
 

 

 

 

 

Een daadkrachtige en verbindende 

partner in veiligheid! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Integraal Veiligheidsplan gemeente Kampen 2015-2018 
  



2 
 

 

  



3 
 

Voorwoord 

 
Kampen is niet alleen een mooie gemeente om te wonen en werken, het behoort ook tot één van de 25% 

veiligste gemeenten in Nederland. Volgens de AD misdaadmeter staat de gemeente namelijk op de 301ste  

plaats van in totaal 404 gemeenten (op 1 staat in dit geval de onveiligste gemeente). Ook de Gebiedscan 2014 

van de politie en de Veiligheidsmonitor 2013 laten dit positieve beeld zien.  

 

Dit alles neemt niet weg dat er op sommige thema’s zorgen zijn. Ik denk hierbij met name aan het, naar het 

zich laat aanzien, toenemend drugsgebruik onder onze jongeren. Deze kwetsbare groep verdient onze 

bescherming! Ook het aantal woninginbraken blijft zorgen baren. 

 

Op nationaal niveau zijn veel ontwikkelingen die een raakvlak hebben met het thema Veiligheid. Zo hebben we 

door de vorming van de Nationale Politie tegenwoordig één basisteam politie samen met Steenwijkerland, 

Zwartewaterland en Staphorst. De brandweer maakt sinds 1 januari 2014 deel uit van de Veiligheidsregio 

IJsselland. En ook de verschillende transities, met name die van de jeugdzorg, hebben betekenis voor het 

veiligheidsveld. Vast staat dat de regierol van de gemeente groter wordt en dat een sterke verbinding met het 

zorgdomein noodzakelijk is. Het nieuwe college heeft dit in het collegeprogramma 2014-2018: ‘Kampen, 

daadkrachtig en verbindend partner’ onderkend en verwoord in een aantal ambities. 

 
 

1. Meer samenhang en samenwerking tussen veiligheid en andere (beleids-) velden 

2. Samen met partnerorganisaties investeren we in de aanpak van zich voordoende overlast in de 

woonomgeving 

3. We blijven investeren in preventie en handhaving met betrekking tot alcohol en drugs en zetten daarbij 

extra in op de bestrijding van harddrugs. 

4. Bij het beoordeling van aanvragen waaraan overlast- veiligheidsaspecten zitten vervullen we meer de 

rol van makelaar en ‘mogelijkmaker’. 

5. Als situaties daar om vragen treden we concreet als handhaver op.  

 

Dit integraal veiligheidsplan geeft de strategische kaders weer waarbinnen de gemeente haar rol, gelet op 

bovenstaande ambities, zal pakken. Ook worden de doelen beschreven. Tenslotte wordt bij elke prioriteit 

ingegaan op prestatie en effectindicatoren. Per jaar wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt waarin concrete 

afspraken worden verwoord. Hierbij worden uiteraard ook andere overheidspartners en partners uit het sociale 

domein betrokken. 

 

Ik wens u veel veiligheid toe in deze nieuwe beleidsperiode. 

 

 

 

drs. mr. B. Koelewijn 

Burgemeester van Kampen 

  



4 
 

Inhoudsopgave 

 

Inleiding            6 

 

1. Strategische uitgangspunten op het gebied van veiligheid     9 

1.1  Inleiding            9 

1.2 Ambitie            9 

1.3 Strategische uitgangspunten        10 

1.3.1 Strategische uitgangspunten voor de samenwerking: 

1.3.2 Strategische uitgangspunten gericht op de inhoud c.q. aanpak 

1.3.3 Strategische uitgangspunten die voor de uitvoering randvoorwaardelijk zijn: 

 

2. Veiligheidsanalyse         14 

2.1 Inleiding           14 

2.2 Trendsignalement 2013         14 

2.3 De update veiligheidsbeeld oost Nederland       14 

2.4 De Veiligheidsmonitor Kampen 2013       15 

2.5 De Gebiedscan 2014         16 

2.6 Conclusie           17 

 

3. Uitwerking van de prioriteiten        18 

3.1 Inleiding           18 

3.2 Prioriteit A: Overlast door personen in de woonomgeving     19 

3.2.1 Inleiding 

3.2.2 Overlast door individuen (psychisch kwetsbaren)  

3.2.3 Overlast door groepen (jongeren)  

3.2.4 Overlast rondom de jaarwisseling  

3.2.5 Overlast door hard rijden 

3.3 Prioriteit B: Drugs en georganiseerde criminaliteit     23 

 3.3.1 Drugshandel en drugsgebruik 

 3.3.2 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning 

3.4 Prioriteit C: Alcohol en Veilig uitgaan       25 

 3.4.1 Alcohol gerelateerde overlast 

 3.4.2 Veilig uitgaan 

3.5 Prioriteit D: Woninginbraken        27 

 

4. Overige aandachtspunten        29 

4.1 Inleiding           29 

4.2 De thema’s           29 

 
5. Beschrijving ontwikkelingen Veiligheidsdomein     31 

5.1 Verdere ontwikkeling nationale politie       31 

5.2 Evaluatie Eenheid Oost         31 

5.3 Decentralisatie          31 

5.3.1 Van AWBZ naar WMO 



5 
 

5.3.2 De Participatiewet 

5.3.3 De Jeugdwet 

 

6.  Organisatorische borging        35 

6.1 Bestuurlijke coördinatie van het veiligheidsbeleid      35 

6.2 Ambtelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid      36 

6.3 Planning en control          37 

6.4 Financiën           37 

 

7. Samenvatting          40 
 

Bijlagen           41 

1. Beleidsdocumenten die een relatie hebben met het Integraal Veiligheidsplan. 42 

2. Sociale index Kampen        43 

3. VNG-BHV model         44 

4. Overzicht Kamper Kompas        46 

5. Veiligheidsregio IJsselland 2015-2018      47 

 

  



6 
 

Inleiding 

 

De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Veiligheid wordt gedefinieerd als de mate van 

afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van 

beschermende maatregelen tegen deze potentiële oorzaken. Veiligheid is een relatief begrip, aangezien niets 

onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG) beschrijft de regierol van gemeente als volgt: het zodanig sturen, interveniëren 

en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse betrokken partijen op het terrein van veiligheid 

op een effectieve manier blijven samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en 

leefbaarheid weten te consolideren. Hoewel de regierol van een gemeente niet wettelijk is vastgelegd, biedt de 

Gemeentewet wel aanknopingspunten voor een burgemeester om regie te voeren. Artikel 172.1 Gemeentewet 

geeft aan dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare orde en veiligheid. Daarnaast 

vermeldt de Politiewet 2012 (hierna te noemen PW) in artikel 38b de bevoegdheid van de gemeenteraad één 

keer in de vier jaar de doelen vast te stellen die de gemeente op het terrein van veiligheid nastreeft door de 

handhaving van de openbare orde en de hulpverlening door de politie. Deze doelen zijn vastgelegd in dit 

Integraal Veiligheidplan. Concreet worden deze uitgewerkt in een jaarlijks door het college vast te stellen 

Uitvoeringsprogramma. 

 

Relatie met andere veiligheidsdocumenten/bronnen 

De PW geeft ook aan dat de burgemeesters van de eenheid (in Eenheid Oost zijn dat er 81) samen met de 

hoofdofficier van Justitie één keer per vier jaar het Meerjarenbeleidsplan van de eenheid vaststellen (art. 39). 

Daarom is in juli 2014 overeenkomstig artikel 38b 2e lid PW de concept Veiligheidsstrategie en het ontwerp 

Meerjarenbeleidplan politie aan de raad voorgelegd. Zo kan de burgemeester, gehoord hebbende de 

gemeenteraad, namens de gemeente instemmen met de Veiligheidsstrategie Eenheid Oost 2015-2018 en het 

daarbij behorende Meerjarenbeleidsplan politie.   

 

Waar de Veiligheidsstrategie met name ziet op de sociale veiligheid, ziet het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 

van de Veiligheidsregio IJsselland op de fysieke veiligheid. De kadernota om tot dit beleid te komen is in 

oktober 2014 aan de raad voorgelegd. Dit overeenkomstig artikel 14 lid 2a van de Wet Veiligheidsregio’s. Wij 

stemmen onze veiligheidsplannen dus af met de Veiligheidsregio. In dit Integraal Veiligheidsprogramma (IVP) 

wordt vanwege de regionalisering van de brandweer (per 1 januari 2014) geen uitgebreid aandacht meer 

besteed aan het thema ‘fysieke veiligheid’ voor zo ver het gaat over brandveiligheid, rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Deze thema’s zijn terug te vinden in de stukken van de Veiligheidsregio. Een korte 

samenvatting van de uitgangspunten van de Veiligheidsregio is te vinden in bijlage 5. 

 

Om te komen tot lokale prioriteiten zijn boven genoemde documenten van belang waar het gaat om het grotere 

kader. Er zijn echter nog twee belangrijke bronnen van belang namelijk de Gebiedscan van de politie 2013 en 

de Veiligheidsmonitor 2013. Het eerste document geeft vooral de objectieve veiligheidssituatie weer in Kampen 

op basis van politiegegevens, het tweede document geeft vooral de subjectieve situatie weer op basis van 

bevolkingsonderzoek. Beide documenten zijn door de raad besproken tijdens de commissievergadering 

Bestuur en Middelen van 2 juli 2014. 

 
Tenslotte is het nog goed hier aandacht te besteden aan de Sociale Index. De Sociale Index Kampen is een 

instrument, dat in één oogopslag een beeld geeft van verschillende sociale thema’s in een gebied. Op die 

manier kan de sociale kwaliteit gemeten worden (zie ook bijlage 2):  

“Kampen wil, ook in de toekomst, een overzichtelijke gemeenschap zijn waar mensen zich thuis, veilig, gekend 

en uitgenodigd weten. Waar iedereen meedoet, zichzelf ontwikkelt en een bijdrage levert aan het grotere 
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geheel. Kampen wil een gemeenschap zijn waar gemeente, ondernemingen, inwoners en maatschappelijke 

instellingen voorbij de grenzen van eigenbelang denken en samenwerken aan het toekomstig Kampen. 

Kampen is kwaliteit van leven! (Sociale Beleidsagenda)”.  

 

Door middel van kleuren wordt zichtbaar gemaakt op welke thema’s het wel of niet goed (genoeg) gaat in een 

gebied. Op basis van de uitkomsten en gesprekken kunnen keuzes worden gemaakt: welke thema’s willen we 

versterken, waar willen we investeren, welke gebieden vragen extra of juist minder aandacht? Op het gebied 

van veiligheid springt eigenlijk alleen de binnenstad van Kampen er uit als ‘slechts’ voldoende. Investeringen in 

dat gedeelte van de stad, zoals bijvoorbeeld cameratoezicht, zijn dan ook terecht. 

 

 

 
Lokale veiligheid in een nationale en regionale context 

Dieven opereren niet perse in één gemeente, internetfraude doet niet aan grenzen en een giftige rookwolk laat 

zich ook niet tegenhouden door een gemeentegrens. Hieruit blijkt dat hoewel veiligheid een heel lokale en 

persoonlijke uitwerking heeft, regionale afstemming niet mag ontbreken. Daarom zijn op verschillende niveaus, 

zowel ambtelijk als bestuurlijk, overleg structuren. Het wordt de uitdaging van de toekomst hier goed vorm aan 

te geven zonder de colour locale uit het oog te verliezen. Een eerste aanzet tot een bovenlokale 

veiligheidsbenadering is gegeven in dit IVP omdat doelen en prioriteiten in de zogenaamde interlokale driehoek 

zijn afgestemd. Ander belangrijk punt in deze context is het feit dat de politie tegenwoordig nationaal 

georganiseerd is. Dat betekent dat op nationaal niveau ook prioriteiten worden gesteld. Daarnaast heeft 

Eenheid Oost Nederland een aantal thema’s benoemd. In het algemeen kan gesteld worden dat het thema’s 

zijn waarbij een bovenregionale aanpak meerwaarde heeft. 

 

Landelijk Eenheid 

Ondermijnende criminaliteit  Ernstige overlast door personen in de woonomgeving 

Cybercrime  Ondermijning: focus op hennep en afpakken 

Fraude  HIC: focus op woninginbraken  

Kinderporno  

HIC (high impact crime)  
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Totstandkomingsproces IVP 
Op 2 juli is de commissie Bestuur en Middelen gehoord over de prioriteiten voor de komende beleidsperiode. 

De keuze van de commissie is op 17 september aan de Interlokale driehoek ter vaststelling voorgelegd. Op 

basis van de input van commissie en driehoek is een concept IVP opgesteld. Deze is eerst intern integraal 

ambtelijk besproken op 30 september. De op en aanmerkingen zijn vervolgens verwerkt. Ook is hierbij al 

gesproken over de input voor het uitvoeringsprogramma van 2015. Het aangepaste plan is op 14 oktober 

ambtelijk besproken met vertegenwoordigers van de basisteamgemeenten en politie en OM. Tenslotte is nog 

met de Veiligheidregio gesproken (G. Euverman en S. Hijlkema). Een definitieve versie is vervolgens aan het 

management voorgelegd. Na goedkeuring door het college wordt het document voorzien van een raadsvoorstel 

en raadsbesluit aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. 

 

Verantwoordelijkheden in het Integraal Veiligheidsbeleid 

Veiligheid is een thema dat iedereen raakt. Zowel de overheid als instellingen/bedrijven als de inwoners 

hebben hierin een rol te vervullen. De gemeente is verantwoordelijk voor het hele systeem, de zogenaamde 

regierol. Dit neemt niet weg dat de verschillende partijen hun eigen verantwoordelijkheid hebben in de 

uitvoering van hun taak. De gemeente moet er op kunnen vertrouwen dat zij dit naar beste kunnen uitvoeren. 

