Tegelijker-
tijd heeft de minister grotere zeggenschap in de prioritering van de beleidsthema’s waarop hij inzet verwacht van  de lokale 
politie. Ook werkt de regionale eenheid met regionale formats die worden uitgerold over alle districten met een voorge-
schreven aanpak, zoals bijvoorbeeld het Straf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) High Impact Crimes nu al doet bij 
woninginbraken en overvallen. De gemeenteraad heeft in de Politiewet 2012 nadrukkelijker een sturende taak  en beleids-
bepalende rol op lokaal niveau gekregen: 
	 •	 	de	burgemeester	is	aan	de	gemeenteraad	verantwoording	schuldig	over	het	door	hem	uitgeoefende	gezag	over	 

de politie (art. 15, lid1 Pw). 
		 •	 	de	gemeenteraad	stelt	ten	minste	eenmaal	in	de	vier	jaar	de	doelen	vast	die	de	gemeente	op	het	terrein	van	de	 

veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. (art. 38b lid 1 Pw). 

De komende jaren zal blijken in welk opzicht deze nieuwe setting van invloed is op de sturing van de politie door de  
burgemeester en de wijze van beleidsprioriteitering.
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 4. Durven kiezen: 
  de Capelse Veiligheidsstrategie

4.1 Inleiding
Sociale veiligheid is een omvangrijk beleidsterrein en er zijn veiligheidsthema’s te over. De mogelijkheden van de vei-
ligheidspartners voor het aanpakken van veiligheidsproblemen zijn echter beperkt. Beperkt in de zin van beschikbare 
financiële middelen, menskracht, kennis. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden. Keuzes ten aanzien van 
welke veiligheidsthema’s de komende periode met voorrang moeten worden aangepakt vanuit de gedachte dat daarmee 
de maximale bijdrage aan het verbeteren van de lokale veiligheidssituatie wordt gerealiseerd.

De Capelse veiligheidsstrategie omvat een visie op sociale veiligheid, doelstellingen, scenario’s en maatregelen. Op 
basis van inzicht in de veiligheidssituatie en met behulp van de veiligheidsstrategie kunnen keuzes gemaakt worden. Een 
veiligheidsstrategie geeft richting aan het handelen van de veiligheidspartners. Dat betekent niét dat sommige proble-
men geen ‘echt’ probleem zijn of het niet verdienen om aangepakt te worden. Het betekent wél dat er andere keuzes zijn 
gemaakt, waardoor deze problemen niet met voorrang behandeld kunnen worden. 

4.2 Visie op sociale veiligheid
Wij hebben de regierol om Capelle aantoonbaar veilig en goed leefbaar te laten zijn. Het gemeentebestuur en in het 
verlengde daarvan de ambtelijke organisatie hebben bijzondere taken en bevoegdheden, zijn in staat om externe partijen 
aan te sturen, beschikken over een breed palet aan informatiegegevens en kunnen financiële middelen aanwenden ten 
behoeve van veiligheidsbeleid. Op de Veiligheidsconferentie 2014 stemde vrijwel alle deelnemers in met de stelling dat 
Capelle aan den IJssel anno 2014 een gemeente is waar het veilig wonen, werken en leven is. In het IVB3 heeft de ge-
meente haar visie op veiligheid geformuleerd. Deze visie is ook leidend voor het integrale veiligheidsbeleid in de periode 
2015-2018: 

“Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn 
helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. We stimuleren de Capellenaar, 
bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de 
veiligheid binnen de gemeente.”

Veiligheid met een sociaal gezicht
Nederland kent de afgelopen jaren turbulente ontwikkelingen zoals een krimpende economie en stagnerende arbeids-
markt. Dit heeft ook zijn weerklank in de Capelse samenleving. Een aantal gezinnen heeft meer dan gemiddeld te kam-
pen met de nadelige gevolgen hiervan. En in een aantal buurten lijkt sprake van een cumulatie van dergelijke gezinnen, 
met name in buurten die relatief laag scoren in de buurtindex. Voor een sociaal klimaat in Capelle is een goede veilig-
heidssituatie in alle buurten en wijken een voorwaarde. Door juist actief in deze buurten en voor deze gezinnen sociale 
problemen en veiligheidsrisico’s, zoals schooluitval, armoede, werkloosheid en huiselijk geweld te verminderen, zal de 
Capelse veiligheidssituatie zich positief ontwikkelen. Om dat te kunnen realiseren zijn de volgende twee uitgangspunten 
noodzakelijk: 

1. Sociale veiligheid is een collegebrede opgave: 
de gemeentelijke begroting kent zestien beleidsprogramma’s. Een belangrijk aspect van de gemeentelijke veiligheids-
strategie is het beïnvloeden van deze programma’s, zodat veiligheid als een facet wordt toegevoegd aan deze beleidsvel-
den. Denk aan het Actieplan welzijn en zorg uit het programma Sociale Infrastructuur, het beheerplan verlichting uit het 
programma Buitenruimte-Grijs, de Jeugdagenda 2015-2018 (in voorbereiding) uit het programma Onderwijs en de nota 
Evenementenbeleid 2013-2016 uit het programma Cultuur. Op al deze beleidsterreinen wordt in sterke mate het basis-
niveau van veiligheid bepaald. De wethouder Veiligheid stimuleert waar mogelijk de kruisbestuiving tussen veiligheid en 
andere beleidsterreinen. 
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2. De financiering van een goede lokale veiligheidssituatie is een gemeentebrede opgave:
de gemeentelijke begroting kent een totale omvang van € 170,5 miljoen aan lasten. Een groot deel van de geraamde 
uitgaven worden gedekt via in de programma’s Werk en Inkomen (€49,8 miljoen), Sociale infrastructuur (€ 25,7 miljoen), 
Milieu (€ 13 miljoen) en Buitenruimte Grijs (€ 10 miljoen). Via deze programma’s wordt de fysieke inrichting van de open-
bare ruimte bekostigd en worden beleidsprogramma gericht op bijvoorbeeld armoedebestrijding, jongerenvoorzieningen 
en participatie bekostigd. Het programma Openbare Orde & veiligheid kent in de begroting een lastenbudget van € 6,3 
miljoen. Van dit programma is een relatief beperkt budget van € 269.933,- beschikbaar voor de bekostiging van sociale 
veiligheidsmaatregelen en projecten. Door te onderkennen dat sociale veiligheid een facet is binnen andere gemeen-
telijke beleidsvelden, kunnen veiligheidsinitiatieven (zoals het toepassen van inrichtingseisen van PKVW) via andere 
beleidsprogramma’s worden gedekt.

 
4.3 Hoofddoelstellingen integraal veiligheidsbeleid 2015-2018
De status van de veiligheidssituatie wordt op hoofdlijnen bepaald aan de hand van de omvang  van de objectieve en de  
subjectieve veiligheid. Een reductie in de geregistreerde misdrijven en een toename in de veiligheidsbeleving zijn de effec-
ten die het gevolg moeten zijn van alle maatregelen. Deze te realiseren effecten zijn als volgt omgezet in doelstellingen: 

1.  De objectieve onveiligheid in de gemeente is gedaald naar 3.500 geregistreerde misdrijven in 2018,  
tegenover 3.927 misdrijven in 2013, gemeten via politieregistraties. Meer in het bijzonder ligt de focus  
op het terugdringen van HIC-delicten en VVC-delicten met 20% ten opzichte van 2013.  

