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Samenvatting Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2015-2018 

Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2015-2018 “Werken aan een 
gezonde, veilige en sociale leefomgeving” geven de burgemeester en het college invulling aan de 
regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.  
 
Op basis van een inventarisatie en analyse zijn de doelstellingen voor de komende vier jaren 
opgesteld. Dit is een opdracht vanuit het programma Veilig voor de komende vier jaren.  

 

• Daling van het aantal woninginbraken met 5% ten opzichte van het aantal van 253 in 2014. 

• Geen jongerengroepen die overlastgevend of crimineel zijn. 

• Afname van het aantal incidenten van jeugdoverlast met 5% ten opzichte van het aantal van 
481 in 2014. 

• Voorkomen van recidivisme op het gebied van huiselijk- en eergerelateerd geweld en 
kindermishandeling. 

• Daling van het aantal mishandelingen met 5% ten opzichte van het aantal van 234 in 2014. 

• Alle vergunningplichtige en risicovolle evenementen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften 
van de gemeente en de hulpdiensten.  

• Ontmoedigen van criminele activiteiten zoals mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en 
oplichting. 

• Daling van het aantal zaken op het gebied van drugshandel met 5% ten opzichte van het 
aantal van 100 in 2014. 

• Doorzetten stijgende lijn in de waardering voor de veiligheid en leefbaarheid gemeten vanaf 
2010. 

 

De doelstellingen sluiten aan op de doelstellingen uit de programma’s Zorg op maat, Krachtige wijken 
en dorpen en Blijven meedoen en talentontwikkeling en zorgen voor een sluitende aanpak. De 
Hoogeveense prioriteiten komen ook overeen met de prioriteiten van het Regionaal beleidsplan 
Noord-Nederland 2015-2018. De acties om deze doelstellingen te realiseren worden uitgewerkt in 
het tweejaarlijkse uitvoeringsplan. De raad stelt het Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2015-2018 
vast. Het uitvoeringsplan wordt door het college vastgesteld. In 2017 maken we de tussenbalans op 
om te beoordelen of we op koers liggen voor het behalen van de doelstellingen in 2018. In 2019 
maken we de eindbalans op.  
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Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2015-2018 

 

“Werken aan een gezonde, veilige en sociale leefomgeving” 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

In het collegeprogramma Kijken In Kansen, pijler Veilig, staat dat het belangrijk is dat inwoners zich 
veilig voelen in eigen huis en buurt. Dat inwoners oog hebben voor elkaar en samen zorgen voor 
veiligheid en geborgenheid. Dat de inwoners de zekerheid hebben, dat wanneer hulp nodig is, deze 
(hulp)diensten paraat staan hulp te bieden. En dat we uit gaan van vertrouwen, maar dat we 
optreden als het nodig is. Vanuit deze gedacht is het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (IVP) van de 
gemeente Hoogeveen geschreven. Dit plan is de opvolger van het vorige IVP 2011-2014. 

1.2 Waarom een Integraal Veiligheidsplan?  

De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid van 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) beschrijft de regierol van de gemeenten als volgt: het 
zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse 
betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en 
met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren.   

Naast de regierol van de gemeente heeft de burgemeester een wettelijke taak op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. De expliciete wettelijke grondslag voor de taak van de burgemeester 
ten aanzien van de openbare orde is neergelegd in artikel 172 Gemeentewet. Hieruit vloeit voort dat 
de burgemeester verplicht is om zorg te dragen voor de handhaving van de openbare orde en 
bevoegd is om met behulp van de politie overtredingen van wettelijke voorschriften ter zake van de 
openbare orde te beletten of te beëindigen.  
 
De plicht tot zorgdragen voor handhaving van de openbare orde kent een aantal elementen:  
 

• De daadwerkelijke voorkoming en beëindiging van zich concreet voordoende of dreigende 
verstoringen van de openbare orde. Hieronder valt het feitelijk bewaren en herstellen van de 
openbare orde en het zo nodig met behulp van de politie beletten of beëindigen van 
overtredingen van wettelijke voorschriften ter zake van de openbare orde. Ook betreft dit 
het nemen van maatregelen als het geven van (nood)bevelen of –verordeningen.  

