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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018. Dit plan bouwt voort op de door de 
gemeenteraad van Hulst vastgestelde nota Integrale Veiligheid 2011-2015 (“samen het verschil 
maken”) waarin de volgende 4 afgeleide prioriteiten waren geformuleerd: drugs- en alcoholgebruik 
onder jongeren, overlast door uitgaansjeugd, overlast tussen buren, veilige woon- en leefomgeving 
en brandveiligheid woningen. 
 
Het voor u liggend Integraal Veiligheidsplan omvat de raadsperiode 2014 - 2018. Aangezien het hier,  
naast een gemeentelijk, ook een bovengemeentelijk onderwerp betreft is nog meer dan voorheen 
samengewerkt met de gemeenten Sluis en Terneuzen. 
Afspraken hieromtrent worden genomen in de Basisteam Driehoek (verder BTD) Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Uitganspunten 
Bij de formulering, uitvoering en (interne) verankering van het Lokaal Veiligheidsbeleid worden de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

1. Beleidscyclus: 
Een beleidscyclus Lokale Veiligheid is gekoppeld aan een raadsperiode. Voor de periode 
2014 – 2018 is de basis hiervoor de nota Integrale Veiligheid waarbij door de gemeenteraad 
lokale prioriteiten zijn geformuleerd; 

2. Regionaal Beleidsplan 2014-2015 
Vanaf 1 januari 2013 is de Nationale Politie operationeel. De door de 39 gemeenteraden 
vastgestelde prioriteiten op basis van onderling vergelijkbaar Lokaal Veiligheidsbeleid 
vinden nu een plek in het Regionaal Beleidsplan 2014-2015 van de politie-eenheid Zeeland 
West-Brabant (zie bijlage); 
Dit plan staat aan de basis van de sturing op regionaal niveau. Het wordt tenminste eens in 
de vier jaar – gekoppeld aan een volledige raadsperiode – vastgesteld (na consultatie door 
de gemeenteraad) door alle 39 burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie. Via het 
Regionaal Beleidsplan wordt gestuurd op de prioriteiten en doelstellingen voor de regionale 
eenheid Zeeland West-Brabant. Het ligt voor de hand dat het Regionaal Beleidsplan ingaat 
op bovenlokale veiligheidsvraagstukken, zoals de aanpak van criminaliteit, problematiek op 
het gebied van jeugd en de aanpak van drugs. Ook is het van belang dat voor de politie de 
gevraagde prestaties centraal staan. De prioritering en aanpak van deze 
veiligheidsvraagstukken worden gebaseerd op de lokale integrale veiligheidsplannen van de 
verschillende gemeenten en het beleidsplan van het Openbaar Ministerie (verder OM). De 
totstandkoming van het regionaal beleidsplan kent dus een bottom-up karakter. Hiernaast 
worden in ieder geval de doelstellingen die door de minister van Veiligheid en Justitie aan 
de eenheden zijn toebedeeld als aandeel in de landelijke doelstellingen opgenomen; 

3. ‘Driehoek’ 
In de ‘driehoek’ (BTD Zeeuws-Vlaanderen) maken de burgemeester en de Officier van 
Justitie afspraken over de inzet van de politie. Dat gebeurt op basis van de lokale doelen 
van de gemeente en op basis van de doelstellingen van het OM. De eerste worden door de 
gemeenteraad vastgesteld in het Lokale Veiligheidsbeleid en vormen mede de kaders die de 
burgemeester meekrijgt om zijn gezagsrol in te vullen. 
De afspraken die door de ‘driehoek’ worden gemaakt kunnen bijvoorbeeld gaan over de 
prioriteiten voor de inzet van de politie, het dienstverleningsniveau van politie aan burgers, 
zoals aangiftemogelijkheden, (tijden van) bereikbaarheid en beschikbaarheid, 
samenwerking met toezichts- en handhavingsdiensten, private partijen en informatie-
uitwisseling. Hiermee bindt het gezag de politie aan de lokale wensen en behoeften en is 
een basis van de politiezorg in de gemeente geregeld. Het is hierbij van belang de afspraken 
zo veel mogelijk te formuleren in prestaties die van de politie worden verwacht: welke 
bijdrage aan de lokale veiligheid dient de politie te leveren? De rol van het gezag 
(burgemeester) hierin is om te bepalen welke prestaties het van de politie verwacht en 
daarop te sturen. Hoe concreter de gevraagde prestaties van de politie worden beschreven, 
hoe makkelijker het is voor het gezag de politie hierop aan te spreken en verantwoording te 
laten afleggen; 

4. Samenwerking 
Vanuit de lokale veiligheidsplannen en vanuit de gezagsrol van de burgemeester en de 
positie van de gemeenteraad verdient het aanbeveling dat Gemeenten, OM en Politie in het 
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kader van de lokale veiligheid intensief met burgers, bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en verenigingen samenwerken aan de aanpak van onveiligheid en overlast in de 
eigen leefomgeving. Ook de veiligheidsbeleving van de burger vindt hier haar plaats. Hierbij 
heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte integrale aanpak;  

5. Afstemming 
Door de koppeling van de inzet van de operationele politiecapaciteit aan de doelen van het 
lokale veiligheidsplan wordt de politiezorg binnen de gemeenten beter afgestemd op lokale 
wensen en behoeften; 

6. Lokale prioriteiten 
De gemeente bepaalt als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid samen met haar partners 
de lokale prioriteiten. Op landelijk niveau benoemt de Minister van Veiligheid en Justitie de 
landelijke prioriteiten voor de politie en het OM. Districtelijk en regionaal zijn we vooral 
gericht op winst door samenwerking. Veel gemeentelijke prioriteiten komen overeen. Dit 
zijn overigens voor een groot deel ook de landelijke politie prioriteiten. Door op 
gemeenschappelijke veiligheidsthema’s in een leer- en groeimodel samen te werken 
ontstaat er een grotere effectiviteit in aanpak en worden gemeenten ondersteund bij het 
realiseren van hun lokale veiligheidsplannen. Dit is mede het uitganspunt voor het jaarplan 
van de regionale politie, eenheid Zeeland West Brabant. 

 
De opbouw van de nota is als volgt. Hoofdstuk 2 bevat een analyse van de huidige situatie. Ingegaan 
wordt op de veiligheidsproblematiek op de vijf veiligheidsvelden (zie ook onder 2.1), de huidige 
aanpak daarvan, de verbeterpunten daarin en daarnaast op de coördinatie en regievoering over het 
veiligheidsbeleid in de afgelopen tijd. Hoofdstuk 3 bevat het strategisch kader. Respectievelijk 
worden behandeld de hoofdkoers in het beleid, overige strategische uitgangspunten, de strategische 
partners en de belangrijkste flankerende beleidsprocessen. In hoofdstuk 4 worden de prioriteiten 
uitgewerkt en in hoofdstuk 5 de overige strategische thema’s. Hoofdstuk 6 gaat in op de ambtelijke 
en bestuurlijke coördinatie over het beleid. 
 
In de voorbereidingsfase van deze nota is intensief afgestemd met de interne en externe 
veiligheidspartners. Daarnaast is natuurlijk gebruik gemaakt van beschikbare gegevens vanuit onder 
meer de Veiligheidsmonitor, de politieregistraties, het Veiligheidshuis Zeeland, Veiligheidsregio 
Zeeland en beschikbare evaluaties. 
 
Deze nota bevat de hoofdlijnen van het integrale veiligheidsbeleid voor de periode 2014 - 2018. 
Deze hoofdlijnen worden nader geconcretiseerd in uitvoeringsplannen; de eerste daarvan zal 
betrekking hebben op 2015 en in de winter van 2014 gereed zijn. De uitvoeringsplannen worden 
opgesteld door de Ambtenaar Openbare Veiligheid (verder AOV’er), in het kader van de ambtelijke 
coördinatie van het veiligheidsbeleid, echter in nauwe samenwerking met de interne en externe 
partners. 
 
Planning cyclus Integrale Veiligheid raadsperiode 2014 – 2018 
 

November 2014 Vaststellen Nota Integrale Veiligheid + prioritering door raad 

Winter 2014 - 2015 Uitvoeren van door raad in november 2014 vastgestelde prioriteiten 

Eind 2015 Evaluatie door de raad van de uitgevoerde prioriteiten en proces 

Voorjaar 2016 Updaten Nota Integrale Veiligheid 2014 – 2018 op basis van nieuwe feiten + 

data. Voor de integrale veiligheidsmonitor worden dezelfde vragen gebruikt 

als voorheen. 

Winter 2017 - 2018 Kerngroep Integrale Veiligheid bereidt nieuw Integraal Veiligheidsbeleid 

2018 – 2022 voor op basis van bronnen politie en Veiligheidsmonitor 
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2. Huidige situatie 

2.1 Kaders waarbinnen is gewerkt 
 
De huidige veiligheidssituatie op de diverse veiligheidsvelden is ter voorbereiding van dit nieuwe 
veiligheidsbeleid op twee verschillende manier geanalyseerd. Enerzijds is er gekeken naar de 
huidige veiligheidsproblematiek (dit wil zeggen de aantastingen van de veiligheid), daarnaast is er 
gekeken naar de huidige veiligheidsaanpak en de verbeterpunten die daaruit naar boven komen. Het 
is noodzakelijk om op twee manieren te analyseren: Enkel een analyse op basis van 'harde' 
veiligheidsgegevens (de cijfers aangeleverd door politie) verschaft onvoldoende basis voor het 
bepalen van de hoofdlijnen van de nieuwe aanpak. Dit omdat het daarmee niet voldoende zichtbaar 
is op welke wijze en met welke intensiteit reeds is ingezet op de verschillende veiligheidsthema's. 
 
Hieronder wordt de stand van zaken op de vijf veiligheidsvelden van het integrale veiligheidsbeleid 
geschreven. Het gaat om de volgende veiligheidsvelden: 
 

1. Veilige woon en leefomgeving; dit betreft de veiligheid in alledaagse woon- en 
leefomgeving, dat wil zeggen: de woning, de straat, de buurt en de wijk. 
Indicatoren voor de veiligheid op dit veld zijn de sociale kwaliteit in de buurt (inclusief de 
overlast), de fysieke kwaliteit van de woonomgeving (inclusief verloedering), 
criminaliteit/objectieve veiligheid (inclusief diverse vormen van geweld) en 
veiligheidsgevoel (subjectieve veiligheid);  

2. Bedrijvigheid en veiligheid; dit betreft de sociale veiligheid rond winkel- en 
horecavoorzieningen en bedrijventerreinen, veilig uitgaan en veilige evenementen;  

3. Jeugd en veiligheid; hierbinnen vallen jeugdoverlast en –criminaliteit (inclusief individuele 
probleemjongeren), jeugd, alcohol en drugs en veiligheid in en om de school;  

4. Fysieke veiligheid; hierbinnen vallen de 'klassieke' veiligheidsthema's, te weten: 
verkeersveiligheid, brandveiligheid (preventieve en repressieve brandweerzorg), externe 
veiligheid (veiligheid rond inrichtingen en vervoer van gevaarlijke stoffen) en  
rampenbestrijding en crisisbeheersing (in het bijzonder in de gemeentelijke kolom); 

5. Integriteit en veiligheid; binnen dit veld vallen maatschappelijke verschijnselen die haaks 
staan op de fundamentele regels van onze samenleving en in die zin een fundamentele 
dreiging vormen op deze integriteit; in dit kader gaat het dan vooral om 'radicalisering en 
polarisatie', veilige publiek taak, informatieveiligheid en verschillende vormen van 
georganiseerde criminaliteit.  

 
Na behandeling van de vijf bovengenoemde veiligheidsvelden in hierna volgende paragrafen wordt 
daarna ook stilgestaan bij de huidige sturing en coördinatie van het veiligheidsbeleid.  

2.1.1 Onderbouwing 
 
Elk veiligheidsthema wordt hierna in eerste instantie bekeken met behulp van de beschikbare 
cijfermatige gegevens. Dit zijn in ieder geval de politiecijfers en de uitkomsten van de 
Veiligheidsmonitor 2013. Daar waar nodig wordt ook gebruik gemaakt van de cijfers die aangeleverd 
worden door diverse veiligheidspartners (waaronder onder andere Veiligheidsregio Zeeland; verder 
VRZ, bureau Halt, de GGD en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (verder RIEC). 
Voor wat betreft de Veiligheidsmonitor (verder VM) kan worden medegedeeld dat alle Zeeuwse 
gemeenten hebben besloten om deze monitor tweejaarlijks (vanaf 2013) te laten uitvoeren. Door 
het tweejaarlijks (i.p.v. vierjaarlijks) laten uitvoeren van deze monitor ontstaat een 
betrouwbaarder beeld en kunnen uitkomsten beter (en binnen Zeeland) met elkaar worden 
vergeleken. 
 
Verder wordt voorgesteld om voor de komende jaren ‘vaste’ kengetallen te gaan hanteren binnen 
de diverse veiligheidsvelden. Deze kengetallen zullen in de tabellen in hoofdstuk 2 vetgedrukt 
worden weergegeven en zullen worden vergeleken met de gebieden Zeeuws-Vlaanderen en 
Nederland. 
Deze ‘vaste’ kengetallen kunnen eveneens worden gebruikt voor de programmabegroting en/of 
voor- en najaarsnota. 
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2.2 Veiligheidsanalyse 

2.2.1. Veilige woon- en leefomgeving 
 
Veiligheidsproblematiek 
Kernindicatoren op dit veld zijn ‘sociale kwaliteit’, ‘fysieke kwaliteit’, ‘objectieve veiligheid’ en 
‘subjectieve veiligheid’. Tabel 1 bevat cijfermatige gegevens over deze indicatoren. 
 
 
 
Indicator 

 
bron 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aantal incidenten overlast Z-Vl  politie 2078 2079 2184 2221 

Aantal incidenten overlast Hulst  politie 448 457 510 570 

Overlast (totaal) % in  Z-Vl VM*    43,6 

Overlast (totaal) % in Hulst VM    41,5 

Schaalscore sociale cohesie Z-Vl VM    6,4 

Schaalscore sociale cohesie Hulst VM 6,8   6,6 

Aantal incidenten drugshandel Z-Vl politie 189 139 124 111 

Aantal incidenten drugshandel Hulst politie 23 37 29 35 

Drugsoverlast komt voor (%) in Z-Vl VM    24,8 

Drugsoverlast komt voor (%) in Hulst VM    21,8 

Overlast buurtbewoners komt voor (%) in Z-Vl VM    24,8 

Overlast buurtbewoners komt voor (%) in Hulst VM    21,8 

 

Rommel op straat komt voor (%) Z-Vl VM    45,1 

Rommel op straat komt voor (%) Hulst VM    44,8 

Hondenpoep komt voor (%) Z-Vl VM    67,0 

Hondenpoep komt voor (%) Hulst VM    69,0 

Schaalscore fysieke kwaliteit Hulst VM 5,8   6,2 

Aantal incidenten vernieling Z-Vl politie 1000 877 842 670 

Aantal incidenten vernieling Hulst Politie  226 228 152 156 

Verloedering (indicatorscore; hoger is meer) VM     

 

Aantal incidenten diefstal/inbraak woning Z-Vl politie 375 370 367 399 

Aantal incidenten diefstal/inbraak woning Hulst politie 39 66 73 91 

Aantal incidenten diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 
Z-Vl 

politie 306 253 193 178 

Aantal incidenten diefstal uit/vanaf 
Motorvoertuigen Hulst 

politie 32 23 32 36 

Aantal incidenten diefstal brom-, snor-, fietsen Z-Vl politie 424 414 380 331 

Aantal incidenten diefstal brom-, snor-, fietsen Hulst politie 73 77 59 53 

Slachtoffer vermogensdelicten (%) Z-Vl VM    9,1 

Slachtoffer vermogensdelicten (%) Hulst VM    8,2 

Aantal incidenten lichamelijke integriteit/ geweld Z-
Vl 

politie 715 686 667 573 

Aantal incidenten lichamelijke integriteit / geweld 
Hulst 

politie 154 180 126 121 

Slachtoffer geweldsdelicten (%) Z-Vl VM    2,0 

Slachtoffer geweldsdelicten (%) Hulst VM    1,1 

Meldingen huiselijk geweld Zeeland SHG** 1359 1880 1306 1070 

Aantal dossiers hulpverlening Zeeland SHG 939 1390 934 767 

Hulpverlening huiselijk geweld Z-Vl SHG 288 411 247 206 

Hulpverlening huiselijk geweld Hulst SHG 66 100 56 50 

% bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen 
buurt in Z-Vl 

VM    16,5 

% bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen 
buurt in Hulst 

VM 11,0   13,0 

Tabel 1 

* Veiligheidsmonitor **Steunpunt Huiselijk Geweld (in Veiligheidshuis)                                                                

 
 
 
 



 

6 
 

Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: 
 
Op Zeeuws-Vlaams niveau: 
- ‘Sociale kwaliteit’: het totaal aantal incidenten overlast Zeeuws-Vlaanderen (drugs/drankoverlast, 
burengerucht (relatieproblemen) en overlast algemeen) is met ongeveer 10% gestegen in de periode 
2010 t/m 2013; drugs/drankoverlast is in dezelfde periode met een kleine 40% afgenomen (deze 
afname is voor het grootste deel te zien in Terneuzen) ; overlast van omwonenden (burenruzie) 
daarentegen is binnen het basisteam flink (+ 23%) toegenomen. De stijging (in heel het gebied) is 
voor het grootste deel te wijten aan het incident ‘overlast door gestoord/overspannen persoon’. 
De gemeenten Hulst en Terneuzen zijn aangesloten bij het project buurtbemiddeling.  
Alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben al enige tijd geleden het project ‘Houdgreep’ opgezet. De 
huidige overeenkomst loopt tot en met 2014 en zal naar verwachting worden voortgezet. 
In de Gebiedscan Criminaliteit en Overlast 2013 van de  politie, Basis Team Zeeuws-Vlaanderen, 
voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen (verder Gebiedscan) wordt onder meer gewezen op 
het sterk toenemen binnen het basisteam van ‘overlast door sociaal zwakkere gezinnen/personen, 
psychisch gestoorden, asociale gezinnen’ en wordt het advies gegeven dat gemeenten in het 
basisteam in nauwe samenwerking met de diverse zorginstanties zoeken naar oplossingen om 
“ontsporende” mensen in een 24-uurs dienst adequaat crisishulp en opvang te kunnen verlenen. 
Verder is de politie de mening toegedaan dat met name minderjarige veelplegers en jeugdgroepen 
in gezamenlijkheid binnen het hele basisteam prioriteit moeten krijgen; 
- ‘Fysieke kwaliteit’: aantasting openbare ruimte (vernieling en vandalisme) is in het basisteam in 
de periode 2010 t/m 2013 met ongeveer 22% afgenomen. 
De politie deelt mede dat Zeeuws-Vlaanderen een gebied is waar alle vormen van 
milieucriminaliteit potentieel aanwezig zijn en adviseert om op basis van een integraal plan van 
aanpak toezicht, handhaving en opsporing van milieucriminaliteit te organiseren en in 
samenwerking met de partners uit te voeren; 
- ‘Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit’: de politie vraagt in de Gebiedscan 
aandacht voor het toenemende aantal woninginbraken en adviseert dit basisteambreed op te 
pakken. Overigens is deze trend in de hele politieregio waarneembaar. 
De voertuigcriminaliteit, met name de diefstal van brom-, snor-, fietsen, laat in het hele basisteam 
een flinke daling zien van ongeveer 32%; 
- ‘Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel’: 
Alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben in 2013 deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. De 
uitkomsten van de Veiligheidsmonitor zijn in maart 2014 aan de gemeenten gemeld. Het 
veiligheidsgevoel van de inwoners van de Zeeuws-Vlaamse gemeenten is moeilijk met elkaar te 
vergelijken. Het veiligheidsgevoel van de inwoners van Hulst en Sluis is ongeveer gelijk en iets hoger 
dan het veiligheidsgevoel van de inwoners van Terneuzen. Landelijk ligt het % op 19. 
 