Mochten hierbij knelpunten ontstaan dan is goed overleg van essentieel belang. Dit kan zowel bottom up als 

top down geïnitieerd worden.  
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1. Strategische uitgangspunten op het gebied van veiligheid 

 

 
1.1  Inleiding 

 

Het Collegeprogramma 2014-2018 ‘Kampen, daadkrachtig en verbindend partner’ zet de hoofdlijnen uit voor 

alle beleidsgebieden zo ook het veiligheidsbeleid.  De gemeente Kampen wil samen met haar inwoners, politie,  

het Openbaar Ministerie, maatschappelijke organisaties en ondernemers in Kampen de handen ineenslaan om 

criminaliteit en onveiligheid tegen te gaan. Om dat tot stand te brengen vinden wij het van belang dat we - 

naast onze reguliere taken - investeren in de samenwerking op het terrein van veiligheid, zodat onze 

gezamenlijke aanpak sterker zal zijn dan de aanpak van elke partner afzonderlijk.  

In dit hoofdstuk geven we aan wat we in Kampen met elkaar bereikt willen hebben in 2018 en welke 

strategische uitgangspunten we daarbij hanteren. We maken daarbij de keuze onze focus te leggen op enkele 

prioriteiten en niet op alle veiligheidsproblemen. In dit integraal veiligheidsbeleid is dus een keuze gemaakt: de 

gekozen prioriteiten geven richting voor onze samenwerking, waarbij we ruimte laten voor verschuivingen van 

accenten als de actualiteit dat vraagt. Deze zullen tot uitdrukking komen in de jaarlijkse 

uitvoeringsprogramma’s. De prioriteiten zijn gekozen op basis van de input die door de raad, tijdens de 

informatieavond van juli 2014, is meegegeven, alsmede de eenheidsthema’s die genoemd staan in de 

bestuurlijke nota Veiligheidsstrategie Eenheid Oost Nederland 2015-2018. 

 

 
1.2 Ambitie 

 

Met onze ambitie geven we een beeld van wat we gezamenlijk willen bereiken. Vooruitkijkend naar 2018 willen 

we het volgende met elkaar hebben bereikt: 

 

 Objectieve veiligheid: We willen een afname van criminaliteit bereiken door een complementaire en 

wederkerige samenwerking met de organisaties die een rol hebben in het veiligheidsdomein. We 

focussen daarbij op een beperkt aantal urgente prioriteiten zodat onze gebundelde inzet een 

voortvarend en sterk effect krijgt. 

 Subjectieve veiligheid: We willen een verhoging van het veiligheidsgevoel onder de inwoners van 

Kampen. 

 Publiek vertrouwen: We werken aan een toename van het vertrouwen van de inwoners van Kampen in 

ons en onze partners binnen het veiligheidsdomein en daarmee aan de legitimiteit van de overheid 

waar het gaat om een veilige samenleving. 

 
Bij deze hoofddoelen horen de volgende indicatoren: 
 
  

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel: 

2018 

Bron: 

Totaal aantal 

misdrijven 

 2053 2127 1973 1874 1700 Gebiedscan 

politie 

leefbaarheid in de 

woonbuurt 

7.4  7.4  7.5 7,7 Veiligheidsmonitor 
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Veiligheid in de 

woonbuurt 

7,1  7,1  7,6 7,8 Veiligheidsmonitor 

Onveiligheidsgevoel 

in het algemeen  

21%  25%  31% 24% Veiligheidsmonitor 

Onveiligheidsgevoel 

in de woonomgeving 

12%  17%  12% 10% Veiligheidsmonitor 

Gemeente heeft 

aandacht voor 

veiligheid en 

leefbaarheid (eens) 

    52% 60% Veiligheidsmonitor 

Vertrouwen in eerlijk 

en rechtvaardig 

functioneren Raad 

(ja of gedeeltelijk) 

  80%  78% 85% Veiligheidsmonitor 

Vertrouwen in eerlijk 

en rechtvaardig 

functioneren Bestuur 

 (ja of gedeeltelijk) 

  82%  78% 85% Veiligheidsmonitor 

Vertrouwen in eerlijk 

en rechtvaardig 

functioneren 

Ambtelijk. (ja of 

gedeeltelijk) 

  80%  75% 85% Veiligheidsmonitor 

  

Op de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsbeleid behalen we in 2018 substantiële resultaten ten opzichte 

van 2013: 

 minder ernstige overlast (door personen) in de woonomgeving; 

 minder schade en overlast tijdens de jaarwisseling en een lagere investering; 

 een veiliger verkeer met minder overlast (met name op het gebied van hardrijden); 

 het effectiever aanpakken van ondermijning, in het bijzonder hennepteelt en drugshandel; 

 een veiliger uitgaansleven met minder (alcoholgerelateerde) overlast; 

 minder woninginbraken en een lagere geschatte kans op inbraak. 

1.3 Strategische uitgangspunten 

 

Om genoemde ambities te bereiken stellen we strategische uitgangspunten. We onderscheiden 

daarbij uitgangspunten die gericht zijn op de samenwerking, uitgangspunten gericht op de inhoud 

en tot slot de randvoorwaardelijke uitgangspunten. 

 

1.3.1 Strategische uitgangspunten voor de samenwerking: 

De Kamper Kracht 

Bij dit nieuwe stelsel van zorg gaan we meer kijken naar wat iemand wel kan, in plaats van wat iemand niet 

kan. En of het informele netwerk, zoals buren en familie, eventueel kan helpen. Dit noemen we het versterken 

van de eigen kracht en samenredzaamheid van inwoners. Het aanbieden van ondersteuning vanuit de 

gemeente wordt op die manier beperkt. Uiteraard is er altijd een vangnet. 
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In die gevallen waarin de persoon in kwestie niet in staat is regie te voeren op zijn eigen leven of dit niet wil kan 

het nodig zijn deze regie (tijdelijk) over te nemen. Het Veiligheidshuis speelt dan een belangrijke rol. Niets doen 

in de hoop dat het vanzelf goed komt is niet langer meer een optie. 

 
Gedeelde verantwoordelijkheid.  

De verantwoordelijkheid voor veiligheid is niet alleen een taak van de overheid. Het is een verantwoordelijkheid 

van de samenleving als geheel. Naast de overheid participeren ook burgers, maatschappelijke organisaties, 

scholen en ondernemers. Als gemeente willen we de bijdrage van anderen ondersteunen, onder andere door 

doelgericht informatie te delen. Wij verwachten deze instelling (van ‘nee mits’ naar ‘ja tenzij’) ten aanzien van 

informatiedeling ook van onze partners. Te allen tijde zijn wij transparant over de informatie die we delen en de 

achterliggende motieven daarbij. Goede reglementering kan daarbij ondersteunend zijn. 

 

Oplossingsgericht  en betrokken samenwerken.  

We kiezen voor een krachtige oplossingsgerichte aanpak op de gekozen thema’s, met primair wijkgerichte 

focus in locale afstemming. Niet de taken van de afzonderlijke partijen, maar het vinden van de oplossing 

binnen de integrale aanpak stellen we centraal. Hierbij delen we kennis en ervaring, hebben vertrouwen in 

elkaar en spreken elkaar aan op de uitvoering van afspraken.  

 

Wijkgericht werken 

De veiligheidsaanpak is door maatwerk op wijkniveau het meest effectief. We richten ons daarbij op die wijken 

waar dit het meest nodig is. Het veiligheidsprobleem zelf, maar ook de context waarbinnen het zich 

manifesteert is bepalend voor de integrale aanpak. Zo komt de verbinding met de omgeving het beste tot zijn 

recht. De wijkagent nieuwe stijl krijgt hierin een belangrijke coördinerende rol. 

 
Politiekids 
Wij vinden de betrokkenheid van de jeugd bij het thema veiligheid van belang. De politiekids zijn daar een mooi 
voorbeeld van. Waar mogelijk betrekken we hen bij de uitvoering van dit plan. 
 

1.3.2 Strategische uitgangspunten gericht op de inhoud c.q. aanpak: 

Het Kernbeleid Veiligheid van de VNG is leidraad bij het opstellen van het IVP. 
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De structuur van het kernbeleid veiligheid geeft een heldere structuur aan het veiligheidsdomein. Door het 

politie systeem GIDS1 kunnen vanuit de Basisvoorziening Handhaving (BVH) met een druk op de knop 

rapportages met actuele politiecijfers worden gemaakt volgens de indeling van het kernbeleid. Hierdoor is 

informatiegedreven sturing van het beleid mogelijk (zie bijlage 3). 

 

Zelfredzaamheid en veiligheidsbewustzijn.  

Inwoners, maatschappelijke organisaties, scholen en bedrijven zijn meer betrokken bij veiligheid. De behoefte 

wordt gepeild en wij ondersteunen inwoners zo veel mogelijk als zij initiatieven hebben. Deze uitgangspunten 

zijn ook voor onze partners (zoals politie en Veiligheidsregio) van belang. 

 
Inwoner centraal 

De gemeente Kampen wil maatwerk bieden, afgestemd op de lokale situatie en uitgaande van de 

mogelijkheden en de behoeften van individuele inwoners. Daardoor kunnen er makkelijker verbindingen gelegd 

worden met als resultaat een nieuw, eenvoudiger, efficiënter en goedkoper stelsel van ondersteuning. Binnen 

dit ondersteuningsproces staat het belang van de client/ huishouden/ gezin centraal. 

 

Slachtoffers staan centraal.  

Uiteraard dient in de eerste plaats voorkomen te worden dat inwoners slachtoffer worden van criminaliteit of 

ongeval. Mocht dat toch het geval zijn dan zetten wij ons in het leed zo klein mogelijk te houden. 

 

Van zaakgericht naar persoonsgericht.  

Patronen van herhaling van daderschap worden voorkomen en doorbroken, niet alleen repressief, maar ook via 

preventie en zorg. 

 

Criminaliteit loont niet.  

We nemen daarbij als uitgangspunten; open en eerlijke communicatie, aansluiten op de thema’s en het 

nakomen van afspraken. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit de ingrediënten zijn waarmee het vertrouwen 

positief is te beïnvloeden. Wij communiceren over de resultaten die wij halen in de strijd tegen criminaliteit 

zodat duidelijk wordt dat dergelijk gedrag in Kampen niet wordt getolereerd.  

 

 

1.3.3 Strategische uitgangspunten die voor de uitvoering randvoorwaardelijk zijn: 

Vroegsignalering op orde 

Een aloude wijsheid zegt: ‘Voorkomen is beter dan genezen’ Daarbij kan de vroegsignalering  een belangrijk 

hulpmiddel zijn. Veiligheids- en maatschappelijke partners vullen dit digitale systeem met informatie zodat 

vroegtijdig probleemsignalen worden opgepikt en er een afgestemd plan van aanpak gemaakt kan worden. 

Hierbij zijn de uitgangspunten van het Kamper Kompas (zie bijlage 4) leidend.  

 

Afgestemde beleidsplannen.  

We stemmen onze beleidsplannen af met onze partners binnen het politieteam IJsselland Noord (de 

gemeenten Kampen, Staphorst, Zwartewaterland, Steenwijkerland) en OM. Dit wordt jaarlijks vormgegeven in 

een Integrale Veiligheidsmatrix. Ten aanzien van brandveiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding 

stemmen we onze plannen af met de Veiligheidsregio (mn. het brandweercluster Noord-West) en de gemeente 

Zwolle. 

 

 

                                                      
1 Geïntegreerde Interactieve Databank voor Strategische bedrijfsinformatie 
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Adequate informatievoorziening.  

Voor het realiseren van de gezamenlijke ambitie en doelen, is een uniforme en adequate informatievoorziening 

van belang. Deze helpt ons en waar mogelijk anderen om strategieën en interventies te kiezen, maar ook om te 

monitoren hoe het staat met de lokale en regionale veiligheidsaanpak. Indien nodig stellen we daarvoor 

convenanten op. Hierbij houden we uiteraard de wetgeving rondom privacy in het oog. Wij zien er op toe dat 

partijen zich niet zonder gerede grond beroepen op de wet en zo informatie achter houden.  

 

Slimmer toezicht houden en handhaven.  

Waar mogelijk wisselen we actuele operationele informatie uit. Dit met als doel om de beschikbare capaciteit in 

te zetten op die plekken (of voor die doelgroepen) waar op dat moment het meest nodig is. Ook de 

samenwerking met private partijen maakt hier deel van uit, binnen de geldende wettelijke kaders. De 

ontwikkelingen rondom de Regionale Uitvoeringsdienst zijn op dit moment nog niet helemaal duidelijk maar dat 

deze een invloed zullen hebben op de dagelijkse uitvoering van de taken lijkt zeker. 

 
Innovatie.  