 
• De algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten. Dit heeft betrekking op beleid 

inzake preventie van ordeverstoringen, in het kader van een algemene zorg voor de 
voorkoming van strafbare feiten, die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke 
samenleving. Hiervoor kunnen bestuurlijke en politiële maatregelen worden ingezet, dit ter 
voorkoming van strafbare feiten.  

 
• De uitvoering van regelingen inzake openbare orde, bijvoorbeeld beslissen op 

vergunningaanvragen op grond van openbare ordebepalingen in de APV.  
 

• Beleidsvoering: de plicht tot het voeren van beleid inzake ordehandhaving. 
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Naast bovenstaande inzet is de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk voor de jeugdhulp, de 
(uitgebreide) Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Voor een deel gaat 
het om nieuwe taken, voor een deel gaat het om uitbreiding van bestaande taken. Denk hierbij aan 
het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol, de aanpak GHB-problematiek en de inzet van 
jongerenwerk en de straatcoach. De focus ligt bij deze onderwerpen op preventie.  
De doelstellingen van deze nota sluiten aan op de preventieve inzet op deze velden en draagt bij aan 
de integrale aanpak van de veiligheidsvraagstukken. Ook sluit de nota aan op de kadernota 
Handhaving Fysieke leefomgeving en veiligheid. En dan vooral op het onderdeel Openbare ruimte en 
bijzondere wetten.  Met het opstellen van het IVP geven de burgemeester en het college invulling 
aan de regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.  
 

1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee begint met een terugblik op de afgelopen periode. Waar komen we vandaan en wat 
hebben we bereikt? Vervolgens beschrijven we de uitkomsten uit diverse onderzoeken naar de 
veiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen, kijken we naar tendensen en ontwikkelingen en de 
veiligheidsparagraaf uit het collegeprogramma 2014-2018. De conclusies vormen de basis voor de 
doelstellingen en acties voor de periode 2015-2018 welke zijn opgenomen in hoofdstuk drie. De nota 
wordt afgesloten met de borging van de doelstellingen en acties.  

Na vaststelling door de gemeenteraad, wordt het IVP geconcretiseerd door middel van tweejaarlijkse 
uitvoeringsplannen. Daarin worden de hoofdlijnen van het IVP vertaald in concrete acties met een 
planning. Het uitvoeringsplan wordt vastgesteld door het college.      
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Hoofdstuk 2 Terug- en vooruitblik op het Hoogeveense veiligheidsdomein 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is de opmaat naar de doelstellingen en acties voor de periode 2015-2018. We blikken 
terug aan de hand van het vorige IVP en de veiligheidsonderzoeken en vooruit aan de hand van de 
trends en ontwikkelingen.   

2.2 Terugblik op de periode 2011-2014 

Het vorige IVP is in januari 2011 door de raad vastgesteld. In dat plan waren vier doelstellingen 
opgenomen. Deze doelstellingen zijn niet gekwantificeerd in het IVP 2011-2014. In dit IVP worden de 
doelstellingen concreter gemaakt, zodat we halverwege (in 2017) en na afloop van de periode (in 
2019) beter kunnen vaststellen of het doel is bereikt. 

