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1. Inleiding  
 
 

In de laatste AD-misdaadmeter stond de 

gemeente Molenwaard op plaats 16 van 
veilige gemeenten. Een bijzonder mooie 
score. Ook andere rapportages geven een 
positief beeld over het veiligheidsniveau in 
de gemeente Molenwaard, ook voor wat 
betreft de veiligheidsbeleving. Doel is om 
dit veiligheidsniveau vast te houden zodat 

onze inwoners zich veilig en thuis kunnen 
blijven voelen in onze gemeente. 
 
In deze notitie “Molenwaard Veilig 2015-
2018” leest u de veiligheidsaanpak en 
prioriteiten voor de komende vier jaar.  
 
Regierol gemeente veiligheid 
Gemeenten hebben een in de wet vastgelegde regierol op het gebied van veiligheid. De 
gemeente en zeker de burgemeester vervult steeds meer een spilfunctie bij een breed 
palet aan veiligheidsvraagstukken zoals sociale veiligheid, politie- en brandweerzorg en 
incidenten. Het veiligheidsveld is continu in ontwikkeling en nooit af. Belangrijke 
ontwikkelingen de komende periode in relatie tot het veiligheidsdomein zijn de drie 

decentralisaties en de vorming van de Nationale Politie.  
 
Samenwerking met partners 
Veel veiligheidsvraagstukken en de aanpak daarvan houden niet op bij de 
gemeentegrenzen. Waar mogelijk werken we samen met bovenlokale partners of maakt 
de gemeente Molenwaard deel uit van een groter geheel. In beide gevallen is het 
belangrijk dat de gemeente haar regierol pakt om de lokale verantwoordelijkheid voor de 
openbare orde en veiligheid in te vullen.  
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2. Visie en doelstellingen  
 
 
Veiligheid is een breed begrip en een onderwerp wat continu speelt in de samenleving, 

ook in de gemeente Molenwaard. Molenwaard kan getypeerd worden als een veilige 
gemeente. Het vergt wel aandacht en een gerichte aanpak om dit minimaal zo te houden 
en waar mogelijk te verbeteren.  
 
Bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken is de samenleving van cruciaal belang. Het 
landelijke beeld is dat de terugtredende overheid met meer initiatief voor inwoners op 
het gebied van risico’s en veiligheid (nog) niet werkt. Diverse onderzoeken geven aan dat 

inwoners de verantwoordelijkheid voor veiligheid als vanzelfsprekend bij de overheid 
neerleggen. Ook binnen de gemeente Molenwaard leeft dit beeld. Toch zijn er ook steeds 
meer praktijkvoorbeelden waarbij onze 
gemeenschap zelf initiatief neemt en haar 
verantwoordelijk pakt. Dit heeft zeker ook 
te maken met de traditie en cultuur van 
het gebied waarbij er een grote 
betrokkenheid, sociale cohesie en 
verantwoordelijkheidsbesef is. Maar dit 
heeft ook relatie met de rolverandering 
waaraan in de gemeente Molenwaard met 
inwoners wordt gewerkt: “van zorgen 
voor… naar zorgen dat….”. In de aanpak 

van een (groot) deel van de veiligheids-
vraagstukken is dit praktijk. Ook in dit 
plan wordt dit voortgezet.  
 
Molenwaardse aanpak 
Kenmerkend voor de Molenwaardse aanpak zijn de korte lijnen. Veiligheidsvraagstukken 
worden dichtbij en met de samenleving aangepakt. Daarnaast wordt ingezet op  
maatwerk (ieder vraagstuk vraagt om een eigen afgestemde aanpak), de verbindende rol 
van de gemeente tussen de verschillende partners met de inzet van netwerken en 
structuren rondom het vraagstuk. Zeker dus geen algemene, grootse en projectmatige 
aanpakken maar juist met en dichtbij de burger. Enig lef en durf zijn van belang als ook 
het denken buiten bestaande kaders en structuren nodig blijkt. Als het nodig is, maakt de 
gemeente en/of de burgemeester in zijn rol gebruik van bevoegdheden en toegekende 
doorzettingsmacht. In dit plan wordt bovengenoemde aanpak voortgezet en verder 

uitgebouwd.  
 
