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SAMENVATTING 

 
 
 
 
 
 
 

STIP OP DE HORIZON  
“Hilversummers voelen zich veilig en geborgen. De wijk is spil in veiligheid en leefbaarheid.  

Kansen tot ontplooiing van individuen en ondernemers worden niet verstoord  
door overlast, hinder, onveiligheid of criminaliteit.  

Er is vertrouwen in de daadkracht van het gemeentebestuur, de rechtstaat en de politie.” 

STRATEGISCHE DOELSTELLING 
“Samen zichtbaar de veiligheid versterken.  

Het gevoel van veiligheid in Hilversum  
moet toenemen.  

De leefbaarheid verbeteren door buurtgericht  
te investeren in een veilige woonomgeving  

en je veilig voelen.” 

EXTRA AANDACHT 
+ Radicalisering 
+ Mensenhandel. 

+ Senioren en veiligheid 

doorgaan met: 
� Jaarwisseling 
� Veilig uitgaan 
� Veiligheid 
stationsgebied 

Aandachtswijken 
Centrum en Noordoost  

NIEUWE PRIORITEITEN 
� Veiligheidsgevoelens 
� Jeugd en veiligheid 
� Woninginbraak 
� Alcohol- en 

drugsoverlast 

MEETBARE DOELEN 2018 
- Veiligheidsgevoelens naar 95% 

- Overlastmeldingen jeugd naar 450 per jaar 
- Percentage deelnemers Burgernet naar 10% 

- Woninginbraken naar 500 per jaar 
- Drugsgebruik en drugshandel in de buurt naar 15% 

(% bewoners dat aangeeft dat dit voorkomt in de buurt) 

VEILIGHEIDSANALYSE 
� Tussen 2010-2013 is de totale criminaliteit met -25% afgenomen. 
� 1 op de 5 inwoners is eenmaal of vaker slachtoffer geweest (21%). 
� Top drie van meest voorkomende delicten: fietsdiefstal, autokraak en vernielingen 
� Bij de brandweer kwamen vorig jaar 439 prioriteit 1 meldingen binnen. 
� 94% van alle Hilversummers voelt zich doorgaans veilig in de eigen buurt. 
� De veiligheid in Hilversum krijgt van de bewoners het cijfer 7,0.  
� De leefbaarheid van de eigen woonbuurt krijgt een 7,4 

EVALUATIE VORIG IVP 
1) Veiligheidsgevoelens verbeteren. 
2) Meer communiceren en betere 

informatievoorziening. 
3) Doorgaan met thema Veilig uitgaan. 
4) Blijven investeren in de aanpak van 

geweld en woninginbraak. 

ACTIES EN PROJECTEN 
In dit plan worden zo’n zeventig activiteiten genoemd om de 

doelstellingen te behalen, waaronder: 
Veiligheidshuis, Top-X en Persoonsgerichte aanpak, 

Samenwerkingsovereenkomst Aanpak Problematische 
Jeugdgroepen, wijkplannen, project Samen aan de slag, 

Politiekeurmerk Veilig Wonen, handhaving woonwagencentrum, 
convenant Veilig en gezond uitgaan, Burgernet en project Waaks, 

Gebiedsverboden en huisverboden, sluiting drugspanden, 
Convenant Aanpak hennepteelt, Keurmerk Veilig Ondernemen, 
Veiligheidsregio, aanpak van georganiseerde criminaliteit met 

RIEC, convenant Veiligheid Publieke Taak, etc. etc. 
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INLEIDING 

Hilversum is de grootste gemeente in de regio Gooi en Vechtstreek en de belangrijkste plaats in het Gooi. 
De stad heeft circa 87.000 inwoners en een oppervlakte van 46 km², is centraal gelegen en aangesloten op 
knooppunten van snelwegen en spoorlijnen. Hilversum behoort tot de middelgrote steden van Nederland – 
het staat op de 34e plaats qua gemeentegrootte. Anderzijds heeft Hilversum ook altijd nog dorpse 
elementen. Kortom het is een aantrekkelijke plaats om te wonen, maar heeft ook de problemen die horen 
bij een plaats van deze omvang. 
 

 

Problemen 

Naast kansen en kwaliteiten zijn er ook problemen die bij een stad horen op de 34e plaats qua 
gemeentegrootte in Nederland. Zoals zeer actieve veelplegers, jongerenoverlast, geweld, inbraken, 
evenementen met grote bezoekersaantallen, vervoer van gevaarlijke stoffen en vandalisme. Dat een aanpak 
van onveiligheid nodig is, blijkt ook uit benchmarking en vergelijkende onderzoeken. Zo staat Hilversum 
in de top 5 van de ranglijst van Woninginbraak (bron: Atlas 2014 voor gemeenten, de 50 grootste gemeenten 
van Nederland vergeleken). Een ander onderzoek plaatste Hilversum in april 2014 op de 38e plek van 
onveiligheid van de 404 gemeenten, waarbij de score wordt bepaald met behulp van politiecijfers op tien 
delicten. Het aantal delicten is afgezet tegen het inwoneraantal (bron: AD Misdaadmeter). In deze kadernota 
wordt uitvoerig ingegaan op de veiligheidsanalyse in Hilversum. 

Oplossingen 

De gemeente Hilversum heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Veiligheid is één van de belangrijkste 
levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier invloed op, natuurlijk eerst en vooral 
inwoners zelf. Verreweg het grootste deel van de opgehelderde misdrijven wordt door de politie opgelost 
dankzij (heterdaad) meldingen van burgers. en talloze delicten worden door ingrijpen van burgers 
voorkomen. Maar ook ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, Openbaar Ministerie, 
Veiligheidshuis, reclassering, Veiligheidsregio, welzijnswerk, jongerenwerk, bureau Jeugdzorg, Jellinek, 
(horeca)ondernemers, NS, Prorail, GGD, onderwijs, Bureau Halt, woningcorporaties, bedrijfsleven, enz. 
Inzet is alleen effectief als alle partijen op een goede manier samenwerken. De regie hierop is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar we kunnen het niet alleen. We vragen van onze professionele 
partners en inwoners dat ze actief meewerken aan het realiseren van een veilige en leefbare gemeente. Om 
onveiligheid aan te pakken kan de gemeente integraal veiligheidsbeleid maken. Concreet betekent dit dat 
de raad een integraal veiligheidsplan (IVP) vaststelt, sinds de vorige eeuw een goed gebruik in Hilversum. 



Kadernota IVP Hilversum 2015-2018  Blz. 5 

Wat is veiligheidsbeleid? 

Veiligheid is een veelomvattend beleidsveld. Het gaat om onder andere het verminderen van overlast, de 
aanpak van alcohol, en drugsproblematiek, coffeeshops, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, 
radicalisering, huiselijk geweld, horecabeleid, verbeteren van veiligheidsgevoelens, de aanpak van 
veelplegers, overlastgevende jongeren en beleid inzake de handhaving van de Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV). Het gaat daarbij ook om het veiligheidsgevoel van burgers zoals dit mede wordt 
beïnvloed door de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake jeugd, gezondheidszorg, wonen, 
wijken, werk en scholing. Dit alles valt onder de sociale veiligheid: de handhaving van de openbare orde, 
de voorkoming, beheersing en bestrijding van criminaliteit en daarmee feitelijk ook de bevordering en 
instandhouding van de maatschappelijke samenhang. In dit IVP worden ook doelen opgenomen ten aanzien 
van de fysieke veiligheid. Met fysieke veiligheid wordt onder meer bedoeld een veilige infrastructuur, 
externe veiligheid, crisisbeheersing, rampenbestrijding, brandveiligheid en brandweerzorg en 
geneeskundige hulpverlening in de regio. 
 

 

Leeswijzer 

Dit IVP heeft de status van een kadernota. In deze nota staan de volgende onderdelen. 
• Visie. Vragen bij de visie zijn: Wat is de aanleiding? Wat is de strategische doelstelling? Welke 

uitgangspunten hanteert Hilversum bij de ontwikkeling en uitvoering van het integraal 
veiligheidsbeleid? Wie zijn de strategische veiligheidspartners? Welke flankerende beleidsprocessen 
spelen een rol in het veiligheidsbeleid? Dit komt in het volgende hoofdstuk aan de orde. 

• Veiligheidsanalyse gaat in op vragen als: Hoe is de veiligheidssituatie momenteel in de gemeente? 
Op welke manier wordt er momenteel aan veiligheid gewerkt? Zie hoofdstuk 2 op blz. 12. 

• Prioriteiten  stellen betekent keuzes maken. Er zijn vijf veiligheidsvelden met daaronder twintig 
verschillende thema's. Welke veiligheidsthema's moeten worden benoemd en op basis van welke 
criteria? Zie hoofdstuk 3 op blz. 17. 

• De uitwerking van de prioriteiten  gebeurt daarna. Per prioriteit wordt antwoord gegeven op vragen 
zoals wat is de betekenis, wat is de doelstelling, wat zijn de hoofdlijnen, wie zijn de partners. Zie 
hoofdstuk 4 op blz. 20. 

• Overzicht overige thema's. Naast de prioriteiten zijn er zeer veel andere projecten en bestaande 
activiteiten. Op die thema's wordt het bestaande niveau gehandhaafd. Zie hoofdstuk 5 op blz. 30. 

• Als laatste is er aandacht voor de organisatie, coördinatie en begroting. Zie hoofdstuk 6 blz. 38. 
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1. VISIE OP VEILIGHEID 

Dit is de stip op de horizon: “Hilversummers voelen zich veilig en geborgen in hun wijk, ze zijn betrokken 
bij activiteiten en bij de gemeente als geheel. De wijk is bindmiddel tussen betrokken bewoners; de wijk is 
de plek voor de zorg voor mensen; de wijk is budgethouder voor beheer en onderhoud; de wijk is spil in 
veiligheid en leefbaarheid. Kansen tot ontplooiing van individuen en ondernemers worden niet verstoord 
door overlast, hinder, onveiligheid of criminaliteit. Hilversum is een zorgzame stad, met name voor de 
kwetsbaren. Er is vertrouwen in de daadkracht van het gemeentebestuur, de rechtstaat en de politie.” 

1.1 Aanleiding kadernota 

Sinds lange tijd wordt er al gewerkt aan integrale veiligheid in de gemeente Hilversum. De aanleiding voor 
de nieuwe nota is het voortbouwen op de bestaande werkwijze en dat wordt nog eens versterkt doordat het 
IVP wordt genoemd in de Politiewet. Daarnaast zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor onder meer 
de openbare orde (Gemeentewet), rampenbestrijding en crisisbeheersing (Wet Veiligheidsregio's), het 
verstrekken van vergunningen (bouw, milieu, horeca), toezicht en handhaving van de naleving van 
vergunningsvoorwaarden en regelgeving. Een goede invulling van deze verantwoordelijkheden is het best 
gewaarborgd met een gestructureerde aanpak verankerd in een IVP. Een andere aanleiding is het 
coalitieakkoord. Het college heeft daarin al aangekondigd dat “het integraal veiligheidsplan de kern blijft 
van het veiligheidsbeleid”.  Tenslotte kan worden gesteld dat er in de gemeente Hilversum projectmatig op 
uiteenlopende thema's aan veiligheid wordt gewerkt. Maar niet altijd is bij iedereen de samenhang even 
duidelijk. Hetzelfde geldt voor de prioritering en lacunes in het beleid. Daar wil deze nota in voorzien. 
 

1.2 Uitgangspunten 

De Hilversumse uitgangspunten zijn vuistregels en principes die gehanteerd worden in de beleidsvoering: 
1) Een veilige woonomgeving en je veilig voelen is een belangrijke bouwsteen voor de leefbaarheid in 

Hilversum. De ambitie is om samen met inwoners en veiligheidspartners ervoor te zorgen dat het 
veiligheidsgevoel in Hilversum toeneemt en de criminaliteit afneemt. 

2) Preventie is een speerpunt. De veiligheid is gebaat met een beleid dat start met programma's ter 
voorkoming van onveiligheid en eindigt met een repressieve aanpak. De politie richt zich op 
kerntaken of wettelijke taken (strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde, handhaving van de 
openbare orde en noodhulp) en tevens signalering en advisering. De gemeente richt zich meer op 
bewustwording, voorlichting en preventie. Daarnaast krijgt de gemeente een steeds groter eigen 
aandeel bij toezicht en (bestuurlijke) handhaving. 

3) Voor het vertrouwen in de rechtsstaat en de politie is het belangrijk dat er voldoende aandacht wordt 
geschonken aan slachtoffers. Een efficiënt aangiftebeleid is hiervan een belangrijk onderdeel. Schade 
wordt zo vaak als mogelijk op dader(s) verhaald en de slachtoffers worden ondersteund. 

4) Bewoners en ondernemers moeten zoveel mogelijk worden betrokken bij het veiligheidsbeleid. Zij 
moeten kunnen meebeslissen over de aanpak van onveiligheid in de eigen wijk. De gemeente moet 
initiatieven ondersteunen van bewoners en ondernemers die gericht zijn op het verbeteren van de 
veiligheid en leefbaarheid. Bewoners worden gevraagd om alert en behulpzaam te zijn en als de 
situatie dat vraagt en toelaat, signalerend en waarschuwend op te treden. De wijkagent speelt in de 
samenwerking met bewoners en andere partijen een belangrijke rol. 

5) Bij de aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit is de betrokkenheid van ouders en scholen 
belangrijk. De betrokkenheid van de jongeren zelf moet worden gestimuleerd, net als de 
verantwoordelijkheid van ouders/opvoeders. Bij de aanpak is ook een belangrijke taak weggelegd 
voor de lokale zorg- en veiligheidspartners en het Veiligheidshuis. 

6) Cameratoezicht wordt ingezet op plekken waar dit echt nodig is, waarbij er zoveel mogelijk live 
wordt uitgekeken voor directe opvolging. Cameratoezicht wordt gecombineerd met andere 
flankerende maatregelen. 

7) Van de overheid mag worden verwacht dat er zeer zorgvuldig wordt omgegaan met 
persoonsgegevens. Iedereen dient erop te kunnen vertrouwen dat de privacy gewaarborgd is. 
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1.3 Doelstellingen 

Gelet op het voorgaande kan de strategische doelstelling (langere termijn, algemeen, niet perse meetbaar) 
worden geformuleerd:  
“Samen zichtbaar de veiligheid versterken. Het gevoel van veiligheid in Hilversum moet toenemen. 
We willen de leefbaarheid verbeteren door buurtgericht te werken en te investeren in een veilige 
woonomgeving en je veilig voelen.” 
Met deze nota wil de gemeente ook een integraal overzicht geven van wat er al op het brede terrein van de 
veiligheid aan beleid en uitvoering wordt gedaan. Daarnaast wil de gemeente waar nodig aanzetten geven 
tot een betere samenwerking, zowel intern als met externe partners in veiligheid. Daarbij gaat het niet om 
samenwerking als doel op zich, maar als middel om onveiligheid op een zo doelmatige wijze te voorkomen 
of te beperken. 

1.4 Partners in veiligheid 

Hiervoor is al kort ingegaan op de partners in veiligheid. Door de partners te identificeren, worden de 
mogelijkheden en beperkingen van de gezamenlijke actie afgebakend en daarmee het speelveld. Binnen het 
veiligheidsbeleid van de gemeente Hilversum wordt onderscheid gemaakt tussen interne en externe 
partners. De primaire verantwoordelijkheid voor het integraal veiligheidsbeleid ligt bij het college. De 
burgemeester neemt namens het college de regierol op zich om ten behoeve van het succes van een integrale 
veiligheidsaanpak, naast de strategische partners ook andere externe organisaties en burgers te mobiliseren 
om samen met hen, ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid, te werken aan veiligheid. 
� Externe partners. Bij het veiligheidsbeleid van de gemeente Hilversum worden burgers, 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zoveel mogelijk betrokken. Het gaat om private 
partijen zoals de bevolking, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Uiteraard zijn er ook 
externe partners zoals overheidsdiensten die mede verantwoordelijk zijn voor een bijdrage aan de 
veiligheid in de gemeente Hilversum: politie, Veiligheidsregio, het Openbaar Ministerie, GGD, 
GHOR, woningcorporaties, waterschap, het Veiligheidshuis, de provincie, rijksoverheid, etc. 

� Interne partners. De gemeente heeft een bijzondere verantwoordelijkheid voor de veiligheid. 
Veiligheidsbeleid is voor een belangrijk deel facetbeleid; dit is beleid dat inhoudelijk raakvlakken 
heeft met andere beleidsterreinen. De bestuurlijke verantwoordelijkheid is verdeeld over de 
gemeenteraad en het college. Binnen het college heeft de burgemeester een belangrijke rol, net als 
alle wethouders. De wethouders zijn als portefeuillehouder bestuurlijk verantwoordelijk op 
verschillende relevante beleidsterreinen zoals Vergunningverlening en Handhaving, 
Burgerparticipatie, Economie, Evenementen, Openbare ruimte, Sociale Zaken, Wonen, Onderwijs, 
Jeugdzorg, Welzijn en Gezondheidszorg. Op al deze terreinen speekt veiligheid een rol. 