Gemeente Hulst:  
- ‘Sociale kwaliteit’: de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Hulst (6.6) is ongeveer gelijk 
aan Zeeland (6,4) en iets hoger dan het landelijk gemiddelde (6,2). Inwoners van Hulst vinden 
minder dat mensen elkaar nauwelijks kennen dan gemiddeld in Zeeland en Nederland. In Hulst zijn 
de inwoners ook vaker van mening dat mensen op een prettige manier met elkaar om gaan en dat 
de buurt waar ze wonen gezellig is dan gemiddeld in Zeeland en Nederland. In Hulst voelen meer 
inwoners zich thuis bij de mensen in de buurt dan gemiddeld landelijk. 
Hulst is deelnemer aan het project ‘Houdgreep’. Houdgreep is een samenwerkingsverband van de 
gemeenten Hulst, Sluis, Terneuzen, de woningcorporaties Stichting Clavis, Woongoed Zeeuws-
Vlaanderen, de woonstichting Hulst, het Openbaar Ministerie en Politie Zeeland West-Brabant met 
als doel voorkomen en aanpak van drugsoverlast. Hulst draagt financieel ook bij.  
In de gemeente Hulst is het aantal drugsoverlastmeldingen in het laatste jaar met 42 toegenomen. 
Deze toename betreft de zgn. ‘overige drugsoverlast’ (zie verder onder 2.2.5; integriteit en 
veiligheid). Een oorzaak van deze toename wordt door Houdgreep niet genoemd. Deze toename kan 
wellicht worden gezocht in het feit dat de burgemeester aandacht vraagt voor het melden van 
verdachte situaties. 
In 2014 is twee maal in panden in het centrum van Hulst een inval van de politie uitgevoerd. Hierbij 
is telkens een handelshoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. Hierbij zijn ook 
verdachten gearresteerd.  
 



 

7 
 

Sociale overlast omvat de volgende vier vormen van overlast: dronken mensen op straat, 
drugsgebruik of drugshandel, mensen die op straat worden lastiggevallen, rondhangende jongeren 
en overlast door buurtbewoners. 
- ‘Fysieke kwaliteit’: de gemiddelde schaalscore voor de fysieke kwaliteit in Hulst (6,2) is ongeveer 
gelijk aan het gemiddelde voor Zeeland (6,3) en Nederland (6,2). 
Over de verlichting in de buurt en het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes zijn inwoners het 
meest tevreden. Het minst tevreden zijn inwoners over voorzieningen voor jongeren en 
speelplekken voor kinderen.  
Relatief zijn inwoners in Hulst minder tevreden over verlichting in de buurt en voorzieningen voor 
jongeren dan gemiddeld in Zeeland en Nederland. Over het onderhoud aan wegen, paden en 
pleintjes zijn inwoners in Hulst meer tevreden dan gemiddeld in Nederland. 
Verder krijgt hondenpoep ook weer een plaats in de top drie van de meest genoemde 
buurtproblemen (naast te hard rijden en parkeerproblemen). 
De politie adviseert om een probleemanalyse te verrichten naar vernielingen  (en het schadebedrag) 
in de binnenstad en op de uitgaansroute naar en van de binnenstad en hier een plan van aanpak op 
los te laten en dit vervolgens op te nemen in het uitvoeringsprogramma.  
In het coalitieprogramma is hieromtrent een en ander opgenomen. 
- ‘Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en ‘high impact’-criminaliteit’: Acht procent van de 
inwoners in Hulst is in het afgelopen jaar slachtoffer geworden van een vermogensdelict. Dit is 
ongeveer evenveel als gemiddeld in Zeeland (9) en minder dan het landelijk gemiddelde (14 
procent). 48 procent van de slachtoffers van een vermogensdelict maakt hiervan melding of doet 
aangifte, dit is meer dan gemiddeld in Nederland. 
Vermogenscriminaliteit laat over het algemeen een dalende trend zien. De cijfers over 
woninginbraken vertonen een stijgende lijn. 
- ‘Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel’: het veiligheidsgevoel is verbeterd tussen 2004 en 2006 
en daarna stabiel. Ten opzichte van Zeeland (14,4%) en Zeeuws-Vlaanderen (16,5%) is het 
percentage van 13% inwoners van Hulst dat zich wel eens onveilig voelt in de buurt gunstig te 
noemen. Voor heel Nederland is dit zelfs 19%.  
 
Vermogenscriminaliteit; 
In de Gebiedscan wordt onder meer gewezen op een duidelijke stijging in de gemeente Hulst van de 
woningcriminaliteit. Dit betreft vnl. de kernen Hulst en St. Jansteen. 
Geadviseerd wordt om basisteam breed een integrale aanpak te ontwikkelen om zodoende een 
daling van het aantal inbraken te realiseren. 
Overlast;  
Waar mensen dicht (of naast) elkaar leven, ontstaan vaak automatisch conflicten. Hoewel het 
overgrote deel, soms met inbreng van derden, wordt opgelost resulteert dit toch soms in 
buitensporige, langdurige of stelselmatige conflicten. Deze problematiek heeft een negatief effect 
op zowel de veiligheid als de leefbaarheid in de woonomgeving.  
Hulst is vanaf 2011 aangesloten bij het project buurtbemiddeling. Jaarlijks worden ongeveer 40 
zaken aangemeld met een oplossingspercentage van ongeveer 70%. 
 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
De aanpak op het veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ geschiedt via het ‘neerzetten’ en 
onderhouden van een infrastructuur voor afstemming en coördinatie, via investeringen in fysieke en 
sociale kwaliteit, via het bevorderen van bewonersbetrokkenheid, via toezicht en handhaving en via 
de aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen. 
 
Instrumenten als het Veiligheidshuis, het Servicemeldpunt van de gemeente Hulst, het OGGZ 
(Zorgnetwerk Gemeente Hulst) zijn zwaartepunten in de infrastructuur. 
Bewonersbetrokkenheid in de gemeente Hulst wordt bevorderd via het project Buurtbemiddeling, 
Burgernet, de schouw van de binnenstad in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen – 
Winkelgebied en spontane schoonmaakacties van vrijwilligers en/of wijk- en dorpsraden. 
De aanpak van de fysieke kwaliteit geschiedt vanuit het programma schoon, heel en veilig. 
Accenten in de aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen zijn de aanpak van veelplegers 
(onder regie van het veiligheidshuis), de aanpak van woninginbraken (vanuit de gemeente specifiek 
preventie) en de aanpak van huiselijk geweld (inclusief het tijdelijk huisverbod). 
 
De analyse wijst uit dat er enkele verbeterpunten zijn op dit veiligheidsveld.  
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Binnen de vermogenscriminaliteit valt de combinatie op van de daling van de voertuigcriminaliteit 
aan de ene kant versus verslechtering van de woningcriminaliteit aan de andere kant. De dreigings- 
en verloederingsscore laat een stijging zien. 
Opgemerkt wordt dat de ‘algemenere’ sociale veiligheid en leefbaarheid in woongebieden en wijken 
zowel subjectief als objectief onder druk is komen te staan. Het wijkgericht werken vormt een 
cruciaal instrument voor de borging van de sociale veiligheid in de alledaagse woon- en 
leefomgeving. Versterking van de bewonersparticipatie en realisatie van organisatorische 
voorwaarden in de gemeentelijke organisatie voor effectieve integraliteit op wijkniveau via de wijk- 
en dorpsraden is van belang. 
Verder kent de aanpak van huiselijk geweld verbeterpunten. Dit past mooi in de vorming van de 
Advies en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) welke in het kader van de 
nieuwe Jeugdwet per 1 januari 2015 verplicht wordt.  
Ook wordt geconstateerd dat de regievoering en informatiepositie ten aanzien van veelplegers en 
overlastgevenden en de sturing van de aanpak vanuit het Veiligheidshuis verbetering vraagt. Ook op 
dit punt worden met behulp van het ‘landelijk kader Veiligheidshuizen’ stappen gezet. 
 

2.2.2 Bedrijvigheid en veiligheid 
 
Veiligheidsproblematiek 
De thema's binnen dit veiligheidsgebied zijn: 'veilig winkelgebied', 'veilige bedrijventerreinen', 
‘veilig uitgaan' en 'veilige evenementen'. Tabel 2 bevat cijfermatige gegevens over een aantal van 
deze onderwerpen.  
 
 
Indicator  Bron 2010 2011 2012 2013 

Aantal incidenten winkeldiefstal Z-vl politie 147 176 180 178 

Aantal incidenten winkeldiefstal Hulst politie 30 32 25 23 

Aantal incidenten diefstal/inbraak in bedrijven 
en instellingen Z-Vl 

politie 245 197 276 202 

Aantal incidenten diefstal/inbraak in bedrijven 
en instellingen Hulst 

politie 54 28 46 45 

Tabel 2. N.B.: het is voor de politie op dit moment niet mogelijk om cijfers over ‘veilig uitgaan’ te produceren. 

 
Op Zeeuws-Vlaams niveau 
Het aantal incidenten winkeldiefstal en diefstal / inbraak in bedrijven en instellingen in Zeeuws-
Vlaanderen blijft al enige jaren gelijk.  
De aanpak van veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen geschiedt met behulp van de 
landelijke methodiek van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Deze methodiek verbetert op een 
gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). 
Duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij 
centraal. Diverse winkelgebieden en bedrijventerreinen in Zeeuws-Vlaanderen hebben ondertussen 
de certificering behaald, verlengd of het certificeringstraject is opgestart.  
Er zijn momenteel op Zeeuws-Vlaams niveau nog geen afspraken over samenwerking tussen de 
ondernemersverenigingen in Zeeuws-Vlaanderen voor wat betreft de aanpak van veiligheid.  
 
Gemeente Hulst 
In onze gemeente is het aantal winkeldiefstallen al enkele jaren stabiel. Aanleiding hiervan kan 
worden gezocht in de structurele samenwerking tussen en met politie, Ondernemersvereniging Hulst 
Vestingstad, VRZ(brandweer) en de gemeente Hulst. 
Wel is in 2014 in de gemeente Hulst een verhoging van het aantal bedrijfsinbraken waar te nemen. 
In een aantal gevallen is in ieder geval zeker dat de daders (in groepen) vanuit België de grens over 
steken. 
Grootschalige evenementen in de gemeente Hulst zijn Vestrock, Graauwrock en de Vestingdagen. 
Verder is er jaarlijks speciale aandacht voor de ‘oudejaarsproblematiek’. Ieder jaar wordt hiertoe in 
gezamenlijkheid met de politie een draaiboek opgesteld.  
 
Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: 
Een zorgpunt is de toename van het gebruik van geweld tijdens overvallen en de jongere leeftijd 
van de daders.   
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Door toenemende beveiliging van particuliere woningen en bedrijven wordt het steeds moeilijker 
om in te breken of diefstal te plegen. Criminelen zoeken andere manieren om toch hun inkomsten 
te genereren. Dit is duidelijk te zien in de toename van het aantal overvallen in de tweede helft 
van 2014 bij bedrijven in de grensstreek in de gemeente Hulst en de mate van geweld tijdens deze 
overvallen. 
 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
Met behulp van de methodiek (instrument) van het KVO-W worden in gezamenlijkheid afspraken 
gemaakt om de veiligheid in het winkelgebied Hulst centrum te vergroten. Aandachtspunten binnen 
de veiligheidsvelden ‘veilig winkelgebied’ en ‘veilige bedrijventerreinen’ vormen de uitbreiding van 
het KVO-W (cq B) naar de andere ondernemersverenigingen in de gemeente Hulst en de 
samenwerking met de onlangs opgerichte stichting Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
(RPC). 
Op het gebied van evenementenveiligheid wordt de rol die VRZ op zich neemt steeds duidelijker 
zichtbaar. De Taakgroep Grootschalige Evenementen (TGE) waarin vertegenwoordigers van politie, 
brandweer, GHOR en gemeenten plaatsnemen levert steeds vaker gevraagd en ongevraagd advies 
bij het verlenen van vergunningen voor evenementen die georganiseerd worden. 
Voor het veilig organiseren van evenementen adviseren de hulpdiensten de gemeente Hulst. De 
advisering voor kleine en middelgrote evenementen gebeurt door de afzonderlijke hulpdiensten 
brandweer, GHOR en politie. De grote en risicovolle evenementen (zogenaamde C-evenementen) 
worden door VRZ interdisciplinair geadviseerd, waarin de multi-advisering tussen de hulpdiensten is 
afgestemd. Het proces van evenementenadvisering is vastgelegd in een Uitvoeringskader 
interdisciplinaire advisering en coördinatie van grote evenementen. Dit uitvoeringskader is door het 
bestuur van de VRZ vastgesteld en wordt door alle Zeeuwse gemeente gehanteerd.  
De veilig uitgaan-aanpak kent als rode draden het horecaverbod (Convenant veilig uitgaan Hulst), de 
intensieve samenwerking met de politie in de aanloop naar oud en nieuw en tijdens carnaval en de 
aanscherping van het vergunningenbeleid bij evenementen in inrichtingen. 

 

2.2.3 Jeugd en veiligheid 

 
Veiligheidsproblematiek 
Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn ‘jeugdoverlast, ‘jeugdcriminaliteit/individuele 
probleemjongeren’, ‘jeugd, alcohol en drugs’ en ‘veilig in en om de school’. Tabel 3 bevat 
cijfermatige gegevens over deze onderwerpen. 
 
 
Indicator 

 
bron 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Aantal meldingen overlast jeugd Z-Vl politie 527 479 456 470 

Aantal meldingen overlast jeugd Hulst politie 160 133 108 87 

% bewoners dat vindt dat overlast van rondhangende 
jongeren voorkomt in de buurt in Z-Vl 

VM*    30,0 

% bewoners dat vindt dat overlast van 
rondhangende jongeren voorkomt in de buurt in 
Hulst 

VM    27,9 

Aantal jeugdige verdachten 12-17 jaar Z-Vl 
(vandalisme) 

politie 22 24 20 30 

Aantal jeugdige verdachten 12-17 jaar Hulst 
(vandalisme) 

politie 8 14 7 3 

Aantal jeugdige verdachten 12-17 jaar Z-Vl 
(vernieling) 

politie 71 58 45 50 

Aantal jeugdige verdachten 12-17 jaar Hulst 
(vernieling) 

politie 20 21 10 6 

Aantal jeugdige verdachten 18-24 jaar Z-Vl 
(vandalisme) 

politie 17 23 7 12 

Aantal jeugdige verdachten 18-24 jaar Hulst 
(vandalisme) 

politie 1 4 2 3 

Aantal jeugdige verdachten 18-24 jaar Z-Vl 
(vernieling) 

politie 65 59 43 31 

Aantal jeugdige verdachten 18-24 jaar Hulst 
(vernieling) 

politie 15 20 11 9 
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Aantal HALT-afdoeningen Halt  27 27 19 20 

% jongeren klas 3 VO ooit alcohol gedronken Zeeland GGD**  65   

% jongeren klas 3 VO recent alcohol gedronken 
Zeeland 

GGD  51   

% jongeren klas 3 VO is binge drinker Zeeland GGD   34   

% 15-jarigen dat overmatig alcohol gebruikt in Hulst GGD  45   

% 12 tot 15-jarigen dat ooit alcohol heeft gebruikt in 
Zeeland 

GGD   27   

% 16 tot 18-jarigen dat ooit alcohol heeft gebruikt in 
Zeeland 

GGD   86   

% Vsv(***) voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 
Z-Vl 

Scoop 10,0  10,5  

% Vsv(***) voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs 
Hulst 

Scoop 2,9  2,5  

Opname aantal kinderen (12-18 jaar) op alcoholpoli 
van ADRZ 

Scoop 15   32 

Tabel 3 

* Veiligheidsmonitor **I.s.m. SCOOP  ***voortijdige schoolverlaters ****Niet beschikbaar 

 
Zeeland / alcohol: 
Eind 2015 zal er weer een Jeugdmonitor (klas 3 VO) worden gehouden. 
In 2007 gaf 80%  aan ooit alcohol te hebben gedronken, gaf 65% aan recent aan alcohol te hebben 
gedronken en gaf 45% aan binge te drinken. 
 
Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: 
 
Op Zeeuws-Vlaams niveau: 
Dit veiligheidsveld wordt in de Basisteamdriehoek (BTD) als afzonderlijk agendapunt besproken. In 
de gemeente Terneuzen is 1 hinderlijke jeugdgroep aanwezig. 
 