2.  De onveiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid) in de gemeente is gedaald naar 25% in 2018, tegenover 30% 
in 2013, gemeten via de vraag hoe vaak voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt. Meer in het bijzonder 
licht de focus op het verbeteren van de veiligheidsbeleving in de buurten waar deze nu significant lager is  
dan gemiddeld.

3.  In 2012 kennen 4 buurten de score  ‘zeer ongunstig’ op de dimensie Veiligheid van de Buurtindex. Het aantal 
buurten met de score ‘zeer ongunstig’ voor de dimensie veiligheid is in 2018 ‘0’. De score voor de dimensie 
veiligheid is voor alle buurten minimaal ‘ongunstig’. 

4.4 Maatregelen tegen misdrijven toetsen aan effectieve gedragsbeïnvloeding
Veel veiligheidsmaatregelen gaan uit van de rationele logica. Bijvoorbeeld de veronderstelling: ‘als de pakkans maar 
hoog is, dan zal een dader geen overval plegen’. Of: ‘als je bewoners informatie geeft over de noodzaak van goed hang 
en sluitwerk, dan gaan ze als vanzelf hun huis beter beveiligen’. De maatregelen richten zich dus vaak op het stimuleren 
van gewenst gedrag van personen. De afgelopen jaren is meer aandacht en inzicht gekomen in de werking van effectieve 
gedragsbeïnvloeding en in de persoonlijkheid van daders en van potentiële ‘slachtoffers’. Dat heeft onder andere geleid 
tot het ontwikkelen van maatregelen die specifiek bedoeld zijn voor ‘bijzondere’ daders (bijvoorbeeld licht verstandelijk 
beperkte jongeren) en is het nadenken over effectievere gedragsbeïnvloeding  aan de beleidshorizon verschenen. Effec-
tieve gedragsbeïnvloeding is de stuwende kracht van veiligheidsbeleid. Daarom worden bij het formuleren van Capelse 
veiligheidsmaatregelen acht tips uit de Veiligheidsconferentie 2014 gehanteerd. Daarmee wordt de kans vergroot dat   
de gewenste gedragsverandering daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Maatregel via gedragsbeïnvloeding: de voetjesacties op een andere manier?!

In het kader van het bestrijden van woninginbraken wordt in den lande veel gebruik gemaakt van de voetjesac-
tie. Bewoners worden in woonwijken geattendeerd op openstaande ramen of niet afgesloten deuren door in de 
woning een papieren voetafdruk achter te laten. Deze afdruk bevat de tekst: “deze voetstap had van een inbreker 
kunnen zijn”.  De veronderstelling is dat door mensen te wijzen op hun tekortschietende gedrag (namelijk het 
niet goed afsluiten) ze de volgende keer ander gedrag zullen vertonen: namelijk wel goed afsluiten! Tijdens een 
conferentie werd een gedragswetenschapper gevraagd om een reactie op dit ‘succesvolle’ instrument. Haar 
reactie was dat het waarschijnlijk beter werkt om mensen die reeds het goede gedrag laten zien te belonen en te 
complimenteren. Bijvoorbeeld een kaartje met een dikke duim door de brievenbus bij goed afgesloten woningen. 
In plaats van het ongewenste gedrag te ‘bestraffen’ en het goede gedrag onbenoemd te laten.
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# Tip Toelichting

1 Onderzoek je doelgroep bekijk de motieven en weerstanden die rondom het doelgedrag spelen; wat drijft mensen en 
wat houdt ze tegen?

2 Houd informatie kort en 
aantrekkelijk beperk je tot de essentie en speel in op wat mensen motiveert.

3 Maak doelgedrag duidelijk, 
simpel en concreet

vermijd abstracte doelen en leuzen. Wees heel duidelijk in wat je precies van mensen wilt en 
waarom.

4 Focus op het gewenste 
doelgedrag

laat niet het gedrag zien waar je mensen voor wilt waarschuwen, maar geef ze juist het goede 
voorbeeld. Hiermee voorkom je direct dat er negatieve, impliciete sociale normen worden 
gecommuniceerd.

5 Speel in op sociale bewijs-
kracht

we hebben het vaak niet door, maar zijn erg gevoelig voor het gedrag van de meerderheid. 
Communiceer dus dat het gewenste gedrag de norm is en dat de meeste mensen dit gedrag 
al vertonen.

6 Zet gedragstriggers in
koppel het doelgedrag aan de situatie waarin gehandeld moet worden en maak het hier zicht-
baar en actief. Gebruik bijvoorbeeld een sticker bij de deur als herinnering aan de gewenste 
gedraging. 

7 Gebruik altercasting
directe beïnvloeding kan weerstand opwekken. Voorkom dit door een omweg te gebruiken. 
Laat ouders bijvoorbeeld hun kinderen beïnvloeden rondom het goed afsluiten van ramen en 
deuren. Zo beïnvloeden ze onbewust ook zichzelf.

8 Combineer risico’s met een 
handelsperspectief

angst werkt verlammend wanneer we geen controle hebben over de oorzaak van angst. Zet 
daarom met mate in op de risico’s rondom het (uitblijven) van gedrag en combineer het met 
een duidelijk handelingsperspectief. Geef ook informatie en garanties over de effectiviteit van 
het gewenste gedrag. 

4.5  Aanpak en maatregelen ter bevorderen veiligheidsbeleving toetsen 
 aan de Tafel van 12
De Capelse  veiligheidsbeleving heeft zich in brede zin positief ontwikkeld. Toch zijn er buurten waar deze ontwikkeling 
achterblijft of zelfs een andere richting uit lijkt te gaan, zoals in Fascinatio. Het veiligheidsgevoel van mensen is een 
complex fenomeen. Bij de oplossing van Capelse belevingsvraagstukken staat de Tafel van 12 centraal. Deze methodiek 
is geïntroduceerd in het IVB3. De tafel van 12 is een overzicht van factoren die een rol kunnen spelen bij problemen in de 
veiligheidsbeleving. De gemeente en haar partners kunnen de veiligheidsbeleving van inwoners positief beïnvloeden door 
op de 12 indicatoren gerichte informatie te verzamelen en vervolgens op de drie tot vijf belangrijkste knelpunten actie te 
ondernemen. Daarom wordt bij het formuleren van Capelse veiligheidsmaatregelen de Tafel van 12 gehanteerd. Hiermee 
wordt de kans vergroot dat  de gewenste verbetering van de veiligheidsbeleving daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Figuur 1: de Tafel van 12
Focus factor

Aanpakken onveiligheid

Signaalcriminaliteit en - overlast
Verloedering
Onbekende anderen
Het gesprek

Versterken veiligheid

Sociale kwaliteit
Invloed bewoners
Inrichting gebouwde omgeving
Vertrouwenwekkend toezicht

Publiek leiderschap

Kwaliteit van de aanpak
Reactie op schokkende incidenten
Invoelend vermogen en leiderschap
Communicatie

bron: www.hetCCV.nl

http://www.ccv-veiligheidsbeleving.nl/actie/de-tafel-van-12
http://www.hetCCV.nl
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4.6 Strategie veiligheidscommunicatie en inzet van social media
Communicatie bij veiligheidsproblemen staat nog in de kinderschoenen. Lang is het uitgangspunt ‘wees te allen tijde 
transparant’ gehanteerd. Uit diverse onderzoeken, die gebundeld zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt 
echter dat dit in veel gevallen juist onveiligheidsgevoelens in de hand werkt. 6 Dergelijke effecten van veiligheidscommu-
nicatie, hoe goed de intenties in sommige gevallen ook zijn, zijn onwenselijk met het oog op de Capelse veiligheidsdoel-
stellingen. 