Veiligheid is een onverzadigbaar begrip. De overheid kan volledige veiligheid zonder 
risico’s niet garanderen. En moet deze illusie ook niet wekken. Voorkomen moet ook 
worden dat in een zogenaamde risico-regelreflex wordt terechtgekomen, hetzij na grote 
of kleine incidenten. De aanpak van veiligheidsvraagstukken is dan ook continu een 
balanceren tussen emotie en ratio, waar ook financiële afwegingen gemaakt moeten 
worden. Niets doen is soms het beste echter in veel gevallen is ingrijpen ook nodig.  
 
‘Molenwaard veilig’ is ook het doel van de komende jaren. Behoud van het huidige 
veiligheidsniveau is de primaire doelstelling. Waar mogelijk wordt ingezet op verbetering 
van het veiligheidsniveau. Naast de reguliere aanpak ligt de komende periode de focus 
op de volgende drie zaken:  

1. Vergroten betrokkenheid samenleving bij aanpak veiligheidsvraagstukken 

2. Versterken en stroomlijnen veiligheidsaanpak in relatie tot de decentralisaties 
3. Terugdringen vernielingen en meer inzetten op het verhalen van schades  
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3. Analyse en aanpak  
 
 
Het veiligheidsdomein is onderverdeeld in vijf thema’s:  

 Veilige woon- en leefomgeving 
 Bedrijvigheid en veiligheid 
 Jeugd en veiligheid 
 Fysieke veiligheid 
 Integriteit en veiligheid 

 
Per thema wordt een analyse van het veiligheidsniveau gemaakt en een duiding van de 

voor Molenwaard relevante ontwikkelingen. Elk thema eindigt met de aanpak voor de 
komende periode. Onderliggende brondocumenten zijn: 

 Veiligheidsrapportage Politie Regio Rotterdam 2014 
 Gebiedsscan Molenwaard 2014 
 Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse 2014 
 Politiecijfers t/m augustus 2014 
 Verkeersveiligheidsmonitor Molenwaard 2009-2013 
 Gebiedsanalyse Jeugd, de kleur van Molenwaard 2014 

 
 

3.1 Veilige woon- en leefomgeving 
 
Het thema veilige woon- en leefomgeving omvat de volgende onderwerpen: 

 Overlast 
 Onveiligheidsgevoelens en ervaren overlast en criminaliteit 
 Geweldsincidenten 
 Vermogensincidenten 
 Kwaliteit woonomgeving / tegengaan verloedering  

 
De cijfers 
Molenwaard scoort op bijna alle 
onderdelen binnen het thema veilige 
woon- en leefomgeving goed. Zo is er 
een duidelijke daling van het aantal 
woninginbraken zichtbaar. Ook scoort 
Molenwaard goed in vergelijking met de 
gemeenten in onze politieregio. Het 

aantal diefstallen is (zeer) laag, maar er 
is wel een lichte stijging van het aantal 
auto-inbraken. De gemeente Molenwaard 
scoort minder goed op het aantal 
inbraken uit schuurtjes.   
 
De landelijke prioriteiten straatroven en overvallen spelen in Molenwaard niet. Dat levert 
een goede score op bij het onderdeel ‘geweld’. Het aantal mishandelingen en 
bedreigingen is afgenomen. Een verklaring hiervoor lijkt de afname van 
uitgaansbezoekers en -locaties. Ook bij huiselijk geweld scoort Molenwaard positief ten 
opzichte van de regio, maar het aantal zaken lijkt wel toe te nemen. Als het gaat om 
zeden zien we een minder goede score al ligt deze nog wel onder het regiogemiddelde. 
Het betreft hier zeer kleine aantallen en er is ook echte trend waarneembaar.  
 