Gemeente Hulst: 
Het aantal incidenten jeugdoverlast vertoont een dalende trend in de periode 2010 – 2013; wel is er 
sprake van een redelijk hoge overlastperceptie van bewoners veroorzaakt door rondhangende 
jongeren (VM). 
Overlast: de jeugdproblematiek in de gemeente Hulst beperkt zich tot groepjes jeugd die op 
bepaalde plaatsen samen komen. Hierbij is geen sprake van overmatige overlast. De samenstelling 
van de groepen is over het algemeen door de politie gekend. 
De politie meldt dat binnen de gemeente Hulst geen jeugdgroep is. Volgens de zgn. BEKE-methodiek 
zijn er drie soorten jeugdgroepen; hinderlijke, overlast gevende en criminele jeugdgroepen. 
Wel worden door de politie in Hulst en Kloosterzande in totaal 6 (zes) jeugdoverlastlocaties 
aangeduid. 
 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
Beleidskader van de huidige aanpak op dit veld vormt de ‘Nota jeugdbeleid in relatie tot de WMO’. 
Het accent in deze nota ligt op de preventieve en curatieve inspanningen; belangrijke instrumenten 
zijn de verdere doorontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de aansluiting van 
het CJG met het Bureau Jeugdzorg Zeeland en de inzet van het ambulant Jeugd&Jongerenwerk. 
Deze nota zal in de loop van 2014 worden opgevolgd door een beleidsnota jeugdhulp in het kader 
van de Jeugdwet (treedt per 1 januari 2015 in werking). 
Aanpak van jeugdoverlast wordt geëntameerd op gemeenteniveau en is veelal reactief. Meldingen 
van overlast worden doorgegeven aan de politie Hulst en worden besproken in de briefings. De 
meeste meldingen komen van de door de politie aangegeven ‘jeugdoverlastlocaties’. 
Een bestaand knelpunt is de huidige aanpak van deze zogenaamde ‘jeugdoverlastlocaties’. De 
politie Hulst bespreekt deze locaties in de briefings en surveilleert en reageert zo veel als mogelijk  
op meldingen, maar van een gestructureerde aanpak is eigenlijk geen sprake. 
In de Gebiedscan 2013 meldt de politie het volgende: “De samenstelling van de groepen is vaak 
wisselend en zijn over het algemeen door de politie gekend. De huidige locaties van samenkomst 
(hotspots), waar de aandacht zeker naar uit dient te gaan, zijn: 
- Hulst, Cornelis de Vosplein 
- Hulst, omgeving skatebaan (Havenfort – Hulsternieuwlandweg 
- Hulst, omgeving scholen (Gildestraat – Poorterslaan – Zoutestraat) 
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- Hulst, Stationsplein (omgeving Emté) 
- Hulst, parkeerplaats Felix Timmermansstraat (nieuwe locatie waar wordt ingedronken) 
- Kloosterzande, omgeving ‘Lodge 45’ (1 zaterdag in de maand geopend) 
 
De coördinatie van de veelplegersaanpak  geschiedt binnen het Veiligheidshuis.  
Hulpverlening aan risicojongeren en hun gezinnen vindt plaats in het Hulpverlenings Casus Overleg 
(HCO) in het Veiligheidshuis. Verder is er in Hulst het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) waar 
ouders en jongeren kunnen binnenlopen voor vragen en problemen. 
 
Alcohol en drugs: 
Gebruik van overmatig alcohol en drugs is onwenselijk. Onderzoek heeft aangetoond dat 
alcoholgebruik onder jongeren grote gezondheid problemen geeft. Jongeren zijn gevoelig voor 
alcohol omdat hun lichaam nog in ontwikkeling is. Naast schade aan het lichaam verstoort alcohol 
ook de hersenontwikkeling.  
Naast de gezondheidszorg levert alcohol ook openbare orde en veiligheidsproblemen op in het 
publieke domein.  
De aanpak van jeugd en alcohol is vastgelegd in het Plan van aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen’, het 
Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015 en jaarlijks in een activiteitenplan als 
uitvoering van dit projectplan.  
Het Plan van aanpak ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ kent als zwaartepunten bewustwording en educatie, 
vroegsignalering, gedragsverandering, preventie en de intensivering van het toezicht op 
alcoholverstrekking aan minderjarigen onder de 18 door horeca, detailhandel en in sportkantines. 
Met ingang van 1 januari 2013 is de gewijzigde Drank- en Horecawet (DHw) in werking getreden. 
Gemeenten zijn hierdoor de belangrijkste uitvoerder van de DHw geworden. Zowel op juridisch-, 
handhavings- en educatief valk is de gemeente regisseur van het Nederlandse alcoholbeleid. 
Op grond van artikel 43a heeft de raad van de gemeente Hulst voor 1 juli 2014 het preventie- en 
handhavingsplan vastgesteld. In dit, door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten in gezamenlijkheid 
opgestelde, plan worden de hoofdzaken van het beleid betreffende de preventie van 
alcoholgebruik, vooral onder jongeren, en de handhaving van de wet beschreven. 
 
Uit informatie van Indigo en de politie blijkt dat redelijk vaak wordt waargenomen dat jongeren op 
de zgn. ‘overlastlocaties’ softdrugs gebruiken (blowen). Ook zijn er signalen dat jongeren harddrugs 
(cocaïne en GHB) in het uitgaansleven gebruiken. Deze drugs zouden in Hulst verkrijgbaar zijn.  
Recent zijn diverse keren in de omgeving Grote Bagijnestraat na invallen door de politie, onder 
andere na klachten van buurtbewoners, dealers opgepakt. 
Ook de wijkraad Hulst binnenstad heeft al diverse malen ‘aan de bel getrokken’ vanwege overlast 
door dealers. 
 
Met de veiligheid op en rond scholen is het in het algemeen goed gesteld. Extra aandacht vraagt de 
rondhangende ‘oudere’ jeugd nabij de ingang van de locatie van het Reynaertcollege aan de 
Gildestraat. Deze jeugd heeft een (grote) aantrekkingskracht op de leerlingen van deze locatie.  
Verder zijn er zo nu en dan, voornamelijk in de zomer, veel meldingen van buurtbewoners, welke 
rondom de Spar wonen, van overlast van afval welke door leerlingen van beide locaties van het 
Reynaertcollege op straat wordt gedeponeerd (of door de wind in tuinen van buurtbewoners terecht 
komt).  Geregeld komen deze meldingen ook via de wijkraad bij de gemeente terecht. 
Bij de onderwijsinstelling is veiligheid geborgd als onderdeel van het schoolbeleid. Er zijn onder 
meer afspraken gemaakt voor periodieke controle van kluisjes. 
Met betrekking tot het afvalbeleid rondom de scholen kan worden gemeld dat er in de omgeving van 
de scholen extra wordt geruimd indien nodig en dat ook de school hiervoor aandacht vraagt bij 
zowel leerlingen als ouders. 
 
De verbeterpunten op dit veld zijn vooral gelegen in beleidsvorming, regievoering en uitvoerings-
coördinatie. Het beleidskader – integraal jeugdbeleid – zal in ieder geval vanaf 2014 geactualiseerd 
worden. Dit in verband met de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten vanaf 2015. Dit geeft 
tevens de kans de aanpak van jeugdcriminaliteit en jeugdige veelplegers beleidsmatig beter te 
structureren; tot dusver was dit beperkt het geval.  
Ook kan in het nieuwe jeugdbeleid de aanpak van jeugdoverlast meer gestructureerd en integraal 
beschreven worden. Zodoende kunnen de initiatieven vanuit verschillende afdelingen beter 
gecoördineerd worden. Koppeling van ook de aanpak ten aanzien van jeugd en alcohol aan het 
nieuwe jeugdbeleid als ook de aanpak ten aanzien van veiligheid in en rond scholen, zou een 
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verdere verbetering van de integraliteit en regievoering ten aanzien van veilig opgroeien 
betekenen. De huidige doorontwikkeling van het Veiligheidshuis (zie landelijk kader 
Veiligheidshuizen; 2013) belooft reeds een belangrijke vooruitgang van de afstemming en 
uitvoeringscoördinatie. Zo zullen de justitiële en zorgketens meer gaan samenwerken – hetgeen de 
integraliteit van de aanpak ten goede komt.  
Geconstateerd is reeds dat er nog steeds een redelijk aantal ‘overlastlocaties’ zijn in de gemeente 
Hulst. Een meer gestructureerde en integrale aanpak van jeugdcriminaliteit kan daarin een 
verbetering betekenen. Geconstateerd wordt dat jeugdigen welke veelvuldig rondhangen op deze 
locaties terugkomen in de aanhoudingen van de politie Hulst.  
De straatcoach cq straathoek-/jongerenwerker, welke onlangs door de stichting ‘Hulst voor elkaar’ 
is aangesteld, zou de jeugd op deze locaties kunnen bezoeken en in gesprek gaan met deze 
jongeren. De jongeren leren kennen zou een positief effect kunnen sorteren. Deze medewerker kan 
ook een opvoedkundige rol oppakken in het kader van het verminderen van de rommel welke op 
deze locaties wordt achter gelaten.  
Door verhoging van de leeftijd waarop jongeren alcohol mogen nuttigen (op de openbare weg of in 
de horeca) bestaat een kans voor toename van het gebruik van de openbare ruimte door jongeren 
tot 18 jaar. Hierbij bestaat de kans op toename van jeugdoverlast, openbare dronkenschap en is er 
ook geen goed zicht op alcoholconsumptie van deze groep.  
 

2.2.4. Fysieke veiligheid 
 
Veiligheidsproblematiek 
De thema's binnen dit veiligheidsveld zijn: 'verkeersveiligheid’, ‘brandveiligheid’, ‘externe 
veiligheid’ en ’rampenbestrijding en crisisbeheersing’. 
 
 
Indicator  Bron 2010 2011 2012 2013 

Verkeersongevallen dodelijke afloop Z-Vl politie 8 1 5 4 

Verkeersongevallen dodelijke afloop Hulst politie 2 0 3 1 

Verkeersongevallen letsel  
Z-Vl 

politie 123 142 112 122 

Verkeersongevallen letsel Hulst politie 21 28 35 36 

Verlaten plaats na ongeval  
Z-Vl 

politie 533 539 518 477 

Verlaten plaats na ongeval Hulst politie 124 125 101 128 

Spoedmeldingen brand Z-Vl VRZ  ?** 131 134 

Spoedmeldingen brand Hulst VRZ  23 28 19 

Spoedmeldingen hulpverlening Z-Vl VRZ  ? 86 148 

Spoedmeldingen hulpverlening Hulst VRZ  11 14 26 

Totaal aantal incidentmeldingen Z-Vl VRZ  ? 429 572 

Totaal aantal incidentmeldingen Hulst VRZ  64 87 86 

Uitgerukt op automatische brandmeldingen Z-Vl VRZ  ? 260 256 

Uitgerukt op automatische brandmeldingen Hulst VRZ  26 59 74 

Totaal aantal onechte of onterechte automatische 
brandmeldingen Z-Vl 

VRZ  ? 247 240 

Totaal aantal onechte of onterechte automatische 
brandmeldingen Hulst 

VRZ  26 57 72 

*Bron: AG5 (registratieprogramma)  **cijfers Sluis over 2011 niet beschikbaar 
 
N.B.: Bericht VRZ: “Hierbij de indicatoren voor de integrale veiligheidsplannen per gemeente. Wij realiseren 
ons dat er mogelijk verschillen kunnen zitten in voorgaande jaren vanuit de lokale brandweren. Waar we 
tegenaan lopen is dat door de korpsen op verschillende wijze is gerapporteerd en dit wordt de komende jaren 
verder gestroomlijnd, niet alleen binnen onze Veiligheidsregio Zeeland maar ook vanuit de nieuwe landelijke 
meldkamersystematiek, eenduidige melding, alarmering en registratie methodiek. 
 

Op Zeeuws-Vlaams niveau: 
Voornamelijk binnen dit veiligheidsveld kan de samenwerking worden aangegaan en kunnen in 
gezamenlijkheid afspraken worden gemaakt met VRZ. Binnen Zeeuws-Vlaanderen bestaat ook een 
gezamenlijk handhavingsoverleg. Binnen dit overleg worden afspraken gemaakt over het aantal 
(handhavings)controles en kwaliteitsnormen. 
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De verkeersgerelateerde cijfers in bovenstaand overzicht laten al jaren een gelijke trend zien. Wat 
met name opvalt is het hoge aantal zaken ‘verlaten plaats na ongeval’.  
Voor wat betreft de ‘brandweer’ gerelateerde cijfers dient te worden opgemerkt dat de laatste 
jaren binnen de korpsen op verschillende wijze is gerapporteerd.  
Gemeente Hulst: 
Binnen onze gemeente loopt de laatste jaren het totaal aantal onechte of onterechte automatische 
brandmeldingen op. Dit is voor een groot deel te wijten aan de stichting Tragel te Clinge. 
 
‘verkeersveiligheid’:  
De huidige aanpak en verbeterpunten 
De aanpak van de verkeersveiligheid kent als zwaartepunt het aanbieden van verkeerseducatie in 
het onderwijs en de verbeterring van de veiligheid van schoolomgevingen. 
 
‘Brandveiligheid’:  
De hoofdlijn die uit de inventarisatie rond dit veiligheidsthema naar voren komt, is dat 
ongevallen en branden dagelijks plaats vinden. De brandweer bereidt zich voor op alle facetten uit 
de eerder genoemde veiligheidsketen. Risicobeheersing en incidentbestrijding zijn processen die 
over het algemeen goed verlopen en worden uitgevoerd door de brandweer. Vernieuwing van deze 
processen is echter in de toekomst noodzakelijk op basis van de (brand)risicoprofielen, de 
vernieuwing van de repressie (maatwerk in brandweerzorg) en het bevorderen van de 
zelfredzaamheid van de burgers en instellingen. 
Verder wordt opgemerkt dat het aantal automatische brandmeldinstallaties bij bedrijven en 
instellingen de laatste jaren aanzienlijk is gegroeid. Deze installaties genereren echter een groot 
aantal onechte en ongewenste automatische brandmeldingen door o.a. storingen. Deze installaties 
en/of gebruik voldoen niet aan de wettelijke minimale eisen, wat resulteert in onterechte 
uitrukken van de brandweer. Dit genereert extra kosten voor VRZ en onnodige extra risico’s.    
 
De huidige aanpak en verbeterpunten 

De opkomsttijden (de tijd van de binnenkomst van de alarmering tot het daadwerkelijk aanwezig 
zijn op de plaats van de brand of incident) van de brandweer staan onder druk. De oorzaak hiervan 
is tweeledig, te weten de uitgestrektheid en geografie van Zeeland en de beschikbaarheid van de 
brandweermensen (hoofdzakelijk vrijwilligers). Daarnaast heeft ook VRZ als gevolg van de 
economische crisis een taakstelling van haar bestuur opgelegd gekregen. Dit vraagt om een andere 
kijk op de repressieve dienst van de brandweer. Binnen de brandweer is daartoe een project gestart 
met de naam “Maatwerk brandweerzorg”. Binnen dit project wordt op basis van de risicoprofielen 
gekeken naar de meest optimale dekking van brandweerzorg, waarbij de spreiding van 
brandweerposten en een andere wijze van uitrukken (met o.a. kleinere eenheden) worden 
onderzocht. De resultaten van dit onderzoek worden in de tweede helft van 2014 aan het bestuur 
van VRZ voorgelegd, waarna in de komende jaren de implementatie plaats zal vinden. 
Het project wordt in nauwe samenwerking met de afdeling Risicobeheersing uitgevoerd. In de 
gebieden waar de brandweer niet binnen de normtijden repressief kan optreden, zal de brandweer 
met preventieve maatregelen en voorlichting aan de burgers de risico’s zover als mogelijk 
minimaliseren. 
Waar in het verleden de burgers en instellingen rekenden op met name de inzet van de overheid en 
dus ook van de gemeente op het gebied van fysieke veiligheid, wordt steeds duidelijker dat de 
overheid niet alles alleen kan. De burgers zullen op dit gebied ook moeten participeren en vraagt 
om zelfredzaamheid van instellingen en burgers. Door Brandweer Nederland is dit ook onderkend en 
in een lange termijnvisie vastgelegd. Ook het vernieuwen van de repressieve brandweerzorg, zoals 
hierboven beschreven onder Incidentbestrijding vraagt om zelfredzaamheid. Om dit te realiseren is 
binnen de brandweer gestart met een campagne “brandveilig leven”. In 2013 is hiermee gestart in 
de gemeente Goes door o.a. het uitvoeren van woningchecks in geselecteerde wijken en het geven 
van voorlichting op risico’s. De komende jaren wordt “brandveilig leven” uitgerold over heel 
Zeeland. 
 
Per 1-1-2014 is door de Zeeuwse gemeenten, de provincie Zeeland en het waterschap de Regionale 
Uitvoerings Dienst (RUD) Zeeland opgericht die zich bezighoudt met vergunningverlening en toezicht 
op de gebieden van Wabo voor grotere bedrijven op gebied van milieuwetgeving. Op deze gebieden 
zal Risicobeheersing nauw samenwerken met de RUD. 
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‘Externe Veiligheid’ 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
Overheden, bedrijven, transporteurs en hulpdiensten werken samen om de risico’s van gevaarlijke 
stoffen zodanig te beheersen dat de kans op een ongeval of ramp met slachtoffers en 
maatschappelijke ontwrichting minimaal is. 
Er is een provinciale en lokale beleidsvisie externe veiligheid, waaraan door de gemeenten invulling 
wordt gegeven. VRZ (brandweer) en/of RUD adviseert de gemeente op het gebied van externe 
veiligheid en BRZO. 
 
‘Voorbereiding op rampenbestrijding’ 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
Een belangrijk aspect in de gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding is samenwerking 
tussen en met de Zeeuwse gemeenten en VRZ. Verder zijn planvorming, opleiding en oefening 
zwaartepunten.  
Ook op het gebied van fysieke veiligheid trekken de Zeeuws-Vlaamse gemeenten nauw op met VRZ. 
Om als gemeente een adequaat beleid te kunnen voeren op fysieke veiligheid moet er inzicht zijn in 
de aanwezige risico’s. Deze risico’s kunnen aanwezig zijn in de eigen gemeente, maar ook buiten de 
gemeentegrenzen. De risico’s buiten de gemeentegrenzen kunnen immers effecten geven in de 
gemeente Hulst. 
 
Het Zeeuwse beleid op fysieke veiligheid wordt onder andere gebaseerd op het regionaal 
risicoprofiel en wordt vierjaarlijks vastgesteld in het beleidsplan Veiligheidsregio Zeeland. Het 
huidige beleidsplan is vastgesteld voor de termijn 2012-2015.  
 