Het college heeft daarom in 2013 een strategie Veiligheidscommunicatie vastgesteld. Deze strategie rust op drie pijlers 
(crisiscommunicatie, incidentcommunicatie en preventiecommunicatie) en is leidend in de wijze waarop de gemeente 
over (on)veiligheid communiceert. Het is ook de leidraad voor de invulling van maatregelen in het kader van de Tafel van 
12. Communicatie over veiligheid vindt dan ook plaats in afstemming met de gemeente en in lijn met de strategie Veilig-
heidscommunicatie. Daarnaast heeft de interne communicatie, ook richting de gemeenteraad, prioriteit met het oog op 
de Capelse visie dat sociale veiligheid een gemeentebrede opgave is.

Op de Veiligheidsconferentie 2014 werd de inzet van social media, zoals de twitterende wijkagent en de twitterende 
handhavers aangehaald als een goede toepassing van dit beschikbare communicatiekanaal. De inzet van social media 
binnen het veiligheidsdomein is volop in ontwikkeling en wordt verder ontwikkeld. Vanaf 2015 levert de gemeente een 
financiële bijdrage aan het regionale opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op RTV-Rijnmond. Daarmee ondersteunt 
de gemeente de opsporing van strafbare feiten omdat is gebleken dat in ruim 40% van de casussen aanhoudingen volgen 
op basis van tips van kijkers. 

Capelse Incidentcommunicatie 

Op dinsdagmiddag 7 mei 2013 kreeg  de politie een melding dat er in de Schermerhoek een man was gezien met 
een op een vuurwapen gelijkend voorwerp bij zich. Uit voorzorg heeft de politie meerdere voertuigen en agenten 
ingezet in de Schermerhoek. De man is aangehouden bij zijn woning in de Schermerhoek. In zijn woning zijn 
meerdere imitatiewapens en een namaak explosief aangetroffen, welke hij naar eigen zeggen hobbymatig verza-
melde. Deze spullen zijn door de politie in beslag genomen. 

Daags nadat dit politieoptreden, heeft de burgemeester naar alle omwonenden in de buurt van het incident een 
brief gestuurd. Met de brief beoogde de burgemeester meer inzicht te geven in het verloop van de gebeurtenissen 
en hoopte hij hiermee de eventuele ongerustheid bij de direct omwonenden te hebben weggenomen.

4.7  Veiligheidsveld fysieke veiligheid ondergebracht bij andere veiligheidsvelden
Fysieke veiligheid gaat in de kern om het voorkomen van ernstige incidenten, zoals ontploffingen, grote branden en  
overstromingen, dan wel om de gevolgschade van dergelijke incidenten zoveel mogelijk te beperken. Tevens gaat het 
om het in kaart brengen van externe veiligheidsrisico’s als gevolg van de aanwezigheid van risicovolle objecten zoals 
LPG-stations en vaar- en snelwegen. Gezien de aard en omvang van dergelijke incidenten en risico’s vindt de beleids-
vorming zowel op gemeentelijke niveau als op regionaal niveau plaats. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is een 
regionale samenwerkingsverband waarbij Capelle aan den IJssel ook is aangesloten en bestuurlijk is vertegenwoordigd 
door de burgemeester. 

Het beleid en de doelstellingen ten aanzien van de fysieke veiligheid zijn onder andere geformuleerd in het meerjaren 
Regionale beleidsplan van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en het Regionaal Crisisplan. Het Regionaal Crisis-
plan is in 2014 herzien. Aangezien de beleidsmatige invulling van de crisisbestrijding primair op regionaal niveau wordt 
uitgevoerd, wordt het veiligheidsveld niet ook nog eens in het integrale veiligheidsbeleid ingekleurd. Daar waar nog lokale 
maatregelen worden opgesteld, zullen die worden ondergebracht bij één van de andere vier veiligheidsvelden, waarbij 
het veiligheidsveld veilige leef- en woonomgeving het meest voor de hand ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de notitie 
Toezicht op brandveilig ontvluchten van gebouwen. Daarnaast maken wij zelf nog draaiboeken, zorgen voor oefeningen 
en stellen we taakkaarten op zodat we gereed gesteld zijn.
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 5. De organisatie om te doen! 
Uiteindelijk gaat het om de uitvoering van de maatregelen en projecten die Capelse veiligheidssituatie moeten verster-
ken. Dit Integraal Veiligheidsbeleid !V bevat de kaders en de strategie om de veiligheidssituatie van Capelle aan den 
IJssel te bevorderen. Het separaat op te stellen uitvoeringsprogramma veiligheid bevat de concrete uitwerking van de 
maatregelen en projecten en financiering die de komende periode worden uitgevoerd. Het uitvoeringsprogramma wordt 
eens per twee jaar opgesteld. Na het eerst jaar volgt een beknopte evaluatie en worden eventuele aanpassingen of  
wijzigingen in het uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld. 

Veiligheidsbeleid en -plannen… 
Het integrale veiligheidsbeleid bestrijkt een breed spectrum van veiligheidsthema’s. De VNG heeft via het Kernbeleid 
Veiligheid een handreiking opgesteld waarin het veiligheidsdomein is onderverdeeld in veiligheidsvelden. Deze classifi-
catie met daarin de diverse veiligheidsthema’s lag ten grondslag aan het IVB3 en vormt ook de kapstok voor het IVB !V. 
De indeling vormt dan ook het raster voor het Capelse uitvoeringsprogramma:

1. Veilige woon- en leefomgeving
2. Jeugd en veiligheid
3. Bedrijven en veiligheid
4. Integriteit en veiligheid

Tijdens het IVB3 zijn diverse beleidskaders en beleidsregels opgesteld die gecontinueerd worden. Zoals het Beleidskader 
Bibob, de visie op Buurtpreventie en het beleidskader Cameratoezicht. De maatregelen en projecten uit het uitvoerings-
programma veiligheid krijgen hun beslag in een actieplan. Zo heeft het college de afgelopen jaren onder andere het pro-
jectplan Woninginbraken, de aanpak woonoverlast, de aanpak Overvallen, de Bibob-beleidsregel 2014 en het projectplan 
cameratoezicht Capelsebrug vastgesteld. 