In de gemeentelijke organisatie is de directie belangrijk, met name de gemeentesecretaris. 
Uiteraard ook de afdelingshoofden en diverse teamleiders. De diverse gemeentelijke afdelingen en 
medewerkers zijn partners bij uitstek. In de Programmabegroting wordt duidelijk dat er een sterke 
relatie ligt tussen veiligheid en de andere programmaonderdelen. De ambtenaar Openbare orde en 
veiligheid (afdeling Beleidsuitvoering, team Samenleving) heeft een belangrijke coördinerende, 
aanjagende en inhoudende rol bij het uitvoeren van de diverse acties. 
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1.5 #VerdermetHilversum 

De grote opgaven voor Hilversum zijn gebaseerd op de 
stappen die de gemeente zet op weg naar het toekomstbeeld 
van 2025. Het beleid van het college omvat de vijf 
belangrijkste beleidsthema’s voor de komende jaren. Dit 
zijn deze vijf beleidsdoelen: 
� één toegang voor alle zorg 
� een bruisend centrum 
� een levendige Mediastad 
� woon- en werkwijken om van te houden 
� sterke en betrokken buurten 
 
� Zorgtaken en veiligheid 
Hilversum wil het goede voorbeeld geven bij de uitvoering van de plannen met betrekking tot het sociaal 
domein. We spreken van de 3D-operatie omdat de decentralisatie zich op drie deelgebieden afspeelt: 
jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. Met name de decentralisatie van 
de jeugdhulp kan niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid. Immers goede opvoeding van en zorg 
voor jeugdigen leidt tot minder overlast op straat, minder criminaliteit, minder slachtoffers en meer 
veiligheid voor het kind. Ook het vroegtijdig signaleren van risico’s draagt daar aan bij. Thema’s uit het 
veiligheidsdomein die direct raken aan de jeugdhulp zijn: overlastgevende en criminele jeugdgroepen en 
‘twaalfminners’, overlastgevende multiproblemgezinnen, huiselijk geweld en kindermishandeling, nazorg 
van ex-gedetineerden, en psychisch kwetsbaren die overlast veroorzaken en een gevaar vormen voor 
zichzelf en hun omgeving. Dit heeft ook veel te maken met de Top X van het Veiligheidshuis en de 
Persoonsgerichte aanpak van de gemeente. De samenhang tussen zorg en veiligheid wordt nader benoemd 
in onder meer de paragraaf ‘Jeugd en veiligheid’ op blz. 23 en ’Alcohol- en drugsoverlast’ op blz. 28. 
 
� Centrum en veiligheid 
De gemeente gaat samen met allerlei partijen na jarenlang praten en wachten, vaart maken met de 
ontwikkeling van een centrum dat aantrekkelijk en levendig is en ook beter bereikbaar per auto en fiets. 
Hilversum krijgt al met al een centrum dat schoon is, veilig en aantrekkelijk voor Hilversummers én 
bezoekers. De relatie met veiligheid wordt uitgewerkt in hoofdstuk 5, met name bij thema’s als ‘veilig 
uitgaan’ en ‘veiligheid stationsgebied’. 
 
� Mediastad en veiligheid 
Er wordt werk gemaakt van een vernieuwde Mediastad Hilversum: een modern kennis- en 
expertisecentrum dat past bij een tijdperk waarin nieuwe media snel de traditionele omroepen 
vergezellen. In hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de bijzondere positie van het Media Park en de 
diverse omroepen in Hilversum. Ook de relatie met het evenementenbeleid wordt meegenomen. 
 
� Wonen en veiligheid 
Het ontwikkelen van aantrekkelijke woon- en werkwijken in het groen van Hilversum als jonge 
monumentenstad. Hilversum blijft bouwen, vernieuwen en hergebruiken. De verbinding met veiligheid 
wordt geduid met name in de prioriteit ‘Woninginbraak’ op blz. 26. 
 
� Buurten en veiligheid 
De gemeente gaat actief samenwerken met burgers en organisaties in de vele, diverse buurten van 
Hilversum. De gemeente zal de rol van buurtcentra met buurtregisseurs stimuleren door het helpen 
ontwikkelen van buurtcentra nieuwe stijl. Het buurtcentrum nieuwe stijl is een aantrekkelijk en 
toegankelijk gebouw, waar mensen uit de buurt activiteiten uitvoeren en gezamenlijke initiatieven 
opzetten. Buurtcentra worden broedplaatsen van sociale en commerciële projecten die één eigenschap 
delen: ze worden allemaal gevoed vanuit persoonlijke betrokkenheid van buurtbewoners. Bovendien gaan 
we experimenteren met het overdragen van taken en verantwoordelijkheden aan de buurt. De relatie met 
het veiligheidsbeleid wordt vooral uitgewerkt in de prioriteit ‘Veiligheidsgevoelens’ op blz. 20. 
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1.6 Flankerend beleid 

Een belangrijk aspect van de visie van de gemeente Hilversum op integrale veiligheid is de explicitering 
van beleidsprocessen die hetzij op één of andere manier doorwerken in het veiligheidsbeleid, hetzij 
beïnvloed worden door dit beleid. Dit kunnen processen zijn binnen de eigen gemeentelijke organisatie 
maar ook binnen de regio en op rijksniveau. In de Programmabegroting wordt jaarlijks inzicht gegeven in 
de samenhang. Daarnaast staan de belangrijkste flankerende beleidsprocessen in: 
- de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 2015-2018 (van politie, OM en 41 gemeenten) 
- de beleidsplannen van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek; 
- Nota Veilig uitgaan; 
- het Prostitutiebeleid, het Coffeeshopbeleid en het Integraal horecabeleid; 
- de Algemene Plaatselijke Verordening; 
- het jeugdbeleid (Jeugdnota #jonginhilversum); 
- Nota Maatschappelijke Zorg; 
- Uitvoeringsnota Transitie Sociaal Domein, beleidsstukken Decentralisatie Sociaal Domein; 
- Nota Gezondheidheidsbeleid in Hilversum; 
- het handhavingsbeleid omgevingsrecht; 
- het Regionaal crisisplan en het Regionaal Risicoprofiel. 

1.7 Relevante ontwikkelingen 

Veiligheidsbeleid heeft zich ontwikkeld van een reeks reacties op incidenten tot een brede en meer 
samenhangende aanpak. De traditionele verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de openbare orde 
is aangevuld en ingebed in een veel breder vormgegeven veiligheidsbeleid en is daarmee een collegebrede 
aangelegenheid geworden, met name zorg maar ook bijvoorbeeld onderwijs zijn hierbij betrokken 
beleidsvelden. De noodzaak het beleid in samenhang en in samenwerking vorm te geven wordt in de 
komende jaren alleen maar sterker. Dit zijn de relevante ontwikkelingen voor de komende periode: 
• Samenwerkingsgericht. Bewoners, bezoekers en ondernemers in Hilversum hebben een steeds 

belangrijkere positie in de veiligheidspraktijk. Ze zijn coproducent van de veiligheidszorg: als extra 
ogen en oren voor de politie, bij buurtacties tegen overlast of verloedering, als bemiddelaar bij 
buurtconflicten en uiteraard bij het nemen van preventieve maatregelen ter beveiliging van huis en 
eigen bezittingen. Daarnaast krijgen steeds meer bewoners een taak als informatieverstrekker, 
bijvoorbeeld via deelname aan projecten zoals Burgernet en Waaks (inzet hondenbezitters). Ook 
dragen bewoners bij aan de veiligheidszorg door deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken, 
veiligheidsmonitors, Omnibusenquête, samenwerkingsverbanden bij de wijkveiligheid, buurtpanels 
en burgerpanels. 

• Decentralisaties: Het Sociaal Domein vormt de grootste opgave voor de komende jaren. Het gaat 
om het goed organiseren van taken op het gebied van zorg, werk en jeugd, die het rijk aan de 
gemeente overdraagt. Hilversum organiseert, waar nodig met de regio, een zachte landing en 
aansluitend hervorming van de uitvoering van deze taken. Hierbij worden de volgende principes 
gehanteerd: zorg op maat, dichtbij mensen, 1 gezin-1 huishouden-1 plan, vanuit de vraag en eigen 
mogelijkheden (kracht) van de burger, de zorg krijgen die nodig is en zodanig dat deze taken per 
2018 passen binnen de middelen die het rijk ervoor aan Hilversum beschikbaar stelt. Om dit te 
bereiken is een zorgvuldige kanteling binnen de hele sector nodig. 

• Kwetsbare burgers. De decentralisatie van taken voor zorg en het sociaal domein heeft mede door 
de bezuinigingen effecten op kwetsbare burgers. Vaak wonen deze inwoners in wijken en buurten 
waar de sociale veiligheid geringer is als gevolg van criminaliteit, overlast en verloedering. De 
gemeente krijgt in het kader van de decentralisaties een grote verantwoordelijkheid voor de zorg voor 
hun inwoners. Bij een deel daarvan is niet alleen zorg nodig, maar is tevens de thuissituatie niet 
veilig. Dat is het geval bij gezinnen en huishoudens waar – in welke vorm dan ook – huiselijk geweld 
aan de orde is of waar kinderen lichamelijk of psychisch worden mishandeld, seksueel misbruikt of 
verwaarloosd. Dat is ook het geval bij slachtoffers van loverboys, arbeidsuitbuiting en mensenhandel. 
In alle gevallen gaat het over de meest kwetsbare burgers in onze samenleving. 
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• Bezuinigingen: Er ligt een forse financiële opgave van 6,5 miljoen euro bij de gemeente Hilversum 
om een sluitende begroting in 2018 te realiseren. Wensen van nieuw beleid omvatten zo’n 1,5 
miljoen. Zoekrichtingen zitten onder meer op reduceren en overdragen van taken en faciliteiten aan 
de samenleving en meer efficiëntie op zorg, welzijn en sociale zaken. Bezuinigingen op gerelateerde 
beleidsterreinen hebben vaak een doorwerking op de veiligheid. 

• Wijkgericht . Het ontwikkelen van wijken zodat mensen samen hun maatschappelijke omgeving 
vormen. De wijk is bindmiddel tussen betrokken bewoners; de wijk is de plek voor de zorg voor 
mensen; de wijk is budgethouder voor beheer en onderhoud; de wijk is spil in veiligheid en 
leefbaarheid. Vanuit het Sociale Domein worden maatschappelijke initiatieven gestimuleerd die de 
sociale cohesie vergroten en waar mogelijk ondersteund. Bij de decentralisatie van de zorg wordt 
geïnvesteerd in preventie en een goede wijkinfrastructuur. 

• Eigen kracht. De eigen kracht van mensen wordt gestimuleerd voor versterking van de 
samenwerking aan de (sociale) omgeving. Zorg- en beheertaken worden meer in de nabijheid van de 
inwoners georganiseerd, waarbij groepen inwoners elkaar weten te vinden rondom voorzieningen en 
meer samenwerken, soms met ondersteuning van de gemeente. De gemeente laat los en de wijk 
neemt verantwoordelijkheid. 

 

Regionale trends 
- Huiselijk geweld. Door de woningmarkt (waardoor scheidende ouders gedwongen zijn om langer 

onder één dak te blijven wonen) en de toename van het aantal vechtscheidingen wordt een stijging 
verwacht van het aantal gevallen van huiselijk geweld en het aantal huisverboden. 

- Jeugdcriminaliteit . Een groot deel van de jeugdige veelplegers heeft te maken (gehad) met een laag 
IQ, vroegtijdig schoolverlaten, drugs en/of komt uit een ontwricht gezin. Tevens is er een 
hardnekkige groep van jeugdige veelplegers die moeilijk te beïnvloeden zijn. De daderaanpak is 
gebaat bij een integrale aanpak: de inzet van alleen strafrecht draagt bij aan hogere recidive, meer 
gewelddadigheid en minder resocialisatie. Hier ligt een taak van het Veiligheidshuis, in 
samenwerking met de gemeente die regie voert op het Sociaal Domein. 

- Woningovervallen. We verwachten een verschuiving van overvallen op winkels naar straatroven en 
woningovervallen, onder andere door de betere beveiliging van bedrijven. 

- Veilig uitgaan. Als gevolg van de opgetrokken leeftijdsgrens naar 18 jaar om alcohol te nuttigen in 
de reguliere horeca, bestaat de kans dat jongeren onder de 18 elders in hun drankbehoefte voorzien. 

- Senioren en veiligheid. Meer ouderen worden slachtoffer van babbeltrucs en (internet)oplichting. 
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- Georganiseerde criminaliteit. Criminele samenwerkingsverbanden spelen een rol in de lokale 
delicten op het gebied van diefstal, woninginbraak, voertuigcriminaliteit, berovingen en ram- en 
plofkraken. Enkele zijn doorgegroeid in de georganiseerde criminaliteit (synthetische 
drugs/precursoren, illegale prostitutie, mensenhandel en fraude, hennepteelt, cocaïne en wapens). 
Deze ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar maar raakt wel het functioneren van de 
samenleving. Hierbij worden alle mogelijke middelen ingezet om criminelen en criminele 
organisaties aan te pakken en barrières op te werpen en meer zicht te krijgen op de verwevenheid 
tussen onder- en bovenwereld. De samenwerking met partijen als de politie, het Openbaar Ministerie, 
de Belastingdienst en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland (RIEC MN) 
is daarbij onmisbaar. Daarom is de gemeente convenant partner van het RIEC. Dit is een belangrijk 
informatieknooppunt waar alle informatie wordt gedeeld en geanalyseerd. De analyses van het RIEC 
kunnen vervolgens helpen bij de (bestuurlijke) aanpak van georganiseerde criminaliteit. 

 

Landelijke trends 
- Cybercrime is verworden tot een breed maatschappelijk verschijnsel en een vorm van 

veelvoorkomende criminaliteit. Steeds meer mensen worden slachtoffer van delicten die online 
gepleegd worden, zoals hacken, dan van ‘offline-delicten’ als mishandeling en inbraak. Het 
grensoverschrijdende karakter van cybercrime, de opkomst van cloud computing en een toenemend 
gebruik van mobiel internet, maken de digitale problemen nog complexer. 

- Invloed op politie. Het politiebestel nationaliseert en dat vraagt - meer dan ooit - om lokale 
politieke inbreng, onder meer bij beleids- en planvorming. 

- Economie. Nederlanders houden zich steeds meer bezig met de gevolgen van de economische 
crisis. Ongerustheid over de economie heeft zorgen over criminaliteit en veiligheid voor een deel 
vervangen. Ook is de armoede toegenomen en maken meer huishoudens schulden. Er is een relatie 
tussen de economie en de veiligheidssituatie. Jongeren die werkloos zijn of weinig 
toekomstperspectief hebben, zullen onvoldoende binding ontwikkelen met de samenleving. 
Economische ontwikkelingen kunnen verder leiden tot nieuwe vormen van criminaliteit. 

- Samenwerking. Burgers en bedrijven krijgen in de toekomst een steeds grotere 
verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de veiligheidszorg. De overheid stimuleert burgers vaker 
dan vroeger verantwoordelijkheid te nemen, bijvoorbeeld als buurtbewoner of ouder. Deels is dat 
onvermijdelijk: de overheid en het welzijnswerk zijn door de bezuinigingen gedwongen zich 
enigszins terug te trekken. De overheid spreekt burgers aan op hun eigen verantwoordelijk in de 
veiligheidszorg. Dit is ook terug te zien in de brandweerzorg. 

- Sociale cohesie. De samenleving wordt meer gefragmenteerd. In Hilversum heeft slechts 33% veel 
contact met andere buurtbewoners en voelt 52% zich thuis in de eigen buurt (bron: 
Veiligheidsmonitor 2013). 

- Individualisering . De burger is minder afhankelijk van en gebonden aan andere individuen. 
Individuen aanvaarden minder de normen en waarden van anderen in hun sociale omgeving als 
vanzelfsprekende leidraad voor het eigen handelen. Waarden als traditie, duurzaamheid, solidariteit 
en volgzaamheid worden in toenemende mate vervangen door waarden als zelfstandigheid, 
flexibiliteit, zelfontplooiing en emancipatie.  

- Cultuur . De multiculturele samenleving verhevigt de fragmentatie en het normen- en 
waardenpatroon van de verschillende etnische groepen botsen soms (sterk). Dit is ook relevant bij de 
aanpak van polarisatie en radicalisering. 
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2. VEILIGHEIDSANALYSE HILVERSUM 

In dit hoofdstuk worden gegevens verzameld met betrekking tot de aard en omvang van feitelijke inbreuken 
op de openbare orde en veiligheid, gevoelens van onveiligheid en veiligheidsrisico's. Deze feitelijke 
gegevens worden verzameld over onder meer vermogensdelicten, geweldsdelicten, brandonveiligheid. 
Doel is om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in Hilversum. 

2.1 Geregistreerde onveiligheid 

Met behulp van geregistreerde onveiligheidscijfers van de politie kan worden 
bepaald wat de aard, omvang, spreiding en trendmatige ontwikkeling van 
criminaliteit is in Hilversum. In onderstaande grafiek is te zien dat de totale 
criminaliteit in Hilversum al jaren daalt. Het betreft het aantal misdrijven op gebied 
van onder meer fietsdiefstal, vernielingen, woninginbraken, geweld, bedreigingen, 
mishandelingen, straatroof, overval, huiselijk geweld, zakkenrollen, winkeldiefstal, 
bedrijfsinbraken, autodiefstal, brand, ontploffing, etc. 