De Zeeuws-Vlaamse gemeenten sluiten zich aan bij de speerpunten zoals verwoord in het 
beleidsplan Veiligheidsregio Zeeland 2012-2015. Deze speerpunten zijn onderverdeeld volgens de 
volgende thema’s: 

- Water & Veiligheid 
- Nucleaire Veiligheid 
- Industriële veiligheid en infrastructuur 
- Veiligheid in recreatie, toerisme en evenementen 
- Veilig wonen en werken 

 
Het beleidsplan van VRZ op fysieke veiligheid loopt niet synchroon met de integrale 
veiligheidsplannen van de gemeenten. Na het vaststellen van het nieuwe beleidsplan VRZ dient door 
de gemeenten onderzocht te worden of er op eventuele punten bijsturing plaats moet vinden in het 
beleidsplan van de gemeenten. 
 
Op dit moment is de fysieke veiligheid voor de burger op een adequaat niveau. Slachtoffers door 
fysieke risico’s worden voor zover als mogelijk door de rol van de gemeente en de hulpdiensten 
jaarlijks zo laag als mogelijk gehouden. Dit wordt gedaan met alle partners om risico’s te 
minimaliseren. 
 
Om dit te bereiken investeert de gemeente doorlopend in beleidsversterking op het gebied van de 
volgende maatregelen: 

- volgt de advisering op van de hulpdiensten en partners over de te nemen maatregelen die 
de kans op incidenten en de effecten hiervan voorkomt of verkleint;  

- in een vroeg stadium wordt veiligheid gewaarborgd bij beleidsontwikkeling en 
besluitvorming op andere beleidsterreinen door de veiligheidspartners hierin te betrekken; 

- bij mogelijk toekomstige ontwikkelingen veiligheidsvergrotende maatregelen meenemen om 
kostenverhogende effecten te voorkomen;. 

- periodiek de burgers over fysieke veiligheid informeren; 
- aansluiten van gemeentelijke risicocommunicatie op de behoefte van de burger en hierdoor 

de bereidheid van burgers stimuleren om zelfredzaam te zijn/anderen te helpen; 
- monitoren van effecten van risicocommunicatie op de bereidheid van de burger tot 

zelfredzaamheid/anderen helpen;. 
- de risicocommunicatie ook specifiek richten op de groep verminderd zelfredzamen, met 

name op hun handelingsperspectieven bij incidenten; 
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Highlights huidige aanpak: in de voorbereiding op dit veiligheidsthema wordt, zowel multi- als 
monodisciplinair steeds meer samenwerking gezocht in de regio. Bij zowel bestuurlijke als 
operationele oefeningen wordt Bevolkingszorg betrokken en uitgenodigd mee te oefenen. Dit legt 
wel een grotere druk op de gemeenten. 
 
De analyse wijst uit dat er enkele verbeterpunten / mogelijke beleidsversterkingen zijn op dit 
veiligheidsveld: 

− De gemeentelijke processen (lees teams) hebben nog steeds geen beschikking (en ook geen 
leesrechten) over het Landelijk Crisis en Management Systeem (LCMS). Dit zgn. netcentrisch 
systeem zorgt er voor dat alle teams binnen de hoofdstructuur van de rampenbestrijding 
gelijktijdig hetzelfde beeld van de situatie hebben. Enkel de Ambtenaren Openbare 
Veiligheid (Officieren van Dienst Bevolkingszorg in de warme fase) hebben toegang tot dit 
systeem; 

− Niet passende toetsingskaders binnen Bevokingszorg en gemeenten en regio’s die met elkaar 
nog druk doende zijn met de implementatie en de manier van organiseren van de 
bevolkingszorg processen zorgen er voor dat er nog problemen bestaan in de afstemming 
met de kolommen Brandweer, Politie en GHOR. Uitvoering van processen binnen 
Bevolkingszorg  hebben nl. bijna altijd effecten voor processen binnen andere kolommen 
(en andersom). 

 

2.2.5. Integriteit en veiligheid 
 
Veiligheidsproblematiek 
Binnen dit veld vallen maatschappelijke verschijnselen die haaks staan op de fundamentele regels 
van onze samenleving en in die zin een fundamentele dreiging vormen op deze integriteit; in dit 
kader gaat het dan vooral om vormen van georganiseerde criminaliteit en om 'radicalisering en 
polarisatie'.  
 
Indicator  Bron 2010 2011 2012 2013 

Drugsoverlastmeldingen Z-Vl (hennepkweek) Houdgreep  257 320 307 

Drugsoverlastmeldingen Hulst (hennepkweek) Houdgreep  72 79 80 

Drugsoverlastmeldingen Z-Vl (overige drugsoverlast) Houdgreep  718 732 610 

Drugsoverlastmeldingen Hulst (overige drugsoverlast) Houdgreep  48 69 111 

Ontmanteling hennepkwekerijen Z-Vl Houdgreep  59 80 61 

Ontmanteling hennepkwekerijen Hulst Houdgreep  26 18 17 

 
Op Zeeuws-Vlaams niveau: 
Met name het thema ‘georganiseerde criminaliteit’ wordt in de Basis Team Driehoek als afzonderlijk 
agendapunt besproken. Op voornamelijk  de onderwerpen Houdgreep, Ondermijningsbeeld en de 
stuur- en weegploeg en het informatieplein in het Veiligheidshuis wordt tussen en met de Zeeuws-
Vlaamse gemeenten en het Veiligheidshuis samen gewerkt.  
Houdgreep: 
In 2013 ontving Houdgreep 917 drugsoverlastmeldingen (2012:1052). Dit is een daling van bijna 13% 
ten opzichte  van het voorgaande jaar. Deze daling wordt veroorzaakt door een sterke afname van 
het aantal meldingen (-182) in de gemeente Terneuzen. In de gemeente Sluis is het aantal 
meldingen nagenoeg gelijk gebleven.  
 
Gemeente Hulst: 
Op alle genoemde thema’s wordt binnen de gemeente actie ondernomen. 
Houdgreep: 
In de gemeente Hulst is het aantal drugsoverlastmeldingen in het laatste jaar met 42 toegenomen. 
Deze toename betreft de ‘overige drugsoverlast’. Een oorzaak van deze toename wordt door 
Houdgreep niet genoemd. Deze toename kan wellicht worden gezocht in het feit dat de 
burgemeester aandacht vraagt voor het melden van verdachte situaties. 
In 2014 is twee maal in panden in het centrum van Hulst een inval van de politie uitgevoerd. Hierbij 
is telkens een handelshoeveelheid verdovende middelen in beslag genomen. Hierbij zijn ook 
verdachten gearresteerd.  
De gemeente Hulst kent een Havenbeveiligingsplan voor de haven van Walsoorden. De Europese 
Verordening omtrent de International Ship and Port Security (ISPS) schrijft dit voor als een bepaalde 
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haven zeescheepvaart ontvangt. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu kijkt momenteel naar 
het ingediende plan. Het plan schrijft verder voor dat jaarlijks een papieren oefening moet worden 
gehouden en eenmaal in de vier jaar een daadwerkelijke oefening.  
 
Havenveiligheid 
Het gebied Zeeland West-Brabant kent drie zeehavengebieden: de Kanaalzone in de gemeente 
Terneuzen, het Sloegebied in de gemeenten Borsele en Vlissingen en de haven Moerdijk in de 
gemeente Moerdijk. De Kanaalzone en het Sloegebied vallen onder het beheer van Zeeland Seaports 
en de haven Moerdijk valt onder het beheer van Havenschap Moerdijk.  
Andere gemeenten die incidenteel zeeschepen ontvangen zijn Middelburg, Reimerswaal en Hulst. 
Naast deze zeehavens kent de regio zo’n 150 jachthavens. 
 
Havens in het algemeen en zeehavens in het bijzonder zijn bij uitstek plaatsen waar de 
georganiseerde criminaliteit actief is. De havens van Zeeland-West-Brabant vormen daarop geen 
uitzondering. 
Om deze criminaliteit in beeld te krijgen en doelgericht actie op te ondernemen is de 
Samenwerkingsovereenkomst Zeeland (SOZ) opgericht. Die verandert binnenkort in de 
Samenwerkingsovereenkomst Zuidwest en bestrijkt dan ook het havengebied Moerdijk. In het SOZ 
werken Openbaar Ministerie, politie (Eenheid Zeeland-West-Brabant en Landelijke eenheid – Dienst 
Infrastructuur), Koninklijke Marechaussee en douane samen. Ze delen informatie en plannen 
gezamenlijke acties.  
Voor snelle interventies is sinds kort een HARC-team (Hit and Run Cargo) actief, waarin 
bovengenoemde partijen participeren. 
 
De vier zeehavengemeenten komen voor afstemming bijeen in de Regionale Havendriehoek. Naast 
de normale driehoekspartners, Openbaar Bestuur, Openbaar Ministerie en politie, zitten daar een 
aantal strategische partners bij. Dat zijn de partijen uit het SOZ, Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports, 
Havenschap Moerdijk en de provincies Zeeland en Noord-Brabant. De havendriehoek richt zich met 
name op de sociale veiligheid en criminaliteit (security) en laat de fysieke veiligheid (safety) in 
principe over aan de Veiligheidsregio’s. 
 
Belangrijk voor de havenveiligheid is verder het Havenveiligheidsplan. Het plan is ontstaan naar 
aanleiding van de wereldwijde terroristische dreiging en heeft zijn wettelijke basis in de 
Havenbeveiligingswet. Het plan omvat uitleg over de ontwikkeling van de wetgeving, de taken en 
verantwoordelijkheden op verschillende niveaus, de relatie met andere regionale plannen en 
concrete maatregelen. Het heeft sterke banden met de NCTV (Nationaal Coördinator 
Terrorismebestrijding en Veiligheid en het ATb (Alerteringssysteem Terrorismebestrijding).   
 
De huidige aanpak en verbeterpunten 
Het RIEC heeft begin 2013 bij de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten een ‘Quickscan Informatiepositie 
en Bestuurlijke Weerbaarheid’ uitgevoerd. Uit deze Quickscan zijn een aantal aanbevelingen 
voortgekomen. Voornamelijk op het gebied van ‘het privacy proof zijn’ zijn nog een aantal stappen 
te maken door de gemeente Hulst.  
In de afgelopen jaren hebben gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, Landelijke 
eenheid en de Koninklijke Marechaussee (KMar) steeds meer de handen ineen geslagen om de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit een stevige impuls te geven. Alle organisaties beschikken 
over veel informatie welke voor andere organisaties van belang kan zijn. Het besef is aanwezig dat 
winst te boeken is als organisaties structureel samen werken. Integrale samenwerking langs 
preventieve, bestuurlijke, fiscale en strafrechtelijke weg heeft zich bewezen als effectiever dan de 
‘solistische’ klassieke weg.  
De toenemende zorgen over de georganiseerde criminaliteit vormden eind 2010 de basis voor de 
oprichting van de Taskforce B5 in West-Brabant (de 5 grootste gemeenten). Met het ontstaan van de 
nieuwe politieregio Zeeland West-Brabant en het besef dat van één samenhangende georganiseerde 
aanpak in de politieregio nog geen sprake was is de Taskforce B5 inmiddels verbreed naar alle 80 
gemeenten in Brabant en Zeeland en zal verder gaan onder de naam Taskforce Brabant Zeeland. 
 
Met betrekking tot de privacyaspecten en de mogelijkheden tot het delen van informatie wordt 
gebruik gemaakt van de expertise van het RIEC en het daarvoor in 2012 aangepaste convenant. Voor 
het delen van informatie met en tussen het Openbaar Ministerie, de politie en de Zeeuwse 
gemeenten wordt momenteel gewerkt aan de totstandkoming van een informatieplein in het 
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Veiligheidshuis Zeeland. Informatie tussen de diverse betrokken diensten kan hier worden 
uitgewisseld. Maar ook de eigen organisatie dient ‘privacy proof’ te zijn. 
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Strategisch kader 

3.1 Inbedding van het veiligheidsbeleid 
 
In eerste instantie ligt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het integrale veiligheidsbeleid bij 
de burgemeester. De burgemeester is verantwoordelijk voor de algemene voortgang van het 
veiligheidsbeleid. De uitvoering van de specifieke onderdelen van het integrale veiligheidsbeleid 
valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de vak wethouders. Het college is op die 
manier als geheel verantwoordelijk. Door middel van het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en de 
evaluatie legt het college verantwoording af aan de raad. De betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid van de burgemeester gaat verder dan het invullen van zijn wettelijke 
verantwoordelijkheid voor het openbare orde- en veiligheidsbeleid. De burgemeester moet als 
bestuurlijke spil van het veiligheidsbeleid de gemeentelijke regisseursrol vorm geven. 
De bestuurlijke regisseursrol houdt in: 

• Het betrekken van wethouders; 
• Het betrekken van externe partners; 
• Het verkrijgen van draagvlak in de raad. 

Daarnaast zijn de taken van de burgemeester: 
• Bestuurlijke coördinator en bewaker van de voortgang 
• Lokale aansturing van de politie 

 
Coalitieprogramma 
De inbedding van het veiligheidsbeleid komt ook terug in coalitie programma 2014-2018 “Samen 
voor Hulst”. In hoofdstuk 2 van dit programma zijn de ambities van het coalitieakkoord op het 
gebied van veiligheid verwoord. Deze ambities zijn uiteraard terug te vinden in deze nota en zullen 
ook worden vertaald in de jaarlijks op te stellen uitvoeringsnota. 
 
Politieke verantwoordelijkheid 
Een daadkrachtige betrokkenheid van de gemeenteraad is één van de belangrijkste voorwaarden 
voor het welslagen van het integrale veiligheidsbeleid. Alleen met een actieve en sturende bijdrage 
van de gemeenteraad is lokaal veiligheidsbeleid succesvol. Binnen het duale stelsel stelt de raad de 
kaders van het integrale veiligheidsbeleid vast, door het stellen van prioriteiten, het scheppen van 
randvoorwaarden en het beschikbaar stellen van financiën. Door het vaststellen van de nota 
integraal veiligheidsbeleid wordt inhoud gegeven aan deze kader stellende taak. 
 
Integrale veiligheid in de gemeentelijke organisatie 
De gemeente heeft de regierol op het complexe terrein van veiligheid. Concreet betekent dit 
sturing op selectie en aanpak van de veiligheidsthema’s, op samenwerking, nakoming van afspraken, 
tussentijdse evaluatie en op kwaliteit. 
Door de gehele gemeentelijke organisatie zijn afdelingen bezig met veiligheid. Dit resulteert vaak 
onbedoeld in versnippering van aanpak. Op dit moment is er een hoge inzet, maar de coördinatie en 
samenhang ontbreekt soms. 
Recent heeft het college van B&W van de gemeente Hulst de nota ‘Structuur / borging integraal 
veiligheidsbeleid gemeente Hulst’ vastgesteld. Doel van de nota is om het veiligheidsbeleid beter te 
borgen en om de afstemming tussen en met andere afdelingen binnen de gemeente en de politie en 
de Veiligheidsregio te verbeteren.  
Het hebben van een veiligheidsplan (en jaarlijks uitvoeringsplan) wordt (waarschijnlijk vanaf 2014) 
een wettelijke verplichting vanuit de Gemeentewet. Het nieuwe artikel 148a Gemeentewet schrijft 
voor dat de raad ten minste eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsplan vaststelt. De raad 
kan hierbij prioriteiten benoemen. Dit integraal veiligheidsplan is dan weer de onderlegger voor het 
Regionaal Beleidsplan Zeeland West-Brabant wat eveneens voor vier jaar wordt opgesteld. 
Het college van B&W stelt jaarlijks een uitvoeringsplan vast. 
 
Afstemming Veiligheid – Zorg 
Gemeenten hebben de afgelopen jaren steeds meer (wettelijke) taken en verantwoordelijkheden 
gekregen voor de regie van zorg voor kwetsbare burgers met problemen op (meerdere) 
leefgebieden. In de nabije toekomst komen nog meer taken naar gemeenten in het kader van de 
transities op het sociale domein. In complexe problematiek vergt dit ontwikkeling van samenhang 
tussen de domeinen Veiligheid en Zorg (inclusief Onderwijs en Kinderopvang). 
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Vanaf 2013 voeren gemeenten de regie op het Veiligheidshuis. Gemeenten zijn daarmee 
verantwoordelijk voor de coördinatie op de samenwerking en de aansluiting tussen Veiligheid en 
Zorg. 
Het college van B&W van de gemeente Hulst is inmiddels akkoord gegaan met de nota 
‘Samenwerken aan Zorg en Veiligheid Zeeland’, waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond 
complexe problematiek. 
Doelstelling samenwerking veiligheid-zorg: 

• Verminderen van overlast in de maatschappij; 
• Voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast en criminaliteit en 

maatschappelijke uitval bij complexe problemen, door een combinatie van repressie, 
bestuurlijke interventie en zorg; 

• Permanent informatie verzamelen (monitoring / trends) voor gemeenten om adequate 
beleidsrichting(en) te kunnen formuleren voor Veiligheid en Zorg; 

• Gebieds- of themagebonden veiligheids/zorgvraagstukken oppakken. 
 
De synergie tussen veiligheid en zorg (de afdeling Samenleving) is nog niet altijd optimaal. De wil is 
wel aanwezig om de samenwerking te verbeteren. In verband met het hierboven gestelde is het 
echter wel van groot belang om een goede samenwerking te realiseren.  
 
Regionale afstemming 
De afgelopen jaren is flinke vooruitgang geboekt in de regionale afstemming van veiligheidsbeleid. 
Informatie, kennis en opgedane ervaring delen heeft een positief effect op de efficiency en 
effectiviteit van zowel lokaal als regionaal beleid. Met de inwerkingtreding van de nieuwe 
Politiewet 2012 per 1 januari 2013 hebben zowel in de structuur als het proces een aantal 
veranderen plaatsgevonden. 
De gemeente Hulst neemt aan vele soorten regionale en provinciale overlegstructuren deel.  
Sommige afstemming vindt plaats met gemeenten uit Zeeuws-Vlaanderen, andere afstemming is 
met alle dertien Zeeuwse gemeenten. 
Voorbeelden van veiligheids gerelateerde afstemmingsstructuren zijn: 

• Veiligheidscollege (VC); 
• Districtscollege (DC); 
• Lokale driehoek (op Basisteamniveau; Teamdriehoek Zeeuws-Vlaanderen genoemd); 
• Operationeel overleg (politie en brandweer); 
• Actieoverleg WOS (Woninginbraken – Overvallen – Straatroof) feiten Zeeuws-Vlaanderen; 
• Algemeen Bestuur VRZ; 
• Bestuurlijk Afstemmings Overleg VRZ (AOV’ers) 
• Zeeuws Platform Integrale Veiligheid (sociale veiligheid); 
• Zeeuws overleg ambtenaren openbare orde en veiligheid (fysieke veiligheid); 
• Veiligheidsoverleg kring gemeentesecretarissen; 
• College voor Zorg en Welzijn (Veiligheid – Zorg). 