…bestaande uit maatregelen met werkzame bestanddelen voor de wortels van het probleem…
Sociale onveiligheid ontstaat uiteindelijk door menselijk gedrag. Het beïnvloeden en sturen van menselijk gedrag is 
lastig maar mogelijk. Bij veiligheidsmaatregelen ligt het gevaar op de loer dat zij zich richten op de symptomen van een 
probleem maar niet op de achterliggende oorzaak. Door te zoeken naar het ontstaan van bepaald gewenst of ongewenst 
gedrag komen andere maatregelen in beeld of juist aanpassingen van bestaande maatregelen. Dat betekent dat bij het 
formuleren van de Capelse veiligheidsmaatregelen actief wordt gezocht naar de ‘wortels’ van het fenomeen  en de werk-
zame bestanddelen van een (bewezen) aanpak.7  
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Maatregelen waarvan is gebleken dat ze niet werken of waarvan de werking twijfelachtig of zelfs contraproductief is, 
worden niet door de gemeente ondersteund. Bij individuele maatregelen en projecten wordt vooraf bepaald, bijvoorbeeld 
in het projectplan, via welke indicator en welke gegevensbron de voortgang inzichtelijk wordt gemaakt. Grotere en/of 
langlopende projecten, zoals de aanpak Woonoverlast  worden standaard jaarlijks geëvalueerd. 

…die we monitoren en evalueren…
De voortgang van de hoofddoelstellingen van het veiligheidsbeleid wordt gemeten met behulp van de geregistreerde 
misdrijven bij de politie en met behulp van de veiligheidsbeleving uit de gemeentelijke Bevolkingsmonitor, die elke 2 jaar 
wordt uitgevoerd. De gemeente ontvangt elke maand van de politie het aantal geregistreerde misdrijven.  

Projecten en maatregelen zijn en worden regelmatig geëvalueerd: denk onder andere aan de voortgangsrapportage 
bestuurlijke aanpak 2012 en 2013, de evaluatie projectplan woninginbraken 2013, de evaluatie popnagelactie 2013, de 
evaluatie cameratoezicht Maria Danneels erf 2014, de evaluatie aanpak Woonoverlast 2013 en de evaluatie jaarwisseling 
2013-2014.

Daarnaast zijn er diverse monitoren die inzicht geven in onze lokale veiligheidssituatie, bijvoorbeeld de jaarlijkse AD- 
misdaadmeter en de regionale veiligheidsrapportage. Deze worden voor kennisgeving aangenomen: niet omdat ze geen 
goede bron zouden zijn, maar juist omdat we expliciet aangeven met welke bronnen we onze maatregelen en projecten 
monitoren en evalueren. 

…en beëindigen als ze zijn uitgewerkt…
Bij evalueren en monitoren hoort soms ook het besluit nemen om een aanpak, pilot of maatregel te beëindigen. Zeker als 
iets niet in onze gemeente blijkt te werken. Dit punt is ook nadrukkelijk benoemd op de Veiligheidsconferentie 2014. Zo 
heeft het college in 2013 de evaluatie van de pilot Buurt Bestuurt vastgesteld, met als besluit om de pilot Buurt Bestuurt 
‘s-Gravenland geleidelijk af te bouwen en definitief te beëindigen op 31 december 2013. Tegelijkertijd was het besluit om 
het concept Buurt Bestuurt voort te zetten in nader te bepalen buurten, waarbij de resultaten van de Rotterdamse door-
ontwikkeling betrokken zullen worden. En het abonnement op het alarmeringssysteem X-mark is per 2015 beëindigd. 

…en uitvoeren in samenwerking met Capellenaren…
De gemeente is dan wel de regisseur maar dat betekent niet dat ze al het werk zelf doet. Juist de
bijdrage van haar partners maakt integraal veiligheidsbeleid succesvol. Een bijzondere rol is daarbij
weggelegd voor de inwoners zelf. De aandacht voor de eigen verantwoordelijkheid van Capellenaren in het creëren van 
een veilige woon-, leef- en werkomgeving is toegenomen en dient sterker benadrukt te worden. Deels door zelf preven-
tieve maatregelen te nemen om criminaliteit te voorkomen. En deels door voorbereidingen te treffen om in een geval 
van rampen en calamiteiten de zelfredzaamheid te vergroten. Samenwerken bestaat nadrukkelijk niet uit ‘u vraagt, wij 
draaien’. Deze samenwerking uit zich juist door een luisterende, faciliterende en ondersteunde veiligheidsorganisatie. En 
vanuit de inwoners is er voldoende animo voor samenwerking zoals blijkt uit de deelname aan de buurtpreventieteams, 
de deelname aan Burgernet en door zorgen of complimenten te uiten in het gesprek met de wijkwethouder of buurtagent. 
Anno 2014 zijn er  buurtpreventieteams actief in Schenkel en ‘s -Gravenland en is een 3de team in oprichting. In 2 jaar tijd 
hebben zich ruim 2680 inwoners aangemeld voor Burgernet. Sinds 2013 zijn 17 politiekids ‘in dienst gekomen’ en in 2012 
en 2013 hebben bewoners in ’s-Gravenland hun eigen buurt mede bestuurt in het kader van het project Buurt Bestuurt. 

…met behulp van onze veiligheidsorganisatie…
Het algemeen bestuur van de Capelse veiligheidsorganisatie ligt bij de gemeenteraad. Die stelt de kaders voor het lokale 
veiligheidsbeleid vast en levert de inbreng voor het regionaal beleidsplan van de politie en de Veiligheidsregio Rotter-
dam-Rijnmond (VRR). Het dagelijks bestuur ligt in handen van het college. Het college is het orgaan dat 2-jaarlijks een 
uitvoeringsprogramma veiligheid vaststelt.  Vanuit het oogpunt van regievoeren is de wethouder veiligheid samen met de 
burgemeester de bestuurlijk regisseur binnen het college, maar ook in de samenwerking met externe partners, zoals 
Havensteder, de brandweer, Buurtkracht, de politie en het OM. Binnen de veiligheidsorganisatie vormen de gemeentelij-
ke toezichthouders en handhavers extra ogen en oren in het publieke domein maar treden ook op tegen misstanden en 
zien ze toe op de naleving van diverse wet- en regelgeving zoals de APV 2013. 

De burgemeester heeft als bestuursorgaan een aantal specifieke taken en bevoegdheden om de openbare orde te 
handhaven. In dat kader heeft de burgemeester wekelijks lokaal veiligheidsoverleg met de teamchef van het basisteam 
IJsselland. Daarnaast is hij voorzitter van het Districtelijk veiligheidsoverleg Rijnmond Oost (DVO) en lid van het Dagelijks 
Bestuur van het Regionaal Veiligheidsoverleg regionale eenheid Rotterdam (RVO).  
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In deze gremia voert hij samen met het OM en collega-burgemeesters het gezag over de politie. Verder is hij lid van het 
algemeen en dagelijks bestuur van de VRR. Hier stelt hij samen met collega-burgemeesters de hoofdlijnen van het te 
voeren beleid en de financiële kaders van de VRR vast.