 
 
In een aparte rapportage wordt nader ingegaan op de veiligheidsontwikkeling in Hilversum (Integrale 
gebiedsscan gemeente Hilversum, door Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en 
politie, oktober 2014). In dat rapport staan de volgende conclusies: 
• In de periode 2010-2013 is de totale criminaliteit in de gemeente Hilversum met -25% afgenomen. 

Deze ontwikkeling is duidelijk gunstiger dan die in Nederland (-8%) en Midden-Nederland (-12%).  
• Bij de verschillende criminaliteitsvormen zien we dat in die periode autokraak met -40% is 

afgenomen en geweld met -19%. Bij woninginbraken zien we ook een gunstige ontwikkeling. Eind 
2013 ligt het aantal woninginbraken -41% lager dan in 2010. 

• De gemeente Hilversum scoort qua ontwikkeling in de periode 2010-2013 in vergelijking met de 
andere 19 grote gemeenten in Midden-Nederland gunstig wat betreft de daling van de totale 
criminaliteit, woninginbraak en het aantal bedrijfsinbraken.  

• Criminaliteit per 1.000 inwoners: Hilversum vrij ongunstig wat betreft het aantal geweldsmisdrijven, 
het aantal winkeldiefstallen en het aantal fietsdiefstallen. 
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In de onderstaande tabel staan de meest voorkomende misdrijven in Hilversum. Vermogensdelicten zoals 
fietsdiefstal, autokraak en woninginbraak komen het meest voor.  
 

Misdrijf 2010 2011 2012 2013 

fietsdiefstal 940 1036 719 752 
autokraak 1054 659 806 630 
vernielingen 975 850 707 623 
geslaagde woninginbraak 608 506 570 335 
winkeldiefstal 302 299 260 320 
geweld: mishandeling 355 353 325 317 
zakkenrollen 204 234 286 294 
poging woninginbraak 303 181 225 207 
bedrijfsinbraken 363 265 220 173 
bedreiging 201 192 218 159 
huiselijk geweld 204 169 155 136 
bromfiets diefstal 120 94 107 77 
inbraak in box-,schuur-,garage 78 59 72 64 
geweld: zeden 31 25 33 42 
diefstal motorvoertuig 91 55 55 41 
straatroof 47 48 46 33 
openlijk geweld 68 37 27 19 
brand, ontploffing 55 26 34 17 
overval 12 12 11 5 
Geweld: totaal 732 681 681 594 
Woninginbraken: totaal 911 687 795 542 
Criminaliteit: totaal 7.952 7.146 6.770 6.004 

2.2 Gerapporteerde onveiligheid 

Officiële politiestatistiek, vermeld in de vorige paragraaf, wordt beïnvloed door aangiftebereidheid, 
politiesterkte, beleidsvrijheid onder politieambtenaren, beleidsbeslissingen ten aanzien van prioriteiten in 
opsporing van delicten, door verwerking van gegevens (automatisering) en registratiebereidheid onder de 
politie. Verder is het bekend dat particuliere huishoudens, bedrijven en instellingen slechts een deel van de 
delicten waarvan zij slachtoffer zijn geworden melden bij de politie. Er zijn dus nogal wat verstorende 
invloeden waardoor het aantal aangiften niet de werkelijke omvang van de onveiligheid weergeeft. Om de 
verborgen criminaliteit zichtbaar te krijgen, worden er onder meer slachtofferenquêtes uitgevoerd. Hierna 
worden de uitkomsten voor Hilversum gepresenteerd. 
 
Omnibusenquête 
In de Omnibusenquête van de gemeente Hilversum staan ook diverse vragen aan bewoners over de aard en 
omvang van criminaliteit en onveiligheid. Zo wordt er gevraagd naar slachtofferschap van diverse delicten 
in de afgelopen 12 maanden en naar problemen in de eigen buurt. Dit zijn de uitkomsten voor 2014. 
- 58% van de bevolking geeft aan van geen enkel delict slachtoffer ter zijn geweest. 
- Slachtofferschap vernieling aan auto staat op nummer 1 (10% is slachtoffer geweest), en fietsdiefstal 

op nummer 2 (ook 10%). 
- 45% van de bewoners ervaart geen enkel veiligheidsprobleem in de eigen buurt. 
- Zo’n 1 op de 10 bewoners is van mening dat er te weinig surveillance is door de politie. 
- Top drie van veiligheidsproblemen in de buurt dat met voorrang moet worden aangepakt: op de eerste 

plaats ‘woninginbraak’ (25%). Op de tweede plaats staat 'overlastgevende jeugd' (8%) en op de derde 
plaats ‘overlast van drank/drugs, buren, zwervers’ (6%). 
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Veiligheidsmonitor 
Een ander belangrijk instrument is de Veiligheidsmonitor: een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, 
buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op 
landelijk niveau uitgevoerd (zie www.veiligheidsmonitor.nl). Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten 
voor deze nota. Het rapport is medio 2014 verschenen en het onderzoek is in het najaar van 2013 uitgevoerd: 
• Persoonlijk Slachtofferschap: In hoeverre zijn inwoners van Hilversum in de afgelopen 12 maanden 

daadwerkelijk slachtoffer van verschillende misdrijven. 1 op de 5 inwoners is eenmaal of vaker 
slachtoffer van criminaliteit geweest (21%). Het gaat dan vooral om vermogensdelicten (16%), 
cybercrime (14%) en vandalisme (6%). Het slachtofferschap van geweld is 3%. 

• Oordeel gemeente: 46% is ontevreden over het functioneren van de gemeente als het gaat om de 
aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Dit is hetzelfde percentage als het landelijk gemiddelde. 
Slechts 30% is van mening dat de gemeenten de buurt betrekt bij de aanpak. 

• Oordeel politie: 49% is tevreden over het contact met de politie. De Hilversummers die ontevreden 
waren, gaven aan dat de politie de problemen niet opgelost heeft of dat de politie onverschillig was. 
49% van de bewoners is van mening dat je de politie te weinig in de buurt ziet. De beschikbaarheid 
van de politie in de buurt krijgt het cijfer 4,3 en het cijfer voor het functioneren van de politie in de 
buurt is een 5,3. Het vertrouwen in de politie krijgt een 6,0. 

• Buurtproblemen: Overlast van groepen jongeren komt het meest voor (45% van de Hilversummers 
geeft aan dat dit voorkomt in de buurt), gevolgd door ‘overlast van buurtbewoners’ (32%). Daarna 
‘dronken mensen op straat’ (29%) en ‘drugsgebruik en drugshandel’ (26%). 

• Prioriteiten: De inwoners vinden dat deze veiligheidsproblemen met urgentie aangepakt moeten 
worden: te hard rijden (17%), overlast door jongeren (10%) en overlast door buurtbewoners (3%). 

2.3 Crisisbeheersing en rampenbestrijding 

In de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP) wordt aangegeven hoe de 
coördinatie ten tijde van calamiteiten, zware ongevallen en rampen is vormgegeven. Het verloop van het 
aantal GRIP incidenten staat in de onderstaande tabel. De impact van de vliegramp in juli 2014 in Oekraïne 
(MH17) op Hilversum is enorm geweest. Met name de organisatie van de collectieve rouwverwerking, de 
herdenking in de St. Vituskerk en de organisatie rond de Van Oudheusden kazerne waar de identificatie 
plaatsvond van alle passagiers. Er is toen gewerkt conform de lijnen van de crisisbeheersing. 
 
GRIP incidenten Hilversum 2010 2011 2012 2013 2014 * 
GRIP 1 3 2 3  4 
GRIP 2    1 1 
GRIP 3   1   
GRIP 4     MH17 
TOTAAL 3 2 4 1 5  

* tot en met oktober 2014. 
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2.4 Brandweerstatistiek 

Niet alleen een woninginbraak of een diefstal is een inbreuk op de veiligheid, ook 
incidenten uit de categorie 'fysieke veiligheid' kunnen een grote impact hebben. 
Daarom is gekeken naar het aantal branden en uitrukken van de brandweer in de 
afgelopen jaren. De onderstaande tabel bevat alleen prioriteit 1 meldingen. Goed te 
zien is dat de ontwikkelingen en de trends op gebied van fysieke veiligheid en 
brandweerzorg positief zijn. 
 

Categorie Onderverdeling 2010 2011 2012 2013 

Alarm 

Autom. brandmeldingen 262 273 235 199 
Gebouw  97 57 48 54 
Buiten  110 67 24 23 
Specifiek 31 31 29 45 

Brand 

Wegvervoer  3 5 28 21 
Natuur   6  
Scheepvaart      
Spoorvervoer   3 1  
Wegvervoer  22 24 23 27 
Water 15 7 1  

Ongevallen 
Buiten  8 3 6 6 
Binnen     3 
Spoorvervoer  1 1 1 

Dienstverlening 
Brandweer 59 48 53 40 
MKA   4 4 

Leefmilieu Water/weer problemen    5 
Overig Overig   11 11 
TOTAAL  607 519 470 439 

2.5 Onveiligheidsgevoelens 
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De bewoners van de gemeente Hilversum worden al jaren gevraagd naar hun veiligheidsgevoelens. Dit gaat 
jaarlijks in de vorm van een schriftelijke vragenlijst (Omnibusenquête) die breed wordt verspreid. In de 
grafiek op de vorige bladzijde staat het percentage van de bevolking dat zich doorgaans niet veilig voelt in 
de eigen buurt. De veiligheidsgevoelens namen sinds 2007 af. In het jaar 2013 voelde 1 op de 10 
Hilversummers zich niet veilig in de eigen buurt. Dit zijn de uitkomsten van 2014: 
- 94% van alle Hilversummers voelt zich doorgaans veilig in de eigen buurt. 
- 77% van de mensen die uitgaan in het centrum voelt zich doorgaans veilig. De veiligheid in het 

uitgaansgebied krijgt een 6,4. 
- De veiligheid in de eigen buurt krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,2 van de bewoners. De 

leefbaarheid krijgt een 7,7. 
 
Dit zijn de belangrijkste constateringen vanuit de Veiligheidsmonitor. 
• Veiligheidsgevoelens. 22% van alle Hilversummers voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt 

(let op: andere vraagstelling dan de Omnibusenquête). 41% voelt zich in het algemeen wel eens 
onveilig. 10% van alle Hilversummers doet ’s avonds de deur niet meer open. Men voelt zich met 
name onveilig op plekken waar jongeren rondhangen (19%), rondom uitgaansgelegenheden (15%), 
in het centrum (13%) en bij het treinstation (10%). 

• De veiligheid in Hilversum krijgt van de bewoners het cijfer 7,0. 

2.6 Evaluatie en omissies 

Bij een analyse van de veiligheid hoort ook een beschrijving van de diverse beleidsinzetten, maatregelen 
en projecten op de diverse veiligheidsvelden en thema's. In de evaluatie van het Integraal veiligheidsplan 
2011-2014 van de gemeente Hilversum staat de opsomming van bijna alle bestaande activiteiten. De 
evaluatie is in maart 2014 behandeld in de gemeenteraad. Conclusies: de criminaliteit in Hilversum is de 
afgelopen vier jaar met 26% gedaald. Woninginbraken zijn fors gedaald, de veiligheid rondom de stations 
is verbeterd, vernielingen zijn succesvol aangepakt en ook is er minder overlast van jeugd. Samen met 
veilig uitgaan waren dat de vijf speerpunten van het veiligheidsplan 2011-2014. Er kwamen uit de evaluatie 
ook verbeterpunten en tekortkomingen. Zo bleek dat de  onveiligheidsgevoelens zijn gestegen, met name 
buiten de eigen buurt. Ook was het niet gelukt de veiligheidsgevoelens in het uitgaansgebied te verbeteren. 
Er zijn toen een viertal aanbevelingen geformuleerd. 
1) Veiligheidsgevoelens verbeteren. De komende periode is het belangrijk met name de 

onveiligheidsgevoelens aan te pakken. Onderdelen van de nieuwe aanpak moeten zijn: meer 
menselijk toezicht (politie, toezichthouders, BOA’s, bewoners zelf via bijvoorbeeld project 
Waaks), investeren in sociale netwerken, aanpak verloedering, snel reageren op problemen, publiek 
leiderschap en zichtbare aanpak van overlastgevers en stelstelmatige ordeverstoorders. 

2) Communicatiebeleid en informatievoorziening over de aanpak. Geadviseerd wordt veel 
aandacht te besteden aan communicatie richting bewoners, bezoekers en ondernemers. Daardoor 
worden mensen blijvend gemotiveerd om samen met de overheid de strijd tegen onveiligheid te 
blijven voeren. Inwoners willen serieus worden genomen en snappen ook wel dat de overheid niet 
alles kan oplossen. Belangrijk uitgangspunt: niet alleen aandacht voor wat we niét willen zien, maar 
ook voor wat we wél willen hebben: een prettige omgeving. 

3) Veilig uitgaan. De beleidsnota Veilig uitgaan is in april 2013 vastgesteld. Uit de evaluatie wordt 
duidelijk dat er sinds oktober 2012 sprake is van een inhaalslag. Geadviseerd wordt de maatregelen 
uit de aanpak van veilig uitgaan ook de komende periode in te zetten en uit te voeren. Het gaat 
daarbij om een mix van preventie en repressie. Interventies gericht om agressie in het 
uitgaansgebied te voorkomen en te beheersen. En het versterken van het teamgevoel onder 
toezichthouders, politie, portiers, barpersoneel, etc. En ook hier weer aandacht voor communicatie. 
Nadrukkelijker de inzet en resultaten communiceren voor een balans in de beeldvorming. 

4) Aanpak van geweld en woninginbraak. Geadviseerd wordt door te gaan met de brede aanpak van 
deze problemen. De impact van slachtofferschap van woninginbraak of een geweldsdelict is enorm. 
Uit de evaluatie wordt duidelijk dat het Politie Keurmerk Veilig Wonen te beperkt wordt gebruikt. 
Zonder tussenkomst van de overheid laten bewoners hun woning nauwelijks certificeren. Om echt 
een verschil te maken is er een substantiële financiële investering nodig vanuit de gemeente. 
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3. PRIORITEITEN 

In dit hoofdstuk wordt de keuze gemaakt tussen de diverse veiligheidsthema's. Keuzes maken betekent dat 
niet alle problemen aangepakt kunnen worden. Als eerste worden de criteria genoemd, daarna de indeling 
in veiligheidsthema's en veiligheidsvelden en daarna worden de prioriteiten genoemd. 

3.1 Criteria voor bepalen van prioriteiten 

De keuze voor de aan te pakken problemen wordt beïnvloed door: 
- de ernst van de situatie (zie Veiligheidsanalyse, geregistreerde en gerapporteerde veiligheid); 
- de gevoelens van burgers (zie vorig hoofdstuk, prioriteiten bevolking en veiligheidsgevoelens); 
- de mate van beïnvloedbaarheid; 
- de prioriteitstelling vanuit andere beleidskaders (zie §1.5 en volgende paragraaf). 
 
De beperkte beschikbaarheid van menskracht en middelen maken het eveneens noodzakelijk dat er 
prioriteiten worden gesteld, waarbij er altijd rekening moet worden gehouden met wettelijke of regionale 
verplichtingen. Verder moeten de keuzes worden gebaseerd op een analyse van de feitelijke situatie (zie 
vorig hoofdstuk), op een inschatting van toekomstige en huidige ontwikkelingen die de veiligheid 
beïnvloeden (zie §1.7 op blz. 9) en op een politieke keuze van veiligheidsinbreuken die met voorrang 
moeten worden aangepakt (zie coalitieakkoord en uitgangspunten op §1.2 op blz. 6). Tenslotte wordt er 
rekening gehouden met problemen die de veiligheidsbeleving van de burgers sterk beïnvloeden. Want juist 
het verbeteren van veiligheidsgevoelens is het speerpunt voor de komende jaren. 
 
Extra input bevolking. De burgemeester is diverse avonden in de verschillende wijken van Hilversum 
langs de deuren gegaan om persoonlijk van bewoners te vernemen wat zij van de veiligheid vinden. Uit 
deze herfsttour kwam het volgende beeld: veel mensen voelen zich veilig. Veiligheidsproblemen als 
drugsgebruik, jongerenoverlast en inbraak worden soms genoemd. Vaker hebben Hilversummers het over 
rommel, verkeersonveiligheid en parkeeroverlast. Het centrumgebied wordt diverse keren als onveilig 
bestempeld, vooral vanuit het negatieve imago uit de media en van horen zeggen. Verder hebben diverse 
bewoners complimenten voor het cameratoezicht en de inzet van de burgemeester. 
 