2.2.1 Veilige woon- en leefomgeving 

Met deze doelstelling werd beoogd om de veiligheid van bewoners in huis en buurt te vergroten.  
Onder dit thema vallen veel onderwerpen. Een aantal van deze onderwerpen worden hier benoemd.  
Zoals bijvoorbeeld de aanpak van huiselijk geweld. Ondanks alle inzet was er in na de daling in 2013 
weer een toename van het aantal gevallen huiselijk geweld in 2014. In 2012 waren er 278 gevallen, in 
2013 ging het om 233 gevallen en in 2014 ging het om 292 gevallen van huiselijk geweld.  De 
afgelopen jaren is er naast aandacht en zorg voor ‘regulier’ huiselijk geweld ook aandacht besteed 
aan eergerelateerd geweld en aan kindermishandeling. Verder is er een aanpak gerealiseerd waarbij 
het Veiligheidshuis, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ) casussen op elkaar afstemmen. 
Voor risicovolle evenementen wordt multidisciplinair overlegd en worden veiligheidsplannen 
opgesteld waarbij scenario’s zijn uitgewerkt en afspraken met hulpdiensten worden gemaakt. 
Voorbeelden hiervan zijn de Cascaderun, de Noorderlichtjesparade en de Ronde van Drenthe. Ook bij 
feestweken in de dorpen en bij de jaarwisseling worden veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en 
uitgewerkt in overleg met organisatoren en hulpdiensten.  
Sinds mei 2014 kent de gemeente een streng beleid waar het gaat om kweek/ aanwezigheid van soft- 
en harddrugs. Indien de politie een bepaalde hoeveelheid drugs aantreft, kan een woning of 
bedrijfspand worden gesloten. Er is altijd sprake van maatwerk, vooral in die gevallen waar sprake is 
van inwonende kinderen. In het laatste geval wordt altijd overleg gevoerd met het CJG. 
Woninginbraken hebben een hoge impact voor betrokkenen (zogenoemde high impact crime). 
Volgens de gebiedsscan van de politie is er weliswaar een sprake van een daling van het aantal 
woninginbraken (zie paragraaf 2.3), maar vanwege de hoge impact werken de gemeente en politie 
onverminderd nauw samen om dit probleem zo goed mogelijk aan te pakken. Op het gebied van 
voorlichting en preventie worden tal van maatregelen ingezet. Ervaring leert dat mensen het 
inbrekers vaak nog te gemakkelijk maken door bijvoorbeeld de deur niet op slot te draaien, een 
raampje open laten staan als ze even het huis verlaten of een kliko tegen de gevel laten staan. 
Daarnaast hebben we vaak te maken met dezelfde criminelen. Op het moment dat zij gedetineerd 
zijn, daalt het aantal inbraken aanzienlijk.  Een methode om (woning)inbrekers te remmen, is het 
verkleinen van de afzetmogelijkheden door het invoeren van een   digitaal opkopingsregister om 
gestolen goederen beter te kunnen traceren.  
 
2.2.2 Bevorderen veilig uitgaan 

Met deze doelstelling werd beoogd om het aantal incidenten te laten afnemen en in geval van 
incidenten adequaat te handelen.  In de afgelopen jaren zijn beduidend minder centrumverboden 
opgelegd. Een centrumverbod wordt opgelegd aan iemand die herhaaldelijk of excessief 
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overlastgevend aanwezig is in het uitgaansgebied. In 2011 zijn er 23 verboden opgelegd, in 2012 
waren dat er 19. In 2013 daalt dat aantal spectaculair naar 5 en in 2014 zijn er nog 3 opgelegd.  
De combinatie van goede samenwerking tussen gemeente, Centrum Jeugd en Gezin, politie en 
ondernemers in het stadscentrum en een afname van het aantal horecabezoekers; het wettelijk 
verhogen van de leeftijdsgrens naar 18 jaar; het vergroten van het uitgaansgebied door de komst van 
een horecagelegenheid aan het Van Echtenplein  en de economische crisis zijn factoren die er aan bij 
hebben gedragen dat het momenteel rustig is in de horeca.  
 
2.2.3 Aanpak jeugdoverlast 

Met het overgrote deel van de jeugd in Hoogeveen gaat het goed. Op dit moment kent Hoogeveen 
geen criminele- en overlastgevende  jeugdgroepen1. Er is slechts een beperkt deel dat zorgt voor 
overlast. Er is de afgelopen jaren een combinatie van preventie en repressieve maatregelen ingezet 
om problemen te voorkomen en aan te pakken. Vanuit het programma Veilig is in de afgelopen jaren 
hard gewerkt aan het opzetten van een goed netwerk rondom het thema jeugdoverlast. Op 
gebiedsniveau zijn er periodiek jeugdoverleggen. Afhankelijk van de mate van overlast verschilt de 
intensiviteit van de inzet. Jeugdoverlast fluctueert sterk en is afhankelijk van bijvoorbeeld 
weersomstandigheden, samenstelling van groepen en de mate van tolerantie van en interactie met 
de omgeving.  
In elk gebied is de aanpak zo veel mogelijk uniform en integraal. De aanpak is altijd gebiedsgericht, 
groepsgericht en individueel. Vanuit dit stramien wordt samen met netwerkpartners als SWW, CJG 
en politie samengewerkt om te komen tot een aanpak. Elke melding wordt besproken met de 
netwerkpartners en beoordeeld. Jeugdoverlast is van alle tijden en blijft een aandachtspunt. Er 
ontstaan altijd weer nieuwe situaties die aandacht vergen. 