…en het Capels veiligheidsnet…
De ‘klassieke’ leer in het denken over sociale veiligheid gaat uit van een veiligheidsketen. En de keten is zo sterk als de 
zwakste schakel. Tijdens de Veiligheidsconferentie 2014 is het denken over sociale veiligheid als  een veiligheidsnet geïn-
troduceerd en door diverse partners omarmd. Want als er één “knoop” in een net breekt, dan zorgen de overige knopen 
ervoor dat het veiligheidsnet niet breekt. Die synergie die voortvloeit uit (h)echte samenwerking is een volgende stap in 
het Capelse sociale veiligheidsbeleid. Het is een manier van samenwerken die aan de horizon is verschenen en die de 
komende periode verder uitgewerkt gaat worden. 

…aangedreven door de unit veiligheid… 
De unit Veiligheid is de motor voor de Capelse veiligheidsaanpak. De unit veiligheid stimuleert andere beleidsafdelingen 
om binnen hun vakgebied en beleidsterrein oog te hebben voor de impact van hun beleid op de lokale veiligheidssituatie. 
Dit gebeurt enerzijds door het inzetten en aanreiken van accounthouders Veiligheid voor de andere beleidssectoren. 
Anderzijds door actief deel te nemen in de besluitvormingscyclus van het college en de gemeenteraad in het kader van 
integrale afstemming. De gemeenteraad stelt jaarlijks een begroting op voor 15 progamma’s. Al deze programma’s ken-
nen één of meerdere kaderstellende nota’s. De wethouder Veiligheid en de burgemeester zijn de bestuurlijke bewakers 
van deze integraliteit.

…met een professioneel gemeentelijk handhavingsteam… 
15 gemeentelijke handhavers spannen zich dagelijks in om toezicht te houden op de veiligheid en leefbaarheid in onze 
gemeente. Zij treden repressief op als onze regels worden overtreden en worden ingezet op basis van de speerpunten 
uit hun jaarplan. Met het opzetten van een bikersteam is de zichtbaarheid van onze handhavers toegenomen. Daarnaast 
zijn er handhavers “gekoppeld” aan de (gebieden van de) stadsmariniers. Wij blijven investeren in de professionaliteit en 
ontwikkeling van onze handhavingsorganisatie en houden daarbij aandacht voor opleidingen/trainingen, (innovatieve) 
hulpmiddelen, zichtbaarheid en effectiviteit. Daarbij hoort ook een nauwe samenwerking met andere instanties en vooral 
het basisteam van de politie.

…en met de inzet van de stadsmariniers als maatregel: “omdat het (soms) 
anders moet”…
In 2011 zijn in onze gemeente voor het eerst stadsmariniers aangesteld. Vanaf ja-
nuari 2015 is een derde stadsmarinier operationeel. De functie van stadsmarinier 
is nog steeds vrij uniek. Ontstaan in Rotterdam en gevolgd door Breda, Capelle 
aan den IJssel, Gouda en  
Zoetermeer. In totaal zijn er “slechts” 15 stadsmariniers in het land. 

Wij hebben goede ervaringen met onze stadsmariniers. Ze hebben een specifieke werkwijze (out of the box) om proble-
men aan te pakken. De stadsmariniers zitten in de haarvaten van de kwetsbare buurten van Middelwatering, Oostgaarde, 
Schenkel en Schollevaar. Daarnaast worden ze ingezet bij zwaardere incidenten en brengen ze  beleid en uitvoering 
letterlijk dichter bij elkaar. Bovendien  zijn er drie urgente, complexe veiligheidsvraagstukken bij de stadsmariniers onder 
gebracht: woonoverlast, criminaliteit (High Impact Crimes) en dader-/slachtoffer aanpak (High Impact Targets).

…en voorzien van het Keurmerk Veilig Capelle.
De afgelopen jaren hebben we kwaliteitsinjecties gegeven aan de veiligheid binnen winkelgebieden en bij nieuwe woning-
bouw (respectievelijk Keurmerk Veilig Ondernemen en Keurmerk Veilig Wonen). Landelijk bestaat ook nog het Keurmerk 
Veilig Uitgaan. Aanvullend of in de plaats daarvan gaan wij een Keurmerk Veilig Capelle ontwikkelen. Dit keurmerk kan 
worden verleend aan een specifieke buurt en wanneer aan een aantal criteria wordt voldaan, die bijdragen aan een 
veilige en prettige leefomgeving. Indicatoren kunnen bijvoorbeeld de wijze van burgerparticipatie en –initiatieven zijn, de 
fysieke kwaliteit van huizen, tuinen en openbare ruimte, voldoende verlichting, staat van speelgelegenheden, preventieve 
maatregelen van bewoners, weinig criminaliteit en overlast. Dit keurmerk willen wij samen met onze veiligheidspartners 
en de Capellenaren ontwikkelen. Wij onderzoeken tevens de mogelijkheid om hiervoor rijkssubsidie te ontvangen. 



#Capelleveilig
Integraal veiligheidsbeleid!24

© Ferrymen Fotografie



#Capelleveilig
Integraal veiligheidsbeleid! 25

 6. Financiën integraal 
  veiligheidsbeleid

Inleiding
Het programma 2 Openbare Orde en Veiligheid is onderdeel van de gemeentelijke begroting. In de begroting van 2015 zijn de 
totale lasten voor dit programma geraamd op € 6,3 miljoen in 2015 en 2016 en € 6,257 miljoen in 2017 en 2018.  Het programma 
Openbare Orde en Veiligheid kent zes afzonderlijke beleidsproducten, die in figuur 1 staan weergegeven. 

Budget Integraal Veiligheidsbeleid van € 269.933,-
Het beleidsproduct integraal veiligheidsbeleid biedt de primaire dekking voor veiligheidsmaatregelen uit voor het integraal 
veiligheidsbeleid. Het beleidsproduct 02.02 Integraal veiligheidsbeleid kent een totaal van € 954.000,-. De grootste kostenpost 
vloeit voort uit personele lasten (€ 684.000,-). Dat betekent dat er een budget van € 269.933,- beschikbaar is voor overige veilig-
heidsuitgaven.  In de begroting voor 2015 heeft het college een aantal veiligheidsproducten geraamd. Een aantal producten zijn 
(structurele) bijdragen aan regionale voorzieningen zoals bureau Halt, het Veiligheidshuis, de Veiligheidsalliantie en het RIEC. 
De producten Preventieve maatregelen, Projecten integraal veiligheidsbeleid en Maatregelen stadsmariniers bieden jaarlijks 
dekking voor diverse veiligheidsmaatregelen zoals in de afgelopen jaren voor de Beke-aanpak, Woonoverlast, Buurtpreventie en 
het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Bijdrage aan Veiligheidsregio grootste uitgavenpost programma Openbare orde en Veiligheid
De grootste lasten (€ 3,7 miljoen) vloeien voort uit de verplichtingen die voortvloeien aan de gemeenschappelijke regeling aan 
de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (beleidsproduct 02.01 Bijdrage veiligheidsregio) en de gemeentelijke voorbereiding ten 
behoeve van de rampenbestrijding. Zoals eerder aangehaald vindt de beleidsformulering plaats op regionaal niveau.

