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Voorwoord 
Hoe veilig voelt u zich? 

 
Vrijwel iedere inwoner van onze gemeente zal de bovenstaande vraag al eens heb-

ben moeten beantwoorden. Volgens het meest recente onderzoek voelt 16% van 

onze inwoners zich wel eens onveilig. Wanneer dit afgezet wordt tegen regionale en 

landelijke gemiddelden mag Goeree-Overflakkee zich met recht een veilige gemeen-

te noemen. Dit neemt natuurlijk niet weg dat het bestuur van onze gemeente het van 

groot belang vindt dat er op alle terreinen van veiligheid voldoende aandacht is, in 

zowel proactieve, preventieve als repressieve zin. 

 

Het thema veiligheid is zo breed, dat een integrale aanpak – waarbij alle aspecten 

aan bod komen – de enige weg naar succes is. En dat succes betekent in dit geval 

een optimale objectieve en subjectieve veiligheid voor onze inwoners en onderne-

mers. Maar het betekent ook dat afspraken, procedures en processen goed moeten 

functioneren om vastgestelde doelen te kunnen bereiken. 

 

De burgemeester is de regisseur op het gebied van lokale openbare orde en veilig-

heid. Om deze regiefunctie goed uit te kunnen voeren, stellen we in samenwerking 

met de gemeenteraad – gezamenlijk met tal van ketenpartners – speerpunten en 

maken we afspraken over verantwoordelijkheden en uit te voeren acties. De onder-

werpen, vastgelegd in deze “Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018”, stellen 

ons in staat in te spelen op zowel subjectieve als objectieve veiligheidsvraagstukken, 

waardoor er een bijdrage wordt geleverd aan een veilig en leefbaar Goeree-

Overflakkee. 
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Samenvatting 
 

De nota Integraal Veiligheidsbeleid 2015 – 2018 geeft aan welke veiligheidsproble-

men er in onze gemeente spelen en schetst de aanpak van deze problemen. Het 

centrale uitgangspunt daarbij is een integrale aanpak van de veiligheidsproblema-

tiek. De beleidsvelden worden samenhangend in beeld gebracht. 

 

Met de veiligheidsanalyse is in beeld gebracht wat de veiligheidssituatie (nulmeting) 

in onze gemeente is. Uit de veiligheidsanalyse komt naar voren dat sommige veilig-

heids-thema’s een grotere rol in onze gemeente spelen dan andere, dit op basis van 

de mate waarin een onderwerp meer of minder voorkomt en de maatschappelijke 

impact ervan. 

 

Op allerlei fronten binnen de gemeente wordt regulier gewerkt aan veiligheid. In dit 

Integraal Veiligheidsplan worden speerpunten benoemd die extra aandacht nodig 

hebben en dienen te krijgen. De veiligheidsanalyse is aangevuld met de politiejaar-

cijfers over 2013, de resultaten van de veiligheidsmonitor 2014 en de resultaten van 

de gebiedsscan 2014. 

 

De noodzaak om het veld veilige evenementen prioriteit te geven is afgenomen door 

het herschrijven van de publieksveiligheidsregels en het vaststellen regionale aan-

pak evenementen. 

 

Naar voren is gekomen dat er meer noodzaak is om het veiligheidsveld Jeugd en 

veiligheid meer onder de aandacht te brengen in verband met verschillende c.q. 

complexere problematieken. 

 

Aan de raad wordt voorgelegd om de volgende 7 thema’s als speerpunten voor de 

periode 2015 – 2018 aan te wijzen: 

 

1. Veiligheidsveld Sociale kwaliteit woon- en leefomgeving 

 Sociale kwaliteit 

 Objectieve veiligheid 

 

2. Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

 Veilige evenementen 

 

3. Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid 

 Jeugdoverlast 

 Jeugd, alcohol en drugs 

 

4. Veiligheidsveld Fysieke veiligheid 

 Verkeersveiligheid 

 

5. Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid 

 Georganiseerde c.q. ondermijnende criminaliteit 

 

 

Er blijft ook aandacht voor de andere veiligheidsonderwerpen, dit zijn alleen de 

speerpunten waar aanvullende aanpak voor nodig is. Aan het staande beleid, zoals 

de rampenbestrijding en crisisbeheersing, wordt bijvoorbeeld gewoon doorgewerkt. 
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Na vaststelling van deze nota wordt er een uitvoeringsplan geschreven waarin wordt 

vastgelegd welke acties er uitgezet gaan worden, wie verantwoordelijk is voor de 

uitvoering en welke middelen er zijn en/of worden ingezet. In dit uitvoeringsplan 

wordt ook de verbinding gelegd met het Regionale Meerjarig Beleidsplan en de Ge-

biedsscan van de Politie, eenheid Rotterdam. De uitkomsten van het Uitvoeringsplan 

worden tweejaarlijks geëvalueerd. 
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Inleiding 
 

De Nota Integraal Veiligheidsbeleid beschrijft de wijze waarop het bestuur – in sa-

menwerking met haar veiligheidsketenpartners
1
 – de lokale veiligheidssituatie wil 

verbeteren dan wel wil optimaliseren. De raad stelt met deze nota de speerpunten 

voor de komende 4 jaar vast. 

 

Integraal veiligheidsbeleid is geen exclusief terrein voor en van de gemeente, maar 

wordt gedeeld met andere veiligheidsketenpartners. De belangrijkste in deze is de 

Politie, eenheid Rotterdam. Alle politietaken op Goeree-Overflakkee worden door 

deze eenheid uitgevoerd dan wel gecoördineerd.  

 

Door middel van twee wekelijks overleg houdt de burgemeester de vinger aan de 

(politie)pols en wordt hij geïnformeerd over ontwikkelingen en gebeurtenissen bin-

nen en soms ook buiten de gemeentegrenzen. Omdat ook beleidsambtenaren van 

de afdeling VHV/OOV
2
 deel nemen aan dit overleg, is naast bestuurlijke ook de 

ambtelijke inbreng gewaarborgd. 

 

Een ander belangrijk platform die de integraliteit benadrukt is de Veiligheidsregio 

Rotterdam Rijnmond (VRR), waarin alle gemeenten binnen de regio Rijnmond parti-

ciperen. De VRR voert op verzoek van de gemeenten taken uit op het gebied van 

rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

 

Wat is integrale veiligheid 

Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, va-

riërend van woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid en huiselijk 

geweld. Integraal betekent kortweg ‘allesomvattend’. Veiligheid benodigd integraliteit 

in diverse opzichten: het strekt zich uit tot alle schakels van de veiligheidsketen 

(proactie; preventie; preparatie; repressie en nazorg), het benut de mogelijkheden 

van alle relevante partijen en het bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de 

diverse beleidsterreinen. 

 

Het belang van een integraal veiligheidsbeleid 

De gemeente is regisseur op het gebied van lokale veiligheid en, tot op bepaalde 

hoogte, verantwoordelijk voor de leefbaarheid. Essentiële en daadwerkelijke regie 

valt of staat met het hebben van een plan, in dit geval de Nota Integraal Veiligheids-

beleid. Onveiligheid is een weerbarstig verschijnsel en met een vastgesteld 

veiligheidsbeleid is de gemeente met haar ketenpartners beter in staat om concrete 

stappen te nemen om deze onveiligheid effectief te bestrijden.  

 

De beschikbaarheid van politiecapaciteit wordt mede bepaald aan de hand van het 

gemeentelijk integrale veiligheidsbeleid om aan te sluiten bij de lokale problematiek. 

 

Kernbeleid Veiligheid en de veiligheidsthema’s 

Het College heeft er voor gekozen met de opzet van het nieuwe veiligheidsbeleid de 

lijn van de VNG methode Kernbeleid Veiligheid te volgen. Deze landelijk beproefde 

methode wordt door veel gemeenten gehanteerd en geldt als uitgangspunt voor di-

verse landelijke actoren zoals de Politie eenheid Rotterdam.  

                                                
1
 Voor een uitgebreid overzicht zie 1.3 Strategische ketenpartners 

2
 Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid/Openbare orde en veiligheid 
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De methode biedt een stappenplan om tot veiligheidsbeleid te komen. Binnen het 

Kernbeleid Veiligheid wordt uitgegaan van een vijftal veiligheidsvelden. Binnen elk 

veiligheidsveld zijn meerdere veiligheidsthema’s te onderscheiden. De vijf veilig-

heidsvelden vormen met elkaar het integrale veiligheidsterrein. 

 

Ontwikkeling versteviging regierol gemeente 

De gemeente heeft de regierol op het complexe terrein van veiligheid. Deze regierol 

betekent sturing op de selectie en aanpak van veiligheidsthema’s, sturing op sa-

menwerking en de nakoming van afspraken en sturing op (tussentijdse) evaluaties 

en het leveren van kwaliteit. 