2.2.4 Vergroten inspanningen om branden te voorkomen  

Met deze doelstelling werd beoogd om een veiliger samenleving te creëren door het vergroten van 
de eigen verantwoordelijkheid en mensen bewust maken van wat ze zelf kunnen doen om brand te 
voorkomen. Daarvoor hebben we een op omgeving en risico afgestemde brandweerorganisatie met 
vrijwilligers die voldoen aan nieuwe veranderende competenties op basis van de Wet Kwaliteit 
Brandweerpersoneel. Een andere belangrijke doelstelling is het vergroten van de eigen 
verantwoordelijkheid en daarnaast bewustwording bij mogelijk brandgevaarlijke situaties. Er is 
vanuit de brandweer vaak voorlichting gegeven aan kinderen, ouders, bedrijven en 
verzorgingshuizen. Sinds 1 januari 2014 geeft de Veiligheidsregio Drenthe uitvoering aan de 
brandweerzorg. 
 
2.2.5 Conclusie uit de periode 2011-2014 

Ondanks de daling van het aantal woninginbraken, de aanpak van jongerenoverlast en huiselijk 
geweld, blijft het noodzakelijk onverminderd grote aandacht te besteden aan deze onderwerpen. 
Vooral vanwege de grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en de directe omgeving. Ervaring 
leert dat deze thema’s gekenmerkt worden door een hoog grillig karakter, welke zich lastig laten 
beïnvloeden door inmenging van de overheid. Dit laat onverlet dat we moeten blijven investeren om 

                                                           
1 Onderzoeksbureau Beke heeft een eenvoudig instrument, de shortlist, ontwikkelt om een ordening aan te 
brengen in de grote diversiteit aan problematische jeugdgroepen, door ze op basis van wetenschappelijk 
onderzoek in te delen in drie hoofdcategorieën: Hinderlijke groepen; Overlastgevende groepen en Criminele 
groepen. De shortlist brengt een aantal typerende kenmerken van groepen jongeren in kaart door middel van 
een vragenlijst, die door buurt- of wijkagenten wordt ingevuld. 
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deze problematiek aan te pakken door continuering van de huidige aanpak en waar nodig extra 
impulsen te geven. Ook blijft het noodzakelijk om onverminderd aandacht te besteden aan de 
drugsproblematiek en risicovolle evenementen. 

2.3 De veiligheidsonderzoeken 

Er zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken geweest die geheel of gedeeltelijk de veiligheid en 
veiligheidsbeleving in de gemeente Hoogeveen hebben onderzocht. De uitkomsten van de diverse 
onderzoeken vormen input voor de opgave en ambitie voor de komende vier jaren. Hiervoor is 
gebruikt gemaakt van de Omnibus enquête, het Statistisch jaarboek, de Gebiedsscan van de politie, 
de Veiligheidsmonitor, Waar staat je gemeente, de Staat van Hoogeveen en de Smederijen enquête. 
De belangrijkste resultaten op het gebied van overlast, misdrijven en veiligheidsbeleving worden 
hieronder weergegeven. De volledige uitkomsten van de gemeentelijke onderzoeken zijn te vinden 
op de website van de gemeente Hoogeveen.  

Waardering voor de veiligheid en leefbaarheid 

Uit de rapportage van Waar staat je gemeente (najaar 2013) blijkt dat de waardering voor de 
veiligheid en leefbaarheid in Hoogeveen is toegenomen. In 2013 kreeg de veiligheid in de buurt een 
7,1 ten opzichte van een 6,8 in 2010. De leefbaarheid in de buurt werd gewaardeerd met een 7,4 ten 
opzichte van een 7,3 in 2010.  