3.2 Strategische uitgangspunten 
 
De gemeente Hulst streeft naar duurzame veiligheid op het gebied van wonen, werken en welzijn. 
Het integrale veiligheidsbeleid richt zich in de eerste plaats op het op peil houden van het huidige 
veiligheidsniveau. Verder hanteren wij de volgende strategische uitgangspunten: 
 

• Cruciaal zijn consequente sturing en coördinatie van het veiligheidsbeleid, op basis van een 
robuuste organisatorische borging inclusief solide informatiepositie ten aanzien van 
maatregelen en veiligheidseffecten. Criminaliteit houdt zich niet aan (gemeente)grenzen, 
daarom is een regelmatige en structurele afstemming met in- en externe partners van groot 
belang; deze sturing en coördinatie hebben betrekking op zowel de sturing van het integrale 
beleid als op de integraliteit binnen de thema’s; 

• Zelfredzaamheid en betrokkenheid van onze inwoners; goede contacten met de wijk- en 
dorpsraden en deze snel betrekken bij actuele ontwikkelingen op het gebied van veiligheid 
bieden en veiligheid krijgen. Veiligheid op de agenda zetten van de jaarvergaderingen van 
alle wijk- en dorpsraden; 
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• Het veiligheidsbeleid doorvertalen in jaarlijkse uitvoeringsplannen; deze bevatten onze 
concrete acties rond de hoofdlijnen van het beleid (het operationele kader voor de 
uitvoering en voor de evaluaties). Financiële verantwoording in de Programmabegroting; 

• Zo optimaal mogelijk informatiegestuurd werken; beschikbare monitorinstrumenten (cijfers 
politie, ggd, jeugdmonitoren en Veiligheidsmonitor) optimaliseren en borgen en de 
uitvoering van trajecten als Burgernet; 

• Aanpak SMART; bij elk veiligheidsthema voor zover mogelijk streefwaarden op 
(maatschappelijke) effectindicatoren benoemen. Zodoende ‘meetbaar’ te werk gaan; 

• De integraliteit van de aanpak borgen via de brede definitie van veiligheid (vijf 
veiligheidsvelden – zie hoofdstuk 2) en het benutten van de mogelijkheden van alle 
relevante partners in de diverse schakels van de veiligheidsketen (5 schakels: proactie, 
preventie, preparatie, repressie en nazorg) bij elk veiligheidsthema; 

 
De veiligheidsschakels nader belicht 

 

Schakel Definitie & voorbeeld 
Proactie Wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid. 

Geen woningen bouwen in buurt van chemische fabriek 
 

Preventie Voorkomen of vroegtijdig stoppen van bepaalde vormen van onveiligheid. 
Ramen en deuren in woning  inbraakbestendig maken.  
 

Preparatie Voorbereiden op effectief optreden bij incident. 
Rampenoefening hulpdiensten 
 

Repressie Bestrijden van calamiteit en gevolgen te beperken. 
Optreden bij brand, ongeluk, overstroming, etc. 
 

Nafase Aandacht besteden aan geleden leed en schade, lering trekken uit fouten.  
Evalueren van gebeurtenissen, wat kan er beter? 

 

3.3 Hoofdkoers 
 
Vanuit de, in hoofdstuk 2 beknopt weergegeven, veiligheidsanalyse komt naar voren dat er een 
duidelijke daling waargenomen kan worden van de vermogensdelicten zakkenrollerij en overige 
(eenvoudige) diefstal. 
Verder kan gesteld worden dat de aanpak van veelplegers (de zogenaamde Persoons Gebonden 
Aanpak)  in samenwerking met het Veiligheidshuis is verbeterd. 
 
De bewoners ervaren wel meer drugsoverlast en er is ook (fors) meer overlast van ‘overlast door 
gestoord/overspannen persoon’. Dit laatste feit is ook het beeld in heel het Basisteam Zeeuws-
Vlaanderen. 
Verder is op het onderdeel woninginbraken de ontwikkeling niet positief te noemen. Het aantal 
inbraken laat over de afgelopen vier (4) jaar een stijgende lijn zien. 
 
Onvolkomenheden doen zich ook nog voor in de aanpak van huiselijk geweld. De regievoering vanuit 
de gemeente laat nog te wensen over. Met name een onvolkomen informatiepositie (t.a.v. de 
zogenaamde code rood zaken) ten aanzien van recidive en andere belangrijke effectindicatoren 
voor huiselijk geweld doet zich voor. 
Hetzelfde verschijnsel zien we terug op onderdelen van de aanpak van jeugd en 
veiligheidsonderwerpen en dan in het bijzonder jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit/jeugdige 
veelplegers. Er is nog sprake van onvoldoende regie op deze items, waardoor er vanuit verschillende 
afdelingen en organisaties verschillende initiatieven worden genomen  
 
Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en 
zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei-en opvoedproblemen, psychische problemen en 
stoornissen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van 
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kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en de advisering en verwerking van meldingen 
inzake huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Ten slotte zien we ook een verandering in de aanpak  van ‘veilige evenementen’. Daar waar sprake 
is van een inrichting hoefde deze tot voor kort geen vergunning aan te vragen voor het organiseren 
van een evenement in die inrichting.  
Nadat het kwam tot ongeregeldheden in de nacht van 2013 op 2014 bij het evenement ‘Foxxland’ 
heeft de burgemeester voorgeschreven dat vanaf 2014 ook een evenementenvergunning moet 
worden aangevraagd voor het organiseren van een evenement in een inrichting om zodoende, indien 
nodig, extra voorwaarden te kunnen stellen. 
 
Onze prioriteiten in het veiligheidsbeleid zijn zodoende: 

1. Leefbare en veilige wijken en buurten (inclusief aanpak Woninginbraken – Overvallen – 
Straatroof (WOS feiten) 

2. Aanpak jeugdproblematiek 
3. Veilige thuissituatie: aanpak en regie op huiselijk geweld 
4. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 

 
Veiligheidsthema’s voldoende stabiel en ‘gegarandeerd’, zijn: 
 

1. Veilig winkelgebied en veilige bedrijventerreinen  
2. Veilig uitgaan en veilige evenementen 
3. Jeugd, alcohol en drugs 
4. Verkeersveiligheid 
5. Brandweerzorg 
6. Voorbereiding op rampenbestrijding (Bevolkingszorg) 
7. Externe veiligheid 

3.4 Strategische partners  
 
Strategische partners bij onze veiligheidsaanpak zijn (niet uitputtend): 
 

- Binnen de gemeente: Kerngroep Integrale Veiligheid (politie Hulst, Veiligheidsregio Zeeland 
(VRZ) , afdelingen Vergunningen, Samenleving en Gemeentewerken) 

- Veiligheidsregio Zeeland  
- Politie Zeeland West-Brabant, Basis Team Zeeuws-Vlaanderen, politie Hulst 
- Openbaar Ministerie 
- Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
- Veiligheidshuis Zeeland 
- Woningcorporaties (Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen) 
- Welzijnsorganisaties 
- College Zorg en Welzijn (CZW-bureau) 
- Indigo 
- Onderwijsinstellingen 
- Ondernemersverenigingen 
- Bewonersorganisaties (wijk- en dorpsraden) 
- Zeeuwse gemeenten 

3.5 Flankerend beleid 
 
Raakvlakken met veiligheid zijn te vinden binnen diverse beleidsvelden. De beleidsvelden die deze 
raakvlakken hebben worden ook wel flankerende beleidsprocessen genoemd. Voor duidelijke 
afgebakende kaders zijn deze beleidsprocessen hieronder opgesomd (niet uitputtend). 
 

- Gemeente Hulst (2013): Nota Damoclesbeleid  
- Gemeente Hulst (2012): Beleidsnota toepassing Wet BIBOB 2012 
- Gemeente Hulst (2007): Nota Seksinrichtingen 
- Gemeente Hulst (2005): Evenementen nota 
- Gemeente Hulst (2007): Nota Integraal Horecabeleid 



 

22 
 

- Gemeente Hulst (2014): Beleidsregel aanpak overlast (Wet Maatregelen Bestrijding  
                                               Voetbalvandalisme en Ernstige Overlast; Wet MBVEO) 

- Gemeente Hulst (2006): Convenant ‘Veilig Uitgaan in Hulst’ 
- Gemeente Hulst (2010): Convenant ‘Veilig Ondernemen Hulst’ 
- Gemeente Hulst (2007): Nota Jeugdbeleid in relatie tot de WMO  
- Gemeente Hulst (2014): Beleidsnota jeugdhulp (wordt onder collectieve      

                                               voorzieningen WMO gebracht) 
- Gemeente Hulst (2009): Algemene Plaatselijke Verordening (in 2014 vernieuwen) 
- Gemeente Hulst (2013): Brandbeveiligingsverordening 
- Gemeente Hulst (2011): Gemeentelijk Verkeersveiligheidsplan 
     

Regionaal beleid: 
 

- Gemeenten, OM en politie: Regionaal beleidsplan Zeeland-West-Brabant 2014-2015 
(samen werken aan veiligheid) 

- VRZ en Zeeuwse gemeenten: Regionaal Zeeuws Crisisplan 2011 – 2015 en GRIP regeling  
- VRZ (2010):   Uitvoeringskader interdisciplinaire advisering en coördinatie  

    grote evenementen 
- Zeeuws-Vlaanderen:  Projectplan Jeugd en Alcohol Zeeuws-Vlaanderen 2011-2015 
- Zeeuws-Vlaanderen:  Regionaal Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering       

                                               van de Drank- en Horecawet 
- Zeeuws-Vlaanderen:  Activiteitenplan 2014 Jeugd en Alcohol  

 
  



 

23 
 

4. Prioriteiten 
 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste vier (4) aandachtspunten voor het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid in de komende jaren. Na alle veiligheidsvelden te hebben geanalyseerd en 
geïnventariseerd zijn enkele veiligheidsproblemen naar voren gekomen waarbij de gemeente haar 
inzet gaat aanpassen of intensiveren. In dit deel wordt aangegeven welke prioriteiten het zijn, wat 
voor inzet daarbij passend is en welke ambitie daarbij hoort. De precieze invulling van deze 
prioriteiten vind plaats in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma.  
 

4.1 Leefbare en veilige wijken en buurten  
 
Beschrijving thema 
Bij het borgen van sociale veiligheid van wijken en buurten gaat het voornamelijk om de 
voorkoming en aanpak van overlast, verloedering en criminaliteit en het vasthouden en waar nodig 
verbeteren van het veiligheidsgevoel van de buurtbewoners. De inzet op dit thema raakt aan diverse 
aspecten van onze hoofdkoers (zie hoofdstuk 3), die kortweg betrof het verminderen van overlast. 
Binnen dit thema richten we ons in het bijzonder op het borgen van een effectieve infrastructuur 
voor regievoering en samenwerking in en met de wijken, de borging en waar nodig verbetering van 
fysieke en sociale kwaliteit, voortzetting van het project Buurtbemiddeling, het betrekken van 
bewoners via wijk- en dorpsraden en de aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen. 

Hoofdlijnen van de aanpak 2014 – 2018 
 
Aanpak fysieke kwaliteit 
Fysieke kwaliteit van de woonomgeving – verloedering, vernieling, inrichting – is een cruciaal 
onderdeel van de aanpak van de veiligheid en leefbaarheid van de wijken en buurten: een 
verloederde buurt genereert onveiligheidsgevoel en kan leiden tot afnemende betrokkenheid van 
bewoners bij de woonomgeving (sociale controle) en nieuwe criminaliteit. Blijven inzetten op een 
goed kwaliteitspeil van de fysieke woonomgeving is van belang. Dit doen wij vanuit ons programma 
“Schoon, heel, veilig’. Voornamelijk in de omgeving van de supermarkt rondom de twee locaties van 
het Reynaertcollege ondervinden buurtbewoners geregeld overlast van zwerfvuil. Veel leerlingen 
van genoemd college bezoeken de supermarkt en laten hun afval op straat achter. Het is zaak hier 
in gezamenlijkheid met het Reynaertcollege, wijkraad en eigenaar van de supermarkt kort op te 
zitten. Verder wordt overlast ervaren van veel zwerfafval op en nabij de skatebaan in het Havenfort 
en in het park aldaar. 
Verder zullen kleine vernielingen in de openbare ruimte binnen 5 werkdagen  worden hersteld en 
zullen deze herstelkosten ook periodiek worden gepubliceerd. De schade wordt daar waar mogelijk 
verhaald op de daders.  
Door het ontwikkelen van een zgn. ‘vandalismemeter’ kan wellicht, in samenspraak met de politie, 
beter en sneller worden ingespeeld op tijd en plaats van gepleegde vernielingen en kan inzet 
effectiever plaatsvinden. 
In het kader van de overlast van hondenpoep is de afgelopen jaren een werkgroep aan de slag 
gegaan om te kijken of met beperkte middelen succesjes kunnen worden geboekt. Het is in ieder 
geval duidelijk dat een aanpak van het probleem niet eenvoudig is. Enige voorstellen die zijn 
gedaan: 

- Proef met 3 honden uitlaatterreinen (zijn niet overal positief ontvangen); 
- Tijdens de planvorming rekening houden met behoefte aan uitlaatterreinen; 
- Handhaving (zeer lastig – verbaliseren enkel op “heterdaad”); 
- Aanwijzen (informeel) van uitlaatplaatsen en deze laten schoonmaken door een 

hondenpoepzuiger 
 
Aanpak sociale kwaliteit 
Sociale kwaliteit heeft vooral betrekking op de preventie en aanpak van woonoverlast, drugsoverlast 
en overlast van problematische individuen. In de periode 2011-2015 is in de gemeente gestart met 
het project buurtbemiddeling. Jaarlijks worden ongeveer 40 zaken behandeld. De stuurgroep 
buurtbemiddeling komt jaarlijks bij elkaar om het project te evalueren en zaken af te stemmen. De 
gemeente Hulst, de politie, de Woonstichting Hulst en Woongoed Zeeuws-Vlaanderen zijn partners. 
 



 

24 
 

Wijk- en dorpsraden hebben een signaleringsfunctie. Zaken die zij waarnemen zullen zij zelf 
melden. Ook maken zij melding van zaken die door inwoners van hun dorp of wijk bij hun worden 
aangedragen. Eens in de zoveel tijd zullen deze zaken worden meegenomen in het regulier overleg 
dat de kernwethouder heeft met zijn of haar dorps- of wijkraad. 
Verder zal tijdens de jaarvergaderingen het onderwerp integrale veiligheid aan bod komen.  
 
Onderwerpen op het gebied van sociale veiligheid krijgen ook een plek in de stuurgroep 
leefbaarheid. Dit platform leent zich meer voor de algemene zaken op het gebied van sociale 
veiligheid, dan incidenten waarvoor een snelle aanpak is vereist. Zo zullen ook 
leefbaarheidsplannen van dorps- en wijkraden die de sociale veiligheid in het dorp of de wijk 
vergroten behandeld worden in dit platform. Voor dergelijke leefbaarheidsplannen is een 
werkbudget van de Stuurgroep Leefbaarheid beschikbaar. Ook zal er gezocht worden naar externe 
financiële bronnen om leefbaarheidsplannen te realiseren. 
 
Verder is een sterke toename te zien in de zogenaamde ‘overlast door gestoord/overspannen 
persoon’. Ook landelijk is hierover recent bericht. Naar alle waarschijnlijkheid is dit, mede, te 
wijten aan het feit dat steeds meer mensen alleen wonen en dat mensen moeilijker een beroep 
kunnen doen op psychische hulp. Verder is Emergis / OGGz genoodzaakt om bezuinigingen door te 
voeren. Goed overleg met Emergis en het Veiligheidshuis omtrent overlastveroorzakers is van 
belang. 
Onverminderde aandacht voor dit item is dus nodig.  
 
Betrekken bewoners bij aanpak veiligheid en leefbaarheid 
Bewoners zijn een belangrijke en invloedrijke factor ten aanzien van veiligheid en leefbaarheid in 
de buurt. Zij zitten ‘dicht bij het vuur’ en kunnen ook informeel veel betekenen, maar dan zullen 
zij wel effectief betrokken moeten worden. Instrumenten hiervoor zijn b.v. schoonmaakacties, 
buurtbemiddeling, voorlichting tijdens jaarvergaderingen van wijk-en dorpsraden en Burgernet. 
Verder worden buurtbewoners gestimuleerd om verdachte situatie te melden bij de politie of de 
gemeente. 
 
Toezicht en handhaving 
Naast sociale controle door bewoners is ook fysiek toezicht nodig. Dit wordt uitgevoerd door de 
politie, door gemeentelijke toezichthouders en door de parkeercontroleurs welke ook Bijzonder 
Opsporings Ambtenaar (BOA) zijn. Sommige lichte verkeersovertredingen en enkele andere feiten, 
zoals toezicht op de hondenbezitters, kunnen door de BOA’s worden afgedaan. Ook zijn zij de ‘ogen 
en oren’ van de gemeente. 
 