Figuur 1: productenraming programma 2 Openbare Orde en Veiligheid

Lasten € 1,1 mln.

Programma 2
Lasten2015

bewerkbaar gedeelte

1,0
0,3

0,3

0,9

0,1

0,23,6

Lasten € 6,3 mln.

02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6
02.02 Integraal veiligheidsbeleid 1,0
02.03 Schade vandalisme 0,3
02.04 Bijzondere wetten 0,3
02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding 0,1
02.06 Handhaving 0,9
Indirecte lasten 0,2

02.01 Bijdrage Veiligheidsregio 3,6
02.02 Integraal veiligheidsbeleid 1,0
02.03 Schade vandalisme 0,3
02.04 Bijzondere wetten 0,3
02.05 Gemeentelijke rampenbestrijding 0,1
02.06 Handhaving 0,9
Indirecte lasten 0,2

Bron: Programmabegroting 2015

Financiële middelen uit andere programma’s en beleidsproducten als bijdrage aan veiligheid
in hoofdstuk 3 is reeds aangegeven dat de bekostiging van een goede lokale veiligheidssituatie een gemeentebrede opgave is.  
Tijdens de veiligheidsconferentie 2014 is bediscussieerd dat de omvang van het beleidsproduct IVB voldoende is. Daarbij is  
aangegeven dat juist vanuit andere programmaonderdelen kosten worden gedekt voor beleid en maatregelen die de Capelse 
veiligheidssituatie bevorderen. Het beleidsproduct IVB vormt dan als het ware het motorblok van het veiligheidsbeleid. 
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 Begroting 2015 productenraming

Omschrijving Budget

Bureau Halt (6201406) €    16.732,00

Burgernet (6201405) €      7.000,00

Gemeentelijke cameratoezicht (6201402) €    50.000,00

Maatregelen Stadsmariniers (6201415) €    50.000,00

B uur t pr oble e m:  ge w e ldsde lict e n
IVM IVM

10 2009 2011 2011 2009 2007 2005
Rotterdam 4,3 5,8 19 19 18 18 0

Schiedam 3,2 4,2 18 18 19 19 0

Spijkenisse 2,2 2,7 16 17 16 17 1

Vlaardingen 2,0 1,9 13 15 13 12 2

Capelle aan den IJssel 1,8 2,2 14 14 14 15 0

Lansingerland 0,5 0,6 6 5 5 8 -1

Barendrecht 1,2 1,4 11 8 7 6 -3

Ridderkerk 0,8 0,4 3 7 10 13 4

Hellevoetsluis 1,6 0,6 4 12 15 14 8

Maassluis 0,4 2,7 15 4 17 11 -11

Krimpen aan den IJssel 1,4 0,8 9 11 2 5 2

Albrandswaard 1,6 0,6 5 13 3 4 8

Middelharnis 0,4 0,0 1 2 6 7 1

Brielle 1,3 0,2 2 10 8 16 8

Westvoorne 2,2 0,8 8 16 11 10 8

Bernisse 1,2 3,0 17 9 1 1 -8

Goedereede 0,6 1,4 12 6 12 9 -6

Oostflakkee 0,3 1,4 10 1 9 1 -9

Dirksland 0,4 0,7 7 2 4 1 -5

Regio 2,9 3,7

R a ngor de
PMB

0 5

%

10

Regionale veiligheidsrapportage (6201412) €    9.192,00

Preventieve maatregelen (6201403)
Pilot Opsporing Verzocht €    10.000,00

Preventieve maatregelen (6201403)
Buurtpreventieteams €    12.000,00

Beke groepsaanpak (6201407) €    29.009,00

Keurmerk Veilig Ondernemen (6201408) €    25.000,00

Woonoverlast (6201401) €    5.000,00

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) (6201411) €    26.000,00

Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) (6201413) €    10.000,00

Veiligheidshuis Rotterdam – Rijnmond (6201413) €    16.000,00

Preventieve maatregelen - onbestemd (6201410) €      4.000,00

Totaal €    269.933,00
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 Bijlage 1: Geregistreerde misdrijven 
 2009 – 2014 

Misdrijven Capelle aan den IJssel
1. Veiligheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1.1. Huis

1.1.1. Diefstal/inbraak woning 266 395 339 302 304 304

1.1.2. Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis 178 158 91 131 79 144

1.1. Huis 444 553 430 433 383 448

1.2. Straat

1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 661 619 581 542 461 354

1.2.2. Diefstal van motorvoertuigen 88 98 116 163 125 126

1.2.3. Diefstal van brom-, snor-, fietsen 430 302 355 405 322 357

1.2.4. Zakkenrollerij 80 91 94 106 89 58

1.2.5. Diefstal af/uit/van overige voertuigen 62 85 50 71 67 70

1.2. Straat 1.321 1.195 1.196 1.287 1.064 965

1.3. Weg
1.3.1. Verkeersongevallen 266 401 429 409 482 431

1.3. Weg 266 401 429 409 482 431

1.4. Lichamelijke 
integriteit

1.4.1. Zedenmisdrijf 33 35 24 32 46 39

1.4.2. Moord, doodslag 18 14 15 14 13 8

1.4.3. Openlijk geweld (persoon) 57 42 39 38 16 30

1.4.4. Bedreiging 173 165 164 193 153 119

1.4.5. Mishandeling 261 224 234 241 198 204

1.4.6. Straatroof 49 39 56 44 35 26

1.4.7. Overval 17 16 12 15 19 10

1.4. Lichamelijke integriteit 608 535 544 577 480 436

1.5. Water

1.5.1. Ongevallen 0 0 0 0 0 0

1.5.2. Diefstallen 5 2 2 1 4 1

1.5. Water 5 2 2 1 4 1

1.6. Overige 
veiligheid

1.6.1. Brand/ontploffing 23 12 19 23 13 12

1.6.2. Overige vermogensdelicten 428 444 502 487 449 402

1.6.3. Restcategorie 0 0 0 0 0 0

1.6. Overige veiligheid 451 456 521 510 462 414

1.7. Lucht
1.7.1. Ongevallen 0 0 0 0 0 0

1.7. Lucht 0 0 0 0 0 0

1.8. Rail
1.8.1. Ongevallen 0 0 0 0 0 0

1.8. Rail 0 0 0 0 0 0

1. Veiligheid 3.090 3.140 3.120 3.216 2.871 2.473
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Misdrijven Capelle aan den IJssel
2. Leefbaarheid 2009 2010 2011 2012 2013 2014