Hoogeveen in vergelijking met Drenthe en Nederland 

In de Staat van Hoogeveen 2013 is de situatie van Hoogeveen vergelijken met landelijke en 
provinciale cijfers. Wat opvalt is dat Hoogeveen volgens de misdaadmeter meer te kampen heeft met 
vernielingen (bijna 125 vernielingen per 10.000 inwoners tegenover respectievelijk 87 en 83 op de 
10.000 inwoners in Nederland en Drenthe). Ook op het gebied van woninginbraak, diefstal, 
mishandeling en bedreigingen scoort Hoogeveen in 2013 ietwat hoger vergeleken met het Drentse 
en landelijk gemiddelde. Landelijk zijn straatroven en overvallen hoog geprioriteerd en aangemerkt 
als high impact crime. In 2014 was er in Hoogeveen één keer een overval en een straatroof. Daar 
scoren we landelijk gezien goed. Naast de score op deze incidenten leert de Staat van Hoogeveen dat 
een goede informatievoorziening en het betrekken van burgers bij de plannen voor een leefbare en 
veilige gemeente zeer gewaardeerd worden.  

De gebiedsscan van de politie  

De Gebiedsscan van de politie over de periode 2010-2013 laat o.a. de twee belangrijkste dalers en 
stijgers zien. De belangrijkste dalers zijn woninginbraak en fietsendiefstal. Het aantal woninginbraken 
daalde van 270 in 2012 naar 232 in 2013. Het aantal fietsendiefstallen daalde van 496 in 2012 naar 
397 in 2013. De belangrijkste stijgers waren het aantal auto- en bedrijfsinbraken. Het aantal auto 
inbraken steeg van 124 in 2012 naar 184 in 2013. Het aantal bedrijfsinbraken steeg van 69 in 2012 
naar 122 in 2013. 

Overlast 

In een aantal onderzoeken is gekeken naar de aard en omvang van overlast. Daar is een top-vijf uit 
voortgekomen. De meest voorkomende vormen van overlast zijn: parkeeroverlast, geluidsoverlast, 
dierenoverlast, alcohol gerelateerde overlast en burenoverlast. In de onderzoeken wordt er nog aan 
toegevoegd dat parkeeroverlast en geluidsoverlast vooral door de inwoners van het centrum wordt 
ervaren. Uit de Staat van Hoogeveen blijkt ook dat men zich in en om het centrum het onveiligst 
voelt. In de dorpen was het veiligheidsgevoel het grootst.  
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De Veiligheidsmonitor 

In 2013 heeft de gemeente voor het eerst meegedaan met de Veiligheidsmonitor; een groot landelijk 
onderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Hoogeveen was trekker om dit in heel 
Drenthe te implementeren. De monitor leert ons dat het belangrijkste aandachtspunt voor 
Hoogeveen de aanpak van onveilige plekken en overlast is. De drie belangrijkste buurtproblemen zijn 
volgens de monitor: te hard rijden, overlast door hondenpoep en parkeerproblematiek. De aanpak 
van deze problemen valt niet onder het programma Veilig. Te hard rijden wordt opgepakt door de 
politie en hondenpoep en parkeerproblematiek vallen onder Toezicht Openbare Ruimte (onderdeel 
van de kadernota Handhaving). 

2.3.1 Conclusie uit de veiligheidsonderzoeken 

De cijfers laten zien dat de meeste inwoners tevreden zijn op het gebied van veiligheid en 
leefbaarheid in Hoogeveen. Ondanks deze tevredenheid ligt er een duidelijke opgave voor de 
komende jaren. Want het aantal vernielingen, woninginbraken, diefstallen, mishandelingen en 
bedreigingen is in Hoogeveen hoger dan het Drents en Nederlands gemiddelde. Dit ondanks de 
daling van het aantal woninginbraken en fietsendiefstallen zoals gesteld in de Gebiedsscan van de 
politie. Niet alleen vanwege de omvang, maar vooral vanwege de aard van deze misdrijven ligt hier 
een opgave voor de komende jaren. Wat betreft overlast vormen parkeeroverlast, geluidsoverlast, 
dierenoverlast, alcohol gerelateerde overlast en burenoverlast de top vijf van meest voorkomende 
vormen.  

2.4 Collegeprogramma 2014-2018 

Het collegeprogramma 2014-2018 bestaat uit vier pijlers en het fundament. Eén van de pijlers is 
Veilig. In deze pijler heeft het college aangegeven welke onderwerpen nadrukkelijk aandacht krijgen. 
Dat gaat om alcoholmisbruik, drugshandel, kleine ergernissen en jeugdoverlast. Bij een leefbare, 
veilige en duurzame samenleving hoort ook het hanteren van regels en het handhaven daarvan (zie 
hiervoor ook de kadernota Handhaving fysieke leefomgeving en veiligheid). Respect en fatsoen zijn 
daarbij de norm. Het college geeft ook aan dat de overheid er niet is om alles voor de inwoners op te 
lossen. Problemen los je in eerste instantie zelf op door met elkaar in gesprek te gaan.  