De gemeente kan aan ketenpartners duidelijk maken dat zij de regie op het lokale 

veiligheidsbeleid voert. Hierdoor wordt de regisserende rol van gemeenten versterkt. 
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1. Strategisch kader 
 

Dit hoofdstuk bevat de visie en uitgangspunten van het nieuwe integrale veiligheids-

beleid. Daarbij zijn beschreven het belang van; de Nota Integraal Veiligheidsbeleid, 

de doelstelling en ambities, verschillende strategische uitgangspunten en de strate-

gische samenwerkingsketenpartners. 

 

1.1 Visie, doelstelling en ambities 

 

Coalitieakkoord 

Op 1 januari 2013 heeft de gemeenteraad het 'Coalitieakkoord 2013 - 2018 Samen 

voor een sterk eiland’ vastgesteld. Uit de hoofdthema’s kan met betrekking tot leef-

baarheid de volgende visie worden herleid; 

 

 

 

 

 

Onder het kernbegrip Veiligheid staat als toelichting; 

 

Iedere burger wil zich veilig voelen in zijn leefomgeving. Integrale veiligheid staat 

hoog in ons vaandel. Dit willen wij onder andere bereiken door initiatieven voor 

buurtpreventie te ondersteunen. Buurtpreventieteams hebben niet meer rechten en 

plichten dan een andere burger, maar kunnen door middel van korte communicatie-

lijnen met de politie voor snelle interventie zorgen in geval van ongewone of 

verdachte situaties. Daarnaast zullen we alles in het werk stellen voor voldoende 

beschikbaarheid van politie.  

….. 

Het gemeentebestuur bewaakt binnen dit verband een passend veiligheidsbeleid 

voor ons gebied, zowel wat betreft inhoudelijke als wederkerige financiële bijdrage. 

De kosten voor deelname aan de VRR moeten proportioneel, logischerwijs – van-

wege het schaalvoordeel – zelfs voordelig, zijn. 

 

Decentralisaties 

Gemeenten zijn in 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, werk en inkomen en 

zorg aan langdurig zieken en ouderen. Veel beleids- en uitvoeringsterreinen binnen 

het sociaal domein hebben raakvlakken met de in deze nota genoemde veiligheids-

thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de sociale kwaliteit van de woon- en 

leefomgeving, jeugd in relatie tot scholing, alcohol en drugs en de zelfredzaamheid 

van onze (oudere) inwoners. 

De dynamiek die deze decentralisaties in het sociaal domein met zich meebrengt 

stelt hoge eisen aan de uitvoerders en participanten van het nieuwe beleid. Ook de 

integrale aanpak van het veiligheidsbeleid wordt soms direct beïnvloed door de 

maatregelen die in het sociale domein worden getroffen. Een reden temeer om de 

integraliteit van de aanpak voorop te stellen. 

 

Eilandvisie 

Bij het opstellen van de nota is nadrukkelijk gekeken of er aanknopingspunten zijn 

met de onlangs vastgestelde Eilandvisie. Alle in deze nota genoemde veiligheidsvel-

den zijn op één of andere manier verweven met de in de visie genoemde 

strategische kernthema’s.  

Een veilige woon- en leefomgeving 
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M.n. de interactie tussen de gemeentelijke organisatie en haar burgers (inspelen op 

de kracht van de burgers) en de verbinding van het eiland met de stedelijke omge-

ving zijn hierin bepalend.  

 

Door het stimuleren van burgerkracht wordt de sociale cohesie en daarmee de leef-

baarheid & vitaliteit in de kernen vergroot. Het is van belang met de 

veiligheidsthema’s hierop aan te sluiten. 

 

Daarnaast kent (on)veiligheid geen gemeentegrenzen en in gezamenlijkheid met 

gemeenten binnen de regio kan een betere borging worden gevonden van alle vei-

ligheidsthema’s die een rol spelen binnen en buiten de gemeente. In die zin is 

Goeree-Overflakkee allang geen eiland meer. 

 

Aandachtsvelden en doelstelling 

Veiligheid is een indringend thema. De samenleving eist van de overheid dat zij zorg 

draagt voor veiligheid. Het individu in de samenleving eist het recht op de eigen wij-

ze van leven, met zo weinig mogelijk inmenging van de overheid. Kortom, veiligheid 

manifesteert zich in velerlei en uiteenlopende en soms aan elkaar tegengestelde fa-

cetten. Deze nota zet in op het verbeteren van een sociale en veilige samenleving 

op Goeree-Overflakkee. 

 

Nemen we als invalshoek de rijksnormen die aan gemeenten worden opgelegd dan 

ligt de nadruk vooral op de brandweertaken, de zogenaamde Rode Kolom waarbij 

de gemeente, net als de hulpdiensten politie, brandweer en GGD-GHOR, zeven da-

gen per week 24 uur per dag operationeel moet zijn als 

het gaat om incident-, crisis-, en rampenbestrijding, hui-

selijk geweld en overlast in de woonomgeving.  

 

Uit het collegeprogramma kunnen zowel een strategi-

sche veiligheidsdoelstelling alsmede bepaalde ambities 

geventileerd worden. Deze componenten geven richting 

en inhoud aan de wijze waarop de gemeente Goeree-

Overflakkee haar integrale veiligheid vorm wil geven. 

 

Strategische ambities 

1. Verhogen van de feitelijke veiligheid – objectief; 

2. Verhogen van de ervaren veiligheid – subjectief; 

3. Het terugdringen van overlast – objectief en subjectief. 

 

1.2 Uitgangspunten 

Uit de Integrale veiligheidsanalyse
3
 blijkt dat Goeree-Overflakkee een veilige en 

leefbare gemeente is. We streven ernaar dit te behouden en waar mogelijk te verbe-

teren. Op basis van drie uitgangspunten formuleren we kwalitatieve en kwantitatieve 

doelstellingen. 

 

Uitgangspunten: 

 

1. Wij werken aan het behoud van een veilig(er) Goeree-Overflakkee 

2. Zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn wordt gestimuleerd en gepromoot 

3. We benoemen speerpunten en formuleren doelstellingen 

                                                
3
 Voor toelichting zie inleiding hoofdstuk 2. 
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1. Wij werken aan het behoud van een veilig(er)Goeree-Overflakkee 

De verantwoordelijkheid van veiligheid ligt niet alleen bij de gemeente, politie of 

justitie. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van iedereen. Veiligheid is 

een coproductie van meerdere partijen en waar nodig betrekken we relevante 

partijen bij de totstandkoming en uitvoering van beleid. 

 

2. Zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn wordt gestimuleerd en gepromoot 

Van alle veiligheidsketenpartners is de burger de partner die het verschil kan 

maken, individueel maar zeker ook in groepsverband. Door veel en duidelijk te 

communiceren wordt de burger gewezen op hetgeen hij of zij kan doen om de 

veiligheid in de eigen omgeving en die van de gemeente als geheel te verbete-

ren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om voorlichting over inbraakpreventie, aangifte 

doen, het signaleren van onveilige situaties, maar ook om voorzorgmaatregelen 

te treffen ter voorkoming van brand en ter voorbereiding op rampen en crises. 

 

3. We benoemen speerpunten en formuleren doelstellingen 

Door te monitoren op objectieve en subjectieve bevindingen zorgen we jaarlijks 

voor een volledig beeld van het veiligheidsniveau in de gemeente, zodat er bij 

het formuleren van jaarplannen en uitvoeringsprogramma concrete doelstellin-

gen en ambities kunnen worden bepaald.  

 

1.3 Strategische ketenpartners 

De gemeente is regievoerder op het terrein van integrale veiligheid, maar doet dat 

niet alleen. De klassieke ketenpartners zoals politie en justitie blijven onmisbaar en 

dit geldt ook voor de burgers en ondernemers. Zij zijn samen met andere actoren 

onontbeerlijk in ons streven naar een zo veilig en leefbaar mogelijke gemeente.  

Door gezamenlijk een aanpak van veiligheidsvraagstukken te realiseren wordt de 

slagkracht vergroot en levert dat een winst op in zowel efficiency, kwaliteit en uni-

formiteit. 

 

De strategische ketenpartners bij de veiligheidsaanpak zijn: 

 

- Politie eenheid Rotterdam 
Bij de invoering van de Nationale Politie op 1 januari 2013 is Rotterdam-Rijnmond 
samengevoegd met het korps Zuid-Holland-Zuid tot de Regionale Eenheid Rotter-
dam, een van de tien regionale eenheden binnen de Nationale politie. 

- Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
De veiligheidsregio is een gemeenschappelijke regeling. Zij voert op verzoek van de 
gemeenten taken uit op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Alle 
burgemeesters van de gemeenten in de regio komen twee maandelijks samen en 
vormen het algemeen bestuur. 