Aanpak specifieke criminaliteitsfenomenen 
Ook specifieke vormen van criminaliteit zijn aan de orde. Deze dienen, zowel repressief als 
preventief, in gezamenlijkheid met andere diensten cq organisaties te worden opgepakt. Onze 
bijzondere aandacht hebben de delicten woninginbraken en heling. Overigens worden deze delicten 
ook genoemd in het jaarplan 2014 van het Regionaal Beleidsplan van de eenheid Zeeland West-
Brabant. 
Ook cruciaal in deze aanpak is de zgn. veelplegersaanpak ofwel de Persoons Gebonden Aanpak 
(PGA). Veelplegers zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de vermogenscriminaliteit. 
Rondom deze aanpak, welke in 2011 een start kende, heeft zich in 2013 een verandering 
voorgedaan. Doordat de aanpak van woninginbraken als een van de prioriteiten werd gezien, heeft 
de veelplegersaanpak zich geconcentreerd rondom de zgn. WOS (Woninginbraken, Overvallen en 
Straatroof)  feiten, ook wel High Impact Crimes genoemd.  
Naast de juridische en op hulpverlening gerichte zorg- en veiligheidsaanpak zal er ook een 
bestuursrechtelijke en eventueel fiscale aanpak worden toegepast om zo te komen tot een cirkel 
die zich sluit om het individu. Slimme samenwerking is de sleutel om een omslag te weeg te 
brengen in de aanpak van de vaak jonge criminelen (en hun gezinsomgeving) als het gaat om deze 
zgn. WOS feiten.  
Onlangs is binnen het Veiligheidshuis Zeeland een coördinator namens de Zeeuwse gemeenten 
aangesteld.  
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Vergunningen en afdeling Samenleving (WMO) 
Politie: Basis Team Zeeuws-Vlaanderen en bureau Hulst 
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Openbaar Ministerie 
Zorg- en welzijnsinstellingen 
Woningcorporaties 
Bewoners: wijk- en dorpsraden 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
Veiligheidshuis Zeeland 
 
Budget  
 
onderdeel van de aanpak structureel incidenteel Programmabegroting 
Contributie Veiligheidshuis € 10.755,--  

(€ 0,392 p/i) 
 6.140.01.02/34335 

Houdgreep € 10.280,--  6.140.00.03/34335 
Nazorg gedetineerden € 7.003,57  6.620.02.10/34394 
Burgernet € 1.198,--  6.140.00.01/34337 
Buurtbemiddeling € 15.000,--  6.140.01.02/ 

€ 7.500,-- Woongoed Z-Vl 
€ 7.500,-- Woonstichting Hulst 

Schoon, heel en veilig. Extra inzet 
ruimen zwerfafval omgeving 
middelbare scholen 

  € 7.500  
(2013-
2016) 

 

Ruimen hondenpoep (honden uitlaat 
terreinen) 

 € 10.000,-- Ihkv zwerfafvalvergoeding 
2013 

Stuurgroep leefbaarheid € 13.320,--  6.002.11.01/42593 
Bijdrage Anti Discriminatie Bureau 
Zeeland (ADB) 

€ 11.271,--  6.620.00.85/42593 

 
Doelstelling 
Creëren en borgen van de randvoorwaarden voor veiligheid en leefbaarheid in al onze wijken, voor 
alle bewoners. Hiertoe optrekken met alle wijk- en dorpsraden en de individuele bewoners door het 
geven van voorlichting op het gebied van veiligheid en het stimuleren van deelname aan Burgernet 
en het melden van verdachte situaties. 
 
 

4.2 Aanpak jeugdproblematiek 
 
Beschrijving thema 
Kinderen, pubers en adolescenten hebben een gezonde neiging om te experimenteren. Bij 
jeugdoverlast’ dient het hele spectrum van pro-actie, preventie en repressie te worden bezien. 
Voor een groot aantal jongeren is het voldoende als ze eenmaal een (HALT)straf opgelegd krijgen. 
Bij opgroeien horen grenzen verkennen. Als het gaat over strafbaar gedrag spreken we over 
jeugdcriminaliteit. Maar ook voorafgaand aan strafbaar gedrag bestaat de kans dat in de omgeving 
de eerste signalen al zichtbaar worden. Vroegtijdige inzet op gezins-, school- en wijkniveau kan 
bijdragen om proactief te reageren op deze eerste signalen. Binnen het thema ‘aanpak’ is van 
belang dat niet enkel naar de jongere wordt gekeken, maar ook naar de gezinssituatie en naar de 
broertjes en zusjes. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
Vast staat dat de beleids- en regievoering, afstemming en coördinatie op diverse deelthema’s 
binnen deze aanpak verbeterd dient te worden. Dit heeft te maken met de recent afgesproken 
afstemming tussen Zorg en Veiligheid, zowel binnen de gemeenten als in Zeeland (inclusief het 
Veiligheidshuis Zeeland). 
Verder dienen diverse instrumenten en instituties, zoals de shortlistmethodiek ten aanzien van 
jeugdgroepen (zgn. BEKE groepen), de zgn. veelplegersaanpak, het project Veilige School, de 
samenvoeging van het Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHK) en het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) tot het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
(AMHK) en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) verder vorm worden gegeven cq te worden 
geëffectueerd. Dit heeft zowel te maken met veranderde wetgeving (Wet maatschappelijke 
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ondersteuning) en een nieuw beleidskader voor de veiligheidshuizen (vanaf 2013) als met de 
vorming van de nieuwe Politieregio Zeeland West-Brabant vanaf 2012. 
In het kader van het project Veilige School wordt gestreefd naar het opstellen van een convenant 
schoolveiligheid. Hierover worden gesprekken gevoerd met en tussen de Zeeuws-Vlaamse 
gemeenten, het Regionaal Bureau Leerplicht, het ROC en de scholen voor voortgezet onderwijs in 
Zeeuws-Vlaanderen. 
Verder dienen in het kader van de nieuwe Jeugdwet samenwerkingsafspraken worden gemaakt 
tussen de Raad van de Kinderbescherming en de Zeeuwse gemeenten. In dit protocol 
(Samenwerkingsprotocol Jeugdhulp en het gedwongen kader)  is ook een rol weggelegd voor de 
burgemeester. 
In het kader van dit protocol wordt ook gewerkt aan een werkwijzebeschrijving ‘Drang en dwang in 
de Zeeuwse Zorg voor jeugd’. 
 
De Stichting Hulst voor Elkaar heeft begin 2014 een straathoekwerker aangesteld, welke kan worden 
ingezet op de door de politie Zeeland in de wijkscan genoemde zgn. ‘jeugdoverlastlocaties’ in 
Hulst. Over de inzet van deze straathoekwerker dienen in overleg met de Stichting Hulst voor 
Elkaar, de politie Hulst en de gemeente Hulst goede afspraken te worden gemaakt. 
 
In de preventieve sfeer wordt verder ingezet en doorgegaan met voorlichting (Preventie4U en 
Indigo) op de basisscholen en op de beide locaties van het Reynaertcollege in de gemeente Hulst op 
het gebied van alcohol en drugspreventie en in het kader van het ‘schoon en heel beleid’ 
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdelingen Vergunningen en Samenleving 
Zeeuwse gemeenten 
Politie: Basis Team Zeeuws-Vlaanderen en Veiligheidshuis 
Openbaar Ministerie 
Onderwijs 
Maatschappelijk werk organisaties 
Stichting Hulst voor Elkaar: straathoek werker 
Veiligheidshuis Zeeland: casusoverleggen jeugd en ASHG 
College Zorg en Welzijn (CZW bureau) 
 
Budget 
 
onderdeel van de aanpak structureel incidenteel Programmabegroting 
Straathoek werker   Via Stichting Hulst voor 

elkaar 
Komma   Idem 
Jeugdmonitor € 1.290  6.630.01.11/34335 

 
Doelstelling 
Begeleiden en voorkomen van jongeren die in een risicovolle omgeving (dreigen) te verkeren en hen 
door middel van een samenhangende integrale aanpak weer goed op koers brengen in hun 
ontwikkeling tot maatschappelijk verantwoorde burgers. 
 
 

4.3 Veilige thuissituatie: aanpak huiselijk geweld 
 
Beschrijving thema 
Huiselijk geweld is geweld wat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer en niet direct zichtbaar is 
voor de omgeving, maar op grote schaal voor komt. Het gaat om een van de omvangrijkste 
geweldsvormen in onze samenleving. 
De term ‘huiselijk’ verwijst dus naar de relatie tussen de betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan 
om geweld tussen (ex-)partners, tussen ouder en kind of overige familieleden. Bij huiselijk geweld is 
er altijd sprake van een machtsverschil tussen de dader en het slachtoffer, bijvoorbeeld tussen man 
en vrouw of tussen ouder(s) en kind. Slachtoffers van huiselijk geweld zijn meestal vrouwen en 
kinderen, zij zijn de meest kwetsbare groep. Maar ook mannen en ouderen krijgen te maken met 
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huiselijk geweld. Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het 
gezinssysteem als normaal wordt ervaren. 
Huiselijk geweld kan grote gevolgen hebben, op korte en lange termijn, voor slachtoffers en 
getuigen. De gemeente heeft een belangrijke rol in de voorkoming en aanpak van huiselijk geweld. 
Instrumenten zijn de Wmo, regierol van de gemeente en de Wet tijdelijk huisverbod (Wth). 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
Vanaf 2015 zullen gemeenten gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Deze verantwoordelijkheid staat omschreven in de WMO en zal met 
een wetswijziging nog explicieter worden gemaakt. In het kader van de nieuwe Jeugdwet worden 
gemeenten vanaf 2015 ook grotendeels verantwoordelijk voor de jeugdzorg.  
Om te zorgen voor meer samenhang in beleid dient er Zeeuws breed een gemeenschappelijke visie 
te zijn op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van preventie, opvang 
(veiligheid), herstel tot nazorg.  
We zetten in op de verdere versterking en borging van onze rol als gemeente als mede regisseur in 
de aanpak van huiselijk geweld, in relatie tot onze uitvoeringspartners (op dit moment nog in het 
bijzonder het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld /ASHG), maar ook in relatie tot de 12 andere 
Zeeuwse gemeenten. Daarnaast continueren we onze huidige aanpak rond het tijdelijk huisverbod. 
Momenteel geven we ook mede regie aan de regiovisie tot (om)vorming van het ASHG tot een Advies 
en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling/AMHK).  
In het kader van de transitie jeugdzorg zal het ASHG en het Advies  en Meldpunt 
Kindermishandeling/AMK vanaf 1 januari 2015 worden samengevoegd tot het AMHK. 
 
Meer specifieke aandachtspunten ten slotte in onze aanpak va huiselijke geweld in de komende tijd 
zijn: 

- Politie en crisisdienst gaan bij zwaardere zaken samen ter plaatse; 
- Grotere doorzettingsmacht (als gevolg van wijziging Wmo) voor procesregisseurs ASHG in 

het Veiligheidshuis; 
- Uitvoeringsafspraken maken tussen samenwerkingspartners en gemeenten waarin 

verantwoordelijkheden en taken van de lokale teams, het AMHK, procesregisseurs en 
casusregisseurs duidelijk zijn. Afstemming en uitwisseling van informatie tussen de zorg en 
strafrechtketen is noodzakelijk. Indien nodig zal contact worden opgenomen met de 
Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid (AOV) van de desbetreffende gemeente. Via deze 
weg wordt de burgemeester geïnformeerd.  

 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Samenleving en Vergunningen (AOV) 
Centrum Jeugd en Gezin Hulst 
Stichting Hulst voor Elkaar 
Politie: Basis Team Zeeuws-Vlaanderen en Veiligheidshuis 
Openbaar Ministerie 
Veiligheidshuis Zeeland: Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)  
College Zorg en Welzijn (CZW bureau) 
 
Budget 
 
Uitgangspunt bij het vormgeven van de actiepunten uit deze visie is het beschikbare budget. Het 
huidige budget voor het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) valt op dit moment binnen 
de middelen van Bureau Jeugdzorg die afkomstig zijn van de provincie. Deze middelen worden per 1 
januari 2015 overgeheveld naar het gemeentefonds van alle Zeeuwse gemeenten. Bij de 
overheveling van het budget voor het AMK dient rekening te worden gehouden met een korting (4% 
in 2015, 6% in 2016 en 4% in 2017). Doordat de aanpak verandert, dit geldt in zijn algemeenheid 
voor de Jeugdzorg, ontstaat er op bepaalde elementen mogelijk een effectiviteitswinst. In de 
toekomst dient aandacht te zijn voor de verdeling hiervan. 
 
onderdeel van de 
aanpak 

structureel incidenteel Programmabegroting 

Maatschappelijke 
opvang 
(vrouwenopvang, sociale 

€ 47.462,--  6.620.00.33/42431 
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pensions, opvang voor 
jongeren) 
Bijdrage ASHG € 2.976,--  6.620.00.31/34316 

 
Doelstelling 
Primaire doelen: 

• Het voorkomen van geweld of mishandeling; 
• Het duurzaam beëindigen van het geweld of de mishandeling als dit toch heeft 

plaatsgevonden; 
• Het beperken van de schadelijke gevolgen van het geweld of de mishandeling; 
• Indien noodzakelijk is er veilig onderdak. Een plek om tot rust te komen en hulp om weer 

aan een nieuwe toekomst te bouwen. 
 
 

4.4 Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 
 
Beschrijving thema 
Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in 
gemeenten en die in bepaalde mate gebruik of misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen en 
beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake kan zijn van verwevenheid van 
onder- en bovenwereld en van witwassen. Denk hierbij aan drugshandel, vastgoedfraude en 
mensenhandel. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
In het kader van de door het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) uitgevoerde 
‘Quickscan Informatiepositie en Bestuurlijke Weerbaarheid’ bij de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten 
worden de komende jaren in totaal drieëntwintig (23) aanbevelingen opgepakt. Het gaat dan met 
name om aanbevelingen op het gebied van : informatiepositie, bestuurlijke weerbaarheid, 
drugshandel, vermogenscriminaliteit, witwassen/vastgoed en mensenhandel. 
De informatiepositie heeft hierbij de eerste prioriteit en wordt in het laatste kwartaal van 2014 
aangepakt. De overige aanbevelingen (die voor alle Zeeuws-Vlaamse gemeenten van toepassing zijn) 
zullen de komende jaren in volgorde van prioritering in gezamenlijkheid met de drie Zeeuws-
Vlaamse gemeenten worden opgepakt.  
Om georganiseerde criminaliteit goed en succesvol aan te kunnen pakken is het noodzakelijk om 
een zo volledig mogelijk beeld te vormen van criminele netwerken. Op basis van een integraal 
opgesteld beeld van de netwerken kunnen gericht keuzes worden gemaakt om deze aan te pakken. 
Dit kan direct gericht op het netwerk zelf zijn, maar netwerken kunnen ook worden geraakt door de 
aanpak van vitale knooppunten als faciliteerders en gelegenheden. 
Het is daarom dat  het RIEC zeer recent in opdracht van het Districtscollege Zeeland is gestart met 
de uitvoering van het ondermijningsbeeld voor de provincie Zeeland. De andere districten in de 
politieregio Zeeland West-Brabant zijn Zeeland hierin voorgegaan. 
De gemeenten in Zeeland worden intensief betrokken bij het opstellen van het ondermijningsbeeld. 
Het gaat dan om verzamelen van informatie, invullen van enquêtes en het ondergaan van 
interviews. 
De resultaten van het ondermijningsbeeld  worden begin 2015 gepresenteerd. 
Bij de aanpak van criminele netwerken zullen gemeenten nadrukkelijk worden betrokken en de 
regie dienen te voeren voor wat betreft het samen roepen van organisaties en het uitwisselen van 
informatie in het Veiligheidshuis Zeeland (informatieplein) 
De Taskforce Brabant Zeeland zal in het kader van haar programma 2014-2016 alle gemeenten in 
Brabant Zeeland ondersteunen en daartoe de volgende concrete activiteiten ondernemen: 

- Inrichten van integrale (actie)programma’s op een aantal dominante thema’s te weten 
hennep, synthetische drugs en Outlaw Motorcyclegangs. Specifieke aandacht voor zeehavens 
is tevens van belang;  
N.B. voor wat betreft de zeehavens in de politieregio Zeeland West-Brabant is een 
specifieke driehoek in het leven geroepen alwaar de acties op het gebied van 
georganiseerde criminaliteit worden besproken. 

- Er komt een separatie programmalijn om de samenwerking met België een impuls te geven; 
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- Het Integraal Afpakteam Brabant voert acties uit op het thema overstijgende element 
‘afpakken vermogen’; 

- Monitoring vindt plaats op zowel de behaalde effecten (de ontwikkelingen in de criminele 
industrie) en de behaalde actieresultaten, als ook op het verloop van de wijze van werken 
in al haar facetten om bijsturen en uitleren mogelijk te maken. In beginsel wordt 
voortgebouwd op de bestaande structuren (RIEC en integrale Stuurploegen) 

 
Betrokken partijen 
Gemeente: alle gemeentelijke afdelingen 
Politie: Politie Zeeland  
Veiligheidshuis Zeeland: Officier van Justitie en Informatieplein 
Openbaar Ministerie 
RIEC 
Sociale zaken (ministerie) 
Belastingdienst 
                
 

onderdeel van de 
aanpak 

structureel incidenteel Programmabegroting 

Bijdrage RIEC € 11.250,--  6.140.01.02/34335 
Bijdrage Taskforce 
Brabant Zeeland 

Ongeveer  
€ 11.250,-- 

 Nog niet op begroting 
opgenomen 

 
Doelstelling 

- Het bestuurlijke instrumentarium inzetten om de bewegingsruimte voor georganiseerde 
criminaliteit in Hulst te minimaliseren; 

- Voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit misbruik maakt van de gemeentelijke 
dienstverlening. 
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5 Overige veiligheidsthema’s 
 
In dit hoofdstuk werken we de zgn. ‘overige veiligheidsthema’s uit. Bij elk thema wordt weer 
ingegaan op de hoofdlijnen van de aanpak in de periode 2014-2018, de betrokken partijen, de 
begroting en de doelstelling. 
 

5.1 Veilig winkelgebied en veilige bedrijventerreinen 
 
Beschrijving thema 
Op bedrijventerreinen of in winkelgebieden kunnen zich verschillende vormen van criminaliteit of 
onveiligheid voordoen. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij maar ook om 
(jeugd)overlast, vernielingen, inbraken en overvallen. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere 
tekenen van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden. Verder gaat het binnen dit thema ook 
over inrichting en onderhoud van terreinen, verkeersveiligheid en brandveiligheid. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
Onze aanpak op dit veiligheidsthema is in de afgelopen jaren geïntensiveerd met het behalen van de 
1e en de 2e ster van het Hoofd Bedrijfschap Detailhandel (HBD) voor het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Winkelgebied binnenstad Hulst. We zetten die koers dan ook voort in de komende tijd, 
maar dan zonder hulp van het HBD. De bedrijfschappen zijn vanwege bezuinigingen opgeheven. 
Waarschijnlijk wordt ondersteuning voortgezet vanuit het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid, 
maar zullen niet alle pakketten (instrumenten) meer worden aangeboden. 
We zetten de koers de komende tijd voort en daarin zijn de volgende uitgangspunten te 
onderscheiden: 

- Samenwerking met alle relevante partijen, zowel publiek als privaat, waarbij de diverse 
actoren elk hun verantwoordelijkheid nemen; 

- Gebruik maken van de landelijke voorhanden zijnde kennis en instrumenten op dit terrein 
(instrumenten van het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied en Bedrijventerrein). 