Op het onderdeel sociale overlast (overlast van mensen met een (psychische) stoornis of 
als gevolg van drugs en alcohol gebruik) scoort Molenwaard verhoudingsgewijs niet goed. 
Ook is er sprake van een behoorlijk stijging. De stijging lijkt toe te schrijven aan enkele 
personen met een zeer forse problematiek.  
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Veiligheidsbeleving 
De inwoners geven een 7.8 als rapportcijfer 
voor de leefbaarheid in de woonbuurt. 
Hiermee staat Molenwaard met 

Giessenlanden op de eerste plaats in 
vergelijking met de regiogemeenten. De 
veiligheidsbeleving in de woonbuurt wordt 
beoordeeld met een 7.7, hiermee staat 
Molenwaard op plaats 2 in de politieregio 
Rotterdam. Het percentage mensen dat 
zich weleens onveilig voelt in de buurt is 
laag. Ook de sociale cohesie wordt goed 
gewaardeerd. Op een schaalscore wordt 
deze beoordeeld met een 7.1. Hiermee staat Molenwaard op plaats 2 in vergelijking met 
de regiogemeenten. Ruim 17% van de inwoners ervaart ‘fysieke overlast’ (o.a. overlast 
van hondenpoep, rommel en verloedering). In vergelijking met de regiogemeenten is dit 
laag.  
 

De inwoners schatten de kans dat ze slachtoffer worden geweld laag in. Ook schatten ze 
de kans dat ze slachtoffer worden van een inbraak laag in. Dit is waarschijnlijk ook de 
verklaring dat het thema inbraken weinig leeft in de samenleving, behalve dan bij directe 
slachtoffers.  
 
Aandachtpunten en aanpak  

 
 Vorming Nationale Politie en huisvesting politie  

Per 1 januari 2015 maakt Molenwaard formeel deel uit van de nieuwe politie 
basiseenheid Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Gezocht wordt naar een goede 
werkwijze en afstemming tussen gemeente en politie om de aanpak verder te 
verbeteren. Buurtagenten zijn een zeer belangrijke en niet te missen spil in de 
veiligheidsaanpak. Er wordt verder gewerkt aan het vergroten van de 
zichtbaarheid van de buurtagenten. Aandachtspunt is de huisvesting van de politie 
waarbij de insteek is dat de buurtagenten mee gaan draaien in het Molenwaard 
Nabij concept.  
 

 De drie decentralisaties 
De decentralisaties hebben een directe link met het veiligheidsveld. Er is directe 
afstemming tussen het veiligheidsdomein en maatschappelijk ondersteuning. De 

effectuering van de decentralisaties en daarmee een wijziging van bestaande 
structuren vraagt het extra inzet en alertheid. Inzet is: goede afstemming en 
verder uitbouwen met externe netwerken en partners. De eerste tijd is extra 
alertheid noodzakelijk zodat er geen individuen tussen wal en schip belanden of 
niet adequaat worden geholpen.   
 

 Betrokkenheid samenleving bij veiligheidsvraagstukken  
Op diverse locaties en manieren is de Molenwaardse samenleving al betrokken. 
Soms is men ook al initiatiefnemer bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken. 
Voorbeelden zijn het buurtpreventieproject in een deel van Nieuw-Lekkerland, de 
betrokkenheid van diverse omwonenden en bewonersoverleggen bij de aanpak 
van jeugdoverlast en de pilot met Hartslag.nu. De aanpak waarbij de samenleving 
nadrukkelijk wordt betrokken en er ook initiatief wordt gelaten aan de 
samenleving zal worden voortgezet. De invloed van de bewoners bij het bepalen 