- Openbaar Ministerie 
Het Openbaar Ministerie (OM) of parket vormt in het strafrecht samen met de rech-
ters de rechterlijke macht. Het Openbaar Ministerie bepaalt aan de hand van 
gepleegde strafbare feiten of en wanneer iemand daarvoor vervolgd wordt. 

- Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond 
Het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond richt zich op personen die veel problemen 
hebben en daardoor voor veel problemen zorgen. 
Het Veiligheidshuis richt zich op de volgende doelgroepen: overvallers & High Impact 
Crimes, veelplegers, huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en nazorg voor 
ex-gedetineerden. 

- Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam maakt een vuist 
tegen georganiseerde criminaliteit, samen met de aangesloten gemeenten en part-
ners in de regio.  
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Het RIEC besteedt veel aandacht aan het vergroten en versterken van de aware-
ness, kennis en alertheid bij gemeenten. Het doel is om gezamenlijk invulling te 
geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad. 

- CCV 
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) helpt bedrijven en or-
ganisaties om Nederland veilig en leefbaar te maken. Het gaat hierbij om preventie, 
handhaving en naleving van regels. Ook beheert het CCV enkele keurmerken zoals 
het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 

- VAR Rotterdam 
De VeiligheidsAlliantie Regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van en voor 
de veiligheidspartners: de 32 gemeenten, het OM en de politie binnen de Politie 
eenheid Rotterdam. De VAR ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken 
van de regio. 

- Halt Nederland 
HALT staat voor Het ALTernatief. Halt Nederland is een landelijke organisatie die 
jeugdcriminaliteit bestrijdt. Halt richt zich met name op bewustwording en gedragsbe-
invloeding van jongeren en hun ouders. Ook voert Halt strafmaatregelen uit voor 
jongeren van 12 tot 18 jaar, de zogeheten Halt-straf.  

- Welzijnsorganisaties 
Bijvoorbeeld Stichting ZIJN. Dit is een welzijnsorganisatie die o.a. het welzijnsadvies 
voor kwetsbare mensen en mantelzorgers op Goeree Overflakkee verzorgt. 

- CJG 
Het Centrum voor Jeugd en Gezin is er voor alle ouders en opvoeders die vragen 
hebben over de opvoeding, het opgroeien of de gezondheid van hun kind. Je kunt 
voor informatie, hulp, advies en ondersteuning terecht bij het CJG. 

- Bureau Leerplicht 
Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot 18 jaar. De leerplichtambtenaren zien toe op 
de handhaving van de Leerplichtwet. 

- Jeugdzorg GOSA
4
 

Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (GOSA) richt zich op kinderen en jon-
geren tot 23 jaar met wie het even minder goed gaat. Door problemen op school 
bijvoorbeeld. Of thuis. Kinderen die geen aandacht en zorg krijgen. Of jongeren die 
problemen hebben met drank, drugs of schulden. 

- Burgernet 
Burgernet doet een beroep op individuele personen om samen met de gemeente en 
politie aan veiligheid in de buurt of wijk te werken. Burgernet wordt ingezet bij bij-
voorbeeld diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving en vermiste 
personen. 

- Woningcorporaties 
- Onderwijsinstellingen, zowel basisonderwijs als voortgezet onderwijs 

- Diverse afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie 

- Ondernemersverenigingen 

- Bewonersverenigingen 

- Dorpsraden 

- Buurtpreventieteams 

- Jeugd Ondersteunings Team 

- Gezinsregisseurs Lokaal Team Huiselijk Geweld 

en Lokale Zorgnetwerken 

- Overige maatschappelijke instellingen. 

 

 

 

                                                
4
 Zie ook Kadernota Decentralisatie Jeugdzorg Gemeente Goeree-Overflakkee d.d. oktober 2013. 
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2. Huidige Situatie (Veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s) 
 

Een goed beeld van de huidige situatie is van essentieel belang om vervolgens de 

juiste speerpunten te bepalen. Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie, aan de 

hand van de uitgevoerde veiligheidsanalyse. 

 

Voor het vormgeven van beleid is een gedegen analyse van onderzoeksresultaten 

nodig. Zodoende wordt het mogelijk om beleid te monitoren en bij te stellen, of om 

eventuele trends te ontdekken. De veiligheidsanalyse beslaat voortschrijdend een 

periode van vier jaar en wordt jaarlijks met nieuwe cijfers aangevuld. 

 

Voor de input van het veiligheidsbeleid van Goeree-Overflakkee wordt gebruik ge-

maakt van verschillende bronnen. Voor het monitoren van de objectieve veiligheid 

wordt gebruik gemaakt van de cijfers van de politie Eenheid Rotterdam, gehaald uit 

het Basis Voorziening Handhaving (het landelijk Bedrijfsprocessen / Informatiesys-

teem van de nationale politie). Wat betreft de subjectieve veiligheid wordt geput uit 

de Integrale veiligheidsmonitor gemeente Goeree-Overflakkee. 

 

De veiligheidsanalyse kan gezien worden als een nulmeting en dient het gemeente-

bestuur te ondersteunen bij het bepalen van de veiligheidspeerpunten. 

 

In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle veiligheidsvelden met bijbehoren-

de thema’s die in de veiligheidsanalyse voorkomen. 

 

2.1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving 

Thema 1.1 Sociale kwaliteit 

Bij de politie zijn in 2014 36% minder meldingen binnen gekomen m.b.t. burenge-

rucht, maar is de overlast in het algemeen sterk toegenomen
5
. De politie besteedt 

een substantieel deel van hun tijd aan bemiddeling bij huiselijke conflicten en tussen 

buren. 

 

De perceptie van overlastbeleving van de inwoners op Goeree-Overflakkee door al-

cohol, drugs en jongeren verhoudt zich niet met de objectieve cijfers van meldingen 

bij de politie. 

 

Specifiek voor Goeree-Overflakkee is de seizoensgebonden extra druk op de kop 

van het eiland en de grote aantrekkingskracht van het eiland op de liefhebbers van 

extreme sporten. Dit laatste levert spanningsvelden op met andere vormen van re-

creatief gebruik van water en strand. 

 

Thema 1.2 Fysieke kwaliteit 

Over de afgelopen jaren is een neerwaartse trend (INP
6
 politie 2014 -12% t.o.v. 

2013) te zien van het aantal vernielingen op Goeree-Overflakkee inclusief de perio-

de rond de jaarwisseling. 

 

Thema 1.3 Objectieve veiligheid / veel voorkomende criminaliteit 

Totaal aantal misdrijven is over 2014 t.o.v. 2013 met 5 % gedaald. 

Hierbij is een dalende trend zichtbaar met betrekking tot het aantal woninginbraken 

(2014 - 30% aangiftes).  

                                                
5
 VAR: drugs/drankoverlast +33%, verward/overspannen persoon + 40% en jeugd +18% 

6
 INP Informatiemodel Nederlandse Politie 
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Ondanks dat gelegenheidsdaders nog steeds verantwoordelijk zijn voor het grootste 

aantal inbraken, verschijnen er volgens onderzoekers steeds vaker georganiseerde 

dadergroepen op het toneel. 

 

Wel is er sprake van een explosieve groei van diefstal/inbraak in box, garage, 

schuur of tuinhuis van bijna 50% in 2014.  

 

Daarnaast zou steeds minder sprake zijn van hot times 

(geen specifieke tijdstippen op een dag of niet meer 

vooral s’avonds en/of in de winter), maar wel steeds va-

ker van hot spots (specifieke plaatsen/locaties binnen de 

gemeente). Op Goeree-Overflakkee zijn bijvoorbeeld 

vakantiewoningen vanwege hun geïsoleerde ligging en 

geringe controle i.v.m. gedeeltelijke leegstand, een ge-

wild doelwit voor inbrekers. 

 

Goeree-Overflakkee heeft per jaar ruim twee miljoen toeristische overnachtingen en 

bezoek van vele dagjesmensen, met het zwaartepunt in de zomerperiode in de om-

geving van Ouddorp. Deze concentratie van mensen in één gebied geeft reden tot 

extra aandacht in relatie tot mogelijke overlast. 

 

Aantal openlijke geweldplegingen, bedreiging en mishandeling zijn allemaal ge-

daald
7
 in 2014.  

Ook diefstal/inbraak in bedrijven en instellingen is in 2014 met een derde gedaald. 

 

Thema 1.4 Subjectieve veiligheid 

Met het algemene onveiligheidsgevoel van de inwoners van Goeree-Overflakkee zit 

het wel goed. De verschillen met de landelijke en regionale cijfers zijn in positieve 

zin aanzienlijk. 

 

Alhoewel de onveiligheidsgevoelens in de eigen wijk ver onder die van het regionale 

gemiddelde liggen, is op Goeree-Overflakkee toch een lichte stijging te zien van 1,3 

procent, die overigens in lijn ligt met die van de regio (plus 1 procent). 