 

3.2 Veiligheidsvelden en veiligheidsthema's 

Voordat de prioriteiten worden bepaald is het nodig om eenduidige begrippen te hanteren. Het beste kan 
gebruik worden gemaakt van de indeling in veiligheidsvelden en veiligheidsthema's uit de landelijke 
handreiking Kernbeleid Veiligheid. Zie de Bijlage op blz. 39. 
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3.3 Prioriteiten 2014 – 2018 

Door de veiligheidspartners zijn al diverse aandachtsvelden en prioriteiten benoemd. De onderstaande tabel 
probeert al deze afwegingen samen te vatten in één overzicht. De input van de raadsfracties is tot stand 
gekomen met een vooroverleg met de woordvoerders Veiligheid op medio november 2014.* 

VEILIGHEIDSVELD 
Veiligheidsthema’s 

Geprioriteerd 

Mening 
Bevol-
king 

Coalitie
akk-
oord 

Vorig 
IVP 

Frac
-ties 
* 

POL 
OM 

Veilig- 
heids 

analyse 

1: VEILIGE WOON&LEEFOMGEVING       
1.1: Sociale kwaliteit  
- Algemene overlast / woonoverlast 
- Alcohol/drugsoverlast 

 
���� 
 

  ���� 
���� 

 
���� 
 

 
���� 
���� 

1.2: Fysieke kwaliteit 
- Vernieling 
- Graffiti 
- Zwerfvuil 
- Verloedering 

 
 
 
 
���� 

 
 
 
 
 

 
���� 
 
 
 

 

 
���� 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.3: Objectieve veiligheid  
- Woninginbraak 
- Autokraak 
- Fietsendiefstal 
- Geweld, straatroven, overvallen 

 
���� 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
���� 
 
 
 

 

 
���� 
 
 
���� 

 
���� 
���� 
���� 
 

1.4: Subjectieve veiligheid 
- Veiligheidsgevoelens 

���� ����    ���� 

2: BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID       
2.1: Veilig winkelgebied      ���� 
2.2: Veilige bedrijventerreinen       
2.3: Veilig uitgaan  ���� ���� ����   
2.4: Veilige evenementen       
2.5: Veilig toerisme       
2.6: Veilig stationsgebied   ����    

3: Jeugd en veiligheid     ����   
3.1: Jeugdoverlast ����  ����  ���� ���� 
3.2: Jeugdcriminaliteit/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       
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Prioriteiten Hilversum 
Voorgesteld wordt onderstaande veiligheidsthema's vast te stellen op grond van de feitelijke 
(on)veiligheidssituatie, gevoelens van onveiligheid, effectiviteit van beleid, bestaande prioriteitstellingen, 
de geformuleerde uitgangspunten, politieke keuzes en anticipatie op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Gelet al op deze aspecten hebben de volgende veiligheidsthema's prioriteit in de gemeente Hilversum: 
• Veiligheidsgevoelens (speerpunt van college, belangrijk verbeterpunt uit evaluaties) 
• Jeugd en veiligheid (prioriteit van bewoners, college, politie en OM) 
• Woninginbraak (blijft enorm veel impact hebben op het gevoel van veiligheid) 
• Alcohol- en drugsoverlast (in de praktijk blijkt dit een onderschat en urgent probleem) 
 
Deze prioriteiten hebben de komende periode (2014-2018) een bijzondere status en vormen de blikvangers 
van het gemeentelijk veiligheidsbeleid. In het volgende hoofdstuk worden deze prioriteiten uitgewerkt. 

3.4 Aandachtswijken 

Veel problemen op het terrein van veiligheid kunnen het beste worden aangepakt op wijk- of buurtniveau. 
Veiligheid is namelijk niet gelijkmatig verspreid over alle gebieden in de gemeente. In Hilversum kiezen 
we voor een daadkrachtig aanpakken van overlast en criminaliteit en het versterken van wijken om die in 
staat te stellen het onderwerp veiligheid ook zelf op te pakken. In dat proces speelt de wijkagent in 
samenwerking met bewoners en andere maatschappelijke organisaties en de gemeente een belangrijke rol. 
Per wijk kunnen de probleemvelden anders liggen en per wijk kan een andere set van maatregelen wenselijk 
zijn. De keuze voor deze wijken heeft tot gevolgen dat bepaalde activiteiten eerst of vooral in die gebieden 
worden uitgevoerd. Op basis van de veiligheidsgevoelens, de Veiligheidsanalyse en de Integrale 
gebiedsscan springen deze wijken eruit: 
1) Centrum (postcode 1211) 
2) Noordoost (postcode 1222) 

Bij de uitvoering van de prioriteiten en bij de uitvoering van nieuwe acties (extra toezicht, meer 
voorlichting, meer handhaving, etc.) krijgen deze wijken waar nodig en mogelijk voorrang.  

K�N  



Kadernota IVP Hilversum 2015-2018  Blz. 20 

 

4. UITWERKING PRIORITEITEN 

In dit hoofdstuk staat de uitwerking van de prioritaire veiligheidsthema's. Oftewel welke extra maatregelen 
zijn er nodig? Daarbij moet wel gesteld worden dat het niet moeilijk is om veel nieuwe projecten te 
bedenken. Van groot belang is het om ook door te gaan met - en afmaken van - het bestaand beleid. Dit 
lijkt minder spectaculair, maar getuigt wel van consistentie en ook van de wil om de (al eerder) vastgelegde 
resultaten te bereiken. Daarbij wordt ook gelet op bestaande en geplande projecten en mogelijke lacunes. 
Per prioriteit worden de de beoogde effecten (doelstellingen van output of outcome) benoemd, met behulp 
van de uitgangspunten (zie §1.2 op blz. 6). 

4.1 Veiligheidsgevoelens 

Bij dit veiligheidsthema gaat het om het ‘veiligheidsgevoel’ van bewoners, bezoekers en ondernemers 
(hoe vaak voelt men zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente e.d.) en om 
het veiligheidsgevoel op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, winkelgebied, uitgaansgebied 
e.d.). Verbeteren van veiligheidsgevoelens heeft veel relatie met de aanpak van de drie andere thema’s in 
het veiligheidsveld, namelijk Sociale kwaliteit, de Fysieke kwaliteit en de Veelvoorkomende criminaliteit. 
 
Oplossingen en onderlinge samenhang 
In algemene zin kunnen er zes oplossingsrichtingen worden ingezet, waarbij er wordt geïnvesteerd in elk 
van de vier bovengenoemde veiligheidsthema’s. Deze zes zijn ‘Betrekken bewoners bij veiligheid en 
leefbaarheid’, ‘Toezicht en handhaving’, ‘Aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen’, ‘Investeren in 
de Infrastructuur’, ‘Investeren in de fysieke kwaliteit’ en ‘Investeren in de sociale kwaliteit’. In 
Hilversum hanteren we de methodiek die landelijk is ontwikkeld voor het verbeteren van het 
veiligheidsgevoel bij inwoners rond bepaalde gebieden. Deze aanpak bestaat uit 12 vuistregels, die weer 
zijn gegroepeerd in drie strategieën. Deze methodiek heeft weer grote relatie met achterliggende 
beleidstheorie en het onderzoek hoe je sociale veiligheid kunt organiseren. 
 
I) Verminderen van onveiligheid 
1. Zichtbare aanpak van de criminaliteit die bepalend is voor het gevoel van onveiligheid. 
2. Vermindering van de invloed van ‘onbekende anderen’ zoals hangjongeren, alcoholisten e.d. 
3. Tegengaan van verloedering die mensen vervelend of bedreigend vinden. 
4. Alert op incidenten reageren en nazorg bieden. 
 
II) Versterken van veiligheid 
5. Voor menselijk toezicht zorgen (politie, toezichthouders) waarin de mensen vertrouwen hebben. 
6. Een overzichtelijke, voorspelbare en beheersbare openbare ruimte creëren. 
7. Sociale netwerken, sociale controle en onderlinge steun stimuleren. 
8. Mensen een gevoel van controle over hun eigen situatie geven. 
 
III Ondersteunend publiek leiderschap 
9. Zorgen dat alle organisaties die te maken hebben met veiligheid hun werk goed doen. 
10. Zorgen voor transparantie, maar niet informatie opdringen. 
11. Uitstralen van aandacht, rust en leiderschap. 
12. Niet alleen aandacht voor wat we niét willen zien, maar ook voor wat we wél wilt hebben: een 

prettige omgeving. 
 
Het blijkt dat het vooral draait om vertrouwen, integratie van bevolkingsgroepen, betere communicatie 
over de gezamenlijke aanpak van onveiligheid en investeren in sociale cohesie en de sociale kwaliteit in 
buurten en wijken. Uiteraard liggen de oorzaken niet alleen bij het lage vertrouwen in instituties, gebrek 
aan sociale cohesie of de invloed van de media. Ook is er een relatie met slachtofferschap, perceptie van 
het aantal misdrijven en dreiging in de buurt. Met name mensen die slachtoffer zijn geworden van een 
(poging tot) woninginbraak of een geweldsdelict voelen zich significant onveiliger. 
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Prioriteit VEILIGHEIDSGEVOELENS 

Uit de Veiligheidsanalyse blijkt dat de onveiligheidsgevoelens in Hilversum hoog zijn in de 
leeftijdscategorie 20 t/m 24 jaar. Vanaf 55 jaar dalen de onveiligheidsgevoelens weer; de 
onveiligheidsgevoelens van senioren zijn dus gunstiger. Ook zijn de onveiligheidsgevoelens niet gelijk 
verdeeld over de wijken in Hilversum. Met name in Noordoost en het Centrum voelt men zich 
beduidend onveiliger. Verder voelen Hilversumse vrouwen zich net iets vaker onveilig dan de mannen. 

Doel /  
beoogde effecten 

Het verhogen van de veiligheid én het veiligheidsgevoel op vier locaties: 
Uitgaansgebied, hangplekken jongeren, centrum, NS-station. 

Wat doen we al? 

� Wijkgerichte samenwerking met bewoners. We investeren al jaren in projecten zoals Burgernet, 
Waaks en er worden er regelmatig buurtschouwen, wijkbezoeken, discussieavonden en 
voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. Bij voorkeur als er nog geen problemen zijn, en soms als 
reactie op veiligheidsinbreuken zoals acute jongerenoverlast of onrust in de buurt. Er bestaat een grote 
neiging om de last van de veiligheidsproblemen op de schouders van de veiligheidszorg (politie, justitie, 
gemeente, brandweer, etc.) te leggen. De veiligheid en sociale kwaliteit in een gebied veranderen zonder 
de burgers is echter onmogelijk. Door burgers (en maatschappelijke organisaties) te betrekken bij de 
aanpak van onveiligheid wordt ten eerste bevorderd en gestimuleerd dat juist de door hen ervaren 
problemen worden aangepakt en ten tweede dat zij zich betrokken (gaan) voelen bij de 
veiligheidsproblemen in de directe woonomgeving. De kernboodschap aan burgers die zich onveilig 
voelen is dat ze er niet alleen voor staan en niet in de steek worden gelaten. 

� Toezicht en handhaving. Veel Hilversummers vinden dat de politie te weinig zichtbaar is en dat er 
te weinig bekeurd wordt en dat er strenger en harder moet worden gestraft. Helaas blijkt uit 
wetenschappelijk onderzoek dat meer blauw op straat niet automatisch tot verbetering van 
veiligheidsgevoelens leidt. Wel kan meer toezicht potentiële daders ervan te weerhouden een delict te 
plegen, vooral als het geconcentreerd is op bepaalde plekken (hot spots) of tijdstippen (hot times). Met 
name het vergroten van menselijk en informeel toezicht sorteert effect: denk aan buurtpreventie, 
afspraken tussen buren onderling, met vrienden of groepjes op stap gaan. Daarnaast helpt de inzet van 
functioneel en formeel toezicht (toezichthouders, BOA´s, politie, camera´s) en het verbeteren van 
natuurlijk toezicht (het snoeien van zichtbelemmerend struikgewas en het verbeteren van de 
straatverlichting). De politie en gemeente gaan door met de inzet van wijkagenten, toezichthouders, 
handhavers, stadsstewards en camera’s. De BOA’s concentreren zich op het APV-toezicht. 

� Investeren in de fysieke kwaliteit. De gemeente heeft een kerntaak op dit onderdeel, namelijk een 
goede inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. We gaan door met de aanpak van 
verloedering zoals zwerfvuil, graffiti en vernielingen en de verbetering van de fysieke elementen in de 
Hilversumse wijken zoals openbare verlichting, straatmeubilair, speeltuinen, openbaar groen. 

� Investeren in de sociale kwaliteit. Naast de inzet op de kwaliteit van sociale netwerken in de 
diverse wijken en buurten in Hilversum, wordt er ook specifiek ingezet op de aanpak van woonoverlast 
(denk aan ernstige woningvervuilers, inzet van Buurtbemiddeling), overlast van dak- en thuislozen 
(Cocon, project Keerpunt, maar ook inzet van gebiedsverboden) en van aanpak van alcohol en 
drugsoverlast. Via het Veiligheidshuis worden de meervoudige probleemgezinnen aangepakt. Via het 
gemeentelijke loket van Toegang & regie vindt de aansturing plaats van zorgverlening in de buurten en 
wijken. Met woningcorporaties is regulier overleg over de aanpak en voorkoming van woonoverlast. 

Wat gaan we extra doen? 

� Wijkaanpak  (investeren in de Infrastructuur). In het verleden heeft de gemeente diverse acties 
ingezet voor het entameren van integrale wijkaanpak, inclusief planvorming en afstemmingsgremia. Zo 
waren er de wijkveiligheidsplannen (2005-2011), Buurtpanels (2010) en natuurlijk Buurt en Beheer. De 
komende periode wordt de wijk de spil in veiligheid en leefbaarheid. De wijk wordt de budgethouder 
voor beheer en onderhoud. Er komt een verhoogd wijkbudget. 
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� Publiek vertrouwen. De tevredenheid over de aanpak van de gemeente scoort onder het landelijk 
gemiddelde. Ook is er een lage tevredenheid over de aanpak van de politie in de buurt (slechts 3 op de 
10) en is de schaalscore voor vertrouwen in de politie een ‘zesje’. De politie is te weinig aanspreekbaar, 
komt te weinig uit de auto en ‘heeft te weinig tijd voor zaken’. Ook vindt slechts 1 op de 5 
Hilversummers dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijdt. Dat moet beter. De gemeente en politie 
moeten open en eerlijk communiceren over veiligheid. Ook moeten de resultaten nadrukkelijker worden 
gecommuniceerd zodat de inwoners blijvend worden gemotiveerd om met ons de strijd tegen 
onveiligheid te blijven voeren. Sneller reageren op problemen van bewoners en ondernemers en meer 
vraaggericht gaan werken. De informatievoorziening aan slachtoffers moet proactief en integraal zijn. De 
aangiftebereidheid en meldingsbereidheid in Hilversum moet fors omhoog. Vanuit de gemeente wordt er 
extra ingezet op nazorg en begeleiding van slachtoffers van woningovervallen en van overvallen. We 
willen dat er gemiddeld 1 wijkagent per 5.000 inwoners is en dat deze wijkagenten 80% van hun tijd 
besteden aan buurt en wijkwerk. Doelstelling is dat eind 2015 voor elke wijk een wijkveiligheidsscan en 
plan van aanpak, met prioriteit voor de aandachtswijken en preventieve activiteiten, is opgesteld met 
bewoners en ketenpartners waarbij de wijkagent als spil fungeert. 

� Aanpak handhavingstekorten en specifieke criminaliteitsfenomenen. De komende periode willen 
we specifieke problemen aanpakken, zoals handhavingstekorten bij het woonwagencentrum. Er zal 
handhavend worden opgetreden op het gebied van strafbare feiten, bouwregelgeving, milieu, belasting- 
en huurschulden, leerplicht en sociale uitkeringen. Ook willen we paal en perk stellen aan de uitwassen 
van kamerverhuur en verbouwingen tot appartementen (convenant Woningsplitsing) in diverse wijken. 
Daarnaast gaan we door met de projectmatige aanpak van andere specifieke criminaliteitsfenomenen. De 
gemeente zet zich al in om samen met andere partijen problemen zoals woninginbraak, autokraken en 
zakkenrollerij aan te pakken. Bestaande maatregelen zijn o.m. de aanpak van veelplegers (Top X in 
Veiligheidshuis), het Donkere Dagen Offensief en de huisverboden voor daders van huiselijk geweld. 

� LHBT’s en veiligheid. Cijfers van het CBS laten zien dat homoseksuelen vaker slachtoffer zijn van 
veel voorkomende criminaliteit en van cyberpesten. De gemeente vindt het onacceptabel dat er 
gediscrimineerd wordt op grond van geaardheid, geloof, geslacht, etc. De gemeente onderneemt diverse 
maatregelen om geweld tegen lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen en transgenders 
(LHBT's) tegen te gaan. Denk aan het bestrijden van discriminatie, bevorderen van een veilige 
leefomgeving, voorlichting in het onderwijs, vergroten van weerbaarheid en toegankelijkheid van sport. 
Belangrijke rol is weggelegd bij Bureau Art.1 Gooi & Vechtstreek in Hilversum. Zij bieden aan elke 
inwoner toegang tot een anti-discriminatievoorziening. Dit bureau heeft ook een samenwerkingsverband 
met de politie en het Openbaar Ministerie. Ook bij specifieke projecten wordt aandacht geschonken aan 
dit onderwerp, zoals aanpak discriminatie bij Veilig uitgaan. 