2.1. Drugs/drank
2.1.1. Drugs/drankoverlast 0 0 1 0 0 0

2.1. Drugs/drank 0 0 1 0 0 0

2.2. Openbare ruimte
2.2.1. Vernieling cq. zaakbeschadiging 768 380 631 755 439 394

2.2. Openbare ruimte 768 380 631 755 439 394

2.3. Verkeer
2.3.1. Verkeersoverlast 0 0 0 0 0 0

2.3. Verkeer 0 0 0 0 0 0

2.4. Wonen

2.4.1. Burengerucht (relatieproblemen) 0 0 2 3 1 2

2.4.2. Huisvredebreuk 6 2 1 7 3 3

2.4. Wonen 6 2 3 10 4 5

2.5. Bedrijven en 
instellingen

2.5.1. Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen 121 96 93 99 76 57

2.5.2. Winkeldiefstal 122 122 185 186 122 177

2.5. Bedrijven en instellingen 243 218 278 285 198 234

2.6. Milieu

2.6.1. Inrichting Wet Milieubeheer 0 0 0 0 0 0

2.6.2. Bodem 0 0 1 0 0 0

2.6.3. Water 0 0 0 0 0 0

2.6.4. Afval 0 0 0 0 0 0

2.6.5. Bouwstoffen 0 0 0 0 0 0

2.6.6. Geluid 0 0 0 0 0 0

2.6.7. Mest 0 0 0 0 0 0

2.6.8. Transport gevaarlijke stoffen 0 0 0 0 0 0

2.6.9. Vuurwerk 0 0 0 0 0 2

2.6.10. Bestrijdingsmiddelen 0 0 0 0 0 0

2.6.11. Natuur en Landschap 0 0 0 0 0 0

2.6.12. Ruimtelijke ordening 0 0 0 0 0 0

2.6.13. Dieren 0 0 0 0 1 1

2.6.14. Voedselveiligheid 0 0 0 0 0 1

2.6. Milieu 0 0 1 0 1 4

2.7. Overige leefbaar-
heid

2.7.1. Overlast 0 0 0 0 0 0

2.7.2. Bijzondere wetten 2 0 3 10 7 6

2.7.3. Restcategorie 1 1 0 2 2 1

2.7. Overige leefbaarheid 3 1 3 12 9 7

2. Leefbaarheid 1020 601 917 1062 651 644



#Capelleveilig
Integraal veiligheidsbeleid! 29

Misdrijven Capelle aan den IJssel
3. Maatschappelijke integriteit 2009 2010 2011 2012 2013 2014

3.1. Illegale handel

3.1.1. Drugshandel 34 29 63 49 54 51

3.1.2. Mensensmokkel 0 0 0 0 0 0

3.1.3. Wapenhandel 15 10 26 22 28 25

3.1.4. Fraude 155 142 149 179 146 100

3.1. Illegale handel 204 181 238 250 228 176

3.2. Zeden

3.2.1. Kinderporno 6 0 2 2 2 1

3.2.2. Kinderprostitutie 0 0 0 0 0 0

3.2.3. Mensenhandel 0 0 1 2 0 1

3.2. Zeden 6 0 3 4 2 2

3.5. Weg

3.5.1. Snelheid 0 0 0 0 0 0

3.5.2. Alcohol 159 135 127 110 110 89

3.5.5. Weg overig 16 16 18 12 8 19

3.5. Weg 175 151 145 122 118 108

3.6. Openbare orde

3.6.1. Evenementen sport 0 0 0 0 0 0

3.6.2. Evenementen demonstraties 0 0 0 0 0 0

3.6.3. Evenementen overig 0 0 0 0 0 0

3.6.4. Aantasting openbare orde 32 18 16 11 12 17

3.6. Openbare orde 32 18 16 11 12 17

3.7. Overige maat-
schappelijke integriteit

3.7.1. Discriminatie 2 1 0 2 0 3

3.7.2. Vreemdelingenzorg 0 0 0 0 0 0

3.7.3. Restcategorie 39 46 43 57 45 51

3.7. Overige maatschappelijke integriteit 41 47 43 59 45 54

3. Maatschappelijke integriteit 458 397 445 446 405 357

Alle resultaatgebieden 4568 4138 4482 4724 3927 3696
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 Bijlage 2 : Ontwikkeling 
 veiligheidsbeleving 2001 - 2013 

Veiligheidsbeleving 2001-2013 - in procenten
Percentage inwoners dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in zijn of haar eigen buurt. 

percentage 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1a Capelle-West 26 24 18 19 21 16 18

1b ‘s Gravenland 25 20 19 18 25 27 19

2 Middelwatering West 36 31 30 30 34 26 28

3 Middelwatering Oost 48 39 38 40 38 31 32

4 Oostgaarde Zuid 36 30 26 25 26 24 19

5 Oostgaarde Noord 61 55 42 40 36 40 39

6 Schenkel 39 45 34 36 33 35 28

7 Schollevaar-Zuid 50 52 44 41 39 42 41

8 Schollevaar-Noord 48 45 36 39 43 31 28

9 Fascinatio/Rivium - 20 18 18 15 15 26

Gemiddelde 43 40 34 33 33 32 30

Bron: buurtmonitor Capelle aan den IJssel

Veiligheidsbeleving 2001-2013 – indexering
Aantal inwoners dat aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in zijn of haar eigen buurt. 

Indexcijfer 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

1a Capelle-West 100 92 69 73 81 62 69

1b ‘s Gravenland 100 80 76 72 100 108 76

2 Middelwatering West 100 86 83 83 94 72 78

3 Middelwatering Oost 100 81 79 83 79 65 67

4 Oostgaarde Zuid 100 83 72 69 72 67 53

5 Oostgaarde Noord 100 90 69 66 59 66 64

6 Schenkel 100 115 87 92 85 90 72

7 Schollevaar-Zuid 100 104 88 82 78 84 82

8 Schollevaar-Noord 100 94 75 81 90 65 58

9 Fascinatio/Rivium - 100 90 90 75 75 130

Gemiddelde 100 93 79 77 77 74 70

Bron: buurtmonitor Capelle aan den IJssel
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 Bijlage 3: Tabellen 
Tabel 1: HIC en VVC-delicten 2010 - 2014

HIC/VVCMisdrijven 2010 2011 2012 2013 82014

vernieling 380 631 755 439 394

index 100 166 199 116 104

auto-inbraken 619 581 542 461 354

index 100 94 88 74 57

fietsdiefstal 302 355 405 322 357

index 100 118 134 107 118

woninginbraken 395 339 302 304 304

index 100 86 76 77 77

winkeldiefstal 122 185 186 122 177

index 100 152 152 100 145

bedrijfsinbraak 96 93 99 76 57

index 100 97 103 79 59

autodiefstal 98 116 163 125 126

index 100 118 166 128 129

zakkenrollerij 91 94 106 89 58

index 100 103 116 98 64

straatroof 39 56 44 35 26

index 100 144 113 90 67

overvallen 16 12 15 19 10

index 100 75 94 119 63

TOTAAL 2158 2462 2617 1992 1863

Bron: politie
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Tabel 2: Buurten met buurtindexscore (zeer) ongunstig