 

2.2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid en veiligheid 

Thema 2.1 Veilig winkelgebied 

Er worden nagenoeg geen aangiftes van winkeldiefstal gedaan op Goeree-

Overflakkee. Gemiddeld nog geen twee per maand met een lichte stijging in Middel-

harnis. 

 

Het onderhoudsniveau in de openbare ruimtes van de winkelcentra is van A-

kwaliteit. Dit betekent dat er in deze gebieden veel aandacht is voor het groen, 

straatmeubilair, bestrating en reiniging. 

Met de winkeliersverenigingen vindt periodiek overleg plaats, waar de onderwerpen 

schoon, heel en veilig vast op de agenda staan. 

 

Waar winkels zijn, zijn jongeren. Slechts in enkele gebieden is er sprake van enige 

overlast door jeugd. Hier wordt consequent tegen opgetreden, zowel door de ge-

meentelijke BOA’s  als door de politie.  

 

                                                
7
 VAR: openlijk geweld – 27%, bedreiging – 9% en mishandeling – 4% 
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Thema 2.2 Veilige bedrijventerreinen 

Samenwerken op het gebied van veiligheid loont. Daar waar gezamenlijk door on-

dernemers, gemeente, politie en andere ketenpartners wordt samengewerkt, 

bijvoorbeeld in de vorm van bedrijven investeringszones (BIZ), vinden er beduidend 

minder bedrijfsinbraken, diefstallen en vernielingen plaats. 

 

Periodiek worden er door partners zgn. schouwrondes gedaan om goed de vinger 

aan de (veiligheid)pols te houden.  

 

Zoals bij thema Objectieve veiligheid is aangegeven zijn diefstal/inbraak in bedrijven 

en instellingen gedaald (cijfers VAR) van 65 aangiftes in 2013 naar 46 in 2014.  

 

Thema 2.3 Veilig uitgaan 

In de gemeente zijn ongeveer 200 horecabedrijven gevestigd. Het karakter van deze 

horecabedrijven loopt uiteen van een snackbar naar een gelegenheid die ongeveer 

800 bezoekers kan ontvangen. Met drie horecagelegenheden zijn in overleg met de 

politie convenanten
8
 gesloten die een positieve uitwerking hebben op de leefbaar-

heid van de omgeving. 

 

Karakteristiek voor Ouddorp is dat daar diverse soorten seizoensgebonden horeca-

bedrijven zijn gevestigd. Op de stranden zijn een zevental strandpaviljoens 

gevestigd, die het jaar rond geopend kunnen zijn. 

 

Thema 2.4 Veilige evenementen 

Met een actief verenigingsleven op Goeree-Overflakkee als basis, worden er het he-

le jaar door veel evenementen georganiseerd. 

Zoals uit de overlastcijfers blijkt, verlopen deze evenementen over het algemeen op 

een goede manier. Daar waar dit niet het geval is zijn voorvallen veelal gerelateerd 

aan drank- en/of drugsmisbruik. 

 

Thema 2.5 Veilig toerisme 

De kust en stranden van Goeree-Overflakkee lenen zich uitstekend voor extreme-

/funsporten die zijn afgeleid van het surfen, zoals kitesurfen, flyboarden en buggyen.  

De gemeente heeft hier speciale gebieden voor aangewezen, om voor andere re-

creanten overlast of gevaarlijke situaties te voorkomen. 

______________________________________ 

Opvallende landelijke trend 

Enkele opvallende ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen jaren 

zijn de doorontwikkeling van de risicobeheersing rond grootschalige evenementen, de aanpak 

van uitgaansgeweld en de groeiende inzet van cameratoezicht. 

 

2.3 Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid 

Thema 3.1 Overlast gevende jeugd 

Er leek sprake te zijn van een dalende tendens in de Veiligheidsanalyse, maar In 

2014 zijn het aantal meldingen overlast jeugd gestegen tot 219. Dit is een toename 

van 18% t.o.v. 2013 (VAR).  

 

Er is een zekere verschuiving van jeugdproblematiek. De incidenten zijn wel heftiger 

(qua intensiteit), maar minder qua aantal (frequentie). Het is ook meer verschoven 

naar ‘pestgedrag’. 

                                                
8
 Convenant “Gezond horeca klimaat” met de focus op alcoholmatiging, rust op straat en leefbaardere woonomgeving. 
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Thema 3.2 Jeugdcriminaliteit 

De belangrijkste landelijke ontwikkeling op het gebied van de jeugdveiligheid is 

naast het aanpakken van criminele jeugdgroepen, de nadruk op vroeg signaleren en 

nazorg. Onderzoeksresultaten wijzen op de grote meerwaarde van er ‘vroeg bij zijn’, 

maar in de uitvoeringspraktijk blijkt vroeg signalering nog niet zo makkelijk. 

 

In 2014 waren er op Goeree/Overflakkee geen hinderlijke, overlast gevende en cri-

minele jeugdgroepen. 

 

Het aantal verwijzingen naar bureau HALT is ten opzichte van 2013 gelijk gebleven. 

De sterkste daling is er in het aantal verwijzingen voor vuurwerkovertredingen (-14). 

Er zijn meer verwijzingen voor baldadigheid en vermogensdelicten (in beide gevallen 

+4). 

 

Thema 3.3 Jeugd, alcohol en drugs 

Het thema drugs en alcohol onder de jongeren van Goeree 

Overflakkee ligt genuanceerd. Om hier meer zicht op te kun-

nen krijgen zou een hernieuwd onderzoek en objectieve 

onderbouwing d.m.v. cijfers verhelderend kunnen werken. 

 

Uit een zgn. Mistery guest onderzoek (VHV handhaving) in 

2014 is gebleken dat in 60% van de gevallen supermarkten 

alcohol verkochten aan jongeren onder de 18 jaar. 

 

Thema 3.4 Veiligheid in en om de school 

Scholen staan midden in de samenleving en zijn er een afspiegeling van. Dit heeft 

tot gevolg dat ook scholen last hebben van (kleine) criminaliteit en onveiligheid. Om-

dat een veilige omgeving voorwaarde is voor leren en ontwikkelen, spannen scholen 

zich in om leerlingen en personeel een veilige omgeving te bieden om in te leren en 

te werken. 

 

Er zijn signalen
9
 over groepen jongeren (meisjes en jongens) in relatie tot drugs- en 

alcoholgebruik en vermoedens van seksueel grensoverschrijdend gedrag.  

______________________________________ 

Opvallende landelijke trend 

Opvallende ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veld zijn de transitie van de veiligheidshuizen, 

de doorontwikkeling van de aanpak van problematische jeugdgroepen en de toenemende inzet 

van onder meer straatcoaches en jeugd-BOA’s. 

 

2.4 Veiligheidsveld Fysieke veiligheid 

Thema 4.1 Verkeersveiligheid 

Van ongevallen met dodelijke afloop vindt een systematische registratie plaats. In 

2010 en 2012 ligt het aantal verkeersdoden boven de doelstellingslijn van het Pro-

vinciaal Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020.  

 

In de gemeente Goeree-Overflakkee leidt 2.5 procent van de verkeersongelukken tot 

dodelijke afloop (periode 2007-2012). Hiermee behoort de gemeente Goeree-

Overflakkee tot de gemeenten met het hoogste percentage dodelijke ongevallen. 

 

                                                
9
 Incidentenregistratiesysteem scholen, rapportage CJG, jaarverslagen bureau Leerplicht. 
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Gezien de lage registratiegraad van ongevallen met ziekenhuisgewonden, de onbe-

kende registratiegraad van overige letselongevallen en ongevallen met uitsluitend 

materiële schade (UMS), worden deze in de analyse van de verkeersveiligheid op 

Goeree-Overflakkee (helaas) buiten beschouwing gelaten. Deze zijn onvoldoende 

betrouwbaar of geheel niet aanwezig. 

 

Thema 4.2 Brandveiligheid 

Er loopt een traject om op recreatieterreinen de brandveiligheid op een voldoende 

niveau te brengen. Landelijk onderneemt de brandweer initiatieven om de burger 

meer te betrekken bij het voorkomen van ongevallen en het vergroten van de weer-

baarheid tijdens en na een calamiteit. 

 

Thema 4.3 Externe veiligheid 

De gemeente heeft de uitvoering van de milieutaken uitbesteed aan de Milieudienst 

DCMR. De voorbereidingen tot het actualiseren van de Beleidsvisie Externe Veilig-

heid en het Uitvoeringsplan GO zijn opgestart.  

 

Steeds meer wordt bij externe veiligheidsvraagstukken geappelleerd aan het begrip 

zelfredzaamheid: de mate waarin een persoon zichzelf in veiligheid kan brengen ten 

tijde van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Vooralsnog wordt er in risicobereke-

ningen geen rekening gehouden met zelfredzaamheid. 