� Wetenschappelijk onderzoek. Hilversum is geselecteerd in een wetenschappelijk onderzoek naar 
veiligheidsgevoelens. In 2015 worden naar verwachting de eerste conclusies en aanbevelingen bekend. 
We kunnen niet alle misdrijven en vormen van overlast voorkomen. Of gevoelens van onveiligheid en 
onrust helemaal wegnemen. Wel hebben we ambities, kunnen we problemen aanpakken en verbeteringen 
doorvoeren. Dat begint met begrijpen hoe complex percepties en emoties rond veiligheid zijn. Zij lijken 
op het eerste gezicht wel allemaal door de feitelijke veiligheid beïnvloed te worden, maar vinden hun 
oorsprong in veel bredere ontwikkelingen en maatschappelijke geborgenheid. 

Indicatoren 
- Percentage van de bevolking dat zich doorgaans onveilig op straat voelt in het centrum (bron 
Omnibusenquête), referentiewaarde 27% (2013). Doel is dit te verlagen naar 17% in 2018. 
- Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt rondom uitgaansgelegenheden (bron 
Veiligheidsmonitor), referentiewaarde 47% (2013., doel is verlaging naar 29% in (2018). 
- Percentage bewoners in Hilversum dat zich wel eens onveilig voelt op plekken waar jongeren 
rondhangen, bron Veiligheidsmonitor, referentiewaarde 55% (2013), doel is 45% in (2018). 
- Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in het centrum (bron, Veiligheidsmonitor), 42% 
(2013), referentiewaarde 29% (2018). 
- Percentage bewoners dat zich wel eens onveilig voelt op het treinstation (landelijk gemiddelde 19%), 
bron Veiligheidsmonitor, referentiewaarde 38% (2013), doel is verlaging naar 20% in 2018. 
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4.2 Jeugd en veiligheid 

Dit is een veiligheidsveld dat bestaat uit een viertal thema’s die allemaal relevant zijn voor de situatie in 
Hilversum. 
1) Jeugdoverlast. In Hilversum wordt er regelmatig overlast van jongeren ondervonden, vaak in 

groepsverband. Het kan gaan om ‘mildere’ vormen van overlast (aanvaardbare of hinderlijke 
jeugdgroepen) maar ook om zwaardere vormen (‘echte’ overlastgevende groepen). Het uit zich 
bijvoorbeeld door geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms ook 
om vernielingen en andere vormen van kleine criminaliteit. Kenmerkend voor de zogenaamde 
hinderlijke groepen is dat ze in principe goed aanspreekbaar/corrigeerbaar zijn door de omgeving. 
Bij zgn. overlastgevende groepen is er meer ‘eigen systeem’ (hiërarchie) in de groepen en zijn ze 
lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit in het spel 

2) Jeugdcriminaliteit / individuele probleemjongeren. Ook zijn er zorgen om individuele 
probleemjongeren. Het gaat om jongeren met meerdere antecedenten – ‘veelplegers’ – die in 
bepaalde opzichten de maatschappelijke aansluiting kunnen hebben verloren. Ze vormen de harde 
kern van overlastgevende jeugdgroepen en plegen verschillende vormen van criminaliteit. Tot nu toe 
zijn er nog geen criminele jeugdgroepen in Hilversum gesignaleerd (zwaarste categorie in 
shortlistmethodiek), waarbij het OM een grote rol heeft. 

3) Jeugd, alcohol en drugs. Uit de Veiligheidsanalyse kwam al naar voren dat bewoners regelmatig 
melding maken van overlast van alcohol- en drugsgebruik op hangplekken, in het centrum en in het 
uitgaansgebied. Het drank- en drugsgebruik kan in verband staan met geweld, vernielingen, 
geluidsoverlast. De beheersing daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander 
onveiligheidsaspect speelt daarbij ook een belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van (overmatig) 
alcohol- en drugsgebruik. 

4) Veilig in en om de school. Jeugd kan dader zijn en slachtoffer van onveiligheid; thuis, in de buurt, 
bij het stappen maar ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, 
geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwonenden) en vernielingen. 

 

Prioriteit JEUGD EN VEILIGHEID 

In de Veiligheidsmonitor geeft bijna 9% van de inwoners van de gemeente Hilversum aan vaak last te 
hebben van rondhangende jongeren. Dit percentage ligt zowel boven het landelijk gemiddelde als het 
gemiddelde van Midden-Nederland. In 2012 waren er 772 meldingen jongerenoverlast bij de meldkamer 
van de politie. In 2013 waren dat er 516. Al met al een daling van -33%. De gemeente Hilversum kent in 
2014 net als in 2013 in totaal 3 hinderlijke jeugdgroepen, en geen overlastgevende of criminele 
jeugdgroepen. 

Doel /  
beoogde effecten 

- Terugdringen van jeugdoverlast in Hilversum. 
- Voorkomen en beperken van alcohol- en drugsmisbruik, in het bijzonder van 
16/17 jarigen. 
- Verminderen van recidive onder jongeren en voorkomen dat ze terugvallen in 
crimineel gedrag. 

Wat doen we al? 

� Aanpak Problematische Jeugdgroepen (APJ). De gemeente werkt al jaren samen met 
jongerenwerk en politie met het draaiboek APJ. Bureau Wijkzaken van de gemeente voert regie op de 
aanpak jeugdgroepen, dat wil zeggen: informatiepositie op peil houden, zorgdragen dat er een eenduidige 
aanpak (Plan van aanpak) per groep wordt bepaald en uitgevoerd, monitoring aanpak en effect. Via de 
zogenaamde Shortlistmethodiek (op basis van politiegegevens) worden de jeugdgroepen in Hilversum 
systematisch en periodiek bijgehouden en beoordeeld. 

� Boete of Kanskaart. Per jaar krijgen tientallen jongeren een Boete of Kanskaart omdat zij zijn 
aangehouden door de politie vanwege misbruik van alcohol. Dit is een maatregel in samenwerking met 
Bureau Halt en de Jellinek. 
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� Aanpak alcoholmisbruik. De gemeente Hilversum werkt samen met de GGD, de verslavingszorg 
Jellinek/Mentrum, GGZ-Symfora, de politie, het Trimbos instituut en andere gemeenten. In regionaal 
verband loopt het project Samen aan de slag. Het doel is om het alcoholmisbruik onder jongeren aan te 
pakken. Verder wordt de nieuwe Drank en Horecawet sinds januari 2014 gehandhaafd, waarin de 
gemeente zelf controleert op de alcoholverkoop aan jongeren. 

� Keurmerk Coffeeshops. Hilversum heeft een speciaal Keurmerk ingesteld voor de aanwezige 
coffeeshops en daarnaast is er een coffeeshopbeleid. In Hilversum zijn de coffeeshops klein en mogen 
jongeren onder de 18 jaar niet naar binnen. 

� ZSM. Dit staat voor: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Het 
is een werkwijze binnen de strafketen waarbij politie, OM en ketenpartners veelvoorkomende misdrijven 
op daadkrachtige wijze aanpakken. In de ZSM-werkwijze beslissen zij na aanhouding van de verdachte 
zo spoedig mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk wordt direct een afdoeningsbeslissing 
genomen. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij verdachten een passende reactie 
krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffers, en de buurt merkt hoe snel daders worden 
gecorrigeerd. 

� Preventie. Een groot deel van de jeugdige veelplegers heeft te maken (gehad) met een laag IQ, 
vroegtijdig schoolverlaten, drugs en/of komt uit een ontwricht gezin. Een aantal organisaties zetten zich 
in voor Hilversumse jongeren, gericht op preventie, waaronder Jeugdgezondheidszorg (JGZ) inclusief 
het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) en Versa Welzijn. 
De JGZ inclusief CJG is een belangrijke instantie waaraan vragen kunnen worden gesteld over opvoeden 
en opgroeien. Naast de contacten met ouders en kinderen wordt de jeugdgezondheidszorg regelmatig 
geconsulteerd door professionals die met jeugdigen werken (kinderopvang, scholen). Ieder jaar 
registreert de Jeugdgezondheidszorg het percentage kinderen dat is bereikt. Het RBL heeft een 
belangrijke taak in het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Versa Welzijn biedt 
zowel accommodatie als ambulant jongeren- en kinderenwerk. 

� Schoolveiligheidsconvenant. Met het ROC is al jaren goede samenwerking in de vorm van regulier 
overleg en een speciaal convenant ‘Veilig in school’ dat jaarlijks wordt geactualiseerd. 

� Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een samenwerkingsverband tussen de 
negen gemeenten in de regio en partners uit de strafketen en uit de zorg en hulpverlening. De 
samenwerking in het Veiligheidshuis richt zich op het oplossen van vraagstukken met een complexe, 
meervoudige problematiek. Ten opzichte van de lokale toegang, zit de meerwaarde van het 
Veiligheidshuis in de verbinding tussen ketens: de combinatie van strafrecht, hulpverlening en zorg. De 
casuïstiek die in het Veiligheidshuis wordt behandeld, wordt voornamelijk als Top-X aangeleverd door 
de gemeenten (als onderdeel van de gemeentelijke PersoonsGebonden Aanpak- PGA). Daarnaast wordt 
casuïstiek aangemeld door het AMHK en door (overige) netwerkpartners. Het Veiligheidshuis richt zich 
op multiproblem gevallen, daarvoor moeten er problemen zijn op meerdere leefgebieden (economisch, 
normatief, cultureel, gezondheid, psychosociaal) die langdurig zijn en op elkaar ingrijpen, elkaar 
versterken en weerbarstig zijn. De aanpak gaat via de Top-X, dat is een gemeentelijke lijst met namen 
van personen / gezinnen die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de (over)last in Hilversum en 
waarvoor een PGA/procesregie nodig is. Vanuit deze lijst worden de casussen die voldoen aan de criteria 
voor het Veiligheidshuis, als Top-X aangemeld bij het Veiligheidshuis. 

 
In het Veiligheidshuis werken de volgende instanties samen: gemeenten, Openbaar Ministerie Midden 
Nederland, Politie Midden Nederland, Reclassering Nederland, Inforsa Justitiële Verslavingszorg, Leger 
des Heils reclassering, Dienst Justitiële Inrichtingen, Raad voor de Kinderbescherming, Bureau 
Jeugdzorg Noord Holland, Jellinek Gooi en Vechtstreek, William Schikker Groep, Advies – en 
Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), GGZ Centraal, Regionaal Centrum voor 
Jeugd- en Kinderpsychiatrie, Regionaal Bureau Leerlingzaken, Regionale Instelling Beschermd Wonen 
Gooi en Vechtstreek, Poliklinisch forensisch psychiatrisch centrum de Waag, MEE, Versa Welzijn. 
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� Handhaving APV. In de Algemeen Plaatselijke Verordening van de gemeente staat een lijst met 
alcoholverbodslocaties (veelal hangplekken) en een lijst met locaties waar een blowverbod geldt. 

� Meldcode kindermishandeling. In 2013 is de Wet meldcode kindermishandeling in werking 
getreden. Via de subsidievoorwaarden heeft de gemeente ervoor gezorgd dat organisaties en instellingen 
die met kinderen werken, deze meldcode hanteren. 

� Jeugdbeleid. De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel, waarin gemeenten bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Het 
jeugdbeleid van Hilversum richt zich op alle kinderen en jongeren in Hilversum. Het beleidsplan 
#jonginhilversum rust op 3 pijlers: 
1) Brede ontwikkeling: dit wil zeggen de brede collectieve ontwikkeling van álle jeugdigen. 
2) Versterken van kansen: bedoeld voor jeugdigen en hun ouders die tijdelijk een lichte vorm van 

 ondersteuning nodig hebben op het gebied van opgroeien en opvoeden.  
3) Passende ondersteuning: de gemeente biedt passende en snelle ondersteuning op het moment dat 

 het kind, de jongere en/of het gezin en hun sociale netwerk een probleem zelf niet kunnen 
oplossen, en individuele ondersteuning op maat nodig is. 

Wat gaan we extra doen? 

� Verwijsindex Risicojongeren. De VIR is een landelijk informatiesysteem in Nederland dat bedoeld 
is om hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht te geven in elkaars betrokkenheid bij een 
individuele jongere. In 2014 is extra geïnvesteerd in het stimuleren van het gebruik van de Verwijsindex 
ter ondersteuning van de vroegsignalering, met als resultaat dat de Verwijsindex in 2015 als 
samenwerkingsinstrument kan worden ingezet. 

� Burgemeestersbevel twaalfminners. De burgemeester kan ouders/verzorgers van (in groepsverband) 
overlast veroorzakende twaalfminner een bevel geven erop toe te zien dat hun kinderen niet onbegeleid 's 
avonds laat op straat zijn. Het kind moet dan herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde hebben 
verstoord, of er is ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. Het bevel draagt ervoor 
zorg dat het kind zich niet zonder begeleiding van een ouder of verzorger dan wel een andere door de 
burgemeester aan te wijzen meerderjarige bevindt bij bepaalde objecten of in bepaalde delen van de 
gemeente. Deze bevoegdheid wordt in Hilversum toegepast als andere minder ingrijpende middelen niet 
blijken te werken. 

� Bureau Halt. Halt willen we waar nodig meer inzetten om te voorkomen dat groepsgedrag escaleert 
en om strafbaar gedrag door jeugdgroepen direct aan te pakken. Projectmatige inzet van activiteiten zoals 
groepsaanpak Flashback, aanschrijfacties en de methodiek ‘ouders van tegendraadse jeugd’. 

� Jeugdwet. De Jeugdwet regelt een nieuw jeugdstelsel waarin de gemeente bestuurlijk en financieel 
verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp, en de uitvoering van 
kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Doel is 
onder meer verbinding te leggen met andere leefdomeinen: zorg, welzijn, onderwijs, werk en inkomen, 
sport en veiligheid. De decentralisatie van de jeugdhulp past hiermee in de grote veranderingen in het 
sociaal domein zoals de decentralisatie van de AWBZ naar de Wmo, de Participatiewet, én de Wet op het 
Passend Onderwijs. Met de nieuwe bevoegdheden van gemeenten ontstaan de randvoorwaarden om de 
omslag te maken die nodig is in de zorg en ondersteuning van kinderen en gezinnen. 

Indicatoren 

- Overlastmeldingen jeugd (bron politiecijfers). Referentiewaarde en - jaar: 
 516 (2013). Doel: in 2018 is dit te verlagen naar 450. 
- Percentage bewoners in Hilversum dat veel overlast ervaart van groepen 
 jongeren (bron Veiligheidsmonitor). Referentiewaarde en - jaar: 9% 
 (2013). Doel: in 2018 is dit te verlagen naar 7%. 
- Percentage bewoners in Hilversum dat zich wel eens onveilig voelt op 
 plekken waar jongeren rondhangen (bron: Veiligheidsmonitor). 
 Referentiewaarde en- jaar: 55% (2013).  
 Doel: in 2018 is dit te verlagen naar  45%. 
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4.3 Woninginbraak 

Deze prioriteit valt in het veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving en onder het veiligheidsthema 
Objectieve veiligheid / veel voorkomende criminaliteit. Bij dit thema gaat het om de diverse, 
veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk, gemeente. Dit thema kent natuurlijk weer 
dwarsverbanden met de andere drie thema's binnen dit veiligheidsveld en daarnaast met het veld Jeugd en 
Veiligheid (criminele jeugdgroepen). 
 

Prioriteit WONINGINBRAKEN 

In Hilversum waren er 542 inbraken in 2013 (pogingen én geslaagde woninginbraken). Eind 2013 is het 
aantal woninginbraken (pogingen plus geslaagde woninginbraken) in Hilversum met -41% afgenomen 
ten opzichte van 2010. Het aantal geslaagde woninginbraken nam in die periode af met -45%. Het risico 
op een woninginbraak (of een poging daartoe) is in Hilversum iets groter dan op landelijk niveau. Onder 
de 20 grote gemeenten in Midden-Nederland kennen 10 gemeenten een groter risico dan in Hilversum 
en in 9 gemeenten is het risico kleiner.  
 Desondanks blijft woninginbraak een prioriteit. Hilversum kent een hoge bevolkingsdichtheid, 
een hoge mate van verstedelijking, een sterk gegroeid welvaartspeil, veel luxeconsumptie en (door de 
arbeidsparticipatie) relatief veel uithuizige bewoners. Dit alles maakt Hilversum aantrekkelijk voor 
woninginbrekers. De invloed van de politie op woninginbraak is gering. Dit komt doordat de omvang 
van woninginbraak het resultaat is van het geheel van gelegenheidsfactoren én de particuliere en 
publieke bestrijding van deze criminaliteit. Verder blijkt uit studie dat inbraakrisico ongelijk verdeeld is 
over wijken. Het laagste inbraakrisico zit in wijken met relatief weinig uitkeringsontvangers en een hoge 
gemiddelde gezinsgrootte. Het hoogste inbraakrisico is in wijken waar relatief veel uitkeringsontvangers 
wonen en weinig mensen in de leeftijd van 45 tot en met 65 jaar. In de wijken Noordwest, Zuidoost en 
Noordoost wordt per 1.000 woningen relatief het meest ingebroken. Dit kwam ook naar voren uit de 
herfsttour van de burgemeester. 

Doel /  
beoogde 
effecten 

- Verlaging van het aantal woninginbraken en pogingen tot inbraak. 
- Verhoging van het aantal preventiemaatregelen onder de bevolking. 
- Vergroten van het aantal woningen met het keurmerk Veilig Wonen. 

Wat doen we al? 