We benutten innovatieve en technologische werkwijzen (zoals burgernet, social media, regionale 

toezichtruimten, delen actuele informatie, nazorg slachtoffers) voor slim interveniëren. 
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2. Veiligheidsanalyse 

 
 
2.1 Inleiding 

 

De veiligheidssituatie in de gemeente Kampen staat niet los van onze buurgemeenten en nationale 

ontwikkelingen. Daarom worden een aantal nationale bronnen bestudeerd om vervolgens in te zoomen op de 

gemeente Kampen.  Het gaat om de volgende bronnen: 

 Trendsignalement van het CCV 

 Update Veiligheidsbeeld Oost Nederland 

 Veiligheidsmonitor Kampen 2013 

 Gebiedscan Kampen 2014 

 

 
2.2 Trendsignalement 2013 

 

In de trendanalyse van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid wordt ingegaan op 15 

veiligheidsthema’s. Een opmerkelijk randgegeven daarbij is dat, hoewel de criminaliteit in Nederland daalt, de 

overlastbeleving van burgers niet op gelijke tred mee daalt. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat 

Nederlanders relatief vaak het slachtoffer worden van woninginbraken en overlast in de woonomgeving. ‘Veilig 

wonen is dan ook een thema dat veel aandacht krijgt en verdient van overheid en burgers’ stelt de analyse. In 

2011 had ruim de helft van de ‘Meld misdaad anoniem’ meldingen te maken met drugscriminaliteit. Daarmee is 

dit blijkbaar de grootste ergernis, of in ieder geval de meest zichtbare vorm van criminaliteit, voor de melders. 

Ten aanzien van hennepkweek wordt als grootste probleem gezien de aangetoonde raakvlakken met de 

(internationale) georganiseerde criminaliteit. Om de zeven criminele processen rondom hennep (verwerven 

locatie, inrichten locatie, aanschaf kweekmateriaal, kweken, oogsten/opslag, vervoer afzet en handel, gebruik 

opbrengsten) tegen te gaan is een gecoördineerde gemeentegrensoverschrijdende integrale aanpak 

noodzakelijk.  

In het boek worden drie hoofdstukken gewijd aan onveiligheidsgevoelens en (woon)overlast. Hieruit blijkt dat 

door slachtofferschap het gevoel van onveiligheid toeneemt. Door bezuinigingen in het sociale domein wordt 

van burgers meer incasseringsvermogen en/of eigen initiatief verwacht. Het aantal Nederlanders dat overlast 

van omwonenden als grootste buurtprobleem aangeeft nam tussen 2008 en 2011 significant toe. Het 

Trendsignalement noemt de economische crisis als mogelijke reden. 

 

 
2.3 De update Veiligheidsbeeld Oost Nederland. 

 

De cijfers van Eenheid Oost geven over de hele lijn een positief beeld wanneer 2013 met 2012 wordt 

vergeleken. Toch zijn er een aantal thema’s waarbij een negatieve trend zichtbaar is. De overlast die gemeld 

wordt van personen met een psychisch probleem is de afgelopen jaren fors toegenomen. In 2013 ligt het aantal 

incidenten 22% hoger dan in 2012. Ook het aantal incidenten van drugsoverlast is de afgelopen jaren fors 

toegenomen. In 2012 lag het aantal geregistreerde incidenten voor Oost Nederland nog op 2783 het is de 

verwachting voor 2013 dat het aantal iets onder de 5000 zal uitkomen. Hoewel een deel van de stijging 

veroorzaakt wordt door een betere registratie, kan ook hier de invloed van de economische crisis en de 

daardoor veroorzaakte bezuinigingen op de zorg naar alle waarschijnlijkheid niet ontkend worden. 

 



15 
 

In Oost Nederland zijn 115 criminele samenwerkingsverbanden (CSV’s) in kaart gebracht. 41% van CSV’s 

houdt zich bezig met softdrugs. De inkomsten die hiermee verband houden worden veelal witgewassen. 65% 

van de 115 CSV’s probeert zo het inkomen een legaal voorkomen te geven. Achter deze beïnvloeding van de 

bovenwereld gaat een heel netwerk schuil van smokkel, afpersing en geweld. Zo doende ondermijnen zij de 

rechtsstaat en ervaren veel inwoners onveiligheid. 

Hoewel de cijfers voor Oost Nederland over 2013 ten opzichte van 2012 voor wat betreft woninginbraken met 

5% zijn afgenomen zijn er nog altijd bijna 15.000 meldingen geregistreerd. Alleen al de enorme impact die een 

inbraak op een persoon heeft, het wordt niet voor niets een ‘high impact crime’ genoemd, rechtvaardigt extra 

aandacht voor dit onderwerp. In het Veiligheidsbeeld wordt ook ingegaan op een aantal blinde vlekken. Zo is 

onvoldoende duidelijk wat er speelt in het kader van mensenhandel en in hoeverre dat raakvlakken heeft met 

andere vormen van criminaliteit. Ook wordt er geconstateerd dat er een geringe informatiepositie is waar het 

gaat om zogenaamde outlaw motorcycle gangs (OMG). Aanvullend onderzoek is nodig om de vraag te kunnen 

beantwoorden in hoeverre zij substantieel bijdragen aan de onveiligheid in het eenheidsgebied. Ten aanzien 

van de jeugdgroepen wordt ten slotte nog opgemerkt dat er meer informatie nodig is over wat de groepen 

precies bezig houdt. Daarbij wordt dan met name gewezen op de ‘digitale hanggroep’. Dit zijn jongeren die via 

internet contact met elkaar houden en dat op een negatieve manier inzetten.  

 
2.4 Veiligheidsmonitor Kampen 2013 

 

Een keer in de twee jaar laat de gemeente Kampen de veiligheidsgevoelens van haar inwoners onderzoeken 

door mee te doen aan de Veiligheidsmonitor. In 2013 is door i&o Research onderzoek gedaan. De resultaten 

werden in juni 2014 bekend gemaakt. Het onderzoek bevat een aantal onderdelen. De meeste vragen zijn 

landelijk hetzelfde maar de gemeente kan ook een aantal vragen zelf toevoegen. De belangrijkste uitkomsten 

zijn vermeld. Het gaat om de volgende hoofdthema’s: 

 

 Leefbaarheid in de woonbuurt  Inwoners over de politie 

 Beleving buurtproblemen  Inwoners over de brandweer 

 Onveiligheidsbeleving  Inwoners over de gemeente 

 Slachtofferschap  Preventie 

 Respectloos gedrag  

 

Positief negatief 

Sociale cohesie scoort een 6,5 ten opzichte van 

een 6,2 gemiddeld in Nederland 

Centrum van Kampen scoort op bijna alle fronten 

slechter dan de andere gebieden 

Veiligheid in buurt scoort een 7,6 ten opzichte 

van een 7,1 in 2011 en een landelijk gemiddelde 

van 7,1 in 2013 

Als belangrijkste buurtproblemen geven mensen 

aan: Hard rijden, hondenpoep en 

parkeeroverlast. In IJsselmuiden worden ook 

hangjongeren als probleem benoemd. 

Sociale overlast scoort een 0,8 ten opzichte van 

een 1,3 gemiddeld in Nederland. In 2009 scoorde 

Kampen nog een 1,1. 

Hangjongeren (oa drugs- en alcoholgebruik) 

veroorzaken gevoelens van dreiging en 

onveiligheid. 

Kans op slachtofferschap (m.u.v. 

woninginbraken) 

 

Vertrouwen in ambtelijke organisatie, college en 

raad is laag en afgenomen t.o.v. 2011. 

(respectievelijk 41% naar 34%, 50% naar 41% 

en 47% naar 37%) Deze mensen hebben ‘ja’ 

geantwoord op de vraag: Heeft u vertrouwen in… 
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66% (zeer) tevreden over politie Voorzieningen niveau jeugd  

Kampen scoort gemiddeld positief t.o.v. 

landelijke cijfers 

Kans op slachtofferschap woninginbraken neemt 

toe maar nog wel lager dan landelijk gemiddelde. 

Bijna alle Kampenaren die contact hadden met 

de brandweer zijn daar positief over. 

25% van de woningen heeft nog geen 

rookmelder. 

Op de vraag of drugsgebruik/handel in de buurt 

wel eens voorkomt zeggen minder mensen dat 

ze dat waarnemen. (2011 >24% t.o.v.  

2013>17%) 

 

 

Concluderend kan gesteld worden dat Kampen goed scoort ten opzichte van het landelijk gemiddelde. De kans 

op slachtofferschap wordt laag ingeschat hetgeen het hoge cijfer voor veiligheidsbeleving verklaart. Er zou een 

relatie kunnen bestaan tussen het lage voorzieningenniveau van de jeugd en de problemen met hanggroepen. 

Ook de nieuwe Drank- en Horecawet kan een rol spelen aangezien 18-minners niet meer welkom zijn in de 

kroeg. Het feit dat minder mensen drugsgebruik/handel waarnemen kan te maken hebben met de extra 

inspanning van de politie en het hogere aantal geconstateerde overtredingen (zie Gebiedscan) 

 
 
2.5 Gebiedscan Kampen 2014 

 

De politie stelt jaarlijks een gebiedscan op met gegevens uit BVH aangevuld met ‘zachte informatie’ van 

wijkagenten en andere frontline werkers.  

Op basis van de hieronder gepresenteerde cijfers van 2013 wordt een korte schets gegeven van de 

belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van criminaliteit en overlast in de gemeente Kampen. 

In onderstaande tabel zijn de cijfers van misdrijven van de afgelopen jaren opgenomen. Aan de hand daarvan 

kunnen we zien hoe criminaliteitsvormen zich in de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. De meeste 

criminaliteitsvormen zijn gelijk gebleven of licht gedaald. Het totaal aantal misdrijven in Kampen is gedaald van 

1.973 misdrijven in 2012 naar 1.874 misdrijven in 2013. De bedrijfscriminaliteit is echter gestegen ten opzichte 

van de afgelopen jaren. De belangrijkste dalers over het afgelopen jaar en de voorgaande jaren zijn 

geweldsdelicten, aantasting openbare orde en ruimte en illegale handel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cijfertabel Misdrijven op hoofdthema’s (Bron database gemeente BVH/Gebiedscan Kampen 2014) 
 

                                                      
2 Misdrijven zijn opgenomen aangiften, incidenten met een verdachte of slachtoffer maar zonder aangifte of 
incidenten van dusdanige zwaarte dat zij op basis daarvan als misdrijf worden aangemerkt.  

Misdrijven2 

gemeente Kampen 

2010 2011 2012 2013 % verschil 

afgelopen 

2 jaar 

Woningcriminaliteit 137 162 180 150 -17% 

Voertuigcriminaliteit 470 387 353 417 18% 

Bedrijfscriminaliteit 155 141 167 178 7% 

Overige vermogensdelicten 267 316 245 254 4% 

Geweldsdelicten 311 255 219 190 -13% 

Zedendelicten 16 16 21 15 - 

Aantasting openbare orde en ruimte 376 405 328 304 -7% 

Illegale handel 125 142 131 116 -11% 

Overige misdrijven 322 392 401 299 -25% 

Totaal aantal misdrijven 2.053 2.127 1.973 1.874 -5% 
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De meerjarige stijging van het aantal woninginbraken heeft zich afgelopen jaar gestabiliseerd. Het aantal 

diefstallen uit en inbraken in woningen nam voor het eerst in een aantal jaar af.  

De daling van het aantal geweldsdelicten (-3%) en vernielingen (-7%) is vermoedelijk het effect van de 

integrale aanpak van onveiligheid tijdens uitgaansavonden. Samen met de gemeente, horecaondernemers en 

de Koninklijke Horeca Nederland maakt het politieteam zich sterk voor de uitvoering van de afspraak gemaakt 

binnen de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU). 

Illegale handel en overige misdrijven zijn een tweetal verzamelcategorieën waarvan de misdrijven in totaliteit 

afnamen. Binnen illegale handel signaleren we echter wel een  toename van het voor handen hebben van en 

de handel in soft- en harddrugs. Met name het gebruik van drugs onder jongeren baart het team en 

ketenpartners zorgen.  

De toename van voertuigcriminaliteit werd afgelopen jaar veroorzaakt door een aantal series van vernielingen 

van auto’s. Daarnaast is het aantal gestolen fietsen toegenomen.  

 
 
2.6 Conclusie 

 

Prioriteiten worden gekozen op basis van argumenten. In dit geval zijn dat de impact die het onderwerp op de 

samenleving/ het slachtoffer heeft, een duidelijk toename van het aantal feiten, een hoge 

kosten/tijdsinvestering van gemeente en haar partners en het belang dat de samenleving hecht aan het 

oplossen van het probleem. Op grond van bovenstaande gegevens heeft de gemeenteraad (tijdens de 

commissievergadering van 2 juli) aangegeven de volgende onderwerpen te willen prioriteren: 

 

Prioriteit A:  Overlast door personen in de woonomgeving 

      Overlast door individuen (psychisch kwetsbaren)  

      Overlast door groepen (jongeren)  

      Overlast rondom de jaarwisseling 

      Overlast door hard rijden 

Prioriteit B:  Drugs en georganiseerde criminaliteit  

      Drugshandel en drugsgebruik  

      Georganiseerde criminaliteit en ondermijning 

Prioriteit C:  Alcohol en Veilig Uitgaan  

     Alcohol gerelateerde overlast 

      Veilig Uitgaan  

Prioriteit D:  Woninginbraken  

 

In het volgende hoofdstuk worden deze verder uitgewerkt. Daarnaast zijn er een aantal thema’s die blijvende 

aandacht hebben maar op dit moment geen extra inspanning vragen de zo genaamde ‘going concern’ thema’s. 

Deze worden behandeld in hoofdstuk 4. 
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3. Uitwerking van de prioriteiten 

 

 

3.1 Inleiding 

 

De benoeming van de prioriteiten geschiedt aan de hand van de indeling van het Kernbeleid Veiligheid van de 

VNG. Zie het schema hieronder. Uiteraard valt er op elke indeling af te dingen aangezien er verschillende 

dwarsverbanden en overlappingen zijn. Toch is het handig te kiezen voor deze indeling om enige uniformiteit te 

krijgen in de manier van werken tussen gemeenten. 