Wijk Buurt Buurtindex 
(zeer) ongunstig

Dimensie veiligheid 
(zeer) ongunstig

Middelwatering-West Reviusbuurt X X

Middelwatering-West Valeriusbuurt X X

Middelwatering-Oost Hovenbuurt X X

Middelwatering-Oost Koperwiek X

Middelwatering-West Diepenbuurt X X

Oostgaarde-Noord Beemster-Purmerhoek X X

Oostgaarde-Noord Schermerhoek, Wormerhoek X X

Schenkel Florabuurt X X

Schenkel `s-Gravenweg oost X

Schollevaar-Zuid Dansenbuurt Zuid X X

Schollevaar-Zuid Stadsdeelpark X

Schollevaar-Zuid Kunstenaarsbuurt X

Schollevaar-Zuid Operabuurt X X

Schollevaar-Zuid Gebouwenbuurt X X

Schollevaar-Zuid Schildersvormenbuurt X

Schollevaar-Noord Tuinenbuurt Hoofdweg X

Schollevaar-Noord Kunstenaarsbuurt Noord X

Bron: buurtindex 2013

Tabel 3: Cijfers huiselijk geweld
2010 2011 2012 2013

Incidenten (alleen huiselijk geweld) 571 594 500 451

Misdrijven 206 215 234 157

Misdrijven (ambtshalve) 55 70 81 48

Aangifte opgenomen 155 147 155 114

Verdachte aangehouden 101 105 105 80

Bron: politie, Peildatum: 02-01-2014

Tabel 4: Rapportage taakstraffen Bureau Halt
Leeftijd 2013 2012 2011 2010

12 4 5 4 3

13 11 9 16 17

14 13 13 11 8

15 9 15 8 21

16 8 7 13 12

17 12 8 6 7

18 - 3 - -

NULL - 1 - -

Eindtotaal 57 61 58 68

Bron: jaarrapportage bureau Halt 2013
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Tabel 5: Alcohol en drugsgebruik 12-13 jarigen  

2010 2014

% jongeren van 12-13 jaar dat wel eens alcohol heeft gedronken 35% 50%

% jongeren van 12-13 jaar dat de afgelopen 4 weken heeft gedronken 17% 15%

% jongeren van 12-13 jaar dat meer dan 5 glazen heeft gedronken bij de laatste gelegenheid 12% 8%

% jongeren van 12-13 jaar dat de afgelopen 4 weken softdrugs/harddrugs < 1%; 0% < 1%; 0%

Bron: GGD-monitor Gezondheid in Kaart

Tabel 6: Sociaal-demografische ontwikkelingen Buurtmonitor
-  Demografische gezien is de omvang en samenstelling van de Capelse bevolking de afgelopen 10 jaar vrij stabiel.  

Het aantal inwoners schommelt rond de 66.000. 
-  De verdeling van het percentage 0-24 jarigen, 25-64 jarigen en 65 jaar en ouder is licht verschoven naar iets meer 

inwoners van 65 jaar en ouder. 
-  Het percentage inwoners met de Nederlandse etniciteit is de afgelopen 15 jaar trendmatig met zo’n kleine 10% 

afgenomen van 77% naar 68% in 2012. 
-  Het aantal één-oudergezinnen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 2004 was nog 22% van alle gezinnen  

met kinderen een éénoudergezin. In 2012 lag dit percentage op 34%.
-  Het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering schommelde de afgelopen 10 jaar tussen de 5% en 7% van  

het totaal aantal huishoudens. 
- Het percentage werkzoekende schommelde de afgelopen 10 jaar tussen 3% en de 7%.
- Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen lag de afgelopen 10 jaar tussen 6% en 7%.
-  Daarnaast lijkt er in 2010 een sterke toename te zijn geweest in het aantal huurders met een huurachterstand

Bron: buurtmonitor Capelle aan den IJssel
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 Bijlage 4: Eindnoten 

1  Het overheidsbeleid leek zijn vruchten te hebben afgeworpen. Maar her en der zijn kritische kanttekeningen ge-
plaatst, onder andere door de Algemene Rekenkamer in hoeverre het kabinetsbeleid daadwerkelijk heeft geleid tot deze 
reducties. Zie ook Wittebrood en Nooije, Sociaal Cultureel Planbureau, Sociale veiligheid ontsleuteld, Den Haag 2008. 

2  De basisstelling voor de Veiligheidsutopie  luidt dat onze samenleving haar onvervulbare verlangens op veiligheid 
projecteert. Juist door haar grote vitaliteit: mensen krijgen alle vrijheid om zich te ontplooien. Maar die vrijheid brengt 
een gevoel van onveiligheid met zich mee: we zijn bang dat anderen zich misdragen, dat wijzelf ons misdragen. Vandaar 
het utopisch verlangen naar veiligheid. De Veiligheidsutopie, H. Boutellier, Verwey-Jonker Instituut, 2002, Utrecht.

3  De certificaten van het PKVW hebben een geldigheidsduur van 10 jaar. Per 1 januari 2015 zijn circa 1.767 van de 
2.784 verstrekte certificaten nog geldig. 1.017 certificaten zijn op dat moment ouder dan 10 jaar.

4  Sinds een aantal jaren werkt de gemeente met de buurtindex. De buurtindex is same ngesteld uit diverse bronnen, 
zoals de buurtmonitor en de bevolkingsenquête. De buurtindex kent als peiljaar 2005 en er zijn metingen beschikbaar 
voor 2007, 2009 en 2012. Deze index laat de relatieve ontwikkeling zien van de wijken en buurten op drie dimensies, te 
weten sociaal, fysiek en veilig. Uit de buurtindex blijkt dat op deze drie hoofddimensies de veranderingen het grootst zijn 
op het gebied van veiligheid. De veranderingen in de scores zijn terug te voeren op veranderingen in de onderliggende 
indicatoren. Op gemeenteniveau verbeterde het rapportcijfer voor verkeersoverlast sinds 2009 van 5,2 naar 5,4, is het 
aantal aangiften bij de politie betreffende inbraak en geweld iets gedaald en oordelen scholieren in de Communities that 
Care-enquête dat er minder drugs in de wijk is. De andere hoofddimensies zijn niet noemenswaardig veranderd. Indien 
we uitsluitend de waarden van 2012 bekijken zien we de totale ontwikkeling sinds de eerste peildatum in 2005. Op gebied 
van veiligheid, sociale samenhang en vooral voorzieningen is de score sinds 2005 verbeterd, terwijl de score voor de 
kwaliteit van de woningen iets is gedaald.

5  Het gaat om buurten waar de buurtindexscore in 2 of 3 metingen ‘ongunstig’ tot ‘zeer ongunstig’ was.

6  De onderzoeken zijn gebundeld in het stuk ‘Schaken op verschillende borden. Evidence-based strategieën voor 
communicatie over overlast en verloedering, maatschappelijke onrust, polarisatie en radicalisering’.

7  Het onderzoek Preventing crime, what works, what doesn’t and what’s promissing van Sherman uit 1999 is een van 
de eerste wetenschappelijke onderzoeken die daar meer zicht op gaf. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in 2008 
ook een aantal meta-evaluaties uitgevoerd en over gerapporteerd in Sociale veiligheid ontsleuteld. Uit deze onderzoeken 
blijken sommige maatregelen een enthousiasmerend resultaat op te leveren en in sommige gevallen een ontluisterend 
gebrek aan effect te hebben. Meer algemeen blijkt dat er (te) weinig betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek wordt 
gedaan naar de effecten van veiligheidsmaatregelen.
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