 

Thema 4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Pijlers van de gemeentelijke rampenbestrijding zijn risico-inventarisatie, planvor-

ming, opleiden, trainen/oefenen en beheer van faciliteiten. De gehele ambtelijke 

organisatie heeft raakvlakken met de voorbereiding op rampenbestrijding.  

Solide, professionele borging ervan is dan ook onvermijdelijk 

een strategisch thema: noodzakelijk is het de vele betrokken 

functionarissen (bestuur, procesdeelnemers, gemeentelijk ma-

nagementteam en - beleidsteam) te blijven betrekken en hun 

kennis en deskundigheid op peil te houden d.m.v. opleiding, 

training en regelmatig oefenen. 

 

Deze strategische aandacht is daarnaast nodig vanwege het belangrijker worden 

van de regionale dimensie en de doorvertaling daarvan (Veiligheidsregio), de dwars-

verbanden met thema’s als veilig uitgaan/veilige evenementen en terrorisme, en de 

overige veiligheidsrisico’s op en rond Goeree-Overflakkee. 

______________________________________ 

Opvallende landelijke trend 

Belangrijke ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen tijd zijn onder 

meer de regionalisering van de brandweer, de implementatie van de Regionale Uitvoeringsdien-

sten (RUD’s) en de implementatie van de kolom Bevolkingszorg van de crisisbeheersings-

organisatie. 

 

2.5 Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid 

Thema 5.1 Polarisatie en radicalisering 

Onder polarisatie verstaan we een verscherping van tegenstellingen langs etnisch- 

of etnisch-religieuze scheidslijnen. 

Onder radicalisering wordt verstaan het (actief) nastreven en/of ondersteunen van 

diep ingrijpende veranderingen in de samenleving, die een gevaar kunnen opleveren 

voor de democratische rechtsorde. 
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In de registraties van politie wordt periodiek melding gemaakt van discriminatie-

incidenten die mogelijk verband houden met polarisatie. Deze voorvallen deden zich 

verspreid over het eiland voor. Volgens de registraties uit polarisatie zich op Goeree-

Overflakkee vooral in racistische graffiti, discriminerende uitlatingen en beledigingen, 

vernielingen en bedreigingen. 

 

Door de aanhoudende terreurdreiging zijn de eisen met betrekking tot veiligheid in 

transport en logistiek drastisch aangescherpt.  

 

Havens en de schepen zijn kwetsbaar voor terroristische dreiging en criminele activi-

teiten. De gemeente Goeree-Overflakkee kent twee locaties met havenfaciliteiten die 

vallen onder de Havenbeveiligingswet (Middelharnis en Stellendam). 

 

Thema 5.2 Georganiseerde criminaliteit 

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit betreft veelal stelselmatig gepleegde 

criminaliteit, die onwettige vermogens genereert en dus economische machtsposi-

ties, met corruptie en marktverstoring tot gevolg.  

 

Ondanks een daling van het totaal aantal misdrijven op Goeree-

Overflakkee met ongeveer 5 procent, zijn er drie opvallende stijgin-

gen waar te nemen op het gebied van drugshandel, wapenbezit en 

fraude.  

Vooral een verdubbeling van de drugshandel (2014 + 89%) is een 

opvallende. De opsporing van hennepkwekerijen is de afgelopen 

jaren geïntensiveerd, waardoor er ook een stijging zichtbaar is van 

het aantal fraudegevallen (m.n. stroom aftappen). 

 

Thema 5.3 Veilige publieke taak 

Werknemers met een publieke taak krijgen regelmatig te maken met agressie en 

geweld tijdens het uitoefenen van hun werkzaamheden. In het openbaar bestuur als 

geheel zijn de cijfers stabiel, al zijn grote verschillen waarneembaar tussen de be-

stuurslagen. Zo worden gemeenteambtenaren vaker met agressie en geweld 

geconfronteerd dan ambtenaren bij het rijk en provincies. 

 

Uit de metamonitor (nieuw landelijk onderzoeksinstrument) blijkt dat meer dan één 

op de drie werknemers (36%) met een publieke taak te maken had met agressie en 

geweld. Daaronder vallen ook medewerkers in de zorg en het openbaar vervoer.  

 

Thema 5.4 Informatieveiligheid 

Gemeenten zijn kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening en met na-

me het veilig/beveiligd uitvoeren van de dienstverlening en het beheren van 

persoonsgegevens. 

Cybercrime is verworden tot een breed maatschappelijk verschijnsel en een vorm 

van veelvoorkomende criminaliteit die veel financiële schade veroorzaakt bij bedrij-

ven, overheid en burgers. 

 

Medio 2013 is er bij de gemeente Goeree-Overflakkee omtrent informatiebeveiliging 

een risico-inventarisatie gehouden voor de GBA en waarde documenten, met daarin 

opgenomen de maatregelen om risico’s te beperken en te beheersen. 

 

  

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://nieuwsweert.nl/blog/wp-content/uploads/2011/09/meterkast_tcm28-720037.jpg&imgrefurl=http://nieuwsweert.nl/blog/2011/09/08/levensgevaarlijke-illegale-stroomaansluiting-bij-hennepkwekerij-herenstraat/&h=600&w=800&tbnid=qr2rynAQYNAQtM:&zoom=1&docid=CO7kJ0Wa5AVMVM&ei=ZquzVLjgA8P5UumtgJgH&tbm=isch&ved=0CAkQMygBMAE4ZA&iact=rc&uact=3&dur=365&page=3&start=68&ndsp=42
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Thema 5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

Hier gaat het om de meest interne vorm van interne integriteit: 

ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Schending daarvan kan het 

gevolg zijn van belangenver-strengeling, maar ook van “niet-

intentionele” verrommeling van procedures. In dit laatste geval 

ontstaat de integriteitsschending min of meer “per ongeluk”.  

 

Ambtelijk 

De ambtseed/ambtsbelofte is in de vergadering van 18 juni 2013 door het college 

van B&W vastgesteld en hebben de ambtenaren in een gezamenlijke bijeenkomst 

de ambtseed/ambtsbelofte afgelegd. Voor een aantal functies geldt dat er ook een 

Verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet worden aangevraagd. 

 

Bestuurlijk 

Op 2 januari 2013 is de Gedragscode bestuurlijke integriteit raadsleden Goeree-

Overflakkee vastgesteld. 

De Beleidsregels toepassing Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het 

openbaar bestuur Goeree-Overflakkee zijn op 4 juli 2014 door het College van B&W 

vastgesteld. 

 

Het RIEC
10

 heeft in 2014 voor de gemeente Goeree-Overflakkee een bestuurlijk ad-

vies opgesteld. Binnen de gemeente was het RIEC betrokken bij twee BIBOB
11

 

dossiers. Er zijn geen signalen/cases aangedragen voor integrale analyse. 

 

______________________________________ 

Opvallende landelijke trend 

Belangrijke nieuwe accenten in de aanpak op dit veiligheidsveld is de verruiming van het toepas-

singsbereik van de Wet BIBOB, het nieuwe landelijke coffeeshopbeleid, de aanpak rond veilige 

publieke taakuitoefening en het groeiend bewustzijn van het belang van informatieveiligheid. 

 

 

 

 

  

                                                
10

 Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
11

 De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (kortweg BIBOB) is een (preventief) bestuurs-
rechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het 
bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de 
overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers be-
schermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau. 
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3. Conclusies en speerpunten 2015 - 2018 
 

3.1 Conclusies veiligheidsanalyse 

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de uitkomsten per veiligheidsveld niet 

veel afwijken van wat regionaal en landelijk bij vergelijkbare gemeenten wordt ge-

zien. De bijzondere positie van de gemeente Goeree-Overflakkee, aanleunend 

tegen gebieden met grootstedelijke problematieken, maakt dat bij de analyses ook 

over de gemeentegrenzen heen gekeken moet worden om eventuele trends te kun-

nen signalen. 

 

Een opvallende trend is de daling van woninginbraken. De preventieve acties van 

zowel gemeente en politie liggen hieraan ten grondslag. Ook de inzet van buurtpre-

ventieteams draagt bij aan een bewustwording van de kwetsbaarheid van het bezit. 

De problematiek van inbraken lijkt zich te verplaatsen naar de buitengebieden. 

 

Op straat is het relatief veilig als gekeken wordt naar overvallen (geen in 2014) en 

straatroof (1 incident) op Goeree-Overflakkee. De landelijke trend is anders. Wel is 

er een toename van verwarde/overspannen personen. 

 

Positief is de constatering dat de veiligheidsgevoelens in eigen straat en/of buurt niet 

of nauwelijks is afgenomen bij de inwoners, waarbij de verschillen met de landelijke 

en regionale cijfers in positieve zin aanzienlijk zijn. 