 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema's 

1: Veilige woon- en 

leefomgeving 

1.1: Sociale kwaliteit 

1.2: Fysieke kwaliteit 

1.3: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en 'high impact'-criminaliteit 

criminaliteit 1.4: Subjectieve veiligheid 

2: Bedrijvigheid en 

veiligheid 

2.1: Veilig winkelgebied 

2.2: Veilige bedrijventerreinen 

2.3: Veilig uitgaan 

2.4: Veilige evenementen 

2.5: Veilig toerisme 

3: Jeugd en veiligheid* 3.1: Jeugdoverlast 

3.2: Jeugdcriminaliteit/individuele probleem jongeren 

3.3: Jeugd, alcohol en drugs 

3.4: Veilig in en om de school 

4: Fysieke veiligheid 4.1: Verkeersveiligheid 

4.2: Brandveiligheid 

4.3: Externe veiligheid 

4.4: Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

5: Integriteit en veiligheid 5.1: Polarisatie en radicalisering 

5.2: Georganiseerde criminaliteit 

5.3: Veilige Publieke Taak 

5.4: Informatieveiligheid 

5.5: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 
*Op het gebied van Jeugd en Veiligheid verandert per 1 januari 2015 veel. Zie daarvoor alinea 5.3.3 
 
 

3.2 Prioriteit A: Overlast door personen in de woonomgeving 

 

Relevante partners  

 Gemeente  

 Politie  

 Openbaar Ministerie  

 Veiligheidshuis 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

 Coördinatoren Zorg en Overlast (De Kern)  

 Woningcorporaties 

 GGD  



19 
 

 Tactus Verslavingszorg  

 Dimence 

 RIBW 

 Reclassering  

 Leger des Heils  

 Stichting Welzijn in Kampen  

 Veiligheidsregio (Brandweer) 

 Wijk/buurtverenigingen 

 Bewoners 

3.2.1 Inleiding 
Overlast is een lastig te grijpen woord maar kan als volgt gedefinieerd worden: 
 
'Overlast is een subjectieve beleving waarbij handelingen van anderen als hinderlijk en onaanvaardbaar 

beschouwd worden, en waarbij sprake is van schending van privacy, inbreuk op woon- en leefgenot, en 

waardoor men zich soms ook bedreigd voelt. Het gaat hierbij om gedragingen die niet beantwoorden aan het 

verwachtingspatroon, en men zich ongewild gedwongen voelt het eigen gedrag aan te passen.' 

 
Aan overlast zitten echter ook objectieve kanten op basis waarvan de politie kan optreden. De afgelopen jaren 

is een positieve ontwikkeling zichtbaar van het aantal incidenten. Toch is het goed hier extra aandacht aan te 

blijven geven zodat de trend in dezelfde richting doorgaat. 

 

Overlast 2010 2011 2012 2013 

Drugs/drankoverlast 41  39 61 109 

Verkeersoverlast 618  481 393 335 

Burengerucht 134  121 117 150 

Overlast verwarde/ 
oversp. personen 

136  
 

191 168 146 

Overlast jeugd 370  289 292 231 

Overlast zwervers 79  23 11 2 

Overlast vuurwerk 138  111 133 98 

Geluidsoverlast 415  366 419 372 

Bron: Gebiedsscan Kampen BVH 2014 
Overlast 2010 2011 2012 2013 

 

Een van de mogelijke oorzaken van overlast door verwarde/overspannen personen is de extramuralisering van 

psychische hulpverlening. Door bezuiniging bij zorgaanbieders komen deze mensen eerder in een normale 

woonomgeving te leven. Verwacht wordt dat de overlastcijfers in deze categorie dan ook zullen toenemen de 

komende jaren. 

 

Gelet op de Gebiedscan en de Veiligheidsmonitor wordt de aanpak van een aantal overlastvormen de 

komende 4 jaar verder uitgewerkt. 
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3.2.2 Overlast door individuen (psychisch kwetsbaren)  

 

Prestaties: 

 Wij stimuleren, met in het achterhoofd het Kamper Kompas, dat alle inwoners regie op hun eigen leven 

voeren. Waar dat soms niet lukt hebben familie, vrienden en buren een belangrijke taak. Mocht ook dat 

niet helpen dan neemt de gemeente de regie op zich; 

 Wij stimuleren een tijdige en effectieve aanpak van meervoudige problematiek situaties met betrekking 

tot wonen, zorg en overlast;  

 Waar mogelijk stimuleren wij door de inzet van zorgpartners een maatschappelijk herstel, dat wil 

zeggen zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie; 

 Wij vinden effectieve oplossingen voor ‘hardnekkige’ meervoudige probleemsituaties;  

 Wij verlenen nazorg aan ex-gedetineerden om recidive en overlast tegen te gaan. 

  

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel 

2018 

Bron: 

Burengerucht  134 121 117 150 120 Gebiedscan 

politie 

Overlast 

verwarde/overspannen 

personen 

 136 191 168 146 140 Gebiedscan 

politie 

mate waarin 

problemen in de buurt 

voorkomen: overlast 

door buurtbewoners* 

    24% 20% Veiligheidsmonitor 

schaalscore sociale 

overlast 

1,1  1,2  0,8 0,6 Veiligheidsmonitor 

 
* Deze indicator is ontstaan door te vragen naar de mate waarin problemen volgens bewoners voorkomen in de 
eigen woonbuurt. 24% geeft dus aan dat dit wat betreft overlast door buurtbewoners voorkomt. Op basis van 
verschillende van dit soort scores is sociale overlastindicator opgesteld. Voor Kampen in 2013 een 0,8. 
Gemiddeld in IJsselland een 1,0 voor Nederland een 1,3. Zie verder pagina 14 en 15 van de Veiligheidsmonitor 
2013. Wij verwachten onder meer door de inzet van buurtbemiddeling deze score positief te beïnvloeden. 
 
 
3.2.3 Overlast door groepen (jongeren) 

 

Prestaties: 

 

 Wij voeren regie op en nemen deel aan het ‘Investeren in Contact’ overleg (door een 

beleidsontwikkelaar jeugd en een beleidsontwikkelaar Integrale Veiligheid) 

 Wij investeren in een integrale groepsgerichte aanpak van overlastgevende groepen. 

 Wij passen indien nodig bestuurlijke dan wel strafrechtelijke maatregelen (door de politie) toe om 

overlast te bestrijden 

 Wij voeren regie op het Ketenbeleid en houden toezicht op onder andere brandveiligheid. 

 Wij dragen financieel bij aan bureau Halt en stimuleren de doorverwijzing door politie en leerplicht. 
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Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel 

2018 

Bron: 

Overlast jeugd  370 289 292 231 200 Gebiedscan 

politie 

Aantal 

hinderlijke/overlastgevende/ 

criminele groepen 

   5/2/0 4/3/0 2/3/0 Gebiedscan 

politie 

mate waarin problemen in 

de eigen buurt voorkomen: 

overlast door 

rondhangende jongeren 

  27%  27% 24% Veiligheidsmonitor 

schaalscore sociale 

overlast 

1,1  1,2  0,8 0,6 Veiligheidsmonitor 

 
 
 
3.2.4 Overlast rondom de jaarwisseling  

 

De jaarwisseling is in Kampen elk jaar weer een evenement dat voor velen veel plezier geeft. Helaas brengt het 

ook elk jaar overlast met zich mee. Of het nu gaat om het knallen van carbid of de wilde ‘vreugde’ vuren. De 

gemeente investeert samen met haar partners jaarlijks veel tijd en geld in het op een ordelijke manier laten 

verlopen van het geheel.  

 

Al een aantal jaar wordt er vanaf halverwege het jaar door een werkgroep samengewerkt aan een gezamenlijk 

draaiboek. Doel daarvan is zo efficiënt en effectief mogelijk op te treden en maatregelen op elkaar af te 

stemmen. In 2011 is door het college het Meerjarenplan jaarwisseling 2011-2016 vastgesteld. 

 

Hierin staan een aantal doelen vermeld. Afgelopen jaren zijn deze iets aangepast: 

 de toezichtcapaciteit politie op de dag zelf moet in 2016 beduidend minder zijn ten opzichte van 2010 (-

30%)* 

 Inzet van de brandweer (treintje) moet op in 2016 met 20% zijn afgenomen ten opzichte van 2010. 

Wanneer de inzet van de brandweer minder wordt is het wellicht mogelijk de brandweer op die dag niet 

meer te mobiliseren op de kazerne maar thuis op afroep beschikbaar te houden. Dit scheelt een hoop 

in de kosten. 

 Als eerste zal er gestreefd worden naar een stabilisatie van de kosten. Dit kan soms een verschuiving 

betekenen (van schade naar preventief).  

 Er wordt in 2016 niet meer geracet op het Markeresplein. 

 Er wordt gestreefd naar een geleidelijke afname van de grote vuurcontainers (waar mogelijk).  

 We gaan terughoudend om met het verstrekken van oliedrums (ontmoedigingsbeleid). 

 Er wordt alleen hout verbrand. 

 

*Wij streven een jaarwisseling na waarbij iedereen het naar de zin heeft, de overlast beperkt is, en de inzet van 

politie, brandweer en gemeente minimaal zijn. Daarbij moet ook de schade beperkt blijven. Belangrijk is hierbij 

op te merken dat het terug dringen van de toezicht- en handhavingscapaciteit alsmede de overige inzet geen 

doel op zich is. Een jaarwisseling die ordelijk verloopt blijft het leidende thema. 
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Prestaties: 

 Wij houden regie op de integrale aanpak  

 Wij zetten in op burgerparticipatie om de betrokkenheid van inwoners bij de hotspots en in het 

algemeen te bevorderen. 

 Wij passen bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen toe tegen diegene die zich niet aan de 

spelregels houden. 

 

 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel 

2018 

Bron: 

Overlast vuurwerk  138 111 133 98 85 Gebiedscan 

politie 

Aantal meldingen 

geregistreerd bij 

actiecentrum 

  90 81 47 * Registratie 

Actiecentrum 

Schadebedrag in € 80.000 40.000 45.000 29.000 32.000 20.000 Evaluatie 

Jaarwisseling 

 
*Wanneer het aantal meldingen blijft afnemen kan worden overwogen het actiecentrum te ontbinden. 

Meldingen lopen dan gewoon weer via de meldkamer in Apeldoorn. 

   

Vuurwerkvrije zones 

Op Initiatief van de raad (voorstel 16 bij het Uitvoeringsprogramma) zal onderzoek gedaan worden naar de 

wenselijkheid van vuurwerk vrije zones. Hierbij zal onder andere gelet worden op:  

 draagvlak onder de bevolking 

 juridische haalbaarheid 

 toezicht en handhavingscapaciteit 

De raad wordt over de uitkomsten van het onderzoek geïnformeerd. Indien gewenst/noodzakelijk volgen 

daarna voorstellen om de vuurwerkvrije zones daadwerkelijk te realiseren. Hierbij is input vanuit bewoners en 

het netwerk van groot belang. Ook de aanpassing van het vuurwerkbesluit per 1 december 2014 heeft 

gevolgen voor Kampen. De driehoek, daartoe geadviseerd door de werkgroep, bezint zich over de vraag wat 

dit voor gevolgen heeft voor de toezicht-, en handhavingsvraag (bij zowel gemeente als politie). Daarbij wordt 

ook de link gelegd naar de recent geboekte vooruitgang voor wat betreft de sfeer en openbare orde tijdens de 

jaarwisseling. 

 
Het Meerjarenplan Jaarwisseling 2011-2016 zal tegelijk met de jaarwisseling 2015-2016 geëvalueerd worden. 
 
 
3.2.5 Overlast door hard rijden 

 

Het kabinet wil het aantal verkeersdoden terugbrengen tot maximaal 500 in 2020, zoals vermeld in het 

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020. Kampen heeft daar uitleg aan gegeven d.m.v. het gemeentelijk 

Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).  Een onderdeel daarvan vormt de  verkeerseducatie die vervat is in het 

jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid. Vanuit de veiligheidsmonitor blijkt daarnaast dat mensen veel overlast 

ervaren door asociaal verkeersgedrag zoals parkeren en hard rijden. In dit IVP richten we ons, mede gelet op 

het eerder genoemde Strategisch Plan Verkeersveiligheid op het thema ‘hard tijden’. 
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Prestaties: 

 Wij onderzoeken klachten serieus en zetten eventueel technische hulpmiddelen in, want meten is 

weten. 

 Wij koppelen de resultaten van het onderzoek terug aan de buurt/wijk 

 Indien een probleem daadwerkelijk geconstateerd wordt zoeken we samen met de buurt/wijk naar een 

oplossing. 

 Bestuurlijke of strafrechtelijke handhaving is daarbij een laatste redmiddel. 

 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel 

2018 

Bron: 

Verkeersoverlast  618 481 393 335 315 Gebiedscan 

politie 

Verkeersoverlast in de 

buurt komt het wel 

eens voor:  hard rijden 

in % 

  71  67 65 Veiligheidsmonitor 

Verkeersoverlast in de 

buurt komt het wel 

eens voor: 

parkeeroverlast in % 

  52  47 45 Veiligheidsmonitor 

Verkeersoverlast in de 

buurt komt het wel 

eens voor: agressief 

verkeersgedrag  in % 

  40  21 20 Veiligheidsmonitor 

Schaalscore 

verkeersoverlast 

3,4  3,1  3,0 2,9 Veiligheidsmonitor 

 

 

3.3 Prioriteit B: Drugs en georganiseerde criminaliteit  

 

Relevante partners  

 Gemeente  

 Politie  

 Openbaar Ministerie  

 Enexis 

 Woningcorporaties 

 RIEC 

 Landelijk bureau BIBOB 

 Exploitant coffeeshop 

 Preventie/behandel organisaties zoals: Tactus verslavingszorg, Stichting Voorkom, Stichting Waypoint 

 Bewoners 
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3.3.1 Drugshandel en drugsgebruik 

 

Aanpak hennepkwekerijen en locaties waar drugs verhandeld/geproduceerd wordt: 

 

Het inhoudelijke doel van de aanpak is, op volgorde van prioriteit: 

1.       Tegengaan van onveilige situaties  

2.       Bestrijding criminaliteit 

3.       Tegengaan van overlast 

 

Prestaties: 

 

 Wij behouden een voorlopers rol binnen het district waar het gaat om de aanpak van 

hennepkwekerijen.  