2.5 Tendensen en ontwikkelingen 

De veiligheidswereld is constant aan verandering onderhevig. Niet alleen door veranderende wet- en 
regelgeving, maar vooral door maatschappelijke ontwikkelingen.  Zoals de keerzijde van social media. 
Denk hierbij aan het volledig uit de hand lopen van een feestje in Haren  (Project X), een pedofiel die 
gesignaleerd wordt in Deventer wat haast een volksopstand tot gevolg heeft, de huisvestiging van 
een veroordeelde zedendelinquent en opruiing door individuen op Facebook en Twitter. Maar ook 
de discussie in aanloop naar de jaarwisseling of er een verbod moet komen op het afsteken van 
consumenten vuurwerk of het instellen van vuurwerkvrijezones. Uiteraard raken deze 
veiligheidsvraagstukken niet alleen direct betrokkenen of omwonenden, maar ook het openbaar 
bestuur. Dit is van grote invloed op de capaciteit van medewerkers, politie en andere 
netwerkpartners. 

De onderwerpen jihadisme, radicalisering, polarisatie, oftewel groepen en individuen die zich door 
hun gedrag buiten de samenleving plaatsen, of aan de rand opereren, zullen naar verwachting de 
komende jaren alleen maar meer aandacht vragen. Ervaring leert dat van de samenleving veerkracht 
wordt verwacht op het moment dat zo een individu of groep dat vraagt. Denk hier aan de terugkeer 
van ex-delinquenten in de samenleving of de komst van outlaw motorcycle gangs waarvan 
aangetoond is of verondersteld wordt dat één of meerdere leden gedragingen vertonen en/of 
activiteiten ontplooien die in strijd zijn met de wet en/of maatschappelijke normen. 



 22 mei 2015 9 

Door de vermaatschappelijking van de zorg worden mensen ondanks hun psychiatrische aandoening 
zo veel mogelijk in hun eigen omgeving verzorgd. Waar cliënten op dit moment nog langdurig in 
instellingen verblijven, is het streven om hen zo veel mogelijk weer terug te brengen in de 
maatschappij. Naar verwachting zal dit overlast voor de woonomgeving met zich meebrengen. Ook 
zal de zichtbaarheid van de problematiek groter worden. Er is al een ambtelijke werkgroep gestart 
om de situatie in kaart te brengen.  

Al deze grootschalige ontwikkelingen vragen alertheid en adequaat en onmiddellijk optreden van de 
overheid. Het zijn tendensen en ontwikkelingen in de maatschappij. Deels is de inzet daarop 
planbaar, maar voor een deel ook niet. Situaties kunnen dan snel en onverwacht veranderen. We 
houden hier nadrukkelijk rekening mee. Bijvoorbeeld bij het jihadisme. De aanwezigheid van een 
Islamitische Staat heeft ook effecten op groepen in ons land. Onze inzet is er op gericht om te 
voorkomen dat deze groepen hier voet aan de grond krijgen. Hier ligt ook de opgave om de 
inspanningen uit het IVP goed te verbinden met de voornamelijk preventieve inspanningen uit de 
andere programma’s.   
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Hoofdstuk 3 Doelstellingen en acties  

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de doelstellingen en acties beschreven van het programma Veilig 
Hoogeveen. Deze sluiten aan op de doelstellingen uit de programma’s Krachtige wijken en dorpen, 
Blijven meedoen en talentontwikkeling en Zorg op maat en zorgen voor een sluitende aanpak. Het 
geeft op hoofdlijnen de aanpak voor de komende vier jaren weer.  

3.2 Doelstellingen en acties 

Op basis van de inventarisatie en analyse zijn de doelstellingen en de nu bekende acties per prioriteit 
voor de komende vier jaren opgesteld. Dit is onze opdracht voor de komende vier jaren. Deze wordt 
geconcretiseerd in het tweejaarlijkse uitvoeringsplan. In 2017 maken we de eerste balans op om te 
beoordelen of we op koers liggen voor het behalen van de doelstellingen in 2019. 