 
De situatie nu is op dit moment dat voor het winkelgebied Hulst binnenstad twee sterren in de 
wacht zijn gesleept. De wens is om onder de vlag van de Ondernemers Vereniging Hulst Binnenstad 
(OVHB) het convenant Hulst Veilig Winkelen uit te breiden naar alle ondernemersverenigingen in de 
gemeente Hulst (inclusief Bedrijventerrein). 
 
Accenten in onze aanpak in de periode 2014-2018 zijn: 

- Samenwerking met de OVHB voortzetten en deze uitbreiden naar de andere 
ondernemersverenigingen in de gemeente; 

o De ontwikkeling en uitrol van Hulst Alert (SMS waarschuwingsdienst) heeft hierbij 
voorrang 

- Invoeren van het (collectief) winkelverbod bij alle aangesloten winkeliers en daartoe een 
beheerder aanstellen van de OVHB; 

- 1x per jaar een preventieavond voor de winkeliers, ondernemers bedrijven en/of bewoners 
organiseren in het kader van vermogenscriminalitieit; 

- In het leven roepen van een bezwarencommissie welke eventuele bezwaren tegen een 
opgelegd collectief winkelverbod behandeld (deze was voorheen belegd bij het HBD). 

 
Op 4 juni 2014 is in de regio Zeeland-West-Brabant de Stichting Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (RPC) opgericht. Deze stichting zet zich in om in de preventieve sfeer de 
criminaliteit gericht tegen het bedrijfsleven terug te dringen. Met de oprichting van dit RPC (waarin 
vertegenwoordigers van politie, OM, Mkb, Vereniging Zeeuwse gemeenten en de Havensecurity van 
de regionale zeehavens) wordt ingespeeld op de oproep van de Minister van Veiligheid & Justitie om 
te komen tot een landelijk netwerk van RPC’s, waarvan de werkgebieden overeen komen met die 
van de politie. 
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Vergunningen (AOV) en Ruimtelijke Ordening (economische zaken) 
Politie: Basis Team Zeeuws-Vlaanderen 
VRZ: Brandweer 
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Ondernemersvereniging Hulst Vestingstad 
Alle ondernemersverenigingen in de gemeente 
Regionaal Platform Criminaliteits  beheersing 
 
 
Budget 
 

onderdeel van de aanpak structureel incidenteel Programmabegroting 
Organiseren 
voorlichtingsavond 
winkeliers / ondernemers 
bedrijventerreinen 

 € 500,-- 6.320.00.01/34394 

 
Doelstelling 
Verdere borging, uitrol en waar nodig verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in de 
winkelgebieden en op de bedrijventerreinen in Hulst. 
 
 

5.2 Veilig uitgaan en veilige evenementen 
 
Beschrijving thema 
De gemeente Hulst kent een rijk aanbod van horeca en evenementen. De gemeente is bourgondisch 
en de inwoners vieren het leven. De horeca en de vele evenementen trekken veel bezoekers naar de 
binnenstad van Hulst en de omliggende kernen. Verder is een groot aanbod van 
uitgaansgelegenheden en evenementen bevorderlijk voor de leefbaarheid van onze gemeente. 
Tegenover positieve effecten staan ook mogelijke negatieve effecten: aantastingen van veiligheid 
zoals overlast, vernielingen en uitgaansgeweld. Dit betreft verschijnselen die onze maximale 
aandacht hebben en houden. Als gemeente hebben we de regie (ook middels het instrument 
vergunning) over het inperken en zoveel mogelijk voorkomen van overlast en geweld. In onze 
beleidskaders ten aanzien van uitgaan en evenementen vormt dit een belangrijk aandachtspunt. Dit 
werkt ook door in onze regelgeving, controle, handhaving en andere maatregelen. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
De belangrijkste hoofdlijn voor de komende jaren is dat we het veiligheidsaspect zo goed mogelijk 
gestalte blijven geven in beleid, regelgeving en uitvoering. Van groot belang in onze aanpak is de 
samenwerking met de publieke en private partners. Uitgangspunt is dat de veiligheid rond uitgaan 
en evenementen een gezamenlijke verantwoordelijkheid betreft, waarbij de gemeente primair 
kaderstellend, randvoorwaardenscheppend en controlerend optreedt en de ondernemers en 
organisatoren van evenementen afgesproken maatregelen doorvoeren. 
 
Accenten in onze aanpak ten aanzien van veilig uitgaan zijn de volgende: 

- Voortzetting en het streven van uitbreiding naar sportkantines van het convenant Veilig 
Uitgaan; 

- Specifiek onze aandacht hebben de verschijnselen horeca overlast, vernielingen rond 
(s)looproutes en uitgaansgeweld 

- Het sluitingstijdenbeleid zal worden gecontinueerd 
 
Accenten in onze aanpak ten aanzien van de veiligheid rond evenementen zijn: 
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Vergunningen en Samenleving 
Veiligheidsregio Zeeland (brandweer en GHOR): taakgroep Grote Evenementen 
Politie: Basisteam Zeeuws-Vlaanderen  
Openbaar Ministerie 
Ondernemers: horeca en organisatoren evenementen 
 
Budget 
 
Enkel personele capaciteit 
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Doelstelling 
Randvoorwaarden in stand houden en creëren zodanig dat de horecaondernemers en 
evenementenmakers via positieve impulsen hun bijdrage kunnen blijven leveren aan de veiligheid 
en leefbaarheid van Hulst. 
 

5.3 Jeugd, alcohol en drugs  
 
Beschrijving thema 
De jongeren in Zeeland drinken, net zoals in de rest van Nederland, te vaak, te veel en te vroeg. Dit 
heeft gevolgen voor de gezondheid van jongeren – alcohol en drugs verstoort de ontwikkeling van de 
hersenen en andere organen – maar ook gevolgen op het gebied van openbare orde en veiligheid. 
Alcohol en drugs zijn, zeker bij hoge inname, een niet te onderschatten aanjager van geweld en 
vandalisme en een belangrijke veroorzaker van verkeersongevallen. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
De preventie van alcoholmisbruik vergt een stevige en langdurige, integrale aanpak. Sinds enige 
jaren zijn in Zeeland de krachten gebundeld en vormt de campagne “Laat ze niet (ver)zuipen” het 
kloppend hart van deze samenwerking. 
Voor de komende jaren zijn de volgende hoofdaccenten benoemd in de aanpak van alcoholgebruik 
door jongeren onder de 18 jaar: 

- Continuering samenwerking op het gebied van alcoholpreventie voor jongeren onder de 
paraplu van ‘Laat ze niet (ver)zuipen’ door de 13 Zeeuwse gemeenten, de GGD, Indigo 
Zeeland, Politie Zeeland West-Brabant en andere partners; 

- Gezamenlijk optrekken door de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten in het kader van preventie 
en handhaving (voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet). 

Activiteitenplan komende jaren (3 pijlers): 
Pijler Educatie&Bewustwording: 

- Ouders en scholen: stapavonden voor ouders, informatieavonden, schoolbeleid, uitgaan 
(inclusie Indigo preventie), frisfeest 

- Aanpak per kern 
- Aanpak sportkantines 
- Geen happy hours cq kortingsacties (bijlage “Regels verantwoord alcohol verstrekken in de 

horeca” (Convenant Veilig uitgaan in Hulst) 
Pijler Regelgeving & Handhaving: 

- Ontwikkeling model evenementenbeleid 
- Beperken alcoholreclame 
- Nieuw Drank- en Horecawet (DHw) – preventie en handhavingsplan 
- Halt-afdoening 

Pijler vroegsignalering 
- Hoe herken je risicovol alcoholgebruik bij jongeren 

  
In het najaar van 2015 zal er weer een Jeugdmonitor onderzoek plaatsvinden. Deze cijfers zullen 
begin 2016 beschikbaar zijn. Naast de cijfers uit de Jeugdmonitor zal dan ook gekeken worden naar 
andere monitorsystemen, zoals bijvoorbeeld politieregistratie, HALT instroom, cijfers alcoholpoli, 
eventueel beschikbare cijfers omtrent veiligheid op straat en café-verbodenregistratie. Tevens 
bestaat er de mogelijkheid om het draagvlakonderzoek van eind 2013, eind 2016 te herhalen waarin 
bijvoorbeeld ook het draagvlak onder ouders gemeten kan worden. 
Verder zullen in Zeeland de komende jaren ook zgn. ‘mystery shoppers’ worden ingezet in cafés en 
verkooppunten (o.a. supermarkt) om zodoende de naleving van de leeftijdgrens te kunnen 
monitoren.  
 
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Vergunningen en Samenleving 
Zeeuwse gemeenten 
Politie: eenheid Zeeland West-Brabant, Basis Team Zeeuws-Vlaanderen en Houdgreep 
RIEC 
Openbaar Ministerie 
Hulpverleningsorganisaties (bv Indigo) 
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CZW bureau (campagne “Laat ze niet (ver)zuipen”) 
GGD Zeeland 
RCF Kenniscentrum Handhaving 
 
 
Budget 
 

onderdeel van de aanpak structureel incidenteel Programmabegroting 
Preventie, deskundig- 
heidsbevordering drugs van 
Indigo 

€ 30.406,--  6.620.00.33/42431 

Preventie 4U € 21.265,--  WMO – Jeugdwerk 
ondersteunende organisaties 

Bijdrage ‘Laat ze niet 
verzuipen’ 

€ 3.609,06  6.714.00.01/34316 

 
 
Doelstelling 

- Het tegengaan en terugdringen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar 
- Het tegengaan van risicovol / schadelijk alcoholgebruik door jongeren van 18 tot en met 23 

jaar 

 

5.4 Verkeersveiligheid 
 
Beschrijving thema 
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in het 
algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, 
winkelgebied e.d.).  
Deze veiligheid wordt beïnvloed door onder meer fysieke factoren (infrastructuur) en het 
rijgedrag van verkeersdeelnemers. Onderscheiden kunnen worden objectieve verkeersveiligheid, 
subjectieve verkeersveiligheid en verkeers- en parkeeroverlast. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
In 2013 is het GVVP (gemeentelijk verkeersveiligheidsplan) vastgesteld. In dit plan is een 
inventarisatie gemaakt van de knelpunten in de gemeente en is de wegencategorisering opgesteld 
incl. de bijbehorende snelheidsregimes. 
Het is de bedoeling om in het MIP (Meerjaren Investerings Plan) jaarlijks geld op te nemen voor het 
uitvoeren van maatregelen uit het GVVP.  Daarnaast zullen bij projecten waarbij een herinrichting 
wordt uitgevoerd, de voor dat gebied geldende plannen en knelpunten in het project worden 
meegenomen. 
 
Veiligheid schoolomgevingen: Voor de scholen waar meldingen zijn m.b.t. verkeersproblemen en/of 
verkeersveiligheid wordt naar een passende oplossing gezocht. Dit is ook als zodanig opgenomen in 
het coalitie programma 2014-2015. 
 
Verkeerseducatie: hierbij gaat het onder meer om het praktisch verkeersexamen voor 
basisscholieren, het begeleiden van de kinderen bij de overgang van basis onderwijs naar voorgezet 
onderwijs m.b.t. de te rijden route en het geven van cursussen voor scootmobiel rijders.  
Deze en andere speerpunten op dit onderdeel worden in de komende tijd voortgezet. 
 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Openbare Ruimte, Gemeentewerken 
Politie: Basis Team Zeeuws-Vlaanderen en Verkeersteam eenheid Zeeland West-Brabant 
Provincie 
Onderwijsinstellingen 
 
Budget  
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Middelen worden geregeld via het MIP waarin jaarlijks wordt gekeken welke projecten/maatregelen 
er in aanmerking komen. 
 
Doelstelling  
Het verder verbeteren van de objectieve en subjectieve verkeersveiligheid in de gemeente Hulst, 
voor alle burgers en specifiek voor scholieren. 
 
Doelstelling (SMART) 
Over de aantallen verkeersslachtoffers zijn geen goede eenduidige gegevens bekend. Dit is vnl. te 
wijten aan het ontbreken van meldingen van ongevallen en de slechte registratie van ongevallen. 
Laatst bekende gegevens die geanalyseerd zijn, zijn opgenomen in het GVVP en van daaruit 
hieronder overgenomen. 
 
 

5.5 Brandweerzorg 
 
Beschrijving thema 
Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische 
brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met 
horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. Om de 
brandveiligheid te borgen zien gemeente en brandweer toe op pro-actie en preventie en geeft zij 
voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) 
van branden en het verlenen van hulpverlening. Als er zich incidenten voordoen verleent de 
brandweer hulp (bevrijding van slachtoffers), blust men de brand en verricht men technisch 
(brand)onderzoek. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
De analyse wijst uit dat er enkele verbeterpunten / mogelijke beleidsversterkingen zijn op dit 
veiligheidsveld: 

− Advisering en toezicht op kampeerterreinen en jachthavens in de komende jaren richten op 
de AMvB “Overige plaatsen” die in 2014/2015 van kracht zal worden; 

− Implementatie van vernieuwde repressie volgens “Maatwerk brandweerzorg” op basis van de 
risicoprofielen van de gemeente Hulst en de regio Zeeland. (hierbij moet worden 
aangetekend dat op dit moment “Maatwerk brandweerzorg” zich nog in de 
besluitvormingsfase bevindt. Maatwerk brandweerzorg is een afgeleide van RemBrand wat 
zich specifiek richt op de opkomsttijden van de brandweer); 

− Bevorderen van zelfredzaamheid van instellingen en burgers dor de campagne “Brandveilig 
leven” en risicocommunicatie en voorlichting; 

− Samenwerken tussen brandweer/VRZ en de gemeente om structureel de onechte en 
ongewenste brandmeldingen van automatische brandmeldinstallaties terug te dringen. De 
gemeente zet zich hiervoor pro-actief in om de installaties te laten voldoen aan minimaal 
de wettelijke eisen. 

 
Betrokken partijen 
Gemeente: afdeling Vergunningen 
VRZ 
Ondernemersverenigingen 
Zeeuwse gemeenten 
 
Doelstelling 
Beheersing van de fysieke veiligheidsrisico’s via pro-actie, preventie en minimalisering van de 
negatieve gevolgen van incidenten via preparatie, repressie en nazorg.  
 
 

5.6 Voorbereiding op rampenbestrijding 
 
Beschrijving thema 
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Bij een ramp of crisis heeft de gemeentelijke overheid plotseling een aantal taken om schade en 
leed voor de burgers zoveel mogelijk te beperken. Dit gebeurt in samenwerking met een aantal 
andere diensten en instellingen, zoals politie en brandweer. Deze taken worden samengevat als 
“Bevolkingszorg”. In veel gevallen zal deze zich ver over gemeentegrenzen uitstrekken. Om deze 
dienstverlening verder te kunnen verbeteren, professionaliseren en zo goed mogelijk te garanderen 
besloten de Zeeuwse gemeenten hier samen te gaan werken. 
In 2011 is het eerste Regionaal Zeeuws Crisisplan vastgesteld, dat kwam in de plaats van de 
gemeentelijke rampenplannen. Vervolgens is ook het uitwerken van de taken en processen, waarvan 
de gemeenten in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing verantwoordelijk zijn, 
regionaal opgepakt.  
Mede als gevolg van de nieuwe samenwerkingsverbanden die in het Zeeuwse worden aangegaan, 
zullen medewerkers bij een ramp of crisis waar nodig worden opgeroepen om ook in een andere 
gemeente hun werkzaamheden voor Bevolkingszorg te verrichten. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
Mede door het aanbieden van opleidingen, trainingen en oefeningen inzetten op het zo goed 
mogelijk voorbereiden van gemeentelijke medewerkers om zodoende te komen tot een verdere 
versterking van de gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie (4e kolom naast brandweer, politie 
en GHOR). 
 
M.b.t. de organisatorische aspecten: 
Waar nodig de organisatorische randvoorwaarden voor een effectieve voorbereiding op 
rampenbestrijding borgen en versterken. In het bijzonder aandacht voor de structuur in de ‘koude’ 
fase en de ‘warme’ fase. 

- Structuur in de ‘koude’ fase, de beheerstructuur. Ingezet wordt op het opzetten van een 
kennis- en beheerteam per thema (Communicatie, Publieke zorg, Evacuatie, Ondersteuning, 
Informatie en Omgevingszorg). Boven de kennis- en beheerteams hangt de ‘Regiegroep 
Bevolkingszorg’. De Coördinerend Gemeentesecretaris (welke deel uitmaakt van het 
Veiligheidsoverleg Kring gemeentesecretarissen) maakt deel uit van de Veiligheidsdirectie 
Veiligheidsregio Zeeland. 
De teams zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke voorbereiding van de processen binnen 
hun thema en voor de afstemming met de andere processen, zowel binnen Bevolkingszorg 
als met de partners; 

- Structuur in de ‘warme’ fase. Bevolkingszorg heeft een aparte structuur voor de inzet bij 
incidenten. Deze structuur kenmerkt zich door schaalbaarheid en is inzetbaar 
overeenkomstig de principes van het binnen de politie ontwikkelde knoppenmodel. Leidraad 
voor de inrichting van de organisatie vormt het takenpakket zoals dit is opgenomen in 
artikel 2.1.3 van het Besluit veiligheidsregio’s. 
Bevolkingszorg is onderdeel van de operationele hoofdstructuur en bestaat o.a. uit de 
volgende onderdelen: Het Commando plaats incident (CoPI), het Regionaal Operationeel 
Team (ROT) en het (Regionaal) Beleids Team (RBT) en de taakorganisaties Bevolkingszorg 
waar de verschillende processen weer onder vallen; 

- Voor wat betreft het jaarplan Bevolkingszorg zal worden aangehaakt bij de Planning & 
Control cyclus ‘systematiek’ van de Veiligheidsregio Zeeland. 

- Verder inzetten en borgen van het recent opgestarte piket voor de Officier van Dienst 
Bevolkingszorg (OVD-Bz) voor Zeeuws-Vlaanderen. 

- De kwaliteit van de benodigde faciliteiten voor effectieve rampenbestrijding; het gaat 
daarbij om de inrichting van de (nieuwe) crisisruimte voor het Gemeentelijk Beleids Team 
(GBT) en de actiecentra voor de (regionale) teams. 