 

Ronduit zorgwekkend is de toename van de drugshandel – m.n. de hennepteelt –  

van bijna 100 procent. Door een toenemende mobiliteit van de handel, is deze vaak 

moeilijk adequaat aan te pakken. Een ander bijkomend probleem is de brandgevaar-

lijkheid van zogenaamde hennepkwekerijen in dorpskernen. 

 

Een ander cijfer wat opvalt is de verdubbeling van het aantal brandstofdiefstallen uit 

voertuigen zoals trekkers en vrachtwagens. Diefstal duidt op lokale kennis en zal 

waarschijnlijk zowel voor eigen gebruik als voor de handel worden gebruikt. 

 

Een andere trend die zichtbaar wordt is de toename van overlast gevende jeugd. 

M.n. aspecten zoals geluidshinder en zwerfvuil worden als extra hinderlijk ervaren 

en speelt alcohol steeds vaker een prominentere rol. 

 

3.2 Speerpunten 

Op basis van de gedane conclusies komen de volgende speerpunten naar voren. Bij 

elk speerpunt wordt ingegaan op de hoofdlijnen van de mogelijke aanpak in de peri-

ode 2015 – 2018. In het uitvoeringsprogramma zal de uiteindelijke uitwerking 

omschreven worden. Op basis van de veiligheidsanalyse worden deze beleids-

speerpunten voorgelegd. Deze zijn, onderverdeeld in veiligheidsvelden en –thema’s, 

als volgt: 

 

Veiligheidsveld Sociale kwaliteit woon- en leefomgeving 
Thema Sociale kwaliteit 
Afname burengerucht maar toename overlast door verward/overspannen persoon 
en jeugd. 
 

Thema Objectieve veiligheid 
Explosieve groei van diefstal/inbraak in box, garage, schuur of tuinhuis. 
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Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 
Thema Veilige evenementen 
Daar waar evenementen niet goed verlopen zijn incidenten veelal gerelateerd aan 
drank- en/of drugsmisbruik. 
 

Veiligheidsveld Jeugd en veiligheid 
Thema Jeugdoverlast 

Er leek sprake te zijn van een dalende tendens in de Veiligheidsanalyse, maar In 

2014 zijn het aantal meldingen overlast gevende jeugd gestegen. 

 

Thema Jeugd, alcohol en drugs 

Uit een zgn. Mistery guest onderzoek (VHV handhaving) in 2014 is gebleken dat su-

permarkten alcohol verkochten aan jongeren onder de 18 jaar. 

 

Veiligheidsveld Fysieke veiligheid 
Thema Verkeersveiligheid 

In de gemeente Goeree-Overflakkee leidt 2.5 procent 

van de verkeersongelukken tot dodelijke afloop. 

 

Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid 
Thema Georganiseerde criminaliteit 

Vooral de toename van de drugshandel is een opvallende. Een algemene verklaring 

die de cijfers beïnvloed kunnen hebben is een toename van de meldings- en aangif-

tebereidheid. 

 

3.3 Speerpunt Sociale kwaliteit 

Bij de politie zijn in 2014 minder meldingen binnen gekomen m.b.t. burengerucht, 

maar is de overlast in het algemeen sterk toegenomen. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Buurtbemiddeling 

Veel mensen hebben wel eens last van hun buren. Onenigheid tussen buurtgenoten 

heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid in de buurt. Het gaat vaak te ver om 

politie of andere instanties in te schakelen. In 2015 zal er een haalbaarheidsonder-

zoek gedaan worden of buurtbemiddeling op dit punt een bruikbaar alternatief kan 

bieden. 

 

Buurt bestuurt 

Er zijn landelijke initiatieven die mogelijk ook opgeld kunnen doen binnen de ge-

meente Goeree-Overflakkee. Te noemen is Buurt bestuurt waarin een wijk of dorp 

een zekere mate van zelfbestuur krijgen op het gebied van buurtpreventie en veilig-

heid. Onderzocht zal worden wat de mogelijke effecten van het inzetten van een 

dergelijk instrument kunnen zijn en in hoeverre uitrollen binnen de gemeente een 

toegevoegde waarde kan hebben op reeds genomen maatregelen. 

 

Bredere toepassing van het tijdelijk huisverbod 

Het huisverbod geldt als maatregel tegen huiselijk geweld waar ook het vermoeden 

en dreiging van kindermishandeling onder valt. Het is niet altijd de wenselijke oplos-

sing om het kind uit huis te halen. Door het huisverbod breder toe te passen wordt 

de ouder(s) uit huis geplaatst, hetgeen een meer wenselijke situatie kan scheppen, 

landelijk wordt dit onderzocht. 
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3.4 Speerpunt objectieve veiligheid / veelvoorkomende criminaliteit 

Er is een dalende trend zichtbaar met betrekking tot het aantal woninginbraken, 

maar is er sprake van een explosieve groei van diefstal/inbraak in box, garage, 

schuur of tuinhuis. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Inbraakpreventie 

In 2015 wil het college nog meer doen aan de woninginbraken in de gemeente in het 

algemeen en die in de recreatieve sector (vakantiewoningen) in het bijzonder. De 

gemeente kan de regie voerende rol sterker oppakken om mensen te informeren en 

voor te lichten over (het voorkomen van) inbraak. 

 

Zo kan er gedacht worden aan gebiedsgerichte integrale aanpakken met preventie-

ve en repressieve elementen, bijvoorbeeld in samenwerking met politie en 

plaatselijke organisaties of belangengroepen informatieavonden organiseren, brie-

ven en/of flyers over het voorkomen van inbraken ontwikkelen en verspreiden, het 

stimuleren van Politiekeurmerk Veilig Wonen en berichtgeving over inbraakpreventie 

in lokale media plaatsen. Regio overstijgende afspraken maken te maken keuzes 

complexer. 

 

Buurtcontactpersonen 

In iedere buurt zijn wel mensen die “de ogen en oren” zijn van een flat, straat of 

buurt en iets voor anderen willen betekenen. Deze actieve burgers kunnen benaderd 

worden of zij willen fungeren als buurtcontactpersoon. Middels het opzetten van een 

dergelijk netwerk kan de gemeente dan wel de politie directer informeren en waar-

schuwen. Wellicht ligt hier ook een aanvullende rol voor de buurtpreventieteams. 

 

3.5 Speerpunt Veilige evenementen 

Daar waar evenementen niet goed verlopen zijn voorvallen veelal gerelateerd aan 

drank- en/of drugsmisbruik. 

 

Aanbeveling(en): 

 

RYD 

De Stichting Responsible Young Drivers organiseert in discotheken en bij evene-

menten vrijwillige alcohol- en drugscontroles voor jonge bestuurders. Aan het begin 

van de avond worden de jongeren benaderd om mee te doen aan de actie en wor-

den zij geïnformeerd over de gevaren van het rijden onder invloed van alcohol en/of 

drugs.  

 

Bestuurders die meedoen aan de actie leggen aan het einde van de avond een al-

cohol- en/of drugstest af. Voor jongeren die onder invloed zijn, wordt een veilige 

oplossing gezocht. De kracht van deze actie ligt vooral in het feit dat de jongeren 

worden aangesproken door leeftijdsgenoten.  

Onderzocht zal worden of voor de komende beleidsperiode acties plaats kunnen 

vinden bij horecagelegenheden en  tijdens (grotere) evenementen. 
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3.6 Speerpunt Jeugdoverlast 

Er leek sprake te zijn van een dalende tendens in de Veiligheidsanalyse, maar In 

2014 zijn het aantal meldingen overlast gevende jeugd gestegen. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Gebiedsverboden 

Op grond van de Wet Maatregelen Bestrijding Voetbalvandalisme en Ernstige Over-

last kan de burgemeester een beleidsregel vaststellen waarmee hij ernstig overlast 

gevende personen, die zich herhaaldelijk misdragen, kan aanpakken. Een soortgelij-

ke beleidsregel is toegepast voor het aanpakken van de problematiek rond de 

straatraces op de Brouwersdam. 

 

Horecaconvenant 

Vanuit het monitoren van het horecatoezicht is gebleken dat door het aanscherpen 

van taken en verantwoordelijkheden er kansen liggen om het horecageweld te ver-

minderen. Door een integrale aanpak is de kans op succes met betrekking tot het 

voorkomen of beperken van horecaoverlast aanzienlijk groter.  

 

3.7 Speerpunt Jeugd, alcohol en drugs 

Uit een zgn. Mistery guest onderzoek (VHV handhaving) in 2014 is gebleken dat su-

permarkten alcohol verkochten aan jongeren onder de 18 jaar. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Jeugd in Beeld 

Het intensiveren van het toezicht op de verkoop van alcoholhoudende dranken van-

uit supermarkten aan jeugd onder de 18 jaar. 