3.2.1 Woninginbraken 

Doelstelling 

Daling van het aantal woninginbraken met 5% ten opzichte van het aantal van 253 in 20142. 

Acties die bijdragen om de doelstelling te halen  

• Aandacht vragen in het Torentje voor alertheid bij burgers met betrekking tot eigen 
maatregelen in en rondom de eigen woning. Hierbij wordt expliciet aangegeven dat 112 
gebeld mag worden wanneer een inbraak gezien wordt. 

• Voorlichting gegeven aan bewoners in de wijk door de politie.  
• Brieven verspreiden door de gemeente in de omgeving waar is ingebroken met het doel om 

omwonenden alert te maken en hen te vragen contact te leggen met de politie indien zij iets 
gezien hebben. 

• Inzetten van burgernet door de meldkamer bij meldingen van heterdaad-inbraken.  
• Analyseren van data door de gemeente om te komen tot meer informatie gestuurde aanpak 

om inbraken te voorkomen.  
• Invoeren van een digitaal opkopingsregister om gestolen goederen beter te kunnen traceren. 

 

3.2.2 Jeugd en veiligheid 

Doelstellingen 

• Geen jongerengroepen die overlastgevend of crimineel zijn3. 

• Afname van het aantal incidenten van jeugdoverlast met 5% ten opzichte van het aantal van 
481 in 20144. 

                                                           
2 Cijfer afkomstig van de stafdienst politie. 

3 Bij jeugdgroepen maken we onderscheid tussen hinderlijke-, overlastgevende- en criminele groepen. Op dit 
moment kennen we geen overlastgevende en criminele groepen in Hoogeveen. 

4 Cijfer afkomstig van de stafdienst politie. 
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Acties die bijdragen om de doelstellingen te halen  

• Afstemming met partners en regierol voor het repressieve deel van de aanpak van 
jeugdoverlast. 

• Effectieve aanpak, zowel gebiedsgericht, groepsgericht en individueel. 
• Jongerengroepen actief benaderen, met de jongeren in gesprek  en indien nodig verbaliseren 

op overtredingen. 
 

3.2.3 Geweld 

Doelstellingen 

• Voorkomen van recidivisme op het gebied van (huiselijk- en eergerelateerd) geweld en 
kindermishandeling. 

• Daling van het aantal mishandelingen met 5% ten opzichte van het aantal van 234 in 20145. 

Acties die bijdragen om de doelstelling te halen  

• Het preventief opleggen van huisverboden als instrument in de aanpak van 
kindermishandeling. Voor Drenthe komt er een zogenoemd weegteam6, vanuit Hoogeveen 
nemen we hieraan deel. 

• Periodiek overleg met Veilig Thuis Drenthe (voorheen: Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling). Hierin worden voortgang en knelpunten besproken, samen met 
politie, SWW en gemeente. 

• Blijvende aandacht en inzet voor het onderwerp Veilige Publieke Taak (VPT).  Agressie tegen 
medewerkers met een publieke taak wordt niet getolereerd. 

• Continueren van de samenwerking tussen gemeente, politie en het CJG en het opleggen van 
centrumverboden aan personen die zich herhaaldelijk of excessief overlastgevend gedragen 
in het uitgaansgebied.  

 

3.2.4 Grootschalige incidenten en evenementen 

Doelstelling 

• Alle vergunningplichtige en risicovolle evenementen voldoen aan de veiligheidsvoorschriften 
van de gemeente en de hulpdiensten.  

Acties die bijdragen om de doelstelling te halen  

• Risicovolle evenementen pas in behandeling nemen indien de aanvraag volledig en tijdig is 
ingediend.  

• In een veiligheidsplan per evenement de risico’s inzichtelijk maken voor organisatie en 
hulpdiensten. 

• Tijdige voorbereiding van risicovolle evenementen onder regie van de gemeente in 
afstemming met o.a. Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen of Rampen (GHOR), 
brandweer, politie en handhaving. 