De bestaande aanpak kenmerkt zich door inzet op gebied van: Samenwerken, Politiekeurmerk, 
Voorlichting bewoners en Bewoners participatie 

� Samenwerking. Een goede samenwerking tussen gemeente, politie, woningcorporaties en bewoners 
is noodzakelijk in de strijd tegen woninginbraken. De gemeente heeft een regietaak op het gebied van 
veiligheid binnen de gemeentegrenzen. In die rol stimuleert de gemeente de aanpak en maakt afspraken 
met partners. Uit evaluatiestudies blijkt dat hoe meer de maatregelen tegen woninginbraak worden 
toegespitst in plaats en tijd, des te hoger het effect is. Zo blijkt ongerichte surveillance door de politie 
geen enkel preventief effect te hebben, maar hot spot surveillance wel. Ook aandacht voor stelselmatige 
daders en groepen met een verhoogde kans op (herhaald) slachtofferschap blijkt effectief te zijn. Dit zijn 
allemaal elementen uit de bestaande aanpak. 

� Politiekeurmerk. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een keurmerk voor woningen die 
voldoen aan een aantal eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. De werking is 
simpel. De eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om een 
woning binnen te komen. Het inbreken in een slecht beveiligde woning duurt vaak maar 30 seconden. 
Een crimineel bedenkt zich dus wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden wanneer dat is 
voorzien van het Politiekeurmerk. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting en 
PKVW-raamsticker. Uit onderzoek blijkt dat het veiligheidsgevoel door het PKVW toeneemt en het 
inbraakrisico afneemt. Bij bestaande bouw is sprake van 60 procent minder pogingen tot inbraak en 78 
procent minder kans op geslaagde inbraken. In de nieuwbouw is het effect nog groter. De gemeente 
draagt zorg voor een gratis advies en voor het aanjagen van de bekendheid van dit goede instrument. 
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� Voorlichting bewoners. In veel gevallen is een inbraak te voorkomen met de juiste 
beveiligingsmaatregelen en het juiste gedrag van bewoners. Er zijn diverse middelen die de gemeente 
Hilversum al inzet om bewoners voor te lichten over preventie. We willen doorgaan met bewonersbief 
(besmettingsbrief die in de omgeving van een inbraak wordt verspreid), flyers en brochures, Donkere 
Dagen Offensief in samenwerking met politie, posteracties in Hilversum, huis-aan-huisartikel, 
veiligheidskranten, speciale brochures voor senioren tegen insluipers en babbeltrucs, project Senioren en 
veiligheid, website gemeente en politie, social media, voorlichtingsbijeenkomsten, etc.  

� Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk gedeelte van de totale vermogensdelicten 
(waaronder inbraak) in Hilversum. In de afgelopen jaren zijn er zo’n negentig volwassen veelplegers 
aangepakt via het Veiligheidshuis. In en met het Veiligheidshuis voert de gemeente de regie over de 
aanpak. De politie heeft zich daarbij onder meer gefocust op de aanpak van de zeer actieve veelplegers. 
De gemeente Hilversum blijft doorgaan met de nazorg aan ex-gedetineerden om te voorkomen dat men 
terugvalt in de criminaliteit. 

� Bouwbesluit. De gemeente stelt bij nieuwbouwprojecten en bij renovatieprojecten eisen via het 
Bouwbesluit over de inbraakwerendheid van woningen. Ook wordt de openbare verlichting (van erfgrens 
tot erfgrens) steeds aangepast aan landelijke eisen en nieuwe technologische ontwikkelingen en 
inzichten. 

� Digitaal Opkopersregister (DOR). De gemeente heeft samen met de politie een digitaal register 
ingericht voor de aanpak van heling van gestolen spullen. We gaan door met dit register. Aanpak via 
DOR verstoort de afzetmarkt, verhoogt de pakkans en het oplospercentage, vergroot de kans op 
terugbezorgen van gestolen goederen en draagt bij aan het verminderen van het aantal woninginbraken. 

Wat gaan we extra doen? 

We willen in Hilversum extra investeren in bewonersparticipatie en wijkgerichte samenwerking: 

� Waaks. Dit project willen we intensiveren. Waaks is een samenwerkingstraject tussen politie, 
gemeente en hondenbezitters om de veiligheid in de wijk te verhogen en woninginbraak, auto-inbraak en 
andere vormen van criminaliteit tegen te gaan.  

� Huis-aan-huis bezoeken. We willen huis-aan-huis bezoeken gaan organiseren. We willen bewoners 
uit risico-buurten thuis informeren en te vragen om actief te worden in de eigen omgeving. 

� Burgernet. We gaan het percentage deelnemers aan Burgernet fors verhogen. Burgernet is een 
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven in een gemeente. Politie en gemeente 
kunnen dit netwerk inzetten bij bijvoorbeeld een vermissing of woninginbraak. Burgernet kan ook 
preventief worden ingezet. Het bericht bevat dan een waarschuwing om alert te zijn en maatregelen te 
nemen. In gemeenten waar Burgernet is geïntroduceerd, kan elke burger zich aanmelden als deelnemer. 
Deelname aan Burgernet is voor burgers gratis. De gemeente is verantwoordelijk voor het relatiebeheer 
en betaalt ook mee aan de kosten uit bestaande budgetten. 

� Stimuleringsregeling PKVW. Uit de evaluatie van het vorige IVP kwam al naar voren dat het 
Politiekeurmerk veel meer ingezet moet worden. In andere gemeenten werkt een subsidieregeling 
drempelverlagend en gaan meer bewoners over tot certificering van hun woning. Om het verschil te 
kunnen maken is minimaal een eenmalig bedrag van 100.000 euro nodig. Dit zal worden meegenomen in 
de eerstvolgende Programmabegroting. 

Indicatoren 

- Percentage deelnemers Burgernet. Referentiewaarde en - jaar: 5,9% (2014).  
Doel: in 2018 is dit te verhogen naar 10%. 

- Aantal diefstal/inbraak woning (bron: politie). Referentiewaarde en - jaar: 542 
misdrijven (2013). Doel: in 2018 is dit te verlagen naar 500. 

- Aantal certificaten PKVW in Hilversum (bron: CCV). Referentiewaarde en - jaar: 
6.726 (2013). Doel: in 2018 is dit aantal vergroot naar 8.000. 

Specifieke 
actoren 

Naast eerder genoemde partijen (zie blz. 7) gaat het om het CCV (beheerder), certificatie-
instellingen, PKVW-erkende bedrijven, stedenbouwkundigen, corporaties, individuele 
woningeigenaren, huurders, verzekeringsmaatschappijen. 
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4.4 Alcohol- en drugsoverlast 

Dit thema valt onder het veiligheidsveld ‘Veilige woon- en leefomgeving’. De rol van de gemeente is 
regievoering op aanpak en voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik en de negatieve 
veiligheidsgevolgen daarvan (overlast, geweld, vernieling). Ook liggen er verbindingen tussen enerzijds 
repressie/voorkoming van geweld en overlast (via maatregelen in uitgaansgebied bijvoorbeeld) en 
anderzijds de voorkoming van overmatig alcohol- en drugsgebruik (bijvoorbeeld via inperking aanbod en 
handhaving daarvan, in combinatie met voorlichting. Verder zijn er relaties met het drank- en 
horecabeleid, uitgaansbeleid, evenementenbeleid, gezondheidsbeleid, ‘paracommercie’-beleid, 
coffeeshopbeleid. 
 

Prioriteit ALCOHOL- EN DRUGSOVERLAST 

Hennepteelt en de handel in drugs kan -grote- overlast voor de directe omgeving veroorzaken zoals: 
brandgevaar, wateroverlast, vervuiling, geluidshinder, vandalisme en parkeeroverlast. Rondhangende 
gebruikers kunnen de veiligheidsgevoelens van buurtbewoners verminderen. Het gebruik van 
stimulerende drugs zoals bijvoorbeeld cocaïne kan bovendien leiden tot agressief gedrag. 
• 26% van de Hilversummers geeft aan dat drugsgebruik en drugshandel voorkomt in de buurt.  

29% geeft aan dat het probleem van ‘dronken mensen op straat’ plaatsvindt.  
• In de Gebiedsscan van Hilversum wordt een toename van het aantal gevallen van huiselijk geweld 

in combinatie met alcohol-/middelengebruik verwacht. 
• Alcoholgebruik onder jongeren en (jong)volwassenen is een groot probleem. Naast de schadelijke 

effecten op de ontwikkeling van (de hersenen van) jongeren, hangt circa 70% van de door 
jongeren gepleegde (lichte) delicten nauw samen met alcoholgebruik. Alcoholgebruik zorgt voor 
overlast op straat en bij het overgrote deel van de geweldsdelicten en vernielingen in het 
uitgaansleven is alcohol in het spel.  

• Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet 
onderwijs (GGD Gooi & Vechtstreek, 2013): Van de leerlingen heeft 16% “ooit” wel eens hasj of 
wiet gebruikt, minder dan in 2005 (21%) en 2009 (19%). Acht procent heeft recent softdrugs 
gebruikt. Leerlingen die cannabis gebruiken, roken vaker en drinken vaker fors (binge). Drie 
procent heeft ooit harddrugs gebruikt (XTC, cocaïne, amfetaminen, heroïne, paddo’s, GHB en/of 
LSD; er is geen vergelijking mogelijk met 2005 en 2009). 

• 60% van de jongeren geeft aan het afgelopen jaar minstens één keer XTC te hebben gebruikt. 
• Op het niveau van Midden-Nederland is zichtbaar dat criminele samenwerkingsverbanden een rol 

spelen in de lokale veelvoorkomende criminaliteit op het gebied van diefstal, woninginbraak, 
voertuigcriminaliteit, berovingen en ram- en plofkraken. Enkele zijn doorgegroeid in de 
georganiseerde criminaliteit (synthetische drugs, hennepteelt, cocaïne en wapens). 

Doel /  
beoogde effecten 

- Vermindering van drugsoverlast in de buurten van Hilversum 
- Aanpak van drugshandel op straat en drugshandel vanuit woningen. 
- Uitbannen van drugs in de horeca. 

Wat doen we al? 

� Gebiedsverboden en bedelverbod. Sinds 2011 zijn er al tientallen gebiedsverboden uitgereikt aan 
overlastgevende alcoholisten. De overlastgevende alcoholisten bij het station en in het centrum zijn 
aangepakt in samenwerking met het Veiligheidshuis, de politie, de Cocon, het ACT team, etc. Met een 
gebiedsverbod op zak mag iemand zich drie maanden niet in een gebied  bevinden. Gedurende deze 
periode kan de openbare orde op deze locatie worden hersteld, zonder dat de overlastgever de orde 
opnieuw verstoort. Een gebiedsverbod is een bestuursrechtelijke maatregel van de burgemeester op basis 
van artikel 172a Gemeentewet. Sinds medio 2014 is het verboden in Hilversum te bedelen ter 
voorkoming van overlast. 

� Bestuurlijk-juridisch instrumentarium;  sturen met gemeentelijke regelgeving en handhaving. Zo 
zijn er in Hilversum alcoholverbodslocaties en blowverboden ingesteld (APV). 
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� Keerpunt. Meerdere langdurig dakloze cliënten zijn geplaatst in het Keerpunt project. Cliënten die 
al lang dakloos waren, vaak met verslavings- en psychiatrsiche problemen en overlast veroorzakend 
wonen nu in een eigen woning waarin zij intensief begeleid worden. Aan het wonen in een eigen woning 
zijn strikte voorwaarden verbonden, de financien worden door een bewindvoerder beheerd, geen overlast 
veroorzaken is het belangrijkst, daarbij moet de client intensieve ambulante zorg accepteren. Deze 
methode, die in hele wereld succesvol blijkt te werken, is ook in Hilversum een succes. Het verbinden 
van voorwaarden aan het huren van een woning werkt goed, cliënten willen hun huis graag behouden en 
zijn bereid daar wat voor te doen. 

� Coffeeshops. Hilversum heeft een speciaal Keurmerk ingesteld voor de aanwezige coffeeshops en 
daarnaast is er een coffeeshopbeleid. Doel is onder meer dat de verstrekking van softdrugs in Hilversum 
zich beperkt tot de gedoogde coffeeshops. De overige horeca-inrichtingen blijven drugsvrij. De 
gedoogde coffeeshops houden zich strikt aan de gedoogrichtlijnen (AHOJG). Zij onthouden zich van het 
gelegenheid bieden aan andere strafbare handelingen dan softdrugsverstrekking binnen de 
gedoogrichtlijnen. Elke verstrekking van softdrugs in strijd met de gedoogrichtlijnen levert een 
overtreding op van artikel 3 van de Opiumwet. Het gebruiken en verhandelen van harddrugs is en blijft 
onder alle omstandigheden verboden. 

� Aanpak hennepteelt. De gemeente Hilversum blijft optreden tegen hennepkwekerijen samen met 
politie, Openbaar ministerie, woningcorporaties, Belastingdienst, uitkeringsinstanties en de beheerder 
van het elektriciteitsnet. Sinds 2006 werken bovengenoemde partijen samen op gebied van de aanpak van 
hennepteelt. Het convenant Aanpak hennepteelt vormt de basis voor de samenwerking en is inmiddels 
geregionaliseerd. 

� RIEC . Sinds 2011 neemt de gemeente Hilversum deel aan het Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC). Deze centra zijn over het hele land ingericht en bedoeld om gemeenten te helpen om 
actief de georganiseerde criminaliteit bestuurlijk aan te pakken. Het RIEC is een informatieknooppunt 
waarbinnen gegevens van verschillende handhavings- en opsporingsdiensten (zoals politie, Koninklijke 
Marechaussee, openbaar ministerie, provincie, gemeenten en belastingdienst) bij elkaar worden gebracht. 
Het RIEC ondersteunt de gemeente en verricht gevraagd en ongevraagd analyses die een beeld geven van 
de lokale verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Het RIEC faciliteert dus de geïntegreerde aanpak 
van de georganiseerde criminaliteit op lokaal niveau. Het RIEC richt zich onder meer op mensenhandel 
en -smokkel, georganiseerde hennepteelt, fraude en misbruik in de vastgoedsector, witwassen en andere 
vormen van financieel-economische criminaliteit. In 2013 is het lokale casusoverleg in Hilversum 
opgestart waarin vanuit verschillende invalshoeken wordt ingezoomd op de bovengenoemde problemen. 

� Nieuwe horecawet. De gemeente heeft een sleutelrol bij de preventie en aanpak van 
alcoholproblematiek. De Nieuwe Drank en Horecawet verplicht gemeenten om vanaf 1 juli 2014 een 
preventie- en handhavingsplan alcohol te hebben. Gericht op onder meer het aanpakken van alcohol 
gerelateerde verstoringen van de openbare orde. Verder wordt er door speciale gemeentelijke 
opsporingsambtenaren (BOA’s) gecontroleerd op onder meer het naleefgedrag leeftijdsgrens Drank- en 
Horecawet bij alcoholverstrekking. Ook zijn er Mystery guest onderzoeken & controles. 

Wat gaan we extra doen? 

� Sluiting drugspanden. Het belangrijkste instrument tegen drugsoverlast en -criminaliteit is de 
Opiumwet. De Opiumwet stelt het aanwezig hebben van, de productie en de handel in drugs strafbaar. 
Artikel 13b Opiumwet (ook wel de wet Damocles genoemd) is het juridische instrument om bestuurlijk 
op te treden tegen illegale verkooppunten van verdovende middelen. We willen de komende jaren alle 
drugspanden aanpakken en waar nodig sluiten. 

� Volksgezondheid. We willen een gezonde leefstijl versterken, door in te zetten op minder 
alcoholgebruik, minder roken en een gezond gewicht. Uitwerking staat beschreven in de Nota 
Gezondheidsbeleid in Hilversum en houdt onder meer de inzet buurtsportcoaches in. 

Indicatoren 
Percentage bewoners dat aangeeft dat drugsgebruik en drugshandel voorkomt in de 
buurt (bron: Veiligheidsmonitor). Referentiewaarde en -jaar: 26% (2013). Doel is 
dit te verlagen naar 15% (2018). 
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5. OVERZICHT ANDERE THEMA'S 

Naast de prioriteiten zijn er diverse andere samenwerkingsverbanden, projecten en bestaande activiteiten. 
Op die thema's wordt het bestaande niveau gehandhaafd. Ze zijn belangrijk en noemenswaardig en vormen 
de basis van het veiligheidsbeleid, maar hebben geen prioritaire aandacht. 

5.1 Belangrijke bestaande projecten en activiteiten 

De prioriteiten uit het vorige hoofdstuk worden aangevuld met enkele projecten die al jaren de basis vormen 
van het veiligheidsbeleid en niet weg te denken zijn. Ze vergen veel aandacht en capaciteit en hebben veel 
invloed op de veiligheid in Hilversum. Ook diverse fracties van de raad hechten er veel waarde aan. 
 