 Wij communiceren actief over de gevolgen die het in huis halen van een hennepkwekerij kan hebben. 

 Wij passen ons eigen Damoclesbeleid op grond van de Opiumwet efficiënt en effectief toe 

(handhavingsmatrix). 

 We rapporteren over onze acties naar onze partners 

 Wij monitoren middels een Excel document de acties van anderen en rapporteren daarover aan de 

driehoek en raad. 

 Wij onderzoeken de mogelijkheden of vergunningen of uitkeringen ingetrokken/ teruggevorderd kunnen 

worden. 

 Wij verlenen nazorg aan ex-gedetineerden om recidive tegen te gaan. 

 

Aanpak drugsgebruik: 

 

Prestaties: 

 Wij zien een rol voor de gemeente op het gebied van preventie 

 Wij stellen aan scholen een bepaald budget ter beschikking om te besteden aan preventieactiviteiten 

omtrent alcohol- en drugsgebruik. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze dit willen inrichten. Voor de 

gemeente lijkt een mix van voorlichting over de effecten op het lichaam gecombineerd met voorlichting 

over de effecten in het kader van strafrecht het meest effectief. Bij de eerste kan gedacht worden aan 

Tactus verslavingszorg, Stichting Voorkom, Stichting Waypoint of iets degelijks. Het tweede blok zou 

kunnen worden ingevuld door Stichting HALT.  

 Wij stellen, hoewel aan scholen de vrije hand wordt gelaten, wel randvoorwaarden op die 

voorwaardelijk zijn voor het verstrekken van de subsidie. Budget is structureel beschikbaar vanaf 2015. 

 Wij houden samen met de politie toezicht op de coffeeshop* en rapporteren daarover aan de Driehoek. 

 

*In 2011 is begonnen met een pilot voor de duur van 5 jaar waarin een officieel gedoogde coffeeshop een 

plaats kreeg in Kampen. Dit betekent dat in 2016 een eindevaluatie zal worden gemaakt 

Op basis daarvan kan de raad zich uitspreken over of de pilot omgezet kan worden in vast beleid of niet. De 

uitgangspunten van het Kamper drugsbeleid zijn daarin leidend: 

1. Gebruik van harddrugs verhinderen 

2. Gebruik van sofdrugs terugdringen 

3. Overlast en gevaar in de woonomgeving terugdringen 
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Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel/prognose 

2018 

Bron: 

Drugshandel  16 26 29 35 30 Gebiedscan 

politie 

Drugs/drankoverlast  41 39 61 109 100 Gebiedscan 

politie 

mate waarin 

problemen in de buurt 

voorkomen: 

drugsgebruik of 

drugshandel 

  16%  17% 15% Veiligheidsmonitor 

komt drugshandel in 

de buurt wel eens voor 

  24%  17% 15% Veiligheidsmonitor 

voelt men zich 

hierdoor onveilig (vaak 

of soms) 

  36%  36% 32% Veiligheidsmonitor 

Aantal opgerolde 

hennepkwekerijen 

 12 17 12 22 17 per jaar Gebiedsscan  

Aantal controles 

coffeeshop 

  8 8 6 6 Rapportage aan 

Driehoek 

 

Ten aanzien van het nationale gedoogbeleid geven steeds meer rechters aan de wetgevende macht het 

signaal dat de situatie onhoudbaar is. Zij doen dit door coffeeshopexploitanten die zijn aangetroffen met meer 

dan 500 gram softdrugs wel te veroordelen maar niet te straffen. Ook verschillende burgemeesters hebben 

richting de minister aangegeven op grond van openbare orde en veiligheid voorstander te zijn van legalisering. 

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet. 

 

 

3.3.2 Georganiseerde criminaliteit en ondermijning  

Georganiseerde criminaliteit, zoals hennepteelt, mensenhandel, witwassen en vastgoedfraude, brengt ernstige 

consequenties met zich mee voor de maatschappij; de maatschappelijke integriteit wordt aangetast, de 

veiligheid en het veiligheidsgevoel van burgers wordt beïnvloed en de lokale economie wordt verstoord. Het 

gevaar dreigt dat criminelen zich dieper in de bovenwereld gaan wortelen en zich hier een machtspositie 

verwerven, waarbij de overheid ongewenst faciliteerder wordt van malafide en criminele praktijken. Gemeenten 

kunnen in de regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit een grote rol spelen door kritisch te werk te 

gaan bij beschikkingenprocedures en door een rol te vervullen in de integrale aanpak van georganiseerde 

criminaliteit 

 

Integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit 

Naast het inzetten van het bestuurlijke instrumentarium ten behoeve van de bestuurlijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit, kan de gemeente haar instrumentarium en haar informatiepositie ook inzetten ten 

behoeve van de integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit.  

 

Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 

Ook in de komende periode zal de gemeente Kampen blijven werken aan haar rol in de bestuurlijke en 

integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij kan zij rekenen op ondersteuning van het RIEC.  De 

gemeente speelt een belangrijke rol bij de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit. De gemeente 
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heeft mogelijkheden om barrières op te werpen waarmee kan worden voorkomen dat criminele organisaties of 

personen misbruik maken van legale structuren en zich weten te vestigen in de regio. Dit zal zich onder meer 

uiten in het actualiseren, regionaal afstemmen en consequent uitvoeren van beleid, kritische procedures bij 

vergunningverlening, subsidies en aanbestedingen, het uitoefenen van toezichts- en handhavingstaken en de 

strikte toepassing van het sanctioneringsinstrumentarium.  

 

Wet Bibob 

Een van de mogelijkheden die de gemeente heeft om te voorkomen dat men onbedoeld criminelen faciliteert is 

de inzet van de Wet Bibob. Met het uitreiken van een vragenlijst voor Bibob en de verplichting voor een 

aanvrager om alle gevraagde informatie te overleggen, kan de gemeente veel beter onderzoek doen naar de 

integriteit van de ondernemer en de financiering. Als er een ernstig gevaar dreigt dat de vergunning of subsidie 

gebruikt wordt voor criminele activiteiten, kan de vergunning of subsidie ingetrokken of geweigerd worden. 

Wanneer wij na het eigen onderzoek met vragen blijven zitten, kan het Landelijk Bureau Bibob om advies 

gevraagd worden.  

 

Prestaties 
 

 Wij zijn ons er van bewust dat niet iedereen de juiste bedoelingen heeft 

 Wij voeren actief ons BIBOB beleid uit. 

 Wij leveren input om de integrale aanpak te doen slagen. 

 Zo mogelijk passen we bestuurlijke en strafrechtelijke maatregelen toe ter bestrijding van de 

georganiseerde criminaliteit. 

 
 

3.4 Prioriteit C: Alcohol en Veilig Uitgaan  

 

Relevante partners  

 Gemeente  

 Politie  

 Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

 Koninklijke Horeca Nederland (KHN 

 Stichting Kamper Kasteleins 

 Preventie/behandel organisaties (Tactus, st. Waypoint, st. Voorkom) 

 Bewoners 

3.4.1 Alcohol gerelateerde overlast 

De veiligheid in het uitgaansgebied verdient nog steeds extra aandacht, zo blijkt onder andere uit de 

Veiligheidsmonitor van 2013. Vooral in het centrum van Kampen vinden alcoholgerelateerde 

incidenten plaats maar ze komen ook in de woonomgeving voor. De meest voorkomende incidenten zijn 

vernielingen, geweldsincidenten en geluidsoverlast. De incidenten doen zich vooral voor in het weekeinde en 

dan met name op de vrijdag en zaterdagavond en de vrijdag- en zaterdagnacht. Het uitgaanspubliek wil 

kunnen stappen in een prettige sfeer. Een uitgaansgebied met aandacht voor veiligheid komt de werkomgeving 

van het horecapersoneel en de politie ten goede. Bovendien zal een gezellig en veilig uitgaansgebied de hele 

gemeente een positieve impuls geven.  
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Prestaties: 
 

 Wij leggen zo nodig een gebiedsverbod op voor de binnenstad, de politie levert daarvoor de benodigde 

informatie. 

 Bij alcoholgerelateerde overlast gevallen in de woonomgeving betrekken wij de coördinatoren Zorg en 

Overlast. Zij onderzoeken of een casus meer zorg of meer openbare orde gerelateerd is. 

 Minderjarigen die (met alcohol) overlast veroorzaken verwijzen wij door naar Stichting Halt 

 

3.4.2 Veilig Uitgaan  

 
Uitgangspunt in de Veilig uitgaan aanpak is de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) deze 

samenwerkingsmethode is in de afgelopen jaren met succes ingezet. De verschillende partijen overleggen en 

pakken de vastgestelde actiepunten op. Zo meldt de horeca proactief aan de politie wanneer ze orde 

verstoringen verwachten en zetten ze portiers in, zo zet de politie het ‘Veiligheid op straat team’ (VOS) met 

bikers in en stelt de gemeente exploitatievoorwaarden op en voert regie op het hele proces. Wij stellen voor om 

deze aanpak de komende jaren door te zetten. 

 
Prestaties 
 

 Wij ondersteunen het VOS-team van de politie 

 Wij voeren regie over het KVU-proces 

 Wij houden toezicht op de horeca 

 Wij houden cameratoezicht op momenten dat dit noodzakelijk is. 

 Wij stimuleren alcoholmatiging 

 Wij pakken actiepunten voor de gemeente uit de Veiligheid op Straat mutaties op en koppelen onze 

aanpak aan de politie terug. 

 
Doelstelling (integraal) 

Het doel is het voorkomen en verminderen van uitgaansgerelateerde overlast in en rond het centrum 

van Kampen (het verhogen van de objectieve en subjectieve veiligheid). Om een veilig 

uitgaansklimaat te realiseren is het noodzakelijk dat alle betrokken partijen (gemeente, politie en 

horecaondernemers) in het uitgaansgebied effectief met elkaar samenwerken 

Vanuit drie verschillende onderzoeksbronnen3 zijn prestatie-indicatoren benoemd. Deze kunnen bij een 

evaluatie helpen de resultaten te meten. Dit zijn: 

 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel/prognose 

2018 

Bron: 

Leefbaarheid Kampen 

Centrum 

  7.0  7.3 7.3 Veiligheidsmonitor 

Veiligheid Kampen 

Centrum 

  6.6  7.2 7.5 Veiligheidsmonitor 

Sociale overlast Kampen 

Centrum 

  3,9  2.4 2.0* Veiligheidsmonitor 

                                                      
3 Die drie bronnen zijn: de Veiligheidsmonitor van de gemeente Kampen, het AMA 

(Almere Marktonderzoek Advies) onderzoek en de gebiedsscan van de politie IJsselland, team 

Noord. 
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Onveiligheidsgevoel 

bewoners binnenstad 

(vaak/soms) 

  19%  16% 15% Veiligheidsmonitor 

Bezoekers binnenstad 

die zich soms/altijd 

onveilig voelen 

  26%   2014: 24% 

2018: 20% 

Almere 

marktonderzoek 

Advies 

Horecaondernemers die 

overlast ervaren door 

vechtpartijen/vernielingen 

  35%   2014:33% 

2018: 30% 

Almere 

marktonderzoek 

advies 

Horecaondernemers die 

last hebben van 

drugs/drank gebruik 

  50%   2014: 45% 

2018: 40% 

Almere 

marktonderzoek 

advies 

Aantal misdrijven inzake 

vernielingen 

Binnenstad/Kampen- 

Zuid 

 140 153 120 94 90 Politie**  

Aantal geregistreerde 

overlastmeldingen in de 

binnenstad 

 volgt volgt volgt volgt volgt Politie 

 

* Wij verwachten deze score (die opgebouwd is uit verschillende vormen van overlast) ondermeer door de inzet 

van cameratoezicht te verbeteren. 

**De cijfers van de politie zijn niet altijd makkelijk als indicator te gebruiken. Soms is meer aandacht van de 

politie voor bepaalde feiten oorzaak van een hoger aantal registraties. Dit betekent niet, dat er in absolute zin 

meer feiten zijn. Het kan zijn dat het aantal geconstateerde vernielingen door de inzet van cameratoezicht 

toeneemt. Daarom is hier slechts een lichte daling verwacht. 

 
 
3.5 Prioriteit D: Woninginbraken 
 
Relevante partners  

 Gemeente  

 Politie  

 Openbaar Ministerie 

 Projectontwikkelaars 

 Veiligheidshuis 

 Bewoners 

 Coördinatoren Zorg en Overlast 

Er gebeurd al heel veel om het aantal woninginbraken te laten dalen. In 2014 is aan het college het programma 

woninginbraken aangeboden. Kernpunten daarbij zijn de inzet op preventie en het voeren van een stevige 

regie door de gemeente. De komende beleidsperiode zal dit programma samen met de partners worden 

uitgevoerd. Doel van het beleid is: 

 het aantal woninginbraken verder te verminderen; 

 de opsporing van inbrekers te optimaliseren. 
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Prestaties: 

 Wij passen het bouwbesluit toe bij nieuwbouwwoningen. 