                                                           
5 Cijfer afkomstig van de stafdienst politie. 

6 Het weegteam formuleert wanneer er sprake is van (een vermoeden van) ernstige kindermishandeling een 
gewogen advies inzake inzet van de Wet tijdelijk huisverbod. 
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3.2.5 Georganiseerde criminaliteit 

Doelstellingen 

• Ontmoedigen van criminele activiteiten zoals mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en 
oplichting. 

• Daling van het aantal zaken op het gebied van drugshandel met 5% ten opzichte van het 
aantal van 100 in 20147. 

Acties die bijdragen om de doelstelling te halen  

• Bewustwording creëren bij professionals zodat signalen van mensenhandel, arbeidsuitbuiting en 
radicalisering worden opgemerkt. 

• Bibob-toetsing8 bij vergunningaanvragen voor Drank- en Horeca, speelautomatenhallen en 
prostitutie. 

• Sluiten van woningen en lokalen waar drugshandel en hennepkweek plaatsvindt. 
 

3.2.6 Veiligheid en leefbaarheid 

De waardering voor de veiligheid en leefbaarheid is in 2013 gestegen ten opzichte van de waardering 
in 2010. Deze stijgende lijn in de waardering willen we de komende jaren doortrekken. Alle 
bovengenoemde acties die bijdragen om de doelstellingen te realiseren moeten resulteren in een 
stijgende waardering voor de veiligheid en leefbaarheid.  

3.3 Overige aandachtspunten 

Op basis van de prioritering zijn in paragraaf 3.2 de doelstellingen en acties uitgewerkt. Maar naast 
deze prioritering zijn er nog een aantal zaken die aandacht verdienen. Het gaat dan om 
fietsendiefstal, vernieling, bedreiging, auto- en bedrijfsinbraken en de aanpak van de veel 
voorkomende vormen van overlast. Deze zaken hebben niet de hoogste prioriteit, maar we gaan er 
wel mee aan de slag. We hebben de ambitie om deze zaken naar een zo laag mogelijk niveau te 
krijgen. Om het aantal fietsendiefstallen terug te dringen gaan we bijvoorbeeld door met de inzet van 
de lokfiets. Daarnaast blijven we de ontwikkelingen bij deze zaken volgen en passen indien nodig de 
prioritering aan. De acties op deze onderwerpen worden opgenomen in het tweejaarlijks 
uitvoeringsplan.  

3.4 Tendensen en ontwikkelingen 

De invloed van de tendensen en ontwikkelingen op de doelstellingen en acties zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.5 is op voorhand niet aan te geven. Substantiële beleidswijzigingen als gevolg van 
tendensen en ontwikkelingen worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

                                                           
7 Cijfer afkomstig van de stafdienst politie. 

8 De gemeente toetst op basis van de wet BIBOB de vergunningaanvraag. Zo willen we voorkomen dat 
personen of ondernemingen met criminele bedoelingen aan een vergunning komen.  
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3.5 Borging  

De aanpak van integrale veiligheid ligt op hoofdlijnen vast in deze nota. Deze nota wordt door de 
raad vastgesteld. Om de betrokkenheid van de raad bij dit onderwerp blijvend te onderhouden, 
wordt er naast het werkbezoek aan de politie ook een integrale veiligheidsbijeenkomst 
georganiseerd om ervaringen uit te wisselen met de veiligheidspartners. De opzet voor deze 
bijeenkomst wordt nog nader uitgewerkt.   

Voor de uitwerking wordt een tweejaarlijks uitvoeringsplan opgesteld en door het college 
vastgesteld. De doelstellingen en acties worden opgenomen in de Veiligheidspijler van de 
Programmabegroting. De verantwoording en eventuele wijzigingen verlopen via de planning- en 
controlcyclus van de programmabegroting.  

De Hoogeveense prioriteiten komen overeen met de prioriteiten van het Regionaalbeleidsplan 
Noord-Nederland 2015-20189. Om onze doelstellingen te realiseren is grote betrokkenheid en inzet 
van onze veiligheidspartners vereist. Met onze veiligheidspartners is regelmatig overleg en 
afstemming. Dit gebeurt in structurele overleggen zowel bestuurlijk als ambtelijk en in crisissituaties. 
Daarmee is de borging naar de veiligheidspartners ook geregeld.   

 

                                                           
9 Het Regionaalbeleidsplan 2015-2018 is op 23 oktober 2014 in de gemeenteraad besproken. 