Project Bestaande aanpak in Hilversum en ontwikkelingen 

Jaarwisseling 
 
(Hilversum Viert) 

� Jaarwisseling. De jaarwisseling neemt in het integraal veiligheidsbeleid een 
prominente plaats in. De gemeente beschouwt al jaren Oud en Nieuw als een 
grootschalig evenement met grote risico’s voor de openbare orde. Daarom brengen 
we vroegtijdig partijen bijeen om sluitende afspraken te maken om de 
jaarwisseling zo veilig en prettig mogelijk te laten verlopen. We brengen hotspots 
in kaart in goed overleg met de brandweer, politie, opbouwwerk en partijen als het 
Regio/Gewest en de GAD. Daarnaast hebben we een dadergerichte aanpak en 
spreken de wijkagenten in de weken voor de jaarwisseling deze ´hotshots´ aan, om 
incidenten te voorkomen. De gezamenlijke aanpak is sinds enkele jaren gericht op 
een cultuurverandering waarbij geweld tegen mensen en zinloze vernielingen niet 
meer worden getolereerd. De vreugdevuren zijn aangepakt, de traditie van een 
centrale vuurwerkshow is geïnitieerd, een vuurwerkverbod is ingesteld en er is een 
breed programma in het leven geroepen om Oud en Nieuw gezellig en feestelijk te 
houden onder de titel ‘Hilversum Viert’. 

Veilig uitgaan 

� Veilig uitgaan. Uitgaansvoorzieningen 
hebben over het algemeen een positief effect op 
de sfeer in de gemeente. Maar er kunnen zich 
ook specifieke veiligheidsproblemen rond 
horeca voordoen, zoals geweldpleging, overlast 
en vernielingen. Dit is voor iedereen nog eens 
extra duidelijk geworden na diverse 
geweldsdelicten en landelijke publiciteit in 
2012, ook al waren ze niet allemaal horeca-
gerelateerd. Doel van Veilig uitgaan blijft een 
verhoging van de veiligheidsgevoelens tijdens 
het uitgaan in het centrum en een verlaging van 
het aantal mishandelingen en bedreigingen 
tijdens het uitgaan. Dit wordt gerealiseerd door 
een breed pakket aan maatregelen, vastgelegd 
in de Nota Veilig uitgaan (2013). Het bevat 
acties zoals het inzet van het Horeca Interventie 
Team van de politie, uitbreiding cameratoezicht, convenant Veilig en gezond 
uitgaan, inzet van particuliere toezichthouders ingezet, individuele en collectieve 
horecaontzeggingen, project Wakkere ouders, mystery guest acties door de politie, 
aanpak van discriminatie, controle van huisregels, drugsgebruik en leeftijd. In 
2015 is de uitbreiding van cameratoezicht in het centrumgebied afgerond, de 
Havenstraat en Langgewenst (operationeel 2014) zijn dan aangesloten. 
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NDIHM  

Veiligheid 
stationsgebied 
 
(Lokaal 
Veiligheids 
Arragement) 

� Veiligheid stationsgebied. Al jaren wordt geïnvesteerd in de leefbaarheid en 
veiligheid van de stationsgebieden in Hilversum: station Sportpark, station Media 
Park en station Hilversum. Er is goede samenwerking tussen de politie, het 
Openbaar ministerie, NS Stations BV, Connexxion, ProRail en de gemeente 
Hilversum. De basis is het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA). Met de 
gezamenlijke uitvoering van activiteiten binnen de drie stations van Hilversum 
wordt gestreefd naar het verbeteren en handhaven van de feitelijke én de beleefde 
veiligheid en leefbaarheid, en het prettig vertoeven voor reizigers, veilig en prettig 
werken voor personeel van bus & trein en overige gebruikers van de 
stationsgebieden. Concrete doelstellingen: het voorkomen en terugdringen van 
criminaliteit, overlast en vernielingen/vandalisme. Het verhogen van het 
veiligheidsgevoel van de gebruikers van het stationsgebied en het verhogen van de 
pakkans en oplossingspercentage met als belangrijke subdoelstelling het verhogen 
van het preventieve gehalte. De bestaande acties zijn onder meer: cameratoezicht, 
actief toezicht, extra rijwielstallingen, weesfietsen verwijderen, schoonhouden van 
de stationsomgeving 

 

 

5.2 Nieuwe activiteiten 

Naast de inzet op de geprioriteerde thema’s zijn er ook plannen voor de aanpak van nieuwe problemen in 
de komende periode. 
 

Nieuw project Omschrijving 

Mensenhandel 

� Aanpak Mensenhandel. In de komende periode willen we extra inzetten op 
toezicht op illegale prostitutie, voorlichting gericht op bewustwording, trainingen op 
het herkennen van signalen, uitvoeren van uitstapprogramma´s voor slachtoffers van 
mensenhandel (zoals ex-sekswerkers) en intensievere regionale samenwerking. De 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel heeft een aantal aanbevelingen gedaan aan 
gemeenten voor een effectievere aanpak van mensenhandel. Hoofdzaak van deze 
aanbevelingen is dat gemeenten beleid moeten maken op mensenhandel. De college 
heeft deze aanbevelingen in 2013 vertaald in een beleidsnota Mensenhandel ‘aanpak 
uitbuiting in Hilversum’. De gemeente wil komen tot een daadkrachtigere en 
intensievere aanpak van mensenhandel door het toepassen van nieuwe acties die 
dadergericht en slachtoffergericht zijn. De meeste meldingen bij de politie gaan over 
seksuele uitbuiting. Er is echter beperkt zicht op alle vormen van mensenhandel, 
zoals arbeidsuitbuiting in de bouwsector, schoonmaaksector en bij au-pairs. De 
gemeente Hilversum wil daarom ook een beter inzicht in de aard en omvang van de 
problematiek. Er is tevens aandacht is voor de nieuwe prostitutiewet (Wet 
Regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche). 
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Radicalisering 

� Aanpak Radicalisering. Bij dit thema gaat het om ideologische 
groepen/stromingen in de samenleving die zodanig zijn geradicaliseerd, dat zij een 
bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de veiligheid. Stromingen die op 
die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: rechts-extremisme, 
islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme, links-extremisme. In Hilversum is de 
afgelopen jaren gewerkt aan het voorkomen en tegengaan van radicaliseringen, 
door middel van de volgende activiteiten. Er is samenwerking met de politie (met 
RID, de Regionale Inlichtingendienst) en in diverse gremia is door de Nationaal 
Coördinator Terrorisme Bestrijding en de Algemene Inlichtingen- en 
veiligheidsdienst voorlichting gegeven over radicalisering. Ook is er regulier 
overleg tussen RID, Antidiscriminatiebureau en de gemeente. Met 
vertegenwoordigers van alle moskeeën wordt regelmatig overleg gehouden over 
veiligheid, eventuele incidenten en uitingen van discriminatie. Bij dreigende onrust 
zoals bij de kwestie van de Syriëgangers (uitreizende Jihadgezinnen) is gebleken 
dat deze korte lijnen erg functioneel zijn. 
De komende periode willen we inzoomen op het islamradicalisme. Ook de experts 
zeggen dat dit geen tijdelijk fenomeen is. Het belangrijkste instrument voor de 
gemeente is investeren in sociale cohesie, antidiscriminatie en contacten 
onderhouden met zelforganisaties. Aanpak van radicalisering heeft ook veel 
dwarsverbanden met het welzijnsbeleid, jeugdbeleid en participatiebeleid. Vandaar 
dat we ook blijven doorgaan met debatten organiseren en het stimuleren van 
tolerantie en de dialoog. Met scholen willen we goede afspraken maken over 
preventie/signalering. De gemeente participeert al in een speciaal intergemeentelijk 
casusoverleg met diverse opsporingsinstanties.  
Samengevat bestaat de aanpak van de gemeente uit de volgende onderdelen: 
1) Inzet van een gemeentelijk contactpersoon voor het thema die tevens fungeert als 

coördinatiepunt waar externe partijen signalen van radicalisering kwijt kunnen; 
2) Organiseren van informatiepositie door deskundigheidsbevordering van 

frontlijnwerkers om beter te signaleren, signalen te herkennen en te duiden; 
3) Activeren van de relevante netwerken en afspraken maken met scholen, 

welzijnsinstellingen, religieuze organisaties en politie; 
4) Inzet van een casusoverleg met belangrijkste overheidsinstanties; 
5) Zorgen voor een lokale probleemanalyse, met interne gemeentelijke partners 

zoals leerplicht en burgerzaken. 

Senioren en 
veiligheid 

� Senioren en veiligheid. Zoals al gesteld in §1.7 is er een regionale trend dat 
meer senioren slachtoffer worden van babbeltrucs en (internet) oplichting. Een 
veilige woonomgeving is voor senioren een essentiële randvoorwaarde om 
zelfstandig te wonen. Daarnaast waarschuwt de brandweer Gooi en Vechtstreek in 
het kader van de brandveiligheid voor de omzetting van verzorgingstehuizen in 
zelfstandige seniorenwoningen. Daarom is er behoefte aan een integrale aanpak 
van het thema Senioren en veiligheid. We willen de veiligheid van senioren 
versterken door: 
1) Het bevorderen van een snelle opsporing van (serie) daders 
2) Het bevorderen van optimale dienstverlening aan senioren door de politie en 

 het Openbaar ministerie. 
3) Het bevorderen van innovaties die de veiligheid van senioren in de directe 

 leefomgeving vergroten 
4) Het bevorderen van de brandveiligheid in woningen van senioren 
5) Het bevorderen van samenwerkingsverbanden ten behoeve van de veiligheid 

 van senioren. 
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5.3 Bestaande aanpak op alle thema’s 

Veiligheidsthema Bestaande aanpak in Hilversum en ontwikkelingen 

Sociale kwaliteit 

� Buurtbemiddeling. Dit project loopt al jaren en is bij de start in 2005 mede 
mogelijk gemaakt met een financiële bijdrage vanuit het veiligheidsbudget. 
Inmiddels maakt het onderdeel uit van Versa welzijn en het biedt onpartijdige hulp 
bij ergernissen en burenruzies. Buurtbemiddeling helpt buren of buurtgenoten die 
een conflict met elkaar hebben. De buurtbemiddelaars zijn goed gekwalificeerd en 
luisteren naar het verhaal van beide partijen om samen een oplossing te bedenken 
die voor iedereen aanvaardbaar is. Het is gratis voor alle Hilversummers. 

� Veiligheidszorg. Bij het thema Sociale kwaliteit zijn diverse wijkprofessionals 
vaak actief, zoals de wijkagent, opbouwwerk, corporaties, Bureau Wijkzaken. Bij 
zwaardere gevallen komt de burgemeester in beeld en maakt gebruik van de 
specifieke bevoegdheden, waaronder bijvoorbeeld het sluiten van een woning 
(Victoria), sluiten van kraakpanden, de inbewaringstellingen via de wet BOPZ. Hij 
wordt daarin ondersteund door de ambtenaar Openbare orde en veiligheid. 

Fysieke kwaliteit 

� Beheer openbare ruimte. De gemeente Hilversum heeft veel invloed op de 
kwaliteit van de openbare ruimte en investeert veel in het beheer en het onderhoud. 
Van belang voor de veiligheid is de openbare verlichting, kwaliteit van het 
straatmeubilair, onderhoud groen, aanpak zwerfvuil, straatreiniging, etc. De 
noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd op basis van een meerjaren-
onderhoudsplan. Vanaf 2010 is de kwaliteit van het onderhoud voor alle aspecten 
en deelgebieden, uitgezonderd het schoonhouden van het centrum en rond het 
raadhuis, teruggebracht naar een basisniveau. Burgers, organisaties en bedrijven 
kunnen meldingen over de openbare ruimte doen via het digitale systeem 
Meldingen Openbare Ruimte (MOR). 

Veel-voorkomende 
criminaliteit 

� Huiselijk geweld. Vanaf 1-1-2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het 
inrichten van het Advies – en Meldpunten Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK). Er komt dan een samenhang tussen de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. We blijven doorgaan met de aanpak van 
huiselijk geweld onder regie van het AMHK. Dit een herkenbaar meldpunt voor 
burgers en professionals en weet de verbinding te leggen met ZSM en het 
Veiligheidshuis. Daarnaast wordt al vijf jaar de Wet Tijdelijk Huisverbod 
toegepast in de gemeente Hilversum. Op grond van deze wet kan de burgemeester 
bij dreigend of na huiselijk geweld een huisverbod opleggen. De uitvoering kost 
veel capaciteit bij de politie, het AMHK en bij de gemeente (Openbare orde en 
veiligheid, met name bij verlengingen en beroepsprocedures). Verder is de 
Meldcode kindermishandeling van belang. 

� Aanpak vandalisme. We blijven doorgaan met het verhalen van schade bij 
graffiti en vandalisme. Dit is een maatregel waarmee daders of hun ouders 
financieel aansprakelijk worden gesteld voor de veroorzaakte schade. 
Schaderegeling is het proces waarbij getracht wordt een schaderegeling tot stand 
proberen te brengen tussen de benadeelde partij en de dader(s). 
Dit kan op vijf verschillende wijzen: 
1. Politie (kleine, zogenaamde ' boter bij de vis' zaken). 
2. Openbaar Ministerie (schadebemiddeling voorafgaand aan het strafproces). 
3. Openbaar Ministerie (schadeverhaal tijdens het strafproces). 
4. Halt (bemiddeling bij minderjarige verdachten). 
5. Civiele partijstelling. 
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� Voertuigcriminaliteit . De gezamenlijke aanpak van autokraak en fietsdiefstal 
blijft doorgaan. Inzet in de komende periode van voorlichting en preventie zoals 
het verspreiden van fietsregistratiekaarten. De hotspot aanpak in samenwerking 
met de politie, het organiseren van graveeracties. Ook worden er in diverse wijken 
acties uitgevoerd waar auto's door toezichthouders worden voorzien van een flyer 
met daarop per geval de aandachtspunten: Niets erin niets eruit. Ook in de 
komende periode wordt het handboek Aanpak fietsdiefstal en het handboek 
Aanpak autokraak toegepast om het aantal delicten te verminderen. 

Veilig 
winkelgebied 

� Keurmerk veilig ondernemen. Winkelgebieden komen voor een KVO 
certificaat in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied 
van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat 
hierbij centraal. Met maatregelen zoals inbraak-, overval- en brandbeveiliging 
zorgt het KVO voor een veiliger en prettiger werkomgeving. Daar heeft niet alleen 
de ondernemer, maar ook de gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de 
aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk 
effectiever. De gemeente participeert in meerdere KVO trajecten in Hilversum. 

Veilige 
bedrijventerreinen 

� Keurmerk veilig ondernemen. Onveiligheid op bedrijventerreinen wordt ook 
aangepakt, waaronder Havenkwartier, Kerkelanden en Arenapark. De bestaande 
trajecten op de bedrijventerreinen in Hilversum worden in stand gehouden. Doel is 
terugdringen van bedrijfsinbraak, overvallen, diefstal  
en verbeteren verkeersveiligheid, brandveiligheid en algemene uitstraling. 

Veilige 
evenementen 

� Grote evenementen. Een goed evenementenprogramma draagt in sterke mate 
bij aan een bruisend centrum. Evenementen zijn goed voor de stad. Ze brengen 
leven in de brouwerij. Er wordt geld uitgegeven. Bezoekers hebben plezier en 
bewoners zijn vaak trots op deze evenementen. In 2015 wordt een nieuw 
evenementenkader opgesteld. De grote evenementen in Hilversum (zoals 
Hilversum Alive, Koninginnedag, Intocht Sinterklaas) worden al jaren 
multidisciplinair voorbereid. Deze samenwerking en coördinatie tussen alle 
betrokken partijen willen we in standhouden. Bij grootschalige evenementen geldt 
ook een dwarsverband met de rampenbestrijding. Evenementen, zeker de 
grootschalige, kunnen behoorlijke veiligheidsrisico's opleveren. Het is aan de 
organisator voorwaarden voor de veiligheid te realiseren, en aan de gemeenten om 
de juiste voorwaarden te stellen en die te handhaven. 

Veilig toerisme 

� Veilig toerisme. Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan 
voordoen in en rond recreatiegebieden zoals natuurgebieden, recreatieplassen en 
rond kampeerterreinen. De risico's betreffen onder meer beroving, diefstal uit of 
van vaartuigen, geweldpleging, overlast en vernielingen. Daar waar nodig treedt de 
gemeente in overleg met partijen als het Goois Natuurreservaat. 

Verkeersveiligheid 

� Verkeersveiligheid. In de Programmabegroting wordt jaarlijks uitvoerig 
ingegaan op de verkeersveiligheid. Zo is er in Hilversum een overzicht gemaakt 
van wegen die nog niet duurzaam veilig zijn ingericht en locaties waar de 
verkeersveiligheid voor o.a. fietsers en schoolkinderen voor verbetering vatbaar is. 
Bij circa 15 basisscholen wordt het project “Veilig naar school” afgerond. In het 
algemeen heeft dit thema betrekking op de veiligheid van verkeer voor 
verkeersdeelnemers, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden. Deze 
veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag 
van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve 
verkeersveiligheid, subjectieve verkeersveiligheid en parkeeroverlast. De gemeente 
is verantwoordelijk voor de veiligheid op en rond het gemeentelijk wegennet. Dit 
betreft doorgaande wegen, ontsluitingswegen en wegen in verblijfsgebied. 
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Brandveiligheid 

� Brandweer Gooi en Vechtstreek. Het thema Brandveiligheid heeft enerzijds 
betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van 
bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen, gebouwen met 
horecabestemming, instellingen, andere bedrijven) en anderzijds op de 
voorwaarden voor effectieve repressie. Om de brandveiligheid te borgen ziet de 
brandweer toe op preventie en geeft zij voorlichting aan doelgroepen, bijvoorbeeld 
in aanloop naar de jaarwisseling en via Nieuw Rood. Daarnaast prepareert de 
brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden. Via onder meer de 
programmabegroting van de gemeente Hilversum wordt inzicht gegeven in de 
jaarlijkse speerpunten, prestaties en kosten. De gemeente ziet toe op een adequate 
vormgeving van de brandweertaken en bewaakt en bevordert daarbij de 
wisselwerking van de brandweertaken met onder meer integrale handhaving. 