 Wij geven voorlichting over insluip en inbraakrisico’s. 

 Wij stimuleren deelname aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

 Wij proberen samen met onze veiligheidspartners veelplegers uit te schakelen.  

 Wij informeren bewoners over hoe de politie bij opsporing van inbrekers geholpen kan worden. 

 Wij stimuleren deelname aan Burgernet. 

 Wij verlenen nazorg aan ex-gedetineerden om recidive tegen te gaan. 

 

Het programma voorziet in een evaluatie in het derde kwartaal van 2015. 

 

Indicator 2009 2010 2011 2012 2013 Doel/prognose 

2018 

Bron: 

Diefstal/inbraak 

woning 

 116 132 140 98 85 Gebiedscan 

politie 

Diefstal/inbraak 

box/garage/tuinhuis 

 21 30 40 52 30 Gebiedscan 

politie 

geschatte kans op 

slachtofferschap 

woninginbraak (heel 

groot of groot) 

4%  3%  6% 3% Veiligheidsmonitor 
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4. Overige aandachtspunten 

 

4.1 Inleiding 

Het Kernbeleid Veiligheid kent, zoals eerder gezegd, naast de eerder behandelde prioriteiten nog meer 

onderwerpen waar door de veiligheids- en sociale partners aandacht aan wordt besteed. In dit hoofdstuk 

worden deze kort benoemd.  

 

4.2 De thema’s  

 

Sociale kwaliteit: 

Op wijkniveau is er aandacht voor het thema veiligheid. Dit blijkt onder andere uit de wijkbijeenkomsten die 

door de gemeente worden georganiseerd. Het is de uitdaging energie uit de bewoners te halen en te 

investeren in het besef dat veiligheid een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.  

 

Fysieke kwaliteit:  

We proberen binnen de budgetten de fysieke leefomgeving zo schoon mogelijk te houden (BOR). Op het 

gebied van handhaving wordt hier ook vaak de BOA ingezet (T&H) 

 

Objectieve Veiligheid: 

We zetten soms het middel van het huisverbod in om in huiselijk geweld situaties zorg een kans te geven.  

 

Veilig winkelgebied: 

Het grootste deel van de inzet van Stadstoezicht vindt plaats in de binnenstad van Kampen. Maar ze houden 

bijvoorbeeld ook een oogje op winkelcentrum Penningkruid. 

 

Veilige bedrijventerreinen: 

Al jaren zijn een aantal bedrijventerreinen voorzien van een Keurmerk Veilig Ondernemen. Regelmatig vindt 

overleg plaats met de partners. Om de zoveel tijd wordt een hercertificeringsonderzoek gedaan. Er is 

bovendien een intelligent camerasysteem met 20 camera’s op Spoorlanden-Zendijk opgesteld. Daarbij is 

sprake van kentekenherkenning en het, op bepaalde tijden, live uitkijken van de beelden. 

 

Veilige evenementen 

Wanneer er een evenementenvergunning wordt aangevraagd vragen we de Veiligheidsregio om advies op het 

gebied van onder andere crowdcontrol. De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor het opstellen van een 

inzetplan voor de verschillende kolommen (gemeente, politie, brandweer, GHOR). Bij grote evenementen wordt 

een actiecentrum ingericht om snel de benodigde maatregelen te kunnen treffen. In de komende 

beleidsperiode zullen de Internationale Hanzedagen in Kampen worden georganiseerd. Daarnaast vragen ook 

‘Kerst in oude Kampen’ en ‘Sail Kampen’ aandacht. 

 

Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid vind plaats in de wijken. Tijdens wijkavonden is het dan ook een vaak besproken thema. In 

overleg met de politie kan lokaal extra aandacht besteed worden aan parkeeroverlast die bewoners in hun 

buurt ervaren. Uitgangspunten voor de komende vier jaar zijn: Het creëren van een doelmatig, veilig en 

duurzaam verkeer- en vervoerssysteem waarvan de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede 

verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. 
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Brandveiligheid, Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Voor deze thema’s is sinds 1 januari 2014 de Veiligheidsregio verantwoordelijk. Binnen de rampenorganisatie 

is de gemeente verantwoordelijk voor de kolom ‘Bevolkingszorg’. Hierin werken we samen met de gemeente 

Zwolle. Verschillende functionarissen in beide organisaties hebben een rol. Alle GRIP situaties in IJsselland 

worden geëvalueerd en de geleerde lessen worden toegepast. Communicatie blijkt elke keer weer een 

uitdaging te zijn tijdens een incident. De lessen die we leren uit de brand bij Regelink zullen we de komende tijd 

analyseren en toepassen. 

 

Externe Veiligheid: 

In mei 2013 is door de gemeenteraad het Extern Veiligheidsbeleid vastgesteld. De Coördinator/adviseur 

Externe Veiligheid is betrokken bij het coördineren van Externe veiligheidswerkzaamheden tussen de teams 

Vergunningen, T&H, B&A en de provincie Overijssel en Overijsselse gemeenten. Coördineren m.b.t. vervoer 

gevaarlijke stoffen tussen rijk, provincie en  gemeente.  Daarnaast is de Coördinator/adviseur betrokken bij 

planvorming en beleid en draagt zorg voor een actuele risicokaart. 
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5. Beschrijving ontwikkelingen Veiligheidsdomein 

 
 
5.1 Verdere ontwikkeling nationale politie 

 

Uit verschillende krantenartikelen (august 2014) blijkt dat er nog altijd onvoldoende wijkagenten zijn in Eenheid 

Oost. De minister beantwoorde Kamervragen daarover in 2013 als volgt: 

‘Uiteraard dient zo snel mogelijk toegewerkt te worden naar de norm uit de wet. De realisatie van de nieuwe 

aantallen wijkagenten, conform de nieuwe organisatie en de daarbij geldende formatie, is onderdeel van het 

proces van de personele reorganisatie van de politie. Het aanstellen van extra wijkagenten betekent overigens 

niet dat er extra politiecapaciteit komt. Wijkagenten maken onderdeel 

uit van de vastgestelde formatie van een basisteam. De basisteams –waar de wijkagenten onderdeel vanuit 

maken – worden eind 2014 inwerking gebracht. Het streven is dat daardoor eind 2014 elke eenheid van de 

nationale politie voldoet aan de norm van één wijkagent op de 5000 inwoners. 

Dat geldt dus ook voor de Eenheid Oost4’. 

Het is dus nog altijd niet duidelijk hoe de reorganisatie van politie lokaal uiteindelijk uit zal pakken. De 

verwachting is dat dit de komende beleidsperiode duidelijk zal worden. De gemeente onderstreept het 

uitgangspunten van de Veiligheidsstrategie Oost Nederland dat het thema Veiligheid vooral lokaal verankert 

moet zijn. 

 
 
5.2 Evaluatie Eenheid Oost 
 

De minister van Veiligheid en Justitie zei de Eerste Kamer, naar aanleiding van opmerkingen van alle 

woordvoerders, toe om binnen drie jaar na inwerkingtreding van de nieuwe Politiewet de volgende punten te 

evalueren: de constructie van de politie als aparte rechtspersoon (inclusief de risico's van justitiële oriëntatie en 

van verzelfstandiging van de politie), de positie van de korpschef op grond van artikel 27, de rol van de 

regioburgemeester en de regio Oost-Nederland. Ten aanzien van de regio Oost-Nederland zegt de minister toe 

in te grijpen in de regio Oost als uit de evaluatie blijkt dat daarvoor aanleiding is en bij de evaluatie rekening te 

houden met de ervaringen van burgers over de lokale inbedding van de politie. 

 

Het kan zijn dat uit de evaluatie blijkt dat Eenheid Oost te groot is en dat te veel afstand ervaren wordt tussen 

de eenheidsleiding en het lokale gezag. In dat geval zou een splitsing tussen de provincies Overijssel en 

Gelderland overwogen kunnen worden. Het is niet de verwachting dat dit een grote invloed zal hebben op het 

lokale veiligheidsbeleid. 

 
5.3 Decentralisatie 

 

Het Rijk hevelt kerntaken op het gebied van jeugd, zorg en participatie over naar gemeenten. Centraal daarbij 

staat de visie en het uitgangspunt dat inwoners meer eigen verantwoordelijkheid krijgen en meer hun ‘eigen 

kracht’ en sociale netwerk moeten gaan benutten. Het gaat om de volgende decentralisaties: 

 De overheveling van onderdelen uit de Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ) naar de Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO); 

 De decentralisatie van de jeugdzorg; 

 De invoering van de Wet werken naar vermogen-> Participatiewet; 

                                                      
4 Brief minster V&J aan de Tweede Kamer 17 december 2013 
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 Een passende onderwijsplek voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Scholen zijn 

verplicht zo’n plek te bieden. Zij zullen hierin samenwerken met de gemeente en de 

jeugdhulpverlening. (Dit onderdeel wordt hier niet verder uitgewerkt.) 

 

5.3.1 Van AWBZ naar WMO 

Gemeenten worden per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning van burgers (vanaf 18 jaar). De 

huidige AWBZ-functies begeleiding, kortdurend verblijf en een deel van de persoonlijke 

verzorging maken vanaf die datum deel uit van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). 

Deze functies richten zich op het bevorderen, het behoud of het compenseren van zelfredzaamheid 

van burgers. Gemeenten krijgen hierin beleidsvrijheid om zelf de nieuwe functies in te richten. Met 

de komst van de Wmo in 2015 blijven gemeenten verantwoordelijk voor de huidige Wmo-functies 

als huishoudelijke hulp, maatschappelijk werk en voorzieningen zoals taxivervoer, woningaanpassing 

en hulpmiddelen. 

 

5.3.2 De Participatiewet 

In 2015 (1 januari) gaat naar verwachting ook de nieuwe Participatiewet in; deze wet bundelt 

de huidige WWB (voormalig Wajong) en de Wet sociale werkvoorziening. Doel van deze nieuwe wet is onder 

meer om mensen met een arbeidshandicap zoveel mogelijk aan een baan te helpen. Bij sociale werkplaatsen 

worden geen nieuwe werknemers meer aangenomen. De Wajong blijft wel toegankelijk voor jonge mensen, die 

nooit meer kunnen werken. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de 

re-integratie van mensen die nog wel kunnen werken en daarbij ondersteuning nodig hebben. 

 

5.3.3 De Jeugdwet  

De gemeente Kampen wordt 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 

wordt de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en 

jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Dit betekent onder meer dat de gemeente de volgende taken moeten uitvoeren: 

• de gemeentelijke toegang organiseren op een laagdrempelige en herkenbare manier (Via het CJG); 

• inkopen van jeugdbescherming en jeugdreclassering op regionaal niveau; 

• afspraken met de politie maken over de route van de zorgmeldingen van de politie; 

• inkoop van (specialistische) hulp; 

• afspraken maken over de toegang tot de Raad voor de Kinderbescherming indien de veiligheid van het kind in 

het geding is; 

• 24/7 beschikbaar en bereikbaar zijn en bij crisissituaties direct de juiste jeugdhulp inschakelen; 

• bovenlokaal instellen van een Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK).; 

• afspraken maken met huisartsen, medisch specialisten over de doorverwijzing naar de jeugdhulp 

 

Thema’s uit het veiligheidsdomein die direct raken aan de jeugdhulp zijn: overlastgevende en criminele 

jeugdgroepen en twaalf minners, overlastgevende multiproblemgezinnen, huiselijk geweld en 

kindermishandeling, nazorg van ex-gedetineerden, en psychisch kwetsbaren die overlast veroorzaken en een 

gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. Vaak vraagt de aanpak van deze veiligheidsvraagstukken om 

een meersporenaanpak van straf en zorg, en niet alleen gericht op de jeugdige, maar ook op het gezin (ouders, 

broertjes en zusjes) en de sociale omgeving (vrienden, school, sport, vrije tijd). Vroegtijdig signaleren en 

ingrijpen is daarbij essentieel om overlast en criminele carrières te voorkomen of te doorbreken. De werelden 

van (openbare orde en) veiligheid en jeugdhulp komen hier nadrukkelijk samen. In de Jeugdwet zelf komt de 
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relatie met het veiligheidsdomein aan de orde bij de bepalingen over de jeugdbescherming en de 

jeugdreclassering (het gedwongen kader).  
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6.  Organisatorische borging 
 
 

6.1 Bestuurlijke coördinatie van het veiligheidsbeleid 
 

Rol van de gemeenteraad:  

De gemeenteraad stelt de prioriteiten en kaders van het beleid vast door middel van het integraal 

veiligheidsbeleid 2015 – 2018. Ook kan zij haar visie geven op documenten van de Veiligheidsregio 

(Meerjarenbeleidsplan) en de politie eenheid Oost Nederland (Veiligheidsstrategie en Meerjarenbeleidsplan). 

 

Rol van het college: 

Het collegeprogramma 2014-2018 stelt: ‘De traditionele verantwoordelijkheid van de burgemeester voor de 

openbare orde is aangevuld en ingebed in een veel breder vormgegeven veiligheidsbeleid. 

Veiligheidsbeleid is daarmee een collegebrede aangelegenheid geworden, met name zorg maar 

ook bijvoorbeeld onderwijs zijn hierbij betrokken beleidsvelden’ 

De uitvoering van het meerjarenbeleid wordt daarom uiteengezet in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. Het 

college van b&w stelt dit uitvoeringsprogramma jaarlijks vast en is hiermee verantwoordelijk voor de uitvoering. 

De gemeenteraad (commissie Bestuur en Middelen) wordt jaarlijks door het college over de voortgang 

geïnformeerd.  

 

Rol burgemeester: de burgemeester is wettelijk gezien verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid in de 

gemeente (art. 172 Gemeentewet). De burgemeester is in de gemeente Kampen onder andere 

portefeuillehouder openbare orde en veiligheid. Dit houdt in dat de burgemeester bestuurlijk verantwoordelijk is 

voor het integraal veiligheidsbeleid. Naast een locale verantwoordelijkheid is de burgemeester ook 

portefeuillehouder van een aantal regionale thema’s en neemt hij deel aan het Artikel 19 overleg met de 

minister. 

 

Rol lokale driehoek: De lokale driehoek is een overlegvorm waarvan naast de burgemeester ook de officier van 

justitie en de teamchef politie (basisteam IJsselland Noord) lid zijn. Het vindt plaats op grond van artikel 13 van 

de Politiewet 2012. De reden voor het driehoeksoverleg is dat het openbaar ministerie verantwoordelijk is voor 

de handhaving van de wet en het vervolgen van wetsovertreders en de burgemeester voor de openbare orde 

en veiligheid. Beiden bedienen ze zich van de politie. Sinds 2013 vergadert de driehoek op basisteam niveau. 

Indien noodzakelijk/wenselijk kan er ook lokaal overlegd worden. 

 
Rol DVO/RVO 
In de eerste plaats krijgt de sturing op de politie vorm in de driehoek al dan niet op basisteamniveau. Vanuit de 

basisteams binnen een district is een goede verbinding cq afstemming wenselijk naar het Districtelijk 

Veiligheidsoverleg (DVO). De vijf DVO’s hebben verbinding naar de eenheid middels het Regionaal 

Veiligheidsoverleg (RVO) bestaande uit de regioburgemeester (Nijmegen), de voorzitters van de vijf DVO’s 

(Apeldoorn, Arnhem, Enschede, Zwolle), de regioburgemeester, de hoofdofficier van Justitie en de politiechef 

Oost Nederland.  

 

De afstemming tussen het RVO op eenheidsniveau, de vijf DVO’s en de relatie naar de 27 basisteams binnen 

de eenheid Oost Nederland is nog geen automatisme.  

 

 

 

 



36 
 

Rol Algemeen Bestuur (AB) Veiligheidsregio:  

Bestuurlijke afstemming en besluitvorming binnen de Veiligheidsregio vindt plaats tijdens de vergaderingen van 

het algemeen bestuur. De burgemeester van de grootste gemeente zit het overleg voor (in het geval van 

IJsselland is dat de burgemeester van Zwolle). 

 
 

6.2 Ambtelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid 

 
Extern: 

Binnen de veiligheidsregio vindt op directieniveau afstemming plaats tijdens de ‘Kring van Gemeente 

Secretarissen’. Hier worden over het algemeen ook de besluiten van het AB voorbesproken. 

De coördinerend functionaris gemeenten zit het overleg voor. 

 

Op beleids-,/ uitvoerend niveau bestaat het Adviseurs Crisisbeheersing (ACB) overleg. Besluiten van het AB 

worden hier voorbereid /afgestemd en het proces bevolkingszorg binnen de ramp/crisisbeheersing wordt 

besproken (koude fase) 

 

Ten aanzien van de sociale veiligheid worden de DVO vergaderingen ambtelijk voorbereid onder 

voorzitterschap van het ‘Regionaal Coördinatiepunt Integrale Veiligheid’ (RCIV) Hierbij zijn afgevaardigden van 

de gemeenten, politie en OM maar ook het RIEC en Veiligheidshuis aanwezig. 

 

Op Basisteam niveau worden ook de driehoeken ambtelijk voorbereid. Deelnemers zijn de vier ambtenaren 

Openbare Orde en Veiligheid en beleidsondersteuners van politie en OM 

 

Een keer in de twee weken overlegt de burgemeester met de teamchef politie. Het gaat hierbij om zowel 

operationele als strategische zaken. 

 

Intern: 

De thema’s van het Kernbeleid Veiligheid van de VNG zijn over meerdere eenheden en teams verdeeld. Ook 

kan het zijn dat meerdere teams, vanuit hun eigen expertise aan een zelfde thema werken. Het is de wens van 

het college een betere afstemming tussen de beleidsterreinen te bereiken. Om dit te bereiken zou een overleg 

Integrale Veiligheid in het leven geroepen kunnen worden. Centraal in dit overleg staat het bespreken en 

monitoren van het Integraal Veiligheidsbeleid gemeentebreed, waarin de onderlinge samenhang tussen de 

thema’s op het gebied van veiligheid van belang is.  

Naast de burgemeester en de gemeentesecretaris kunnen alle beleidsterreinen die een relatie hebben met 

veiligheid worden vertegenwoordigd vanuit een strategisch/tactisch niveau; na besluitvorming over het IVP zal 

de verdere integrale uitwerking binnen de gemeentelijke organisatie via dit overleg vorm kunnen krijgen. 

Gesproken kan worden over het proces en integrale afstemming, over de inzet, maar ook over casuïstiek waar 

nodig. De mogelijkheid bestaat dat een portefeuillehouder uit het college aansluit indien nodig. Naast het 

overleg dat op strategisch/tactisch niveau het veiligheidsbeleid bespreekt, vinden er op operationeel niveau nog 

diverse andere overleggen plaats, zoals bijvoorbeeld de overleggen rondom risicovolle jeugd, evenementen, 

veiligheid en zorg, etc. De coördinator Integrale Veiligheid zou de linking pin kunnen zijn tussen bovenstaande 

gremia. 

 

Rol coördinator integrale veiligheid:  

De coördinator integrale veiligheid heeft tot taak: het managen van het integraal veiligheidsbeleid 

(procesvoortgang en –bewaking), het opstellen van het jaarlijks uitvoeringsprogramma, het monitoren, 
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analyseren en evalueren van de inzet (beleid) en het initiëren van oplossingen inzake (lokale) 

veiligheidsproblemen. 

 

6.3 Planning en control 

 

Eens in de vier jaar wordt een meerjarenbeleidsplan opgesteld en door de raad vastgesteld. Jaarlijks volgt de 

uitwerking daarvan in een uitvoeringsprogramma. Dit wordt door het college vastgesteld en in het eerste 

kwartaal van het lopende jaar aan de raad ter informatie aangeboden. Rond juni zal naar aanleiding van het 

verschijnen van de gebiedsscan politie een uitspraak van de raad gevraagd worden over de prioriteiten voor 

het volgende jaar. Deze worden vervolgens in de Integrale Veiligheidsmatrix uitgewerkt (september/oktober). 

Deze matrix is de basis voor het uitvoeringsprogramma van het jaar daarna. 

 

In de beleidsdocumenten worden meetbare doelen geformuleerd met daarin zinvolle indicatoren.  Verschillende 

thema’s worden apart geëvalueerd zoals de jaarwisseling en het coffeeshop/drugsbeleid. Andere thema’s 

worden via de programmabegroting verantwoord. Belangrijkste brondocumenten zijn de gebiedscan Politie en 

de Veiligheidsmonitor. 

 

6.4 Financiën 
 

Openbare orde budget 
In onderstaand overzicht wordt het beschikbare openbare orde budget aangegeven. Dit betekent echter niet 

dat alle plannen in dit IVP vanuit dit budget gefinancierd worden. Het is de bedoeling in 2015 te inventariseren 

hoe een en ander in elkaar steekt. In het uitvoeringsprogramma wordt hier op basis van de verschillende 

prioriteiten nader op ingegaan. Ook eventuele financiële voorstellen voor de periode 2016-2018 zullen hier in 

beschreven worden. Verder verwijzen we voor nu naar de Programmabegroting en de daarbij behorende 

tabellen. 

 

 

OOV- budgetten Structureel 
 

    
 

Lokaal integraal veiligheidsbeleid €        10.000  
 

Hercertificering bedrijventerreinen €          8.000  
 

Project Veilig op straat €          4.635  
 

Steunpunt Bibob €        12.500  
 

Veiligheidshuis IJsselland €          5.700  
 

Burgernet €          8.000  
 

Cameratoezicht Binnenstad: onderhoud, 

uitkijk- en exploitatiekosten (RTR-zwolle) €        41.700  
 

 
Drank- en horeca €          8.000  

 
Maatregelen Jaarwisseling (excl. Schade) €        63.500  

 

  
 

 
 
Op preventief gebied zijn er veel mogelijkheden om Stichting Halt in te zetten (denk daarbij aan aanpak 
overlast groepen, vuurwerk voorlichting, middelen gebruik etc.). Hiervoor zijn nog geen aanvullende budgetten 
beschikbaar. 
 
Knelpunten 

In het algemeen ziet de gemeente steeds meer (regie) taken op zich af komen ten aanzien van veiligheid. De 

burgemeester krijgt nieuwe bevoegdheden en verantwoordelijkheden en ook op het sociale domein zijn de 
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nodige ontwikkelingen. Of de OOV formatie die nu beschikbaar is, voldoend is om hier op in te springen is de 

vraag en zou verder onderzocht moeten worden. Een aantal voorbeelden: 

 

De bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit vraagt voor de hele organisatie een andere mindset. In 

2015 wordt hier met de nieuwe beleidslijn BIBOB verder vorm aan gegeven. Maar ook het signaleren, 

analyseren en integraal aanpakken van criminaliteit in het algemeen kost veel tijd zonder dat op voorhand 

duidelijk is dat het succes zal opleveren. U kunt hierbij denken aan een bijdrage die de gemeente kan leveren 

aan een integraal onderzoek naar een criminele organisatie. Het verzamelen van informatie kost veel tijd. Het 

uitvoeren van bestuurlijke handhavingmaatregelen zo mogelijk nog meer (helemaal als er geprocedureerd 

moet worden). Wanneer het de ambitie van de gemeente Kampen is dit actief op te pakken ontstaat er 

waarschijnlijk een formatietekort. In het uitvoeringsprogramma wordt hier nader op ingegaan. 

 
Een ander knelpunt is de bezuiniging die op het gebied van de formatie crisisbeheersing/rampenbestrijding is 

doorgevoerd. De formatie die daarvoor bij de brandweer beschikbaar was is door de regionalisering 

weggevallen. De gemeente heeft deze taak, aangezien die wel gewoon blijft bestaan, binnen de bezetting 

moeten oppakken. Wil je als gemeente boven op de regionale en landelijke ontwikkelingen zitten is er een 

grotere tijdsinvestering nodig dan nu beschikbaar is. 

 
Op het gebied van probleemjeugd ontbreekt in Kampen een regievoerder. Op dit moment worden een aantal 

taken informeel door het CJG opgepakt. Met name waarin het gaat om het sturen op de vroegsignalering en de 

integrale aanpak van risicojongeren (wat uiteindelijk op langer termijn een besparing oplevert) moet gezocht 

worden naar een pragmatische oplossing. Ook moet de vraag aan de orde komen bij welke eenheid deze regie 

moet worden neergelegd. Het veiligheidshuis ondersteunt deze functionaris. 

 
Budget voortvloeiend uit het preventie-, en handhavingsprogramma Drank- en horecawet 

Bij raadsbesluit van 3 juli 2014 is besloten €67.000,- structureel beschikbaar te stellen voor het preventie-, en 

handhavingsprogramma Drank- en horecawet. Hieronder volgt een overzicht: 
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7. Samenvatting 

 

De gemeente Kampen behoord tot de 25% veiligste gemeenten van Nederland. Daar mogen we blij en 

dankbaar voor zijn. Er valt echter altijd iets te verbeteren. Dit Integraal Veiligheidsplan geeft de kaders aan 

waar binnen we gezamenlijk aan het thema veiligheid willen werken de komende vier jaar. Het gaat in dit plan 

om de vraag wat onze doelen zijn, wat we gaan doen en met wie. De ‘hoe’ vraag wordt beantwoord in een 

jaarlijks uitvoeringsprogramma. Belangrijke uitgangspunten zijn verwoord in het nieuwe collegeprogramma. 

Hierin wordt nadrukkelijk de link gelegd tussen veiligheid en andere beleidsterreinen zoals, in het licht van de 

3D’s, bijvoorbeeld de zorg. Op basis van een veiligheidsanalyse en een gesprek met de gemeenteraad (cie 

B&M 2 juli 2014) zijn de volgende 4 prioriteiten benoemd. 

 

Prioriteit A:  Overlast door personen in de woonomgeving 

      Overlast door individuen (psychisch kwetsbaren)  

      Overlast door groepen (jongeren)  

      Overlast rondom de jaarwisseling 

      Overlast door hard rijden 

Prioriteit B:  Drugs en georganiseerde criminaliteit  

      Drugshandel en drugsgebruik  

      Georganiseerde criminaliteit en ondermijning 

Prioriteit C:  Alcohol en Veilig Uitgaan  

     Alcohol gerelateerde overlast 

      Veilig Uitgaan  

Prioriteit D:  Woninginbraken  

 
 
Op de prioriteiten van het Integraal Veiligheidsplan behalen we in 2018 substantiële resultaten ten opzichte van 

2013: 

 minder ernstige overlast (door personen) in de woonomgeving; 

 minder schade en overlast tijdens de jaarwisseling en een lagere investering; 

 een veiliger verkeer met minder overlast (met name op het gebied van hardrijden); 

 het effectiever aanpakken van ondermijning, in het bijzonder hennepteelt en drugshandel; 

 een veiliger uitgaansleven met minder alcoholgerelateerde overlast; 

 minder woninginbraken en een lagere geschatte kans op inbraak. 

Naast deze hoofd thema’s zijn er tal van onderwerpen dit binnen verschillende gemeentelijke eenheden 

aandacht krijgen. Een overzicht van al deze thema’s is door de VNG in een schema gezet (zie pag. 18). De 

komende tijd moet duidelijk worden hoe op deze thema’s integraal gestuurd kan worden. In het 

Uitvoeringsprogramma IV 2015 wordt nader ingegaan op de praktische uitwerking van de prioriteiten. Ook 

eventuele financiële effecten worden in dat document inzichtelijk gemaakt.  
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Bijlagen: 
 
 

1. Beleidsdocumenten die een relatie hebben met het Integraal Veiligheidsplan. 

2. Sociale index Kampen 

3. VNG-BHV model 

4. Overzicht Kamper Kompas 

5. Veiligheidsregio IJsselland 2015-2018 
 
 



42 
 

Bijlage 1: Beleidsdocumenten die een relatie hebben met het Integraal Veiligheidsplan. 
 
 

1: Veilige woon- en leefomgeving WMO- en gezondheidsbeleidsplan 2012-2016, 
De Kamper Kracht 

Programma Woninginbraken 2014 

Principebesluit situering project buurtbemiddeling 

Regio visie Huiselijk geweld 2014 

Handboek Kamper Kompas 2014 

Beleidsstuk coördinatie Zorg & Overlast 2014 

2: Bedrijvigheid en veiligheid Veiligheidsanalyses en Plannen van Aanpak 
Bedrijventerreinen (2008) 

Raadsvoorstel pilot toezicht Drank- en 
Horecawet (21 augustus 2008) 

KVU convenant (2012) 

Project Aanpak Urgente Bedrijvenlocaties (2008) 

3: Jeugd en veiligheid Aanpak Investeren in Contact 2012 

Nota Drugbeleid, Jongerenbeleid, 
Coffeeshopbeleid (2003) (basis voor nulbeleid)  

Nota Ketenbeleid (2010) 

Evaluatie Alcohol en Drugsbeleid gemeente 
Kampen 2007-2011 

Uitwerking Aanbevelingen Evaluatie alcohol en 
drugsbeleid 2007-2011 

Preventie- en handhavingsplan Drank- en 
Horecawet 2014. 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
Kampen 2010 

4: Fysieke veiligheid Crisisplan IJsselland 2015-2018 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheidsregio IJsselland 
2015-2018 

Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 
2015 

Externe Veiligheidsbeleid Kampen 2013, 
Kampen IJsselsterk Veilig 

Actieplan Verkeersveiligheid 2015 

Raadsvoorstel uitwerking motie “procesmanager 
drugs- en alcoholbeleid” (27 maart 2008) 

5: Integriteit en veiligheid Nota drugsbeleid (2010 

Coffeeshopbeleid gemeente Kampen 2011 

Handhavingsarrangement 13b Opiumwet (2013 

Regionaal Hennepconvenant (2014) 

Lokale implementatie Wet BIBOB (2009) 

Nota Integriteitsbeleid gemeente Kampen 2013 

www.socialeindex.nl/kampen  

6. Overige documenten/bronnen VNG: Kernbeleid Veiligheid 2014, handreiking 
voor gemeenten.  
 

Collegeprogramma 2014-2018, Kampen, 
daadkrachtig en verbindend partner. 

Veiligheidsstrategie Oost Nederland 2015-2018 

Integrale veiligheidsbeleid 2012-2014 

Uitvoeringsprogramma Integrale Veiligheid (2012 

Veiligheidsmonitor (2013) 

Gebiedsscan Kampen 2014 

 

 

 

http://www.socialeindex.nl/kampen


43 
 

 
 
Bijlage 2: Sociale Index kampen  
 
Bron: Rapportage Sociale Index, ontwikkeling en nulmeting 2014  



44 
 

 

 

 

Bijlage 3: 
 
 
 
 
 

 

Het VNG-BVH model 

 
 
Met één druk op de knop actuele politiecijfers tot op wijk-, buurt- en straatniveau 

 
Methode Kernbeleid Veiligheid  
Het belang van actuele en betrouwbare informatie  
Een effectief lokaal veiligheidsbeleid heeft betrouwbare en actuele informatie nodig, die ook nog eens snel geleverd kan 

worden. Hoeveel woninginbraken zijn vorige maand in wijk X gepleegd? Hoeveel aangiften van tasjesroof zijn er in 2009 in 

gemeente Y gedaan? En hoe verhoudt zich dat met buurgemeente Z?  
De politiesystemen zijn een van de belangrijkste informatiebronnen. Gemeenten en politie zijn de nodige tijd kwijt aan het 

opvragen en opstellen van rapportages. Nu is er het VNG-BVH model in het politiesysteem GIDS, een applicatie die letterlijk met 

één druk op de knop rappor-  
tages met actuele politiecijfers maakt, volgens de indeling van het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG). 

 
Kernbeleid Veiligheid en politiesystemen  
Steeds meer gemeenten gebruiken het Kernbeleid Veiligheid van de VNG als leidraad bij het op-stellen van Integrale 

Veiligheidsplannen. In de beleidsvoorbereiding, gedurende de uitvoering en bij de beleidsevaluatie wordt daarbij gebruik gemaakt 

van cijfers uit politiesystemen. Een belangrijke bron is de Basisvoorziening Handhaving (BVH). Binnen de BVH worden 

bijvoorbeeld meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. BVH informatie wordt ontsloten in GIDS1 - 

het managementinformatiesysteem van de politie. Tot op heden was het zo dat elke politieregio de vertaling van het Kernbeleid 

naar de eigen systemen naar eigen inzich-ten deed. Het was niet mogelijk regio’s en gemeenten met elkaar te vergelijken. 

 
Het VNG-BVH model  
Een werkgroep van vertegenwoordigers van de VNG, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de 

Nederlandse politie heeft daarom een model ontwikkeld dat het Kernbeleid Veiligheid koppelt aan de politiesystemen: het VNG-

BVH model.  
Gemeenten kunnen met behulp hiervan rapportages opvragen over de actuele stand van zaken rond bepaalde thema’s in het 

veiligheidbeleid, maar bijvoorbeeld ook (afhankelijk van wanneer het regiokorps op BVH is overgegaan) meerdere jaren 

terugkijken.  
In het VNG-BVH model is het Kernbeleid Veiligheid volledig ontsloten in GIDS5 en het is 100% dekkend voor alle vormen van 

criminaliteit en overlast. Het zorgt er voor dat er geen dubbeltel-lingen meer voorkomen. 

 
Op elk moment op te vragen  
Rapportages zijn in elke vorm op elk moment op te vragen: In de beleidsvoorbereiding, tijdens de uitvoering en tijdens de 

beleidsevaluatie. De medewerker Openbare Orde en Veiligheid kan daartoe contact opnemen met zijn contactpersoon binnen 

zijn regiokorps. 

 
Cijfers tot op straatniveau  
Binnen de regiokorpsen is het mogelijk om rapportages op te vragen tot op wijk-, buurt- en zelfs straatniveau.

                                                      
5 Geïntegreerde Interactieve Database voor Strategische bedrijfsinformatie. 
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Voorbeeld van een overzicht van het Veiligheidsveld 1. Veilig Wonen en Leefomgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het bespaart middelen en menskracht  
Het VNG-BVH model helpt processen te stroomlijnen en te standaardiseren. In één keer wordt de juiste analyse samengesteld. 

Een grote tijdsbesparing voor politie én gemeenten. 

 
Meer mogelijkheden voor onderlinge vergelijking  
Deze applicatie is als landelijke standaard vastgesteld en geldt voor de hele Nederlandse politie. Het is nu mogelijk om op 

landelijk niveau gemeenten en regio’s met elkaar te vergelijken. Ook is het moge-lijk om de cijfers van gemeenten met een 

vergelijkbaar karakter (bijvoorbeeld middelgrote of lande-lijke) naast elkaar te leggen. 

 
Een goed voorbeeld voor andere partners  
De politiesystemen zijn niet de enige bron van informatie voor het integrale veiligheidsbeleid. Er komt ook belangrijke 

informatie uit andere bronnen (bijvoorbeeld over problematische gezinsituaties). Het VNG-BVH model is een goed voorbeeld 

voor andere partijen om hun informatie in dezelfde indeling aan te leveren. 

 
Verder ontwikkelen model  
Het VNG-BVH model kan ook voor andere rapportages gebruikt worden. Bijvoorbeeld het regionaal beleidsplan van de politie 

en de Criminaliteitsbeeldanalyses (CBA) van het Openbaar Ministerie worden opgesteld. Daar bestaan inmiddels goede 

voorbeelden van. 

 
Wilt u gebruik maken van het VNG-BVH model?  
Neem contact op met de GIDS-beheerder in uw politieregio. Deze kan elke gewenste rapportage maken. 

 
Heeft u vragen?  
Ga naar: www.vng.nl/kernbeleidveiligheid of neem contact op met: 

 
Michiel Geuzinge  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten  
Afdeling Bestuur, Veiligheid en Informatiebeleid  
Tel: 070 373 8253  
Michiel.Geuzinge@vng.nl 

 
Jan Voortman  
Politie Fryslân tel: 06-52483015 
jan.voortman@friesland.politie.nl 

 
VNG  
Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 
2500 GK Den Haag  
Tel: 070 – 373 83 93  
www.vng.nl         Vereniging van Nederlandse Gemeenten2010-129

http://www.vng.nl/


Bijlage 4: Het Kamper Kompas 

  



 
 

 

Bijlage 5: Veiligheidsregio IJsselland 2015-2018 

 
Als Veiligheidsregio IJsselland leveren we graag een bijdrage aan het lokale integrale 
veiligheidsbeleid. De gemeente is immers niet alleen onze opdrachtgever, maar ook één van de 
belangrijkste partners. We hebben daarom samen met alle gemeenten een koers bepaald om te 
werken aan veiligheid.  Op basis hiervan ontwikkelen we het beleidsplan 2015-2018, die wat ons 
betreft als bouwsteen fungeert voor uw lokale veiligheidsbeleid. Hieronder leest u de belangrijkste 
uitgangspunten.  
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Missie en Visie 
We hebben als missie Veiligheid: voor elkaar! Onze visie is dat we samen werken aan veiligheid, een 
betrouwbare partner zijn en het risicobewustzijn en zelfredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en 
instellingen stimuleren.  
 

Ambitie 
In 2018 hebben we onze rol als betrouwbare partner versterkt en zijn we in de regio leidend in de 
samenwerking bij branden, incidenten en crises tussen hulpverleningsdiensten, gemeenten en andere 
partners. Onze medewerker zetten hun professionaliteit in om samen met inwoners, bedrijven en 
instellingen te werken aan een realistisch niveau van risicobeperking en zelfredzaam handelen voor, 
tijdens en na een calamiteit. 
 
In het bereiken van deze ambitie werken we vanuit de volgende pijlers:  
 
1. Wij vormen een professionele hulpverleningsorganisatie 
inwoners, bedrijven en instellingen kunnen vertrouwen op onze vakmensen 
 
2. Wij zijn een betrouwbare partner 

onze netwerkpartners weten dat zij op ons kunnen rekenen 
 
3. Wij gaan reëel om met risico’s 
en adviseren over risico’s en mogelijke maatregelen zonder alle risico’s te kunnen uitsluiten 
 
4. Wij stimuleren zelfredzaamheid 
en ondersteunen dat inwoners, bedrijven en instellingen zelf kunnen werken aan veiligheid en we 
zorgen dat onze werkwijze daarbij aansluit 

 



 
 

 

 
Strategische doelen  
Gericht op besturen 
1. We hebben onze relatie met het lokale bestuur en gemeenteraden versterkt zodat we onze legitimiteit 

en lokale binding vergroten. 
 

Gericht op rampenbestrijding en crisisbeheersing 
2. We vormen in samenwerking met de hulpdiensten en crisispartners, dé betrouwbare op zijn taak 

toegeruste crisisorganisatie. We zorgen bijvoorbeeld voor goed geoefende en getrainde 
medewerkers en hebben onze informatiepositie op orde.  

3. We werken met partners aan een gezamenlijke aanpak om risico’s te voorkomen, te beperken en te 
bestrijden. Bijvoorbeeld ook op het gebied van waterveiligheid, een veiligheidsaspect wat een directe 
relatie heeft met uw gemeente.    

4. We blijven de zelfredzaamheid van onze inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren. Denk 
bijvoorbeeld aan het betrekken van inwoners bij oefeningen of het bieden van 
handelingsperspectieven wanneer zich een noodsituatie voordoet.  
 

Gericht op lokale brandweerzorg 
5. We werken samen met onze omgeving zodat inwoners, bedrijven en instellingen weten wat ze zelf 

kunnen doen voor, tijdens en na brand. 
6. We werken vanuit de posten, dichtbij en met inwoners, bedrijven en instellingen zodat we actief en 

zichtbaar zijn geworteld in de lokale samenleving. Zo zijn we bijvoorbeeld voornemens om onze 
kazernes multifunctioneel te gebruiken, waardoor we duurzaam omgaan met maatschappelijk 
vastgoed én verbinding tot stand brengen.  

7. We hebben verbinding gemaakt met vrijwilligersorganisaties op het gebied van veiligheid zodat we 
deze kennen, versterken en helpen bij hun werk. 

8. We hebben gezorgd voor een professionele uitvoering van vergunningverlening, toezicht en 
brandbestrijding zodat we veilig, effectief en efficiënt werken. 

9. We gaan, in samenwerking met partners, realistisch om met risico’s. Als we afwijken van wettelijke 
opkomsttijden gaan we met die doelgroep in gesprek over veiligheidsmaatregelen. 

 