 
M.b.t. planvorming: 
Onze planvorming zal eveneens op het vereiste peil blijven: 

- De procesplannen voor Bevolkingszorg houden wij actueel en stellen wij wat betreft 
systematiek en organisatie bij zodra nodig; een belangrijk rol hierin hebben de kennis- en 
beheerteams. Zij zijn verantwoordelijk voor de actualiteit en juistheid van de deelplannen; 

- De gemeente Hulst (en de regio) kent deelplannen/processen: Pers- en publieksvoorlichting, 
Verwanteninformatie, Opvang & Primaire Levensbehoeften, Uitvaartverzorging, Verplaatsen 
mens en dier, Milieubeheer, Ruimtebeheer, Bouwbeheer, Bestuursondersteuning, Preparatie 
Nafase, CRAS, Verslaglegging en CRIB; 
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- Het regionaal risicoprofiel is opgesteld in 2009 voor de termijn 2010 – 2014 en wordt 
jaarlijks geactualiseerd. Voor de termijn 2015-2019 zal in 2014 een herziend regionaal 
risicoprofiel door het bestuur van VRZ worden vastgesteld. De Zeeuwse gemeenten zullen 
bij dit proces betrokken worden. Voor dit proces is het van groot belang dat de benodigde 
gegevens op de risicokaart, waarvoor de gemeente Hulst als bevoegd gezag 
verantwoordelijk is, up to date en actueel zijn. Dit betreft de zgn. ‘kwetsbare objecten’, 
zoals bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven en de stoffen die in het Risicoregister 
Gevaarlijke Stoffen dienen te worden opgeslagen. Hierin staan met name gegevens over 
bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken. 

 
M.b.t. opleiding, training en oefening van GBT, GCC, OT,  
De medewerkers Bevolkingszorg binnen de rampbestrijdingsorganisatie zullen goed in staat moeten 
zijn en blijven om binnen de diverse deelprocessen en binnen de hoofdstructuur op het vereiste 
niveau te kunnen acteren. Daartoe werkt de gemeente Hulst mee aan het regionale opleidingsplan. 
Belangrijke kenmerken daarvan zijn de volgende: 

- We werken met een beleidsplan Vakbekwaamheid, wat conform de actualiteiten en eisen op 
het gebied van rampenbestrijding actueel wordt gehouden; 

- Alle betrokkenen bij de rampenbestrijding zijn verplicht ongeveer 40 a 50 uur op jaarbasis 
te besteden aan opleidingen, trainen en oefeningen. Dit wordt bewaakt door het gebruik 
van een regionaal volgsysteem, (mijn)AG5. De gemeente Hulst draagt financieel bij aan dit 
systeem; 

- Alle deelprocessen worden jaarlijks beoefend (in regionaal verband); 
- Op basis van het beleidsplan Vakbekwaamheid wordt jaarlijks een jaarplan Opleiden, 

Trainen en Oefenen (OTO) en/of kalender opgesteld. Hierin worden de activiteiten op OTO-
gebied weergegeven.  

 
Betrokken partijen 
Gemeente: alle afdelingen 
Regiogemeenten, kring van gemeentesecretarissen 
Veiligheidsregio Zeeland (inclusief Meldkamer en GHOR) 
Waterschap 
Rijkswaterstaat 
Defensie 
Politie: District Zeeland 
 
Budget 
 
onderdeel van de aanpak structureel incidenteel Programmabegroting 
Bijdrage Bevolkingszorg € 3.424,--  6.140.00.01, GR VRZ 
Bijdrage Nederlandse Rode Kruis € 1.400,--  6.140.00.01, GR VRZ 
Bijdrage VRZ voor OTO € 3.600,--  6.140.00.01, cursussen 

 
Doelstelling 
Door een (gezamenlijke) optimale voorbereiding op rampenbestrijding eventuele negatieve 
gevolgen van rampen minimaliseren. 
 
 

5.7 Externe veiligheid 
 
Beschrijving thema 
Kern van de aanpak van de externe veiligheid is beheersing van de ‘naar buiten gerichte’(=externe) 
veiligheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen binnen bedrijven en bij vervoer, waaronder buisleidingen. 
Beheersing van deze risico’s geschiedt via implementatie van milieu- en RO-wetgeving, 
risicocommunicatie en voorbereiding op rampenbestrijding. 
 
Hoofdlijnen van de aanpak 2014-2018 
Met betrekking tot beleid: 
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- De beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Hulst is in 2006 vastgesteld. Bij het 
opstellen van deze visie heeft afstemming plaats gevonden met de Provincie Zeeland, de 
VRZ en de overige gemeenten in Zeeland. Deze beleidsvisie zal in 2014 worden vernieuwd, 
waarbij opnieuw ook de structuur en inhoud wordt gebaseerd op de Provinciale Beleidsvisie 
externe veiligheid. Met de nieuwe gemeentelijke visie zal het beleid van de afgelopen jaren 
op hoofdlijn worden voortgezet. De doelstelling van het gemeentelijk beleid is het 
realiseren van een veilige woon-, werk- en recreatieomgeving; 

- De gemeente richt zich op het voorkomen van ongevallen door het zoveel mogelijk 
beperken van risico’s waaraan burgers worden blootgesteld die verbonden zijn aan de 
productie, de verwerking en het vervoer van gevaarlijke stoffen. We willen dit bereiken 
door enerzijds effectieve en efficiënte uitvoering van wet- en regelgeving en anderzijds 
door locatiegericht invulling te geven aan eigen beleidsvrijheid; 

- De uitvoering van het beleid wordt gekenmerkt door een drie-sporige aanpak: 
Brongericht: met vergunningverlening en handhaving worden oorzaken van risico’s 
aangepakt en bij controles worden bedrijven bewust gemaakt van eigen 
verantwoordelijkheid en gestimuleerd in inherente veiligheid; 
Omgevingsgericht: door ruimtelijke inrichtingsmaatregelen wordt gezorgd voor een zo veilig 
mogelijke leefsituatie. Het beleid staat voor een gebiedsgerichte benadering en 
concentratie van risicobronnen en de omgang met het groepsrisico zijn belangrijke 
aandachtspunten in het proces van ruimtelijke afweging; 
Rampenbestrijding: met de VRZ als voortrekker wordt aandacht gegeven aan de 
voorbereiding op (de bestrijding van) calamiteiten. 

 
Met betrekking tot risico-inventarisatie en –analyse: 
- Wij blijven investeren in een zo actueel en volledig mogelijke informatiepositie met betrekking tot 
  de externe veiligheidsrisico’s binnen onze gemeentegrenzen. De ruimtelijk relevante 
veiligheidsrisico’s worden actueel gehouden in een digitaal raadpleegbare signaleringskaart; 

- Naast de risico-inventarisatie heeft ook de risicoanalyse onze aandacht. De gevallen waarin deze- 
  analyse nog niet (volledig) is uitgevoerd, zullen alsnog worden opgepakt. 
 
Met betrekking tot vergunningverlening, controle en handhaving: 
- De vergunningverlening, controle en handhaving zullen op het huidige, adequate kwaliteitsniveau 
  blijvend worden uitgevoerd. Met relevante partijen wordt tijdig en effectief gecommuniceerd.  
Belangrijke partners in dit verband betreffen de VRZ en de RUD -Zeeland; 

- Uitgangspunt is dat de vergunningen voor risicovolle bedrijven actueel zijn. De gevallen waarin de 
  vergunning niet actueel is, dienen met voorrang te worden opgepakt; 
- De beleidsvisie externe veiligheid is kaderstellend in vergunningprocedures; 
- Voor controle en handhaving van de onze gemeentelijke risicovolle inrichten (BEVI-inrichtingen) 
geldt dat deze dienen te worden uitgevoerd conform een jaarlijks vast te stellen  
uitvoeringsprogramma. 

 
Met betrekking tot doorvertaling EV in RO: 
- Deze doorvertaling blijft veel aandacht krijgen in de komende periode. De vernieuwde beleidsvisie 
externe veiligheid vormt hierin een belangrijk instrument. Conform de basisgedachte van de 
beleidsvisie wordt het aspect EV in een zo vroeg mogelijk stadium ingebracht bij ruimtelijke 
planvorming. Deze werkwijze wordt voortgezet. De borging hiervan vindt plaats via het maken van 
werkafspraken binnen en tussen betrokken afdelingen;  

- We zijn alert op de relaties van RO- en aanverwante ontwikkelingen met externe veiligheid, zoals 
een herontwikkeling van bedrijfslocaties of -terreinen tot woonlocaties. Deze ontwikkelingen 
kunnen zich in de nabijheid van risicobedrijven voordoen. In dergelijke situaties wordt ingezet op 
tijdige betrokkenheid van en afstemming met de afdeling ruimtelijke ordening. In het bijzonder 
geldt een alertheid op planontwikkeling nabij of binnen het invloedsgebied van de Westerschelde 
of de leidingenstrook aardgas/ethyleentransport. 

 
Met betrekking tot vervoer gevaarlijke stoffen: 
- Bij besluit- en planvorming wordt geanticipeerd op ontwikkelingen;  
- De ontwikkelingen inzake het Basisnet worden nauwgezet gevolgd door betrokken afdelingen. 
  Inhoud en consequenties van het toekomstige rijksbeleid zijn bekend binnen de gemeente. Met 
name de ontwikkeling t.a.v. vervoer van gevaarlijke stoffen over de Westerschelde is van belang 
voor Hulst en heeft tevens een gezamenlijk belang voor meerdere gemeenten in Zeeland. In dit 
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kader wordt ook vanuit de Coördinatiegroep externe veiligheid Zeeland de ontwikkeling op de voet 
gevolgd en ook reactie gegeven naar hogere overheden ter bescherming van onze gezamenlijke 
(ruimtelijke) belangen (ruimteclaim risicocontour Westerschelde). De rol van de coördinatiegroep 
is hier van groot belang en onze bijdrage hierin zal voor komende periode worden voortgezet; 

- Wat betreft routering over de weg: In het huidig concept Basisnet is voor het grondgebied van 
Hulst een aanvullende route aangewezen waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel 
mogelijk moet plaatsvinden. Naast de N258 (Absdale) wordt opnieuw ook de  gehele N290 
(Terhole-Zaamslag) aangewezen als route gevaarlijke stoffen. De komende periode zal aandacht 
worden besteed aan de doorvertaling naar RO en actualisatie van ons routeringsbesluit en correcte 
wijze bebording. 

 
Met betrekking tot risicocommunicatie: 
- In de komende tijd zal de risicocommunicatie met bewoners en bedrijven nadrukkelijker gestalte 
  krijgen. In Zeeuws verband wordt hierin een visie ontwikkeld en worden instrumenten ingezet en 
zonodig ook ontwikkeld; 

 
Met betrekking tot organisatie/coördinatie en afstemming: 
- Ingezet wordt op de borging van tijdige, consequente afstemming tussen de relevante disciplines. 
  Die krijgt nu al op verschillende manieren gestalte. Waar zich verbeterpunten voordoen worden 
die doorgevoerd.  Een belangrijke driehoek daarbij is die tussen milieu/externe veiligheid, RO en 

  voorbereiding op rampenbestrijding; 
- Een belangrijk instrument in dit verband betreft het Loket Bijzondere Initiatieven (LBI). Hieraan 
  nemen onder meer deel de brandweer en de milieudienst; door de afstemming aan de ‘voorkant’ 
  bij ontwikkelingen en gebeurtenissen met een duidelijke milieu/EV-factor, ontstaan ook betere 
  eindproducten 
- De coördinatie en afstemming worden verder gestimuleerd via de doorvertaling van de 
  nieuwe beleidsvisie EV via het maken van de werkafspraken. Op regionaal niveau wordt dit 
gestalte gegeven door de Coördinatiegroep externe veiligheid Zeeland. 

 
Betrokken partijen 
Gemeente: de afdelingen Ruimtelijke Ontwikkeling, Vergunningen en Communicatie 
RUD-Zeeland 
Veiligheidsregio Zeeland 
Ondernemers 
Zeeuwse gemeenten 
 
Budget 
In de begroting zijn nu structureel geen middelen voorzien voor uitvoering van EV-taken. Wel is de 
afgelopen 4 jaar in kader van het uitvoeringsprogramma EV in Zeeland jaarlijks € 23.500,- aan 
subsidie verkregen voor de uitvoering van gemeentelijke EV-taken. Met behulp van deze middelen is 
een belangrijke kwaliteitsverbetering en –borging behaald t.a.v. EV bij de uitvoering van 
gemeentelijke taken. In kader van deze regeling is in 2014 een laatste maal uitgekeerd. Recent 
heeft het ministerie I&M  in concept haar nieuwe subsidieprogramma EV kenbaar gemaakt met de 
“Nota Impuls Omgevingsveiligheid 2015-2018”. Hierin is voor de gemeenten geen subsidie meer 
voorzien, hetgeen betekent dat vanaf 2015 naar verwachting geen middelen beschikbaar zijn voor 
uitvoering van eigen EV-taken. Zoals het voorstel nu ligt gaat de subsidie naar de RUD’s. 
 
Vanuit de Coördinatiegroep EV Zeeland is op dit voorstel naar het Ministerie gezamenlijk kritisch 
gereageerd met het verzoek vooral ook gemeenten te blijven subsidiëren bij taakuitvoering EV. Niet 
alle gemeentelijke taken kunnen namelijk worden overgedragen naar de RUD’s. Naar verwachting 
zullen de RUD’s in dit kader de gemeenten in belangrijke mate gaan adviseren, maar gemeenten 
hebben/behouden de taak om adviezen op het gebied van omgevingsveiligheid af te wegen tegen 
andere belangen. De gemeente kan deze taak alleen naar behoren uitvoeren wanneer zij ook over 
voldoende (onafhankelijke) kennis beschikt. Wanneer een bestemmingsplan wordt gemaakt is het 
van belang de verschillende belangen tegen elkaar te kunnen afwegen. Deze taak is exclusief 
voorbehouden aan een gemeente en kan ook niemand anders dan een gemeente uitvoeren. 
Daarnaast heeft de gemeente een belangrijke rol in de uitvoering van risico-analyse en 
risicocommunicatie waarvoor structureel middelen moeten zijn gereserveerd. Voor zover het 
Ministerie haar plannen doorzet en hierbij gemeenten in kader van EV na 2014 geen subsidie meer 
toekent is het noodzakelijk -om voor behoud van een minimale kwaliteit en –borging- structureel 
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vanaf 2015 een bedrag van € 10.000,- op te nemen in de begroting voor uitvoering van eigen 
gemeentelijke EV-taken. 
 
Doelstelling (kwalitatief) 
Beheersing van de risico’s rond gevaarlijke stoffen door procedures correct uit te voeren en 
organisatorische randvoorwaarden op peil te houden (o.m. adequate informatiepositie, interne 
coördinatie en afstemming).  
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6. Organisatie en coördinatie 
 
Het (nieuwe) integrale veiligheidsbeleid zal jaarlijks worden geoperationaliseerd in een 
uitvoeringsplan. In dit uitvoeringsplan worden door te voeren acties en maatregelen nader 
gepreciseerd wat betreft: 

• Exacte acties/maatregelen, eventueel ook aanvullende/nieuwe maatregelen in verband met 
nieuwe ontwikkelingen; 

• Taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen bij de door te voeren acties en 
maatregelen; 

• Financieel beslag van door te voeren acties en maatregelen (inclusief inzet van het flexibele 
werkbudget AOV) 

• SMART-doelstellingen 
• Werkplannen waarin de acties/maatregelen doorvertaald worden; 
• Bestuurlijk trekker. 

 
Het jaarlijkse uitvoeringsplan wordt in het 4e kwartaal door het College vastgesteld en ter 
kennisneming aan de raad gestuurd. 
 
Het College heeft op 25 februari 2014 ingestemd met  de notitie ‘structuur / borging integraal 
veiligheidsbeleid gemeente Hulst’.  
In deze notitie worden de volgende onderwerpen besproken: 

- Bestuurlijke verantwoordelijkheid 
- Politieke verantwoordelijkheid 
- Integrale veiligheid in de gemeentelijke organisatie 

o Uitgangspunten 
o Planning cyclus integrale veiligheid raadsperiode 2014 – 2018 
o Organisatie en proces 
o Coördinator integrale veiligheid 
o Afstemming Veiligheid – Zorg 
o Werkgroep integrale veiligheid 

- Externe afstemming 
- Regionale afstemming 

o Afstemmingsstructuren 
- Aanbevelingen 

 
De coördinatie van de werkzaamheden in het kader van het lokaal veiligheidsbeleid hoort – sinds 
kort – bij de afdeling Vergunningen. Een herkenbare bestuurlijke en intern geaccepteerd ambtelijk 
trekker is noodzakelijk. Hierbij zal met name aandacht moeten zijn voor planning, afstemming, 
data-analyse en haalbaarheid uitvoering prioriteiten. 
De coördinator Integrale Veiligheid – vertegenwoordigd door de AOV’er – is ambtelijk coördinator en 
trekker van het lokale veiligheidsbeleid. 
Tevens is hij voorzitter van de ‘Werkgroep Integrale Veiligheid’. In deze werkgroep hebben zitting 
de belangrijkste ambtelijke betrokkenen op veiligheidsgebied van afdelingen binnen de gemeente, 
de operationeel teamchef van de politie Hulst en een vertegenwoordiger preventie / pro-actie van 
VRZ (brandweer). Ontwikkelingen binnen afdelingen, politie en VRZ worden in deze werkgroep 
uitgewisseld en terug gekoppeld. 
Uiteindelijk moet dit resulteren in een werkgroep die het Regionaal Beleidsplan kent, weet welke 
onderwerpen prioriteit hebben, welke doelstellingen daarbij horen en welke aanpak wenselijk is.  
Dit resulteert in een overzicht aan prioriteiten, doelstellingen, prestatie-indicatoren en 
instrumenten waarvan een totaaloverzicht wordt gegeven in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma. 
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Bijlage I. Afkortingenlijst 
 
AOV Ambtenaar Openbare Veiligheid 
ASHG Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld 
AMHK Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
BIBOB Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur 
BTD Basis Team Driehoek 
CJG Centrum Jeugd en Gezin 
CZW College Zorg en Welzijn 
DC  Districtscollege 
DHw Drank- en Horecawet 
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst 
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio 
HALT Het Alternatief 
KMar Koninklijke Marechaussee 
KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 
OM Openbaar Ministerie 
RIEC Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
RUD Regionale Uitvoerings Dienst 
TGE Taakgroep Grootschalige Evenementen 
VC Veiligheidscollege 
VRZ Veiligheidsregio Zeeland 
WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
WOS Woninginbraken – Overvallen - Straatroof 