 

Jongerenwerk zoekt meer de samenwerking met scholen om het contact met jonge-

ren te versterken. Jongerenwerk kan zich in de keten beter positioneren middels 

deelname aan het CJG team. 

 

Scholen 

Een belangrijke integrale aanpak van problematieken met de jeugd is het maken van 

afspraken met scholen. Op 10 november 2014 is er een Schoolveiligheidsconvenant  

ondertekend tussen de gemeente Goeree-Overflakkee, de politie, het OM en de on-

derwijsinstellingen Edudelta, RGO en Pr. Maurits, waarin afspraken zijn gemaakt 

t.b.v. het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en 

het creëren van een (sociaal) veilig klimaat. 

 

GOSA 

De GOSA (Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak) richt zich op een sluitende 

aanpak van risico- en probleemjongeren van 0 tot 23 jaar, die op Goeree-

Overflakkee wonen en problemen hebben of veroorzaken.  

 

Jongeren met zogenaamde ‘meervoudige problematiek’ blijken vaak niet de hulp te 

krijgen die benodigd is, waardoor deze jongeren vaak terugkeren bij de hulpverle-

nende instanties of door die instanties naar elkaar worden doorverwezen.  
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De GOSA zorgt voor afstemming tussen alle organisaties voor jeugdproblematiek in 

de preventieve, hulpverlenende en justitiële sfeer, om te voorkomen dat probleem-

jongeren afglijden naar bijvoorbeeld crimineel gedrag.  

Tevens wordt er voor gezorgd, in samenwerking met de partners, dat risico- en pro-

bleemjeugdigen (weer) naar school of aan het werk gaan of een passend 

hulpaanbod krijgen. 

 

Beke aanpak 

De Beke aanpak is een methodiek die hulp biedt bij de aanpak van problematische 

jeugdgroepen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een hinderlijke groep, een 

overlast gevende groep of een criminele groep.  

 

De aanpak van deze groepen gebeurt door het opstellen van een specifiek op de 

groep gericht plan van aanpak, waarbij duidelijk wordt aangegeven wie waar ver-

antwoordelijk voor is. De maatregelen kunnen groepsgericht, domeingericht 

(bijvoorbeeld aanpassen verlichting) en persoonsgericht zijn.  

 

Wanneer een (niet-justitiële) persoonsgerichte aanpak gewenst is, kan een jongere 

worden aangemeld bij de GOSA regisseur. 

 

3.8 Speerpunt Verkeersveiligheid 

Bewustwording stimuleren op het gebied van te hard rijden en alcohol gebruik in het 

verkeer door jaarlijks een campagne voor beide onderwerpen uit te voeren. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Te hard rijden ( landelijke en regionale aanpak). 

Het gevoel van verkeersonveiligheid in de buurt is niet altijd terug te vinden in harde 

ongeval cijfers. Dat maakt het voor politie en OM lastig om gericht te handhaven. 

Om toch iets te kunnen doen, is het Landelijk Parket Team Verkeer (LP Team Ver-

keer) gestart met projecten subjectieve verkeersonveiligheid. Hierin werken 

wegbeheerders, politie en het Openbaar Ministerie samen om het gevoel van ver-

keersonveiligheid in de buurt aan te pakken. De nadruk ligt op snelheidscontroles in 

30 kilometerzones en bij scholen. 

 

Te hard rijden ( lokale aanpak) 

Verkeersonveiligheid speelt in meerdere dorpen en wijken een grote rol. Bewoners, 

bedrijven, schoolbesturen, plaatselijke belangen zijn partijen die een bijdrage kun-

nen leveren aan een veilige verkeerssituatie. De gemeente zal hierin een actieve rol 

moeten aannemen. Doel is om in samenwerking met alle gebruikers te komen tot 

een bevredigende situatie. In samenwerking met VNN zal hier een aanpak voor ont-

wikkeld worden. 

 

Informeren over gevolgen bij rijden onder invloed 

Door overtreders te confronteren met de effecten en de reikwijdte van de gevolgen 

van een ongeval, proberen een gedragsverandering bij automobilisten te bewerkstel-

ligen. 

 

Vaak blijkt ook dat het nauwelijks bekend is wat de maatregelen zijn als er een pro-

ces-verbaal ter zake rijden onder invloed opgemaakt wordt. Zo is het ook wettelijk 

verboden een voertuig (óók een fiets of brommer) te besturen onder invloed van al-

cohol maar net zo goed onder invloed van drugs en bepaalde medicijnen.  
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De maximumstraf voor het besturen van een voertuig onder invloed van 

drugs/medicijnen is hetzelfde als voor alcohol. 

 

Activeren bemoeizorg bij alcohol en drugs verslaving 

Een aantal keren per jaar maken onze inwoners zich schuldig aan het rijden onder 

invloed. Wanneer er een proces-verbaal opgemaakt wordt komt er uit het verhoor 

soms een verklaring dat diegene een verslavingsproblemen heeft.  

Vanuit de verslavingszorg is bekend dat juist op die momenten de mensen open-

staan voor de problematiek en heeft de kans dat bemoeizorg aanslaat een grotere 

kans. 

 

3.9 Speerpunt Georganiseerde criminaliteit 

Vooral de toename van de drugshandel en diefstal van brandstof uit voertuigen zijn 

zaken die opvallen. 

 

Aanbeveling(en): 

 

Drugshandel 

De toename van de handel in drugs suggereert een toename van lokale hennep-

kwekerijen. Cijfers hierover geven geen duidelijke beeld of een trendmatige 

onderbouwing.  

In samenspraak met ketenpartners gecoördineerde acties opzetten bij het oprollen 

van een hennepkwekerijen annex wietplantages, opdat deze de maximale aandacht 

en publiciteit krijgen. Daarbij ook aandacht voor risico’s met betrekking tot brand. 

 

Voertuigcriminaliteit 

Een toenemende vorm van voertuigcriminaliteit is 

brandstofdiefstal. Dit vindt zowel plaats door (lokale) 

gelegenheidsdieven als in georganiseerd verband.  

Op locaties waar regelmatig voertuigen worden ge-

parkeerd voor de nacht of weekend door middel van 

attentie- of waarschuwingsborden erop wijzen dat de 

betreffende locatie een hotspot is voor brandstofdie-

ven.  
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4. Organisatie en coördinatie van beleid 
Dit hoofdstuk beschrijft de organisatie en coördinatie van het beleid. Het betreft hier 

de organisatie en coördinatie van het integrale veiligheidsbeleid, of om de veranke-

ring van de algemene coördinatiefunctie, de borging van de interdisciplinaire 

ambtelijke en bestuurlijke coördinatie en de te hanteren plansystematiek rond het 

gehele veiligheidsplan. 

 

4.1 Coördinatiefunctie binnen het gemeentelijk apparaat 

Binnen de gemeente Goeree-Overflakkee is de coördinatiefunctie effectief geborgd, 

door deze te beleggen bij de beleidsmedewerker Openbare orde en veiligheid, in 

functietitel ‘veiligheidscoördinator’ genoemd. De veiligheidscoördinator is onder meer 

belast met de coördinatie van het veiligheidsbeleid, gemeentelijke voorbereiding op 

rampenbestrijding / crisisbeheersing en algemene dan wel ad hoc beleidsadvisering 

inzake openbare orde en veiligheid aan het college van B&W. Het beleidsveld veilig-

heid is ondergebracht binnen de afdeling VHV / OOV
12

. 

 

4.2 Politiek- bestuurlijke inbedding 

Binnen het college van burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee is de 

burgemeester de portefeuillehouder inzake openbare orde en veiligheid. Hierbij is 

wel sprake van een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid van het gehele col-

lege voor de veiligheid. De openbare orde en veiligheid speelt namelijk een rol 

binnen diverse beleidsterreinen, zoals bij de onderwerpen jeugd, verkeer, handha-

ving en horeca- en evenementenvergunning.  

Veiligheid raakt dus niet alleen de portefeuille van de burgemeester, maar indirect 

ook zeer zeker die van de wethouders. De aanpak voor de integrale veiligheid ligt in 

hoofdlijnen vast in deze beleidsnotitie. Voor de uitwerking wordt een (twee)jaarlijks 

uitvoeringsprogramma opgesteld in samenwerking met de ketenpartners en wordt 

deze gezamenlijk met de ketenpartners uitgevoerd. Het college stelt deze uitvoe-

ringsprogramma’s vast. De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over de voortgang van  

de uitvoeringsprogramma’s. 

 

4.3 Planning en control 

De cyclus van het integraal 

veiligheidsbeleid 2015 – 2018 

van de gemeente Goeree-

Overflakkee gaat er als volgt 

uitzien: 

 

Voor de termijnen van de cy-

clus wordt aangesloten bij de 

reguliere gemeentelijke be-

grotingscyclus. 