van de prioriteiten voor de politie en de Buitengewoon Opsporingsambtenaren 
wordt waar mogelijk vergroot. De komende tijd wordt benut om dat goed vorm te 
geven. Het concept van “De buurt bestuurt” kan hierbij als voorbeeld en leidraad 
dienen. Inwoners van Molenwaard kunnen zich aansluiten bij Burgernet. Gebleken 
is dat het aantal deelnemers in verschillende kernen beperkt is. Inzet zal worden 
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gepleegd om het aantal deelnemers te verhogen. Burgernet is een belangrijk 
hulpmiddel bij de opsporing van verschillende zaken zoals inbraken en 
vermissingen.   
 

 Buurtbemiddeling  
Conflicten tussen buren komen met regelmaat bij de politie en gemeente terecht. 
Zolang de openbare orde en veiligheid niet in het geding is, wordt er minimaal 
inzet gepleegd. Dit doet men ook vanuit de overtuiging dat het primair een zaak 
van de bewoners zelf is en conflicten privaatrechtelijk dienen te worden opgelost. 
Als dat onontkoombaar blijkt, wordt buurtbemiddeling  waar mogelijk ingezet. De 
komende periode wordt hier onderzoek naar gedaan.  
 

 Handhaving Buitengewoon Opsporingsambtenaren  
De handhaving van de kleine ergernissen (o.a. hondenpoep, fout parkeren en 
afval) krijgt steeds meer gestalte waarbij ook vanuit de bewonersoverleggen om 
input wordt gevraagd. De inwoners kunnen bijvoorbeeld helpen met de 
prioritering. De komende periode wordt meer gewerkt aan de zichtbaarheid van 
de Buitengewoon Opsporingsambtenaren.  

 
 Sociale overlast  

De sociale overlast is een aandachtspunt in Molenwaard. Het is zeer complexe 
problematiek waarbij gerealiseerd moet worden dat een oplossing niet altijd 
mogelijk is. Zeker  nu mensen met een psychische stoornis langer zelfstandig  
moeten wonen , is de kans op toename van sociale overlast groter. Waar nodig en 

mogelijk wordt gebruik gemaakt van de bevoegdheden en doorzettingsmacht van 
de burgemeester om een oplossing te forceren.  
 

 Inbraken  
Landelijk en regionaal heeft de aanpak van met name woninginbraken hoge 
prioriteit. De extra inzet van de politie heeft ook een positief effect op de 
gemeente Molenwaard. De gemeente neemt geen extra maatregelen. 
 

 

3.2 Bedrijvigheid en veiligheid 
 
Het thema bedrijvigheid en veiligheid omvat de volgende onderwerpen:  

 Winkelcentra 
 Bedrijventerreinen 

 Veilig uitgaan 
 Veilig recreëren 
 Evenementen en veiligheid 

 
Er is geen specifieke veiligheids-
problematiek in de gemeente Molenwaard 
rondom de winkelcentra. Het aantal 
winkeldiefstallen is relatief beperkt. Wel is 
er met name in Groot-Ammers en Nieuw-
Lekkerland met enige regelmaat sprake 
van jeugdoverlast. Op het onderdeel 
jeugdoverlast wordt bij het onderdeel 
jeugd en veiligheid nader ingegaan.  
 

Molenwaard kent diverse 
bedrijventerreinen waarbij Gelkenes in 
Groot-Ammers veruit de grootste is. In 
tegenstelling tot de overige bedrijven-
terreinen zijn er in het verleden op 
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Gelkenes collectieve veiligheidsvoorzieningen aangebracht. Het beveiligingssysteem is 
verouderd. Het Industrieschap Gelkenes wil het systeem vervangen en toekomst-
bestendig maken. Uit de objectieve politiecijfers blijkt geen specifieke veiligheids-
problematiek op de bedrijventerreinen in Molenwaard. Specifiek voor Gelkenes zijn er 91 

aangiftes op alle veiligheidsvelden geregistreerd in vijfeneