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Dit uitvoeringsprogramma is de feitelijke operationalisering van het Actieprogramma Integrale 

Veiligheid 2016-2019. We zetten alle in het Actieprogramma genoemde doelen op een rij en 

formuleren per doel de uitvoeringstrategie en concrete actiepunten.

De actiepunten worden, net als in het Actieprogram-

ma, onderverdeeld naar de volgende vier focusge-

bieden:

1. Opschalen in regie en netwerkpositie

2. Een veilige buurt voor iedereen

3. Externe veiligheid: 

naar een beter evenwicht

4. Georganiseerde criminaliteit 

stevig aanpakken

Het uitvoeringsprogramma is te zien als een meer-

jarenprogramma voor de periode 2016-2019, maar 

wordt jaarlijks (steeds in december) geactualiseerd 

en aangescherpt. We behouden hiermee de flexi-

biliteit die nodig is om bij te sturen en om binnen 

de dynamiek van het veiligheidsdomein te reage-

ren en te anticiperen op actuele ontwikkelingen 

en gebeurtenissen. Ook ten aanzien van de veilig-

heidsbudgetten hanteren we deze flexibiliteit. Per 

actiepunt hebben we aangegeven of dit binnen het 

bestaande veiligheidsbudget past of dat er extra (of 

minder) financiële middelen nodig zijn. We besluiten 

het uitvoeringsprogramma met een overzicht van de 

randvoorwaarden voor de uitvoering van het pro-

gramma, waaronder de financiële consequenties.

UITVOERINGSPROGRAMMA
INTEGRALE VEILIGHEID 2016-2019

UITVOERINGSPROGRAMMA INTEGRALE VEILIGHEID 2016-2019

OPSCHALEN IN REGIE 
EN NETWERKPOSITIE01
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VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK
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Wat willen we bereiken?

Doelstelling Actiepunt / Uitvoeringsstrategie Gereed

1.1 De aandacht voor veiligheid is 
duurzaam verankerd binnen de 
gemeente en bij haar partners.

De gemeentelijke veiligheidscapaciteit wordt in lijn gebracht met het risi-        coprofiel van de gemeente, onze veiligheidsambities en de uitdagingen die op ons af komen. Q1 2016

1.2 Krachtige verbindingen met en tussen 
veiligheidspartners, met een taak op 
het gebied van veiligheid. 

We blijven de samenwerking versterken met veiligheidspartners die een       rol vervullen bij de veiligheid in Moerdijk. 2016-2019

We faciliteren burger- en bedrijfsinitiatieven op het gebied van veilig-           heid. 2016-2019

We blijven innoveren op het gebied van veiligheid. 2016-2019

We breiden de gemeentelijke regie- en netwerkrol uit naar de zorggere-       lateerde veiligheid. Q2 2016

1.3 Een goede informatiepositie van de 
gemeente en een sluitende informatie-
uitwisseling met veiligheidspartners.

We definiëren de voor de informatie-uitwisseling kritische overlegvor-          men en houden deze in stand. Q4 2016

We verbeteren de informatie-uitwisseling tussen o.a. gemeente, lokale         buurtpreventieteams, politie en corporaties. Q2 2016

We verbeteren de informatie-uitwisseling tussen de beleidsvelden Veilig-       heid, Zorg en Werk & Inkomen. Q4 2016

We nemen 4-jaarlijks deel aan de landelijke veiligheidsmonitor. Q2 2017

1.4 Stellen van de juiste prioriteiten binnen 
het veiligheidsdomein, zodat we de 
juiste dingen op de juiste plaats doen 
voor maximale veiligheidswinst.

We blijven slimme gebiedsgerichte coalities en convenanten aangaan            (zoals het Actieprogramma Moerdijk Veilig voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk, Programma 
Veiligheid Spoorzones). En we blijven de bestaande programma’s ener-         giek uitvoeren.

2016-2019

We onderzoeken de mogelijkheden om een overkoepelend Actieprogram-      ma Veiligheid & Recreatie (met recreatiebedrijven, verenigingsleven en horeca) op te zetten. Q1 2018

We actualiseren en continueren het Actieprogramma Moerdijk Veilig             voor het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk. Q2 2016

1.5 Wij zijn regisseur, facilitator en 
innovator binnen het regionale 
veiligheidsnetwerk.

We spelen een belangrijke rol bij de vaststelling van de regionale uitvoe-      ringsagenda’s op het gebied van veiligheid en leveren hiertoe (actief) input en betrokkenheid op zowel 
bestuurlijk als ambtelijk niveau.

2016-2019

We maken ons sterk om samen met de Veiligheidsregio en Omgevings-         dienst een regionaal samenwerkingsprogramma op het gebied van risicobeheersing op te zetten (o.a. 
helderheid over ieders verantwoordelijk en taken en ter voorkoming van      hiaten).

2017 - 2019
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Opschalen in regie en netwerkpositie

Actiepunt 1.1

Doel De aandacht voor veiligheid is duurzaam verankerd binnen de gemeente en bij haar 
partners.

Toelichting De gemeentelijke veiligheidscapaciteit wordt in lijn gebracht met het risicoprofiel van 
de gemeente, onze veiligheidsambities en de uitdagingen die op ons af komen.

Uitvoeringsstrategie • Helderheid verkrijgen bij de verschillende veiligheidspartners over de beschikbare 
capaciteit voor Moerdijk. En hierop blijven monitoren.

• Investeren in de capaciteit van de Veiligheidsstaf, waardoor deze de uitvoering 
van het veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma ter hand kan nemen, de 
samenwerking met de vakafdelingen en de (regionale) partners kan verbeteren, 
burger- en bedrijfsinitiatieven beter kan faciliteren en zich beter kan richten op het 
zorgdomein en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit. 

• Investeren in de lokale en districtelijke crisisorganisatie. 
• Investeren in de inzet van bestuurlijke maatregen (o.a. op het gebied van de 

openbare orde en bestrijding georganiseerde criminaliteit). 
• Mogelijk maken van inzet van specialistische veiligheidsexpertise op afroep.

Budget Bij de begrotingsbehandeling 2016 heeft de gemeenteraad, vooruitlopend op de 
herziening van het veiligheidsbeleid en dit uitvoeringsprogramma, het benodigde 
budget van € 120.000, - (structureel) toegekend. 

Onderbouwing Door de toevoeging van extra ondersteuningscapaciteit aan de Veiligheidsstaf 
(begrotingsbehandeling 2016) kunnen burgerinitiatieven (zoals buurtpreventie) beter 
worden gefaciliteerd.

Opschalen in regie en netwerkpositie

Actiepunt 1.2

Doel Krachtige verbindingen met en tussen veiligheidspartners, met een taak op het gebied 
van veiligheid. 

Toelichting De belangrijkste pijler van het veiligheidsbeleid betreft de krachtige samenwerking 
tussen de gemeente en al haar veiligheidspartners. Alleen samen kunnen we op 
een integrale en daadkrachtige wijze uitvoering geven aan veiligheid binnen onze 
gemeente. Onder onze veiligheidspartners verstaan we zowel medeoverheden, 
het bedrijfsleven en verenigingsleven als onze inwoners. Deze samenwerking kan 
veelzijdig zijn en de betrokkenheid van de gemeente divers; soms als mede-uitvoerder, 
soms slechts als facilitator of regisseur. De inzet is er steeds op gericht om mensen en 
organisaties actief te houden binnen het veiligheidsdomein, nieuwe verbindingen te 
leggen, maar ook om bestaande verbindingen te onderhouden. 

Uitvoeringsstrategie • Actief deelnemen in veiligheidsgremia die bepalend zijn voor de lokale en regionale 
veiligheidsinzet, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. 

• Faciliteren van burger- en bedrijfsinitiatieven waarmee veiligheidswinst kan worden 
geboekt, bijvoorbeeld via het beschikbaar stellen van voorzieningen, het leggen van 
verbindingen, het geven van adviezen en leveren van gepaste ondersteuning.

• Veiligheidsinnovaties (bijv. de ontwikkeling van een veiligheidsdashboard) binnen de 
focusgebieden van ons veiligheidsbeleid blijven stimuleren, initiëren en ontwikkelen. 

• Uitbreiden van de gemeentelijke regie- en netwerkrol naar de zorggerelateerde 
veiligheid en de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit.

• Innovaties op het gebied van veiligheid initiëren, stimuleren en uitvoeren.
• Het vervullen van een voortrekkersrol binnen de regio waar het gaat om 

informatiedeling, veiligheidssamenwerking en innovatie.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdelen externe en sociale veiligheid.

Onderbouwing Binnen de posten ‘externe veiligheid’ en ‘sociale veiligheid’ zijn hiervoor middelen 
beschikbaar. Deze middelen worden voornamelijk aangewend als cofinanciering en via 
samenwerking met partners en het binnenhalen van subsidies aangevuld.
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Opschalen in regie en netwerkpositie

Actiepunt 1.3

Doel Een goede informatiepositie van de gemeente en een sluitende informatie-
uitwisseling met veiligheidspartners.

Toelichting Een actueel beeld van risico- en veiligheidsinformatie is cruciaal voor de gemeentelijke 
veiligheidsorganisatie en haar partners. Daar waar deze informatie ontbreekt, wordt 
onnodig risico gelopen. Het is dus zaak om de informatiepositie van de gemeente 
en het informatienetwerk met de diverse partners te verbeteren. Dit vraagt een 
investering van de gemeente, maar ook van onze partners om met inachtneming van 
privacy en andere criteria, cruciale veiligheidsinformatie te delen. 

Uitvoeringsstrategie • In stand houden en zo nodig uitbouwen van de voor informatie-uitwisseling 
kritische overlegstructuren.

• Het verbeteren van de specifieke informatie-uitwisseling tussen gemeente, lokale 
buurtpreventieteams en zorgteams, politie en woningcorporaties op buurtniveau.

• Het verbeteren van de uitwisseling van veiligheidssignalen tussen Veiligheid, Zorg en 
Werk & Inkomen.

• Verbeteren van de lijnen met het Zorg- en veiligheidshuis in Bergen op Zoom 
met taken t.a.v. persoonsgerichte aanpak, aanpak complexe casuïstiek, nazorg 
gedetineerden, etc. Met de decentralisaties zijn ook nieuwe mogelijkheden 
ontstaan; dit moet allemaal goed op elkaar aangesloten zijn.

• Inzetten op een tijdige opschaling van cases (bijvoorbeeld van zorg naar veiligheid 
en vice-versa, naar regionale partners zoals het veiligheidshuis, etc.). 

• Versterken van de verbindingen tussen Veilig Thuis en de gemeentelijke 
Veiligheidsstaf, waarbij concrete afspraken gemaakt worden over de aanpak van 
multi-probleemgezinnen, huiselijk geweld en kindermishandeling, alcohol- en 
drugsoverlast en de overlast door ‘verwarde personen’. 

• Actief ophalen van veiligheidsinformatie bij onze veiligheidspartners, via 
kwartaalrapportages (politie, brandweer, ambulance, zorgpartners, veiligheidshuis, 
OMWB, interne afdelingen etc.), via een periodieke uitvraag binnen de samenleving 
(4-jaarlijkse veiligheidsmonitor, leefbaarheidenquêtes), via een nauw contact met 
onze inwoners (buurtpreventieteams, gebiedstafels, etc.) en ons bedrijfsleven 
(horecaoverleg, diverse ondernemersverenigingen, KAM-platform Moerdijk, etc.).

• Versterking van de analysecapaciteit om vanuit alle veiligheidsinformatie- en 
signalen de juiste veiligheidsacties te kunnen ondernemen. 

• Realiseren van gemeentelijke informatieknooppunten op het gebied van Veiligheid 
en Zorg, Bestrijding georganiseerde criminaliteit en toezicht Zeehaven- en 
industrieterrein Moerdijk.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel sociale veiligheid.

Onderbouwing Dit betreft voornamelijk de inzet van capaciteit vanuit de Veiligheidsstaf. Voor 
de versterking van de analysecapaciteit wordt formatie aan de Veiligheidsstaf 
toegevoegd, waarvoor middelen via de begroting zijn toegekend. 
Voor de 4-jaarlijkse veiligheidsmonitor zijn specifieke middelen binnen het bestaande 
veiligheidsbudget beschikbaar. 

Opschalen in regie en netwerkpositie

Actiepunt 1.4

Doel Stellen van de juiste prioriteiten binnen het veiligheidsdomein, zodat we de juiste 
dingen op de juiste plaats doen voor maximale veiligheidswinst.

Toelichting Het veiligheidsdomein binnen de gemeente Moerdijk wordt sterk gedomineerd 
door de risico’s die de activiteiten op het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk en 
enkele logistieke hotspots met zich meebrengen (zoals bedrijventerrein Dintelmond, 
Volkeraksluizencomplex, knooppunt Hollandsch Diep - Dordtse Kil, Spoorgebied Lage 
Zwaluwe, Logistiek Park Moerdijk, etc.). Juist in deze gebieden, waar de risico’s hoger 
dan gemiddeld zijn en waarbij een groot aantal veiligheidspartners een taak uitvoert, 
dient de samenwerking met voorrang te worden opgepakt. 

Daarnaast willen we onze bijzondere aandacht ook uitbreiden naar de 
zorggerelateerde veiligheid, georganiseerde criminaliteit en de bestrijding van 
woninginbraken. 

Uitvoeringsstrategie • Aangaan van slimme gebiedsgerichte coalities en convenanten voor bijvoorbeeld 
het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk (bijv. Actieprogramma Moerdijk Veilig) 
en transportzones/logistieke knooppunten (bijv. Actieprogramma Veiligheid 
Spoorzones).

• Actualisatie van het Actieprogramma Moerdijk Veilig.
• Blijven investeren in de veiligheidssamenwerking binnen de spoorzones. 
• Opstellen samenwerkingsconvenant/maatregelenpakket Verbeteren veiligheid 

Hollandsch Diep.
• Opstellen (uitbreiden) van een veiligheidsconvenant met horeca- en 

recreatiegebieden.
• Opstellen actieplan Veiligheid Dintelmond.
• Opzetten van een (veiligheids-)wijktafel voor het Zeehaven- en industrieterrein 

Moerdijk en bedrijventerrein Dintelmond. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel externe veiligheid.

Onderbouwing Dit betreft voornamelijk de inzet van capaciteit vanuit de Veiligheidsstaf, welke door 
versterking van de ondersteuning de komende jaren beter kan worden aangewend om 
meer gebiedsgericht te werk te gaan. 
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Opschalen in regie en netwerkpositie

Actiepunt 1.5

Doel Wij zijn regisseur, facilitator en innovator binnen het regionale veiligheidsnetwerk.

Toelichting De gemeente Moerdijk wordt gezien als een belangrijke partner binnen de 
veiligheidssamenwerking in district en regio. We zijn bestuurlijk en ambtelijk 
aanwezig, daar waar de (regionale) veiligheidsagenda wordt bepaald. We zijn het aan 
ons risicoprofiel verplicht om hogere veiligheidsambities te stellen en deze ook uit te 
stralen naar de regio. Onze specifieke kennis op bepaalde veiligheidsthema’s en onze 
ervaringen zullen we actief delen binnen het regionale veiligheidsnetwerk.

Uitvoeringsstrategie • Meewerken aan een regionale samenwerkingsconstructie (of programma) op het 
gebied van risicobeheersing (Veiligheidsregio, OMWB, gemeenten en Provincie). 

• Blijven verbinden van veiligheidspartners via de (mede-)organisatie van 
bijeenkomsten, platforms, etc. (zoals de VeiligheidsTOP Moerdijk die in 2012 en 2013 
door de gemeente is georganiseerd).

• Arrangeren en stimuleren van een regionale veiligheidsagenda, waarbinnen de 
fysieke veiligheidsvierhoek haar krachten bundelt en vanuit samenwerking en 
innovatie komt tot meer veiligheid in de regio.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdelen fysieke veiligheid, externe veiligheid.

Onderbouwing Dit betreft voornamelijk de inzet van capaciteit vanuit de burgemeester en vanuit de 
Veiligheidsstaf. Door versterking van de ondersteuning kan de komende jaren meer 
tijd kan worden vrijgemaakt om onze rol in het netwerk waar te maken. 

OPSCHALEN IN REGIE EN NETWERKPOSITIE 01

EEN VEILIGE BUURT
VOOR IEDEREEN02

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK
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Wat willen we bereiken?

Doelstelling Actiepunt / Uitvoeringsstrategie Gereed

2.1 Samen in actie voor een veilige buurt. We blijven de huidige buurtpreventieteams onverminderd faciliteren en        stimuleren de uitbreiding van het aantal teams naar alle woonkernen. 2016-2019

We stimuleren en faciliteren alternatieve buurtpreventieteams (bijv.              Whatsapp-groepen). 2016-2019

We starten samen met buurtpreventieteams en veiligheidspartners een        pilot op voor de aanpak van onveilige plaatsen en hotspots in de buurt. Q2 2016

We blijven buurtbemiddeling inzetten en verhogen het succespercentage. 2016-2019

2.2 Verloedering wordt voorkomen en 
actief bestreden.

We brengen samen met onze partners en inwoners in beeld waar ver-           pauperde panden, donkere plekken en andere situaties het veiligheidsgevoel verslechteren. Q4 2016

En komen met een meerjarenplanning om deze situaties aan te pakken. Q2 2017

2.3 Verbetering van de sociale structuur, 
voor veilige en leefbare buurten.

Initiatieven van inwoners (het nemen van verantwoordelijkheid) worden      gestimuleerd en zoveel mogelijk gefaciliteerd. 2016-2019

We richten de informatievoorziening van onze veiligheidsorganisatie zo-      danig in dat we sneller in staat zijn om spanningen in buurten en de (veiligheid)zorgbehoefte achter de 
voordeur te signaleren. 

Q2 2017

We passen bij het ontwerp en beheer van buurten de methode Veilig            Ontwerp en Beheer (CPTED-methode) toe, om sociale veiligheidsknelpunten al vanaf de tekentafel aan te 
pakken. Voor een goede toepassing van deze methodiek implementeren      we de handleiding en leiden we de veiligheidsadviseurs hierin op. 

Q4 2016

2.4 Afname van huiselijk en openbaar 
geweld.

Vanuit veiligheid gaan we een volwaardige bijdrage leveren aan gewelds-      preventie, inclusief signalering en nazorg. 2016-2019

2.5 Vermindering van overlast in de 
woonomgeving.

We kijken nadrukkelijker naar veiligheid en het voorkomen van spanning-       en binnen ons huisvestingsbeleid. En vragen dit ook aan onze partners (woningcorporaties). Q3 2016

We nemen overlastmeldingen serieus (en weten die te onderscheiden)          en behandelen deze met voorrang. We hebben meer aandacht voor vroegtijdige afstemming over de 
gerichte aanpak met veiligheids- en zorgpartners (intern en extern). We        leggen dit vast in een Protocol Overlast. 

Q1 2017

2.6 Minder inbraken in woningen, 
bedrijven en voertuigen. 

We gaan meer actiegericht te werk en leggen dit vast in een draaiboek         dat we bij golven van woninginbraak/voertuigcriminaliteit actief laten worden. Q2 2016

We stimuleren het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en Keurmerk          Veilig Ondernemen (KVO) via de actie ‘Inbraakproof’ en een op te starten actie richting onze ondernemers. 2016-2019

We voorzien parkeerplaats station Lage Zwaluwe van cameratoezicht om       hier de voertuigcriminaliteit te bestrijden en het veiligheidsgevoel te verbeteren. Q2 2016 

En komen met een actieplan om het aantal fietsendiefstallen bij station        Zevenbergen en andere hotspots te verminderen. Q2 2016
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Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.1

Doel Samen in actie voor een veilige buurt.

Toelichting Onze inwoners moeten zich veilig voelen in de eigen buurt. De gemeente en andere 
overheidsdiensten spelen hierin een belangrijke rol, maar kunnen dit niet alleen. Het 
is zaak dat ook onze inwoners hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Daar moeten 
wij ze als overheid bij helpen door initiatieven te stimuleren en te faciliteren, door 
met hen samen te werken en naar hen te luisteren. Buurtpreventie, maar ook andere 
samenwerkingsprojecten dragen bij aan een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
Buurtpreventie draagt bij aan o.a. het voorkomen van inbraken, het reduceren van 
jeugdoverlast; het zorgt voor meer sociale cohesie in de buurt doordat burgers voor 
elkaar zorgen en naar elkaar omkijken. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de betrokkenheid van onze burgers betreft 
voldoende inzet van professionals op wijkniveau en interactie tussen hen en onze 
inwoners. Dat betekent dat ook de wijkagent, BOA, wijkconsulent (woningcorporatie), 
het zorgteam, de jongerenwerker en andere betrokkenen zichtbaar aanwezig moeten 
zijn in de wijk. 

Uitvoeringsstrategie • Bieden van een luisterend oor aan inwoners met veiligheidsklachten en met signalen 
of goede ideeën om de buurt veiliger te maken.

• Actief simuleren van buurtpreventie en het faciliteren van de bestaande 
buurtpreventieteams.

• Stimuleren van whatsapp-groepen en andere initiatieven op het gebied van 
buurtpreventie, zeker op die plaatsen waar geen buurtpreventieteams zijn. 

• Ontwikkelen van een platform voor veiligheid op buurtniveau, waarop informatie 
kan worden gedeeld en gezamenlijke acties kunnen worden gepland (naar het 
voorbeeld van het Rotterdamse initiatief ‘Buurtbestuurt’). 

• Samen met buurtpreventieteams en veiligheidspartners onveilige plaatsen 
en hotspots van criminaliteit in beeld brengen en hier met gerichte acties 
veiligheidswinst boeken. 

• Blijven stimuleren van buurtbemiddeling om overlastsituaties vroegtijdig op te 
lossen en erger te voorkomen.

• Verbeteren samenwerking BOA’s, wijkagenten, woonconsulenten en andere 
professionals op buurtniveau, waarbij ook de gezamenlijke inzet voor meer 
veiligheid op wijkniveau wordt afgestemd.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel sociale veiligheid.

Onderbouwing Door de toevoeging van extra ondersteuningscapaciteit aan de Veiligheidsstaf 
(begrotingsbehandeling 2016), kunnen burgerinitiatieven (zoals buurtpreventie) beter 
worden gefaciliteerd.

Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.2

Doel Voorkomen en tegengaan van verloedering.

Toelichting Verloedering (vernielingen, verpaupering, rommel) is een teken dat de gebruikers 
van een gebied de boel niet onder controle hebben en dat er een grotere tolerantie 
van wanorde is. Verloedering zorgt indirect ook voor onveiligheidsgevoelens in de 
buurt. Het is daarom belangrijk dat verloedering wordt aangepakt. De aanpak vindt 
voornamelijk plaats vanuit de paraplunota Leefomgeving. Vanuit het veiligheidsbeleid 
willen we de aanpak c.q. het voorkomen van de verpaupering van (leegstaande) 
panden hieraan toevoegen, omdat deze een gevaar voor de openbare orde en 
veiligheid kunnen opleveren en het veiligheidsgevoel nadelig beïnvloeden. We willen 
verpaupering van panden tegengaan door bijvoorbeeld afspraken te maken in locatie-
ontwikkelingsovereenkomsten bij projecten. 
Daarnaast signaleren buurtpreventieteams zaken die tot verloedering kunnen leiden, 
welke binnen 48 uur worden verholpen door de buitendienst. De burgers kunnen 
gebruik maken van de Buiten Beter App om meldingen gemakkelijk via de applicatie 
door te geven aan de gemeente.

Uitvoeringsstrategie • Optreden tegen verpaupering in de particuliere woningsector en bij bedrijven, bijv. 
via de inzet van toezichtinstrumenten, maar ook door veroorzakers aan te spreken 
op hun verantwoordelijkheid.

• Afspraken maken met woningcorporaties over het krachtiger optreden bij 
verwaarlozing van huurwoningen.

• Verpaupering van ontwikkellocaties voorkomen door vroegtijdig te slopen en 
terreinen te onderhouden (hier afspraken over maken met ontwikkelaars). 

• Samen met buurtpreventieteams, via de wijkschouwen en via het klachtensysteem, 
donkere en onveilige plaatsen in beeld brengen. Voor de aanpak van deze plaatsen 
een actieplan opstellen en samen met de verschillende partners via een meerjarig 
programma oppakken. 

• Blijven inzetten op een goede en snelle uitvoering van (Buiten Beter App) meldingen 
over de openbare ruimte.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel sociale veiligheid.

Onderbouwing Aangevuld met bestaande capaciteit en budgetten uit andere beleidsvelden onder de 
3 paraplunota’s. 
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Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.3

Doel Verbetering van de sociale structuur, voor veilige en leefbare buurten.

Toelichting De sociale kwaliteit in een buurt is van belang voor het veiligheidsgevoel en het 
saamhorigheidsgevoel van de mensen die er wonen. Dit zorgt voor een betere 
leefomgeving, waarbij de volgende uitgangspunten centraal staan: 
• De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om.
• De bewoners voelen zich thuis bij de mensen die in de buurt wonen.
• De bewoners wonen in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is.
• Bewoners hebben veel contact met andere buurtbewoners.

De buurt is de plek waar mensen intensief met elkaar omgaan, maar ook de plek 
waar overlast, geweld en fysieke verloedering voorkomen. Door beter te luisteren 
naar onze inwoners en ook meer met ze in contact te treden (bijv. na klachten of 
via buurtpreventieteams) krijgen we meer gevoel bij wat er in buurten speelt en 
welke behoefte er is. Buurten en bewoners zijn doorgaans prima in staat om zelf hun 
problemen op te lossen en de sociale cohesie te verbeteren, wat ook van deze tijd is.
Initiatieven binnen het veiligheidsdomein, welke positief bijdragen aan deze sociale 
cohesie, zullen we volgen en faciliteren.
Ook willen we vanuit het veiligheidsdomein meer investeren in de zorgbehoefte 
achter de voordeur, waarbij we focussen op probleemgezinnen en kwetsbare groepen.

Uitvoeringsstrategie • Vroegtijdig signaleren van spanningen in buurten en zorgbehoeften achter 
de voordeur, via uitstekende contacten met zorgteams, buurtprofessionals 
(wijkagent, wijkverpleging, jongerenwerker, BOA en wijkconsulent) en burgers (in 
buurtpreventieteams en gebiedstafels). Investeren in de relaties met deze groepen.

• Faciliteren van burgerinitiatieven om buurtproblemen weg te nemen.
• Hanteren van de Achter de Voordeur aanpak, ook bij gezinnen waar 

veiligheidsproblemen spelen.
• Leggen van verbindingen tussen het sociale domein en het gemeentelijk 

veiligheidsbeleid.
• Bij het ontwerp en beheer van buurten de methode Veilig Ontwerp en Beheer 

(CPTED-methode) toepassen om de sociale veiligheid op buurtniveau te verbeteren.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel sociale veiligheid (faciliteren burgerinitiatieven 
tevens binnen paraplunota Maatschappij).

Onderbouwing Het leggen van de juiste verbindingen en het maken van betere afspraken met 
partners past binnen de capaciteit van de Veiligheidsstaf. De Veiligheidsstaf zal 
voortaan niet alleen adviseren op het gebied van ‘fysieke (m.u.v. brandveiligheid 
dat tot het takenpakket behoort van de Veiligheidsregio) veiligheid’ en ‘externe 
veiligheid’, maar rond bestemmingsplannen, projecten, bouwplannen en 
inrichtingsplannen (openbare ruimte) ook over ‘sociale veiligheid’. Hiertoe zullen de 
veiligheidsadviseurs worden opgeleid (opleidingsbudget Veiligheidsstaf). 

Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.4

Doel Afname van huiselijk en openbaar geweld.

Toelichting Van alle geweldsdelicten vormt huiselijk geweld in Moerdijk de meest voorkomende 
vorm. En dat terwijl van de meeste gevallen zelfs nooit aangifte wordt gedaan. 
Onder huiselijk geweld worden ook begrepen: kindermishandeling, partnergeweld, 
eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating, geweld in verkeringsrelaties, 
vrouwelijke verminking, ouder(en)mishandeling.

Daarnaast zetten we in op de vermindering van openbare geweldsdelicten, waarbij we 
ons in het bijzonder richten op uitgaansgeweld en geweld tijdens evenementen. 

Uitvoeringsstrategie • Beter gebruik maken van het opleggen van huisverboden evenals verbetering van de 
monitoring en nazorg ervan.

• Betere samenwerking gemeenten, veiligheids- en zorgpartners onder 
de vlag van Veilig Thuis, Zorg- en veiligheidshuis de Markiezaten en het 
Samenwerkingsconvenant Aanpak huiselijk geweld West-Brabant.

• Actiever inzetten op signalen van huiselijk geweld die afkomstig zijn uit de buurt en 
van veiligheidsprofessionals.

• Inzetten van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan in horecagebieden.
• Meer aandacht voor geweldpreventie bij de aanvraag van 

evenementenvergunningen.
• Publiekprivate samenwerking op het gebied van preventie uitgaansgeweld (bijv. 

inzet SUS-team Carnaval).

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel sociale veiligheid.

Onderbouwing De aanpak van huiselijk geweld valt tevens binnen de paraplunota Maatschappij.

EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN 02 02 EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN
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Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.5

Doel Vermindering van diverse overlastvormen in de woonomgeving.

Toelichting Vermindering van diverse overlastvormen in de woonomgeving, die een negatieve 
invloed hebben op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel op buurtniveau. We 
hebben het dan vooral over jeugdoverlast, verkeersoverlast, burenoverlast en drugs- 
en alcoholoverlast.

Uitvoeringsstrategie • Uitvoering geven aan het Plan van Aanpak Jeugdoverlast.
• Continueren JPO-overleg en inzet jongerenwerk.
• Goede samenwerking tussen gemeente, Provincie, RWS en politie bij de aanpak van 

verkeersoverlast en gevaarlijke verkeerssituaties.
• Voldoende toezicht op drank- en drugsgebruik in de openbare ruimte.
• Uitvoering geven aan het gemeentelijk Damoclesbeleid (sluiten drugspanden).
• Aanpassing huisvestingsbeleid gemeente en corporaties, evenals het maken van 

praktische afspraken. 
• Samen met corporaties en politie een pilot starten m.b.t. het opleggen van een 

specifieke gedragsaanwijzing bij ongewenst gedrag van een huurder. De maatregel 
kan door de rechtbank op verzoek van de corporatie worden opgelegd. Nu 
moeten we nog een omvangrijk dossier opbouwen om de woonoverlast via een 
huisuitzetting te regelen. 

Budget Bestaande budgetten veiligheid (onderdeel sociale veiligheid), paraplunota 
Maatschappij en paraplunota Leefomgeving. 

Onderbouwing Paraplunota’s Maatschappij (Jeugd, alcohol- en drugspreventie) en Leefomgeving 
(verkeersoverlast).

Een veilige buurt voor iedereen

Actiepunt 2.6

Doel Minder inbraken in woningen, bedrijven en voertuigen. 

Toelichting De gemeente, politie, Openbaar Ministerie, inwoners, woningcorporaties en 
bedrijfsleven zetten samen in op de aanpak van woninginbraken, bedrijfsinbraken en 
voertuigcriminaliteit. De gemeente voert hierin de regie en faciliteert en stimuleert. 

Uitvoeringsstrategie • Zichtbaarheid van politie, gemeente (BOA’s) en buurtpreventieteams in de wijk 
vergroten.

• Verbeteren van de samenwerking tussen gemeente, politie, buurtpreventieteams en 
woningcorporaties ter verlaging van het aantal inbraken in woningen en voertuigen.

• Opstellen van een gemeentelijk draaiboek inbraakgolf dat actief wordt bij 
inbraakgolven, waardoor gestructureerd aanvullende maatregelen van kracht 
worden om het aantal inbraken te reduceren. 

• Sturen op bewustwording van woning- en voertuigeigenaren om zelf preventieve 
maatregelen te treffen; o.a. via communicatie en het periodiek organiseren 
van preventieavonden. Hiervoor willen we ook een tekstkar aanschaffen om de 
boodschap actiever uit te kunnen dragen op de toegangswegen van onze kernen.

• Verhogen van het aantal woningen (zowel huur- als koopwoningen) dat voldoet aan 
het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW), door o.a. de Actie Inbraakproof voort te 
zetten. 

• Betrekken van aspecten uit het PKVW in de Regeling voor de duurzaamheidlening. 
• Blijven verspreiden van preventietassen op straatniveau, wanneer in die straat is 

ingebroken. 
• Inzetten van een eigen tekstkar met preventieboodschappen bij de invalswegen van 

dorpen/buurten waar meerdere inbraken in korte tijd plaatsvinden.
• Inzetten van cameratoezicht nabij station Lage Zwaluwe om daar de 

voertuigcriminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel te vergroten.
• Verminderen van het aantal fietsendiefstallen door het voeren van 

voorlichtingscampagnes en het inzetten van specifieke maatregelen op hotspots. 
• Breder uitrollen van het Keurmerk Veilig Ondernemen op bedrijventerreinen en in 

winkelgebieden.

Budget Bestaand veiligheidsbudget, onderdeel sociale veiligheid en budgetten onder 
paraplunota Leefomgeving.
Extra: € 24.000,- (eenmalig in 2016) en € 5.000,- structureel. 

Onderbouwing Er is extra budget vereist voor het treffen van twee technische voorzieningen:
1. Realisatie cameratoezicht NS station Lage Zwaluwe. De installatie van drie slimme 

camera’s, incl. doormelding richting een particuliere meldkamer, is begroot op 
€ 30.000,-, waarvan € 16.500,- voor rekening van de gemeente komt en voor het 
overige deel subsidie wordt verkregen. Daarnaast is voor het 24/7 monitoren van de 
camera’s in een particuliere alarmcentrale structureel € 5.000,- per jaar geraamd.

2. Aanschaf tekstkar. Voor de medefinanciering (vanuit veiligheid) is eenmalig          
€ 7.500,- nodig. De overige benodigde ca. € 7.500,- wordt uit andere (bestaande) 
budgetten voor materiaalhuur gedekt.

EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN 02 02 EEN VEILIGE BUURT VOOR IEDEREEN
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Wat willen we bereiken?

Doelstelling Actiepunt / Uitvoeringsstrategie Gereed

3.1 We beschikken altijd over een actueel 
risicobeeld.

We hebben een actueel beeld van o.a. de risico’s die (transport)activitei-       ten met gevaarlijke stoffen met zich meebrengen; maar ook van overstromingsrisico’s en andere risico’s. 2016-2019

Binnen het toezicht dat door ons, namens ons of door onze partners bin-      nen de gemeente wordt uitgevoerd, is er voldoende oog voor de actualiteit van deze risico’s. 2016-2019

We delen deze beelden intern met andere beleidsdomeinen en extern           met onze veiligheidspartners, bedrijven en burgers. 2016-2019

3.2 Risico’s in balans met de economisch - 
maatschappelijke belangen van 
risicovolle activiteiten.

Bij de vestiging van nieuwe en uitbreiding van bestaande risicovolle in-         richtingen hanteren we onze beleidslijnen externe veiligheid, zoals beschreven in het Actieprogramma 
2016-2019.

Q2 2016

In alle situaties waarbij risicocontouren wijzigen, het groepsrisico wijzigt,       gebouwd wordt binnen een risicocontour of invloedsgebied, vindt een maatwerktoetsing plaats en wordt 
bij een toename van risico’s een separaat advies voorgelegd aan het col-       lege van B&W. 

Q2 2016

We hanteren een zone-indeling (3 zones) rondom risicovolle inrichtingen      en transportassen, waarbinnen afhankelijk van de zone bepaalde objecten kunnen worden geweerd. We 
onderscheiden: 1. Bijzonder kwetsbare objecten 2. Kwetsbare objecten         3. Beperkt kwetsbare objecten. Iedere afweging betreft maatwerk.

Q2 2016

We leggen deze risicozonering vast op kaart en deze wordt in de toe-           komst toegevoegd aan de gemeentelijke omgevingsvisie. Q3 2016

Vigerende bestemmingsplannen worden getoetst aan de EV-beleidslij-         nen van de gemeente. Q4 2016

Plannen worden met dit beleid in overeenstemming gebracht bij de eerst-      volgende herziening. 2016-2019

We werken de beleidslijnen EV verder uit in een operationeel EV-vergun-     ningenbeleid en stemmen dit af met Provincie, OMWB en VRMWB. Q1 2017

We communiceren met onze burgers over de wijzigingen van risico’s in         hun omgeving. We stimuleren en faciliteren ondernemers en andere betrokkenen om hierin ook hun 
verantwoordelijkheid te nemen.

Q3 2016

3.3 Onze burgers en bedrijven zijn 
zelfredzaam (en/of samenredzaam).

We informeren burgers over de risico’s in hun omgeving, mogelijke sce-        nario’s en mogelijkheden tot zelfredzaamheid. We ontwikkelen hiervoor het veiligheidsdashboard, passen 
onze website aan en verspreiden informatie huis aan huis.

Q3 2016

We rollen het Veiligheidsdashboard Moerdijk gemeentebreed uit. Q4 2016 

We houden onze burgers scherp en informeren ze periodiek, op basis van       een ‘Risicocommunicatieplan met jaarplanning’. Q2 2016 

We breiden de inzet van het CBIS (Calamiteiten BHV Informatiesysteem)       uit naar andere gebieden, ten minste naar bedrijventerrein Dintelmond. Q1 2017

3.4 De risico’s binnen onze gemeente zijn 
beheersbaar.

We brengen de hulpverleningscapaciteit (o.a. opkomsttijden en operatio-       nele slagkracht) en de witte vlekken ten aanzien hiervan in beeld. Q4 2016

We stellen een plan van aanpak op hoe we de bestrijdbaarheid, dan wel       zelfredzaamheid in deze gebieden (witte vlekken) gaan verbeteren. En gaan hier vervolgens samen met 
onze partners mee aan de slag (via Toolbox Brandveilig Leven, etc.). 

Q1 2017

We houden ons brandpreventiebeleid en onze standpunten inzake be-          strijdbaarheid (m.n. bluswatervoorziening en bereikbaarheid) tegen het licht. Q4 2017

We bouwen onze crisisbeheersingsorganisatie uit naar het sociaal veilig-      heids- en zorgdomein en leggen dit vast middels een Sociaal Calamiteitenplan. Tevens gaan we verder 
professionaliseren via districtelijke samenwerking en innovatie. 

Q2 2016

We ontwikkelen een Gemeentelijk Informatie Management Systeem voor       meer snelheid in ons optreden tijdens crisissituaties. Q3 2017

We houden de crisisorganisatie geoefend en scherp aan de hand van een        Jaarplan Opleiden Trainen Oefenen. Q1 ’16 - ‘17

We besteden meer aandacht aan de nautische veiligheid (veilige vaarwe-     gen, havenbeveiliging, port security). 2016-2019

We rollen een Evacuatieplan uit op het Zeehaven- en industrieterrein            Moerdijk. Q2 2016

En we vertalen dit ook door naar bedrijventerrein Dintelmond. Q3 2017

We brengen de risico’s en knelpunten binnen de risicozones van (rijks-)         wegen, buisleidingen en vaarwegen nader in beeld (zoals we dat in 2014 - 2015 voor onze spoorzones 
hebben gedaan).

Q3 2018

3.5 We zien er op toe dat de risico’s in de 
praktijk overeenkomen met de risico’s 
die we toelaatbaar achten.

Binnen ons handhavingprogramma neemt veiligheid een prominente            plaats in. We dragen dat ook uit richting Provincie en OMWB. 
We zetten daarbij vooral in op ‘high trust, high penalty’, ‘eigen verant-         woordelijkheid’ en ‘veiligheidscultuur’. 

2016-2019

We maken bindende afspraken met onze partners over het veiligheids-         toezicht op onze (zee)havens, vaarwegen (o.a. ontgassen), spoor en buisleidingen. Q1 2017

We stellen samen met onze toezichtpartners een toezichtprogramma            Zeehaven Moerdijk op, waarbij informatie-uitwisseling en samenwerking centraal staan. Q3 2016

We realiseren samen met onze partners een gezamenlijk informatieknoop-     punt m.b.t. het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk Q3 2018

EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT 03 03 EXTERNE VEILIGHEID: NAAR EEN BETER EVENWICHT
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Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

Actiepunt 3.1

Doel We beschikken altijd over een actueel risicobeeld.

Toelichting Een actueel risicobeeld vormt de basis voor een krachtig veiligheidsbeleid. Zonder dit 
beeld is het niet mogelijk om te prioriteren, ontwikkelingen te toetsen en in geval 
van incidenten de bestrijding effectief ter hand te nemen. Voor dit beeld maken we 
gebruik van de verplichte registers onder de risicokaart. Tevens moeten we deze vaak 
erg technische informatie om kunnen zetten in begrijpelijke plaatjes, waarmee we een 
helder risicobeeld kunnen onderhouden binnen de organisatie en voor onze inwoners, 
bedrijven en veiligheidspartners. 

Uitvoeringsstrategie • We hebben de basisregistraties voor de diverse risicobronnen in beeld en weten deze 
informatie te ontsluiten naar onze eigen systemen. 

• Wanneer we risico’s of bijzonder kwetsbare objecten vergunnen, zetten we deze 
informatie onverwijld in de basisregistraties.

• We zien toe op juistheid van informatie via programmatisch toezicht. 
• We delen en wisselen actief risicobeelden met onze veiligheidspartners via vaste 

structuren.
• We delen (geschikte) risico-informatie met onze burgers en bedrijven.
• Bij wijzigingen in de risicosituatie worden ze actief geïnformeerd (bijv. via de 

vergunningenapp).

Budget Bestaand veiligheidsbudget, onderdeel externe veiligheid.

Onderbouwing Onderdeel jaarlijks uitvoeringsprogramma externe veiligheid gemeente Moerdijk. 

Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

Actiepunt 3.2

Doel Risico’s in balans met de economisch–maatschappelijke belangen van risicovolle 
activiteiten.

Toelichting Voor de komst van het externe veiligheidsbeleid was het mogelijk om bijna overal 
in de gemeente nieuwe risicobronnen op te richten en werden ontwikkelingen 
binnen risicocontouren toegestaan. Daarna zat de boel grotendeels op slot. Met de 
inwerkingtreding van de Wet Basisnet op 1 april 2015 zijn de laatste risico’s en de wijze 
van omgang met deze risico’s volledig in beeld. Het is nu zaak om toe te werken naar 
een duurzame balans tussen risico’s en kwetsbare bestemmingen (objecten). Hiervoor 
zijn regels gesteld aan zowel risicobronnen als aan het ruimtegebruik onder de 
contouren van deze risicobronnen. 

Uitvoeringsstrategie • We staan nog op enkele plaatsen en slechts onder condities nieuwe risicobronnen 
toe binnen onze gemeente. Dit is vastgelegd in het Actieprogramma. 

• We staan slechts beperkte groei van risicocontouren toe, via de uitvoering van onze 
EV-beleidslijnen voor vergunningverlening. We vertalen deze beleidslijnen naar een 
operationeel vergunningenbeleid. 

• We geven bescherming aan onze risicovolle bedrijven en onze inwoners door 
beperkingen aan het ruimtegebruik binnen risicocontouren op te leggen. Deze 
beperkingen leggen we vast op kaart.

• De beperkingen worden verankerd binnen onze ruimtelijke plannen en worden 
meegenomen bij het opstellen van onze omgevingsvisie. 

• We communiceren over deze beperkingen met bedrijven en inwoners en vragen de 
partijen ook hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit wordt een onderdeel 
van onze risicocommunicatiestrategie. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel externe veiligheid. 

Onderbouwing -
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Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

Actiepunt 3.3

Doel Onze burgers en bedrijven zijn zelfredzaam (en/of samenredzaam).

Toelichting Zelfredzaamheid is de mate waarin een persoon in staat is zichzelf en/of anderen 
in geval van een calamiteit in veiligheid te brengen zonder hulp van hulpdiensten. 
De mate van zelfredzaamheid is afhankelijk van een aantal parameters, waarbij 
naast fysieke en geestelijke gesteldheid, de mate van informatievoorziening en 
voorbereiding door de overheid de meest cruciale is. Een goede zelfredzaamheid 
van onze burgers is cruciaal omdat dat bij een incident het verschil tussen leven of 
gezondheidsschade (of zelfs overlijden) kan maken. We zetten dus fors in op de 
verbetering van de zelfredzaamheid van zowel werknemers bij bedrijven als onze 
inwoners. In gebieden waar relatief veel risico’s zijn, zal deze investering groter zijn 
dan in meer risicoluwe gebieden. 

Uitvoeringsstrategie • We gaan onze burgers en bedrijven beter informeren over de risico’s in hun 
omgeving en de handelingsperspectieven die daarbij horen (risicocommunicatie).

• We vullen onze risicocommunicatie gedifferentieerd in, gebiedsgericht en 
doelgroepgericht, en werken volgens een helder risicocommunicatieplan. 

• We ontwikkelen het veiligheidsdashboard om hiermee op een snelle 
en overzichtelijke wijze invulling te geven aan risicocommunicatie en 
crisiscommunicatie. Dit rollen we gemeentebreed uit.

• We blijven investeren in het CBIS binnen het zeehaven- en industriegebied en rollen 
dit ook uit op bedrijventerrein Dintelmond.

• We actualiseren en verbeteren onze website om meer en betere informatie te 
kunnen geven over het hele integrale veiligheidsdomein.

• We ontwikkelen ook alternatieve tools (meterkastkaart, goede 
informatievoorziening via gedrukte media etc.) om de doelgroepen die niet zijn 
aangesloten op het web, te bereiken.

• We nemen specifieke (gebiedsgerichte) voorzieningen zoals goede vluchtwegen, 
afschakelbaarheid van ventilatievoorzieningen mee binnen ruimtelijke 
ontwikkelingen, bouwprojecten, gebiedsinrichting etc. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel externe veiligheid. 

Onderbouwing Voor de ontwikkeling van het veiligheidsdashboard zetten we middelen in uit het 
programma veiligheid spoorzones en middelen uit het Actieprogramma Moerdijk 
Veilig. De uitrol van het CBIS wordt grotendeels bekostigd door de VRMWB.

Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

Actiepunt 3.4

Doel De risico’s binnen onze gemeente zijn beheersbaar.

Toelichting We kunnen risico’s toestaan, maar deze moeten wel beheersbaar zijn. Hier ligt een 
belangrijke verantwoordelijkheid voor de eigenaar van een risicobron, maar ook voor 
de gemeente, Provincie en hulpdiensten. Voor de bestaande risico’s moeten we de 
bestrijdbaarheid in evenwicht brengen, voor de nieuwe risico’s moeten we helder 
hebben welke eisen we stellen. 
Tevens moet de gemeente, gezien haar risicoprofiel, kunnen beschikken over een 
uitstekende gemeentelijke crisisorganisatie. Dit vraagt om een investering in mensen, 
capaciteit en middelen. 

Uitvoeringsstrategie • We toetsen ons brandpreventiebeleid (Brandpreventiebeleid bestaande bouw 
gemeente Moerdijk 2010, Brandveiligheidverordening gemeente Moerdijk 2012) aan 
de laatste inzichten (o.a. vaststelling en uitwerking basistakenpakket brandweer) en 
aan onze rol in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s (art. 2/3/3a).

• Met het oog op ruimtelijke ontwikkelingen leggen we onze uitgangspunten 
inzake ‘Bluswater, bereikbaarheid en bestrijdbaarheid’ vast in een operationele 
beleidsnotitie. 

• We inventariseren de witte vlekken op het gebied van de bestrijdbaarheid, samen 
met o.a. de brandweer.

• We stellen in overleg met de Veiligheidsregio een plan van aanpak op voor de 
verbetering van deze witte vlekken (op het gebied van bluswatervoorzieningen, 
opstelplaatsen, opkomsttijden). 

• We rollen de regionale Toolbox Brandveilig Leven (voorlichting na brand, 
informatieavonden, home-safety checks, brandpreventieweken, week van de 
veiligheid, lespakket Brààànd!!!) uit binnen onze gemeente. 

• We stellen een sociaal calamiteitenplan op en richten een sociaal calamiteitenteam 
in. 

• We gaan districtelijk samenwerken op het gebied van crisisbeheersing, maar houden 
onze lokale bezetting op peil. 

• We blijven investeren in onze crisisorganisatie (opleiden, trainen, oefenen en 
faciliteren).

• We ontwikkelen een tool Quick-start bevolkingszorg voor de informatievoorziening 
bij de bestrijding van sociale calamiteiten.

• We ontwikkelen een Gemeentelijk Informatie Management Systeem (GIMS) voor de 
informatievoorziening bij de bestrijding van fysieke calamiteiten. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; onderdeel fysieke veiligheid. 

Onderbouwing De ontwikkeling van het GIMS vindt plaats binnen het programma veiligheid 
spoorzones. Maar wij gaan dit systeem ook verder uitrollen binnen de 
Markiezaatgemeenten. 
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Externe veiligheid: naar een beter evenwicht

Actiepunt 3.5

Doel We zien er op toe dat de risico’s in de praktijk overeenkomen met de risico’s die we 
toelaatbaar achten.

Toelichting Het is cruciaal dat de risico’s die we op papier hebben toegestaan, in de praktijk 
overeenstemmen. Tussen het vergunde en het werkelijke mag geen lucht zitten. Onze 
inwoners, bedrijven, hulpverleners moeten tijdens een calamiteit niet verrast worden 
door andere risico’s dan we in het risicobeeld hebben geschetst. 

Uitvoeringsstrategie • Binnen ons handhavingprogramma neemt veiligheid een prominente plaats in. We 
dragen dat ook uit richting Provincie en OMWB. 

• Onze partners voeren een eenduidig veiligheidstoezicht en we maken hierover 
bindende afspraken. 

• We stellen samen met onze toezichtpartners een toezichtprogramma Zeehaven 
Moerdijk op, waarbij informatie-uitwisseling en samenwerking centraal staan.

• We realiseren samen met onze partners een gezamenlijk informatieknooppunt 
m.b.t. het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

• We hebben meer aandacht voor evenementenveiligheid (zowel bij 
vergunningverlening en toezicht als bij crisisbeheersing). Hiertoe stellen we een 
verbeterplan op. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; fysieke veiligheid. 

Onderbouwing Een belangrijk deel van de actiepunten maakt ook deel uit van het gemeentelijk 
handhavingprogramma en bijbehorende budgetten. 

GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT
STEVIG AANPAKKEN04

EEN VEILIGE BUURT 
VOOR IEDEREEN

WERKEN AAN EEN
VEILIGE LEEFOMGEVING

SPECIALE AANPAK 
GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT

VERSTERKEN VAN HET
VEILIGHEIDSNETWERK
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Wat willen we bereiken?

Doelstelling Actiepunt / Uitvoeringsstrategie Gereed

4.1 Informatiepositie intern en extern 
verbeteren.

We creëren awareness onder onze medewerkers om signalen van georga-       niseerde criminaliteit eerder te herkennen. Q2 2016

We zetten een lokaal informatieknooppunt (Lokaal Informatie Plein, LIP)       op, waarin signalen over criminaliteit worden gedeeld met de Veiligheidsstaf. Q3 2016

We investeren in een betere aansluiting op en samenwerking met het           Districtelijk Informatie Plein (DIP) en het RIEC. Q4 2016

We beschikken over een dekkend ondermijningsbeeld van onze gemeente      (incl. het zeehavengebied). Q4 2016

We investeren in lokale analysecapaciteit en kennis om informatie en sig-        nalen structureel te kunnen veredelen. Q1 2016

4.2 De bestuurlijke en geïntegreerde 
aanpak (bestuurlijk/strafrechtelijk) 
intensiveren. 

We zetten een opkoopregister op binnen onze gemeente. Q4 2016

We zetten het bestuurlijk instrumentarium beter en slimmer in voor de         bestrijding van georganiseerde criminaliteit. 2016-2019

We kennen de mogelijkheden en protocolleren deze. Q3 2017

We actualiseren het gemeentelijke BIBOB-beleid en breiden dat uit, waar-      door bijvoorbeeld ook de vastgoedsector kan worden getoetst en we bijvoorbeeld vaker dan alleen bij een 
vergunningaanvraag het misbruik van een vergunning kunnen toetsen.

Q4 2016

We werken intensiever samen met o.a. Politie, Openbaar Ministerie, Veilig-     heidshuis, RIEC en Belastingdienst. 2016-2019

4.3 Gerichte aanpak georganiseerde 
criminaliteit.

We voeren een nulbeleid inzake Outlaw Motor Gangs (OMG’s), coffee-          shops en smart-, grow- en headshops.. 2016-2019

We pakken drugscriminaliteit (hard- en softdrugs) hard aan en koppelen        onze bestuursrechterlijke maatregelen aan strafrechtelijk optreden (sluiten panden, verhalen schade na 
drugsdumpingen etc.).

2016-2019

We pakken witwasfraude aan door te voorkomen dat bedrijven die hier-       voor speciaal worden opgericht, binnen de gemeente worden gevestigd. Q4 2016

We pakken mensenhandel en uitbuiting aan door extra in te zetten op          het binnenhalen van signalen in gevoelige sectoren, door informatie te delen met partners en bij incidenten 
krachtig (bestuursrechtelijk) op te treden.

2016-2019

We pakken drugshandel aan op grond van het Damoclesbeleid 2015 en         onderzoeken de mogelijkheden tot uitbreiding van sluiting van panden (bijv. bij geweldsdelicten en 
verboden wapenbezit als bedoeld in de Wet wapens en munitie).

Q2 2016

We stellen een plan van aanpak bestrijding georganiseerde criminaliteit       Zeehavengebied Moerdijk op. Q3 2016
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Georganiseerde criminaliteit stevig aanpakken

Actiepunt 4.1

Doel Informatiepositie intern en extern verbeteren.

Toelichting Een betere informatiepositie begint bij het signaleren van mogelijke misstanden door 
medewerkers van de gemeente. Hier moet ‘awareness’ voor gecreëerd worden en 
medewerkers moeten bereid gevonden worden om belangrijke zaken te melden. Zo 
moeten zij weten wat voor signalen ze vanuit hun functie zouden kunnen opvangen. 
Medewerkers vinden het soms lastig om te bepalen of een signaal belangrijk genoeg 
is om te delen. Daarom moeten ze over de drempel heen geholpen worden en 
hier training in krijgen. Dit moeten we blijvend borgen, dus laten we het niet bij 
informatie- en trainingssessies. Herhaling zal noodzakelijk zijn: een heldere e-mail aan 
de deelnemers van de trainingen na een aantal maanden kan al voldoende zijn.

Wanneer medewerkers bereid zijn om mogelijke signalen te delen en dit daadwerkelijk 
doen, moet ook ‘de achterkant’ goed geregeld zijn. Dit betekent dat de signalen op 
een bepaald punt verzameld moeten worden om, indien van toepassing, gekoppeld te 
worden: een Lokaal Informatie Plein (LIP). De inrichting van een LIP kan ervoor zorgen 
dat de informatiepositie van de gemeente structureel versterkt wordt.

De gemeente Moerdijk neemt als RIEC-partner deel aan het Districtelijk Informatie 
Plein (DIP). Hier kunnen signalen vanuit de deelnemende gemeenten gedeeld worden 
en kunnen de andere partners aangeven of ze aanvullende informatie hebben 
over een persoon of locatie. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld om 
misstanden (gezamenlijk) aan te pakken.

Uitvoeringsstrategie • Het verzorgen van (periodieke) awareness-trainingen voor de herkenning van 
(georganiseerde) criminaliteitssignalen.

• Het stelsel van basisregistraties inzetten bij de bestrijding van georganiseerde 
criminaliteit en andere veiligheidsvraagstukken. Daarbij moet gedacht worden 
aan betere screening van o.a. de BRP (Basisregistratie Personen; betreft een 
samenvoeging met o.a. de GBA), BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen), 
WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken) en het koppelen van deze 
informatie aan andere basisregistraties, zoals de BRK (Basisregistratie Kadaster).

• Onze systemen hiervoor privacyproof maken.
• Het opzetten van een Lokaal Informatie Plein waarin signalen worden verzameld en 

verrijkt met informatie uit diverse basisregistraties. 
• Een goede aanlevering van signalen en zaken richting de districtelijke en regionale 

informatiepleinen, waarin ook de belangrijkste veiligheidspartners ten aanzien van 
dit domein zijn aangesloten.

• Het vrijmaken van (eigen) analysecapaciteit om dit hele proces te voeden en op gang 
te houden. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; sociale veiligheid. Voor de versterking van de 
analysecapaciteit wordt formatie aan de Veiligheidsstaf toegevoegd, waarvoor 
middelen via de begroting zijn toegekend. 

Onderbouwing -

Georganiseerde criminaliteit stevig aanpakken

Actiepunt 4.2

Doel De bestuurlijke en geïntegreerde aanpak (bestuurlijk/strafrechtelijk) intensiveren. 

Toelichting Daar waar de onder- en bovenwereld elkaar raken, bestaat de mogelijkheid 
om bestuurlijke maatregelen toe te passen vanuit bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden van de Burgemeester. Deze maatregelen zorgen ervoor dat 
de georganiseerde criminaliteit in zijn activiteiten belemmerd of gefrustreerd wordt. 
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit is al erg effectief. Maar deze 
wordt nog effectiever in combinatie met strafrechtelijke opsporing en vervolging door 
politie, justitie en de belastingdienst. Deze combinatie wordt de geïntegreerde aanpak 
genoemd en zal door de gemeente Moerdijk de komende jaren intensiever worden 
toegepast. 

Daarnaast zullen nieuwe bestuurlijke maatregelen toegepast gaan worden zoals het 
opstellen van een opkoopregister van panden en een bestand voor het identificeren 
van risicopanden. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat georganiseerde 
criminaliteit beter in beeld gebracht kan worden. Met het opkoopregister kan 
ingezet worden op witwaspraktijken en andere criminele vastgoed praktijken. Met 
het identificeren van risicopanden wordt ingezet op de aanpak van drugslaboratoria, 
hennepplantages en drugshandel. 

Door de verbetering van de interne en externe informatiepositie zal meer informatie 
naar boven komen over georganiseerde criminaliteit. De gemeente Moerdijk wil de 
komende jaren meer bestuurlijke maatregelen nemen en de geïntegreerde aanpak 
gaan toepassen op georganiseerde criminaliteit. 

Uitvoeringsstrategie • Het opzetten van een opkoopregister van panden.
• Het opzetten van een bestand voor het identificeren van risicopanden.
• Het intensiever toepassen van de geïntegreerde aanpak (best of three worlds).
• Intensiever bestuurlijke maatregelen toepassen op (mogelijke) georganiseerde 

criminaliteit.
• Implementeren van de in het district de Markiezaten bestuurlijk vastgestelde 

beleidsregel Bibob 2014, waarmee het toepassingsbereik wordt vergroot.

Budget Bestaand veiligheidsbudget; sociale veiligheid. 

Onderbouwing De verruiming van het BIBOB-beleid vraagt wellicht nog om een verdere investering in 
ambtelijke capaciteit binnen de afdeling V&H. Dit zal nader worden onderzocht.
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Georganiseerde criminaliteit stevig aanpakken

Actiepunt 4.3

Doel Gerichte aanpak georganiseerde criminaliteit.

Toelichting Bepaalde locaties of bedrijfstakken zijn gevoeliger voor georganiseerde criminaliteit 
dan andere. We gaan deze locaties, evenals de specifieke verschijningsvormen van 
georganiseerde criminaliteit, gericht aanpakken. 

Uitvoeringsstrategie • Nulbeleid inzake Outlaw Motor Gangs (OMG’s), coffeeshops en smart-, grow- en 
headshops.

• We sluiten drugspanden (gemeentelijk Damoclesbeleid).
• We onderzoeken de mogelijkheden tot uitbreiding van het Damoclesbeleid (t.a.v. 

verboden wapenbezit).
• We verhalen de schade na drugsdumpingen op daders (en doen van iedere dumping 

aangifte).
• We gaan uitbuiting van kwetsbare groepen en minderheden tegen en gaan hier 

informatiegestuurd mee om.
• We stellen een specifiek actieplan op voor de bestrijding van de havengerelateerde 

criminaliteit. 

Budget Bestaand veiligheidsbudget; sociale veiligheid. 

Onderbouwing -

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
UITVOERINGSPROGRAMMA05
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Veiligheid kost geld! En mag ook geld kosten, zolang de middelen die we in veiligheid steken, zoveel mogelijk 

renderen. Dat is uiteraard onze insteek. Bijvoorbeeld door niet steeds zelf op alle fronten het wiel uit te vinden, 

maar gebruik te maken van wat anderen ons kunnen leren; zoals anderen ook van ons leren. We halen ook ren-

dement uit samenwerking. Door samen te investeren met onze veiligheidspartners, maar ook het bedrijfsleven, 

bereiken we meer tegen lagere kosten. Voorbeelden hiervan zijn de hooggekwalificeerde brandweerzorg op 

het Zeehavengebied, de samenwerking met de gemeente Halderberge en woningcorporatie Brabantse Waard 

in de bekostiging van buurtbemiddeling en de verregaande districtelijke samenwerking op het gebied van cri-

sisbeheersing. De inspanningen die onze inwoners doen via onder andere de buurtpreventieteams en de klank-

bordgroep spoorzones, beschouwen we ook als belangrijke investeringen in veiligheid. Onze faciliterende rol 

rendeert in de vorm van een enorme capaciteit aan ‘ogen en oren’ in de wijk en maatschappelijke denkkracht.

Verder proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken 

van (landelijke) veiligheidssubsidies, vooral om onze 

creatieve en innovatieve ambities waar te maken.

Toch is het veiligheidsbudget de afgelopen jaren ver-

hoogd. Daar waren voldoende aanleidingen voor. 

We moesten orde op zaken stellen, hebben verbete-

ringen doorgevoerd, wilden het ambitieniveau van 

de gemeenteraad en het college van B&W kunnen 

waarmaken en wilden een antwoord geven op nieu-

we ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen aangaan. 

De concrete acties binnen het uitvoeringsprogram-

ma kunnen grotendeels worden uitgevoerd binnen 

de bestaande veiligheidsbudgetten (zoals opgeno-

men in het meerjarenprogramma 2016-2019). Met 

dien verstande dat de gemeenteraad vooruitlopend 

op de vaststelling van het Actieprogramma Integrale 

Veiligheid 2016-2019 extra budget aan de gemeente-

lijke veiligheidsorganisatie heeft toegekend ter uit-

breiding van de veiligheidscapaciteit en het inhuren 

van expertise.

Om alle acties uit dit uitvoeringsprogramma waar 

te kunnen maken, is in 2016 nog een eenmalige in-

vestering in technische voorzieningen noodzakelijk. 

Daarnaast is een structurele budgetverhoging nodig 

om het cameratoezicht nabij station Lage Zwaluwe 

mogelijk te maken. 

VEILIGHEIDSBUDGET 2016-2019
In de meerjarenbegroting 2016-2019 is ten behoeve 

van programma 4 ‘Veiligheid in Moerdijk’ een to-

taalpost van ca. € 2,7 miljoen opgenomen. Na het 

opstellen van de Kadernota is het Actieprogramma 

Integrale Veiligheid inclusief het onderhavige uit-

voeringsprogramma opgesteld. Om dat programma 

goed uit te kunnen voeren, is nog eens structureel     

€ 120.000,- opgenomen in de meerjarenbegroting 

2016-2019. 

VEILIGHEIDSORGANISATIE IN 
BALANS MET AMBITIES
Sinds de vaststelling van het integraal veiligheidsbe-

leid in 2009 heeft het gemeentebestuur flink geïn-

vesteerd in veiligheid. Na de brand bij Chemie-Pack 

in 2011 hebben we onze aanpak vooral op het ge-

bied van fysieke veiligheid nadrukkelijk aangevuld 

en aangescherpt. De inspanningen uit de afgelopen 

jaren hebben veel positieve resultaten opgeleverd, 

waarvan wij op diverse plekken in het Actieprogram-

ma Integrale Veiligheid melding hebben gemaakt. 

FINANCIËLE VERANTWOORDING 
UITVOERINGSPROGRAMMA

Ook de investeringen in onze veiligheidsorganisatie, 

die we de afgelopen jaren hebben gedaan, hebben 

hun vruchten afgeworpen. De gemeente beschikt 

over substantiële kennis op het gebied van fysieke, 

externe en sociale veiligheid. We hebben onze exper-

tise en capaciteit gebundeld in een Veiligheidsstaf (3 

fte) die in de juiste, onafhankelijke positie zit om het 

veiligheidsbelang zowel ambtelijk als bestuurlijk vol-

doende en integraal aan bod te laten komen. Onze 

interne veiligheidsorganisatie is bovendien breder 

dan alleen de Veiligheidsstaf. Bij het gehele manage-

ment en binnen iedere afdeling en iedere discipline 

van onze gemeentelijke organisatie is veiligheid een 

belangrijk aandachtspunt. We willen ook de komen-

de jaren dit bewustzijn binnen de gehele organisatie 

blijven vasthouden.

Daarvoor, maar ook om een aantal andere redenen, 

is het nodig om de Veiligheidsstaf evenals de on-

dersteuning al met ingang van 2016 uit te breiden. 

Sowieso vragen de ambities en opdrachten van dit 

Actieprogramma om een verdere versteviging van 

de coördinerende en enthousiasmerende rol van de 

Veiligheidsstaf. Ook de aanscherping van het externe 

veiligheidsbeleid evenals de inhaalslagen die we wil-

len maken op het gebied van sociale veiligheid en de 

bestrijding van criminaliteit, maken een verhoogde 

inzet noodzakelijk. 

De gemeente Moerdijk wil bovendien regionaal een 

voortrekkersrol blijven vervullen en zal nog meer dan 

in het recente verleden verbindingen leggen met uit-

eenlopende veiligheidspartners. Last but not least 

trekt ook de al gerealiseerde en nog beoogde par-

ticipatie van burgers, bedrijven en andere partners 

in het gemeentelijk veiligheidsbeleid zijn wissel op 

de Veiligheidsstaf. Samenvattend kunnen we stellen 

dat uitbreiding van de Veiligheidsstaf noodzakelijk 

is om onze veiligheidsorganisatie in balans te hou-

den met de ambities uit dit Actieprogramma. Voor 

de uitbreiding heeft de gemeenteraad extra bud-

get beschikbaar gesteld van € 120.000,-, waarmee 

de Veiligheidsstaf wordt voorzien van een adequate 

ondersteuning, zowel vakinhoudelijk (verbindingen 

intern en extern, georganiseerde criminaliteit, etc.) 

als secretarieel/administratief. Deze noodzakelijke 

uitbreiding van de veiligheidscapaciteit binnen de 

totale gemeentelijke organisatie bestaat uit:

Ondersteuning Benodigde 
capaciteit

Consequentie Taken

Administratieve 
/ secretariële 
ondersteuning staf

12 uur p/wk € 16.000,- Maken afspraken, postafhandeling, registraties, 
dossiervorming, etc.

Medewerker 
Veiligheidsstaf

32 uur p/wk € 56.000,- Inhoudelijke ondersteuning op het gebied van 
buurtpreventie, analyse signalen georganiseerde 
criminaliteit, casusafhandeling, bijhouden regis-
tratiesystemen en contacten met derden, etc.

Kortlopende inhuur 
veiligheidsexpertise

240 uur p/jr € 24.000,- Tijdelijke expertise op specifieke onderwerpen 
als bestrijding georganiseerde criminaliteit, 
zorgcasussen, port security, etc.

100 uur p/jr € 10.000,- Juridische ondersteuning aanpak 
georganiseerde criminaliteit (m.n. uitvoering 
gemeentelijk Damoclesbeleid).

Veiligheidsadviseur 
afdeling RBOR

6 uur p/wk € 14.000,- Betreft een formalisatie van de in de huidige 
situatie belegde taken op het gebied van 
crisisbeheersing (OVD-BZ).

Totaal € 120.000,-
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Met de hierboven geschetste ondersteuning krijgt de 

huidige Veiligheidsstaf meer ruimte om de actiepun-

ten uit het uitvoeringsprogramma ook daadwerke-

lijk uit te voeren en de gemeentelijke veiligheidsam-

bities waar te maken. Daar hoort echter ook nog een 

andere belangrijke randvoorwaarde bij, namelijk dat 

de medewerkers van de gemeente hun werkzaamhe-

den ook veilig kunnen uitvoeren. 

VEILIGE PUBLIEKE TAAK (VPT)
Werk maken van veiligheid betekent dat we als ge-

meente ook onze werknemers de nodige veiligheid 

moeten bieden. Werknemers met een publieke taak, 

ook gemeenteambtenaren en –bestuurders, worden 

bij het uitoefenen van hun taak regelmatig gecon-

fronteerd met agressie en geweld. Binnen de ge-

meente Moerdijk hanteren we een ‘zero tolerance 

beleid’ als het gaat om bedreiging, agressie en ge-

weld. 

Onze medewerkers, evenals onze partners met een 

publieke taak, moeten hun werkzaamheden op een 

veilige wijze kunnen uitvoeren. Het is aan de orga-

nisatie om deze veiligheid zoveel mogelijk te waar-

borgen. Verbaal en fysiek geweld moet worden be-

streden. Dat kan door straffen, maar vooral ook via 

een structurele aanpak (landelijk programma VPT 

2017) dat tot doel heeft het aantal meldingen van 

bedreiging of geweld te laten afnemen. Het lande-

lijk programma levert ondersteuning aan projecten 

waarin bij de opvoeding van de jeugd ook het res-

pect voor de overheid de aandacht krijgt. Binnen 

onze gemeentelijke organisatie rusten we onze me-

dewerkers actief toe om agressie te kunnen voorko-

men dan wel daar in voorkomende gevallen mee te 

kunnen omgaan. Zo worden/wordt:

• alle voorvallen van agressie en geweld gemeld en 

geregistreerd;

• het gemeentelijk interventieteam op de juiste 

wijze toegerust en ingezet;

• onze medewerkers (periodiek) getraind om met 

agressie op de werkvloer te kunnen omgaan;

• van gepleegde strafbare feiten aangifte gedaan;

• daders gericht aangepakt en wordt schade 

verhaald;

• opvang en nazorg van slachtoffers adequaat 

geregeld;

• externen ingehuurd om de gemeente (zo 

nodig) te vertegenwoordigen in bijvoorbeeld 

rechtszaken die gevoerd moeten worden naar 

aanleiding van bestuursrechtelijk optreden tegen 

georganiseerde criminaliteit.

Deze randvoorwaarden worden de komende jaren 

meegenomen en geborgd binnen de bedrijfsvoering 

van ons gemeentelijk apparaat. Hier zijn nauwelijks 

extra kosten mee gemoeid, maar ze vereisen wel 

aandacht vanuit de organisatie.

EXTRA BUDGET 2016-2019
Zoals eerder geschetst wordt het Actieprogramma 

Integrale Veiligheid en bijbehorend uitvoeringspro-

gramma uitgevoerd binnen de geraamde budgetten 

(aangevuld met het budget voor de uitbreiding van 

de veiligheidscapaciteit). Er zijn echter twee actie-

punten die de komende jaren extra budget vergen. 

Om de voertuigcriminaliteit op de parkeerplaatsen 

bij NS station Lage Zwaluwe effectief te kunnen be-

strijden en het veiligheidsgevoel daar te verhogen zal 

in 2016 (en daarna structureel) cameratoezicht wor-

den ingezet. Dit is ook een nadrukkelijke wens van 

de gemeenteraad. Door de aanleg van het gewens-

te camerasysteem te combineren met de uitbreiding 

van het parkeerterrein in 2016, wordt de eenmalige 

investering beperkt tot ca. € 16.500,- en wordt het 

actief (24/7) monitoren van de camerabeelden ge-

raamd op € 5.000,- per jaar. 

Daarnaast wil de gemeente in de strijd tegen o.a. 

woninginbraken vaker gebruikmaken van een mo-

biel matrixbord om inwoners te attenderen op de 

activiteiten van inbrekers in hun buurt. Daar hebben 

we in 2014 veel positieve reacties op ontvangen. De 

huur van matrixborden is erg prijzig. Om die reden, 

maar ook met het oog op optimale beschikbbaarheid 

van dit middel, wordt voorgesteld om over te gaan 

tot aanschaf van een eigen installatie. Deze kan ook 

voor andere doeleinden worden ingezet, waarvoor 

al inhuurbudget beschikbaar is. Voor de aanschaf van 

genoemde installatie (geraamd op € 15.000 - € 20.000) 

is daarom eenmalig in 2016 slechts € 7.500,- nodig 

vanuit Veiligheid. 

Samengevat zijn voor de uitvoering van dit uitvoe-

ringsprogramma de volgende extra budgetten nodig:

Budget 2016 2017 2018 2019

Cameratoezicht parkeerplaatsen en voorplein 
station Lage Zwaluwe

€ 21.500,- € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,-

Cofinanciering mobiel matrixbord €   7.500,- - - -

Totaal € 29.000,- € 5.000,- € 5.000,- € 5.000,-

05 FINANCIËLE VERANTWOORDING UITVOERINGSPROGRAMMA
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