 

4.4 Communicatie 

Net als vele andere (gemeen-

telijke) onderwerpen, is er 

niets zo belangrijk als communicatie. Voor wat betreft het integraal veiligheidsbeleid 

is er dan ook sprake van interne en externe communicatie.  

 

                                                
12

 Vergunningverlening, Handhaving en Veiligheid/Openbare orde en veiligheid 

Nota 
Integraal 

Veiligheids-
beleid 

2015-2018 

Vasstellen 

van het 

uitvoerings-
plan 

Uitvoeren 
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De interne communicatie betreft met name de uitvoering van het beleid, de uitvoe-

ringsprogramma’s en de betrokkenheid van de interne ketenpartners zoals andere 

afdelingen. 

Interne communicatie betreft ook de communicatie naar de raad. Binnen de evalua-

tie van de uitvoeringsprogramma’s zal communicatie naar de gemeenteraad een 

belangrijke rol spelen. Hierbij zal getracht worden zoveel mogelijk aan te sluiten bij 

de reguliere kanalen. 

 

Externe communicatie betreft de communicatie met ketenpartners van buitenaf en 

de communicatie naar de burgers. Met de externe ketenpartners wordt gecommuni-

ceerd over de uitvoering en de samenwerking. Voor wat betreft de communicatie 

naar de burgers zal, waar nodig, de burger geïnformeerd en betrokken worden bij de 

aanpak van veiligheidsproblemen of de effecten van uitgevoerde maatregelen. 

 

4.5 Financiering van het uitvoeringsprogramma 

Twee jaarlijks wordt er een uitvoeringsprogramma voor de Nota Integraal Veilig-

heidsbeleid opgemaakt. Daarin wordt bekeken of de gestelde speerpunten 

gehandhaafd moeten blijven, of dat er aanpassingen noodzakelijk zijn.  

 

Voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid zijn voldoende middelen noodzakelijk. 

Onderscheid moet daarbij worden gemaakt tussen de kosten van de aanpak van 

prioriteiten en benodigde flexibele financiële ruimte. Omdat een deel van de uitvoe-

ring van het veiligheidsbeleid raakvlakken heeft met andere beleidsvelden, zal dat 

deel van de kosten van deze uitvoering ten laste dienen te worden gebracht van de-

ze beleidsvelden. 

 

Binnen de kaders van deze nota integraal veiligheidsbeleid wordt een uitvoerings-

programma opgemaakt en door het college bepaald welke activiteiten worden 

uitgevoerd. Voor de financiering van eventuele activiteiten dient jaarlijkse afstem-

ming te worden gezocht binnen de bestaande budgetten of hiervoor extra budget 

voor worden gevraagd. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente Goeree-Overflakkee 
Koningin Julianaweg 45 
3241 XB  Middelharnis 

Postbus 1 
3240 AA  Middelharnis 

T. 14 0187 
info@goeree-overflakkee.nl 
www.goeree-overflakkee.nl 
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Overzicht Veiligheidsvelden en –thema’s 
 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema 

1: Veilig woon- en 
    Leefomgeving 

1.1 Sociale kwaliteit 

1.2 Fysieke kwaliteit 

1.3 Objectieve veiligheid/veel voorkomende en ‘high impact’ criminaliteit 

1.4 Subjectieve veiligheid 

2: Bedrijvigheid en 
    Veiligheid 

2.1 Veilig winkelgebied 

2.2 Veilige bedrijventerreinen 

2.3 Veilig uitgaan 

2.4 Veilige evenementen 

2.5 Veilig toerisme 

3: Jeugd en veiligheid 3.1 Jeugdoverlast 

3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 

3.4 Veilig in en om de school 

4: Fysieke veiligheid 4.1 Verkeersveiligheid 

4.2 Brandveiligheid 

4.3 Externe veiligheid 

4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

5: Integriteit en veiligheid 5.1 Polarisatie en radicalisering 

5.2 Georganiseerde criminaliteit 

5.3 Veilige Publieke Taak 

5.4 Informatieveiligheid 

5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 
 
Geraadpleegde bronnen: 
 

Regionaal Beleidsplan 2015 – 2018   Regionaal Veiligheidsoverleg
13

 
Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam 2015 VAR VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 
        Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond 
Jaarplan 2015      Politie   Eenheid Rotterdam 
Veiligheidsmonitor 2014     CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
Rapportage misdrijven per gemeente t/m 2014  Politie   Eenheid Rotterdam 
AD Misdaadmeter 2014     Algemeen Dagblad 
Gebiedsscan 2014     Politie   Eenheid Rotterdam  
Jaarplan RIEC 2014     Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
Veiligheidsmonitor 2013     Politie   Eenheid Rotterdam 
Regionaal meerjarenbeleidsplan    Politie   Eenheid Rotterdam 
Fenomeenanalyse Jihadisme    Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond 
Diverse verslagen en rapportages   Strategische ketenpartners 
 

In ontwikkeling: 
Bestuurlijke Criminaliteit Beeld Analyse (B-CBA).  Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
Het uiteindelijke doel van deze analyse is om meer (in)zicht te krijgen op mogelijke criminele gelegenheidsstructuren, risicoloca-
ties/risicobranches. Dit beeld kan dan vervolgens benut worden voor een concrete inzet maar ook voor het nader vormgegeven 
van het gemeentelijk Integraal Veiligheidsbeleid op dit onderdeel. 
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 Dit zijn 33 gemeenten, het Arrondissementsparket Rotterdam van het Openbaar Ministerie en de eenheid Rotterdam 
    van de Nationale Politie. 
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Beschrijving van de regio Rotterdam 
 
Het gebied van politie-eenheid Rotterdam strekt zich uit van Leerdam in het oosten tot Hoek van Holland in 
het westen (80 km) en van Lansingerland in het noorden tot Goeree-Overflakkee in het zuiden (60 km). In dit 
uitgestrekte gebied wonen 1,75 miljoen mensen in 33 gemeenten. De grootste gemeente is Rotterdam met 
616.000 inwoners, de kleinste gemeente is Strijen met 8.800 inwoners. De regio kent achterstandswijken in 
bijvoorbeeld Rotterdam en Dordrecht en landelijke gebieden bij onder andere Albrandswaard en Vijfherenlan-
den, zware petrochemische industrie in de Botlek en vele recreatiegebieden.  
 
Er zijn historische stadjes, VINEX-locaties en toeristische trekpleisters. Binnen de regio zijn er vier betaald 
voetbalorganisaties, jaarlijks vele grote en kleine evenementen en talloze winkel en uitgaansgebieden. Cru-
ciale verkeersaders als de A15 en de Nieuwe Waterweg en belangrijke spoorroutes doorsnijden het gebied. 
Dit zorgt voor dynamiek en diversiteit binnen de regio. 
 
Opvallend is dat de regio Rotterdam als geheel structureel een lager niveau van veiligheid kent dan gemid-
deld in Nederland. Uit de Veiligheidsrapportage Regio Rotterdam 2014 blijkt dat in de regio de criminaliteit 
toeneemt naar mate de omvang en verstedelijking van gemeenten groter wordt. Tegelijkertijd is de positie van 
de bevolking in sociaaleconomisch opzicht in vergelijking met gemiddeld in Nederland relatief zwak. Zo is 
bijvoorbeeld de prognose voor de werkloosheid in de regio met 11% van de beroepsbevolking relatief hoog in 
vergelijking met andere delen van het land. Ook het percentage vroegtijdige schoolverlaters in het totale 
voortgezet onderwijs is relatief hoog ondanks alle inspanningen om dit voorkomen net als het aantal laagop-
geleiden en bijstandsgerechtigden. 
 
Uniek is de aanwezigheid van een wereldhaven. Het 
havengebied is één van de belangrijkste logistieke 
knooppunten van Europa. Het belang van de haven 
voor de Nederlandse economische sector en voor de 
logistieke keten is groot. Veiligheid is ook hier van be-
lang. Criminaliteit tast de integriteit en het imago van de 
haven aan, wat schadelijke gevolgen kan hebben voor 
de Nederlandse economie en gevaarlijk is voor de 
mensen die in de haven werken. 
 
De politiezorg in de regio wordt 24 uur per dag, zeven 
dagen per week geleverd door ruim 6.000 politieprofessionals. Zij zetten zich dagelijks in om hulp te bieden 
aan hen die dit behoeven, handhaven de openbare orde, doen opsporingsonderzoeken en verrichten talloze 
andere taken ten behoeve van de veiligheid in de regio. Aanpak van onveiligheid en bestrijding van criminali-
teit is allang geen taak meer van alleen de politie.  
 
De politie werkt nauw samen met gemeenten en (semi)private partners zoals RET, NS en talloze anderen, 
onder meer in het havengebied. Tevens participeert de politie in regionale voorzieningen als Veiligheidshui-
zen, Regionaal Informatie- en Expertisecentrum, Veiligheidsregio’s en de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. 