� Brandveilig leven. Het thema en de werkwijze Brandveilig Leven wordt door 
de brandweer breder ingezet om de brandveiligheid te bevorderen. De nadruk zal 
hierbij liggen op voorlichting- en verhoging van veiligheidsbewustzijn in het 
basisonderwijs, wijkveiligheidsprojecten in samenwerking met gemeenten en 
belangenorganisaties, voorlichting in de zorgsector in samenwerking met 
thuiszorgorganisaties en projecten voor specifieke doelgroepen in de 
brandpreventieweken. 

Externe veiligheid 

� Gevaarlijke stoffen. Bij dit thema staan de risico's van gevaarlijke stoffen 
centraal. Denk daarbij aan de discussie over de chloortransporten door onder meer 
Hilversum. Gevaarlijke stoffen worden opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen 
en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en buisleidingen. Te onderscheiden zijn 
het zogenaamde 'groepsrisico' en het 'plaatsgebonden risico'. In beide gevallen gaat 
het om de externe veiligheidsrisico's van de gevaarlijke stoffen. Veel expertise zit 
bij de brandweer Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio, de RUD (Regionale 
Uitvoeringsdienst), het Gewest en ambtenaren van de gemeente zelf (Milieu, 
Ruimtelijke Ordening, Crisisbeheersing, Toezicht en Handhaving). De 
risicobeheersing geschiedt via beleidsvorming, risico-inventarisatie en -analyse, 
vergunningverlening en controle, bestuurlijke verantwoording bij veranderend 
groepsrisico, doorvertaling externe veiligheidsfactoren in RO-procedures, 
risicocommunicatie en preparatie rampenbestrijding. 
De gemeente Hilversum draagt zorg voor de routering van het transport van 
gevaarlijke stoffen over de weg. Daarnaast vertaalt zij de landelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot externe veiligheid - denk daarbij aan het 
Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen - in consequenties voor ruimtelijke 
ontwikkelingen in Hilversum langs landelijke transportroutes. 

� Verder vult de gemeente de Risicokaart (www.risicokaart.nl) met de 
gemeentelijke risicogegevens in verband met opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen maar ook als gevolg van natuurrampen zoals overstromingen en ernstige 
verstoringen van de openbare orde. Tenslotte worden er waar nodig ook Incident 
Bestrijdingsplannen (IBP) opgesteld voor specifieke risico-inrichtingen en andere 
risico's, zoals al gedaan is voor de LPG-stations. 

Rampenbestrijding 
en crisisbeheersing 

� Veiligheidsregio. Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal. Die 
vinden gelukkig zelden plaats, maar gemeente en veiligheidspartners moeten zich 
toch voorbereiden op de eventuele calamiteit. De gemeente is daarbij 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke processen en is belast met 
brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) 
en de rampenbestrijding en crisisbeheersing. De gemeenten werken samen in een 
verplichte gemeenschappelijke regeling: de veiligheidsregio. De burgemeesters 
van de regiogemeenten zijn het bestuur van de veiligheidsregio.  
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De gemeente betaalt ook een inwonersbijdrage aan de veiligheidsregio om de 
taken op het gebeid van rampenbestrijding en crisisbeheersing te vervullen. De 
gemeenteraad wordt tenminste twee keer per jaar betrokken bij het functioneren 
van de Veiligheidsregio (Jaarrapportage en Programmabegroting van de 
Veiligheidsregio). Ook het beleidsplan en het risicoprofiel worden behandeld in de 
gemeenteraad. 

� Bevolkingszorg. Met diverse andere gemeenten werkt Hilversum samen op 
gebied van de Bevolkingszorg. De gemeente heeft namelijk nog een eigenstandige 
rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing als verantwoordelijke voor de 
gemeentelijke processen. Hilversum heeft de laatste jaren regelmatig grote 
incidenten gekend; denk daarbij bijvoorbeeld aan het gaslek aan de 
Diependaalselaan, (ramp, opgeschaald naar GRIP 3) en de crisis na de vliegramp 
met de MH17 (Nazorg en herstelzorg voor nabestaanden van de slachtoffers). De 
Bevolkingszorg bestaat uit taakorganisaties onder leiding van een Algemeen 
Commandant. Daaronder hangen drie kernprocessen: Crisiscommunicatie, Acute 
Bevolkingszorg en Herstelzorg. Er komen twee taakorganisaties ten behoeve van 
de ondersteunende processen Informatiemanagement en Ondersteuning en 
capaciteitsmanagement. 

Terrorisme 

� Media Park. Het Media Park is een bijzondere en belangrijke locatie voor de 
gemeente Hilversum. Ook maakt het Media Park onderdeel uit van het 
Alerteringssysteem Terrorismebestrijding (Atb), dit is een waarschuwingssysteem 
voor sectoren uit met name de vitale infrastructuur om bij bepaalde niveaus van 
(uitsluitend) terroristische dreiging, maatregelen te treffen. Verder is het Media 
Park aangewezen als Veiligheidsrisico gebied in het kader van de Wet 
terroristische misdrijven. Verruimde bevoegdheden gelden daar voor 
opsporingsambtenaren. 

Georganiseerde 
criminaliteit 

� RIEC. Zoals al vermeld is Hilversum lid 
van het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC) Midden Nederland. 
Het RIEC heeft tot doelen het versterken van de 
bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit én het faciliteren van de 
geïntegreerde aanpak van georganiseerde 
criminaliteit. Het RIEC functioneert als de plek 
waar de informatie bij elkaar wordt gebracht. In 
het bijzonder wordt hierbij aandacht besteed aan mensenhandel en –smokkel, 
georganiseerde hennepteelt, fraude in de vastgoedsector, misbruik binnen de 
vastgoedsector, witwassen en daaraan gerelateerde vormen van financieel-
economische criminaliteit, handhavingknelpunten en toepassing van de Wet 
BIBOB. Het wordt ook ingezet op het afpakken van crimineel verworven 
vermogen Zie ook www.riec.nl/middennederland. 

� BIBOB.  De gemeente Hilversum wil de bewegingsruimte van 
bovengenoemde vormen van criminaliteit inperken door bij procedures kritisch te 
werk te gaan door middel van eigen procedures en waar nodig de inzet van de wet 
BIBOB. Deze wet stelt de gemeente in staat om bij vergunningverlening, subsidies 
en aanbestedingen binnen branches waarin deze beschikkingen mogelijk 
faciliterend werken voor criminaliteit (met name bouw, horeca, speelautomaten, 
coffeeshops, seksinrichtingen) een extra kritisch traject te volgen en de 
beschikking eventueel te weigeren. De aanvrager/begunstigde kan, aan de hand 
van een vaste vragenlijst, om extra informatie over de bedrijfsvoering (organisatie 
en financiering) worden verzocht. Indien deze informatie wijst op een gerede kans 
op misbruik van de beschikking, kan die worden geweigerd. 
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Veilige Publieke 
Taak  

� Convenant VPT. Werknemers met een publieke taak krijgen met regelmaat te 
maken met agressie en geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat 
geldt voor gemeentelijke toezichthouders, parkeercontroleurs, baliemedewerkers, 
inspecteurs, BOA’s, maar ook voor de organisaties met een publieke taak in 
Hilversum. Agressie en geweld kunnen niet alleen grote persoonlijke gevolgen 
hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers (college, raad), ook de goede 
uitoefening van de taak kan in het gedrang komen. De gemeente is zelf werkgever 
met een publieke taak, maar is ook een belangrijke spil in het lokale domein. 
Hilversum heeft op lokaal en regionaal niveau afspraken gemaakt met politie, OM 
en andere partijen op gebied van VPT. Al in 2012 heeft Hilversum een speciaal 
convenant getekend. Bij projecten zoals de Jaarwisseling wordt het convenant 
nader ingevuld met concrete afspraken op gebied van aangifte doen en 
sanctiebeleid. Daarnaast is er een protocol opgesteld voor het treffen van adequate 
maatregelen in geval van bedreigingen met agressie en geweld tegen het 
gemeentebestuur. Aanpak VPT bestaat verder uit acht onderdelen: Normen 
uitdragen, Melding van agressie, Registreren van incidenten, Training en scholing 
van medewerkers, Reactie naar de dader, Bevorderen aangifte doen, Schade 
verhalen en als laatste Nazorg verlenen. 

Informatie-
veiligheid 

� Informatieveiligheid . De gemeente Hilversum is net als andere 
overheidsorganisaties kwetsbaar als het gaat om de (digitale) dienstverlening en 
met name het veilig/beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening en het beheer 
van persoonsgegevens. Daarom staat het in het coalitieakkoord al duidelijk: “Wij 
geven meer aandacht aan digitale privacy en veiligheid. Iedereen dient er op te 
kunnen vertrouwen dat zorgvuldig met persoonsgegevens wordt omgegaan en dat 
de privacy gewaarborgd is. We ontwikkelen visie en beleid op digitale veiligheid.” 
De rol van de gemeente is het optimaliseren van de weerbaarheid van de 
gemeentelijke digitale dienstverlening/digitale processen in het algemeen door een 
combinatie van: 
1) Opbouwen en onderhouden van bewustzijn als het gaat om informatieveiligheid 
2) Bestuurlijk en organisatorisch borgen van informatieveiligheid binnen de 
gemeente 
3) Implementeren van technische en organisatorische randvoorwaarden voor 
informatiebeveiliging vanuit een gemeenschappelijk normenkader: de Baseline 
Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG)  
4) Vlotte incidentdetectie en –coördinatie. 

Ambtelijke en 
bestuurlijke 
integriteit 

� Integriteitsbeleid. Dit thema gaat over schendingen van de ambtelijke en 
bestuurlijke integriteit. Integriteitschendingen kunnen de lokale veiligheid in 
gevaar brengen doordat daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan 
of in stand blijven (vergunning voor onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), 
criminele groepen extra bewegingsruimte kunnen krijgen en er een moreel 
verloederend effect op groepen of personen binnen de lokale gemeenschap van uit 
kan gaan. Integriteit is voor het gemeentebestuur een belangrijk thema. Integriteit 
heeft de aandacht en wordt de komende periode onder de aandacht gehouden. 
Binnen de gemeente Hilversum krijgt dit thema aandacht in de vorm van de 
ambtseed, gedragscodes, ondertekenen van integriteitverklaringen e.d.  
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6. ORGANISATIE, COÖRDINATIE EN BEGROTING 

Dit laatste hoofdstuk gaat over de borging van de coördinatiefunctie in de organisatie, over de bestuurlijke 
taakverdeling, over planning en control en over de begroting en kosten van uitvoering. 

6.1 Bestuurlijke en ambtelijke coördinatie 

De raad stelt de kaders voor het veiligheidsbeleid. De centrale coördinatie van het veiligheidsbeleid is 
belegd bij de burgemeester. In de driehoek wordt afgestemd waar de beperkte capaciteit van de politie kan 
worden ingezet, rekening houdend met alle verplichte doelstellingen. De gemeentesecretaris is als hoofd 
van de ambtelijke organisatie eindverantwoordelijk voor de (coördinatie van de) uitvoering van de 
verschillende acties. De afdelingsmanagers binnen de gemeentelijke organisatie hebben belangrijke taken 
op het terrein van integrale veiligheid. De ambtenaar Openbare orde en veiligheid is het aanspreekpunt voor 
de portefeuillehouder en voor andere betrokkenen waar het gaat om ondersteuning bij hun taken op het 
terrein van veiligheid. 

6.2 Begroting 

Een totaal financieel plaatje maken op basis van voorgaande hoofdstukken is geen sinecure. Er is inzicht in 
de kosten van tal van bestaande activiteiten, maar vaak vallen die buiten het budget voor Integrale veiligheid 
of zelfs buiten het de programmabegroting 'Openbare orde en veiligheid, Brandweer'. Zelfs in die begroting 
is veiligheid facetbeleid (beleid dat inhoudelijk raakvlakken heeft met andere beleidsterreinen) dat in nog 
veel meer programma's zit. Om recht te doen aan de integrale werkwijze moet rekening worden gehouden 
met mensen en middelen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie. Denk aan de kosten van politie-
inzet, budgetten voor het opbouwwerk en jongerenwerk, preventieve maatregelen in de ruimtelijke 
ordening, acties door corporaties, kosten die gemaakt zijn in het kader van de volksgezondheid. Voor de 
financiële verantwoording wordt dan ook verwezen naar de begrotingen en jaarrekeningen van alle 
betrokken instanties en partijen. 
 
Vanuit de programmabegroting is er jaarlijks acht miljoen euro beschikbaar voor het verbeteren van de 
veiligheid in Hilversum (programma 10: Openbare orde en veiligheid, Brandweer). De meeste bestaande 
activiteiten hebben een financiële dekking. Verder zijn sommige geplande projecten zonder substantiële 
kosten te realiseren. Als de financiële consequenties nog niet bekend zijn worden ze in principe gedekt 
vanuit bestaande budgetten. Al met al worden er gekoppeld aan het vaststellen van de kadernota geen extra 
middelen gevraagd. Wel zal er voor het onderdeel Woninginbraken nieuw budget worden aangevraagd. 

6.3 Planning en control 

Deze kadernota schept de voorwaarden voor de komende periode en bevat de hoofdlijnen van het beleid. 
Het IVP valt dus samen met de zittingsduur van het college en de raad. Nadere uitwerking over de 
uitvoering wordt opgenomen in de Programmabegroting. De raad wordt verder actief in kennis gesteld van 
bepaalde programma's zoals het ook de afgelopen jaren gedaan is met Veilig uitgaan, inzet cameratoezicht 
bij jongerenoverlast, radicalisering, Jaarwisseling, et cetera. Een 'goed' lokaal veiligheidsbeleid wordt 
gekenmerkt door systematiek, samenhang en samenwerking. Dit houdt in: het doorlopen van een zekere 
beleidscyclus, het onderling afstemmen van maatregelen en het samen met gemeentelijke diensten, 
brandweer, politie, maatschappelijke organisaties en individuele burgers invullen van veiligheidsbeleid. 
Anders gezegd is veiligheidsbeleid niets meer dan het regelmatig bekijken welke veiligheidsproblemen 
zich voordoen of zouden kunnen gaan voordoen, om deze vervolgens op een doeltreffende en doelmatige 
manier aan te pakken. Dit nieuwe plan is de start van een nieuwe cyclus, waarbij de aandachtspunten uit 
het vorige plan zijn meegenomen als input. In 2018 wordt de evaluatie behandeld in de raad. 
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BIJLAGE: VEILIGHEIDSVELDEN EN VEILIGHEIDSTHEMA'S 
In het IVP hanteren we de indeling in veiligheidsvelden en veiligheidsthema's uit de landelijke handreiking 
Kernbeleid Veiligheid. In totaal zijn er vijf veiligheidsvelden, met daaronder meerdere veiligheidsthema's. 
De vijf veiligheidsvelden vormen met elkaar het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein. 
 
1: Veilige woon- en leefomgeving 
Dit gaat over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Waarbij het exclusief om 
de sociale veiligheid gaat: criminaliteit, overlast en verloedering. 
1.1: Sociale kwaliteit 
1.2: Fysieke kwaliteit 
1.3: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en ‘high impact’- criminaliteit 
1.4: Subjectieve veiligheid / veiligheidsgevoelens 
 
2: Bedrijvigheid en veiligheid 
Dit zijn de aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals 
winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en 
uitgaansgeweld. 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. 
2.1: Veilig winkelgebied 
2.2: Veilige bedrijventerreinen 
2.3: Veilig uitgaan 
2.4: Veilige evenementen 
2.5: Veilig toerisme 
 
3: Jeugd en veiligheid 
Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd. Opvallende 
ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veld zijn de transitie van de veiligheidshuizen, de 
doorontwikkeling van de aanpak van problematische jeugdgroepen. 
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  
Binnen dit veiligheidsveld vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s. Belangrijke ontwikkelingen in de 
aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen tijd zijn onder meer de regionalisering van de brandweer 
(geen lokale korpsen meer), de implementatie van de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de 
implementatie van de kolom Bevolkingszorg van de crisisbeheersingsorganisatie. 
4.1: Verkeersveiligheid 
4.2: Brandveiligheid 
4.3: Externe veiligheid 
4.4: Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
 
5: Integriteit en veiligheid  
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. 
op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. 
Belangrijke nieuwe accenten in de aanpak op dit veiligheidsveld zijn de Wet BIBOB, het coffeeshopbeleid, 
de aanpak veilige publieke taakuitoefening (VPT) en het groeiend belang van informatieveiligheid. 
5.1: Polarisatie en radicalisering 
5.2: Georganiseerde criminaliteit 
5.3: Veilige Publieke Taak 
5.4: Informatieveiligheid 
5.5: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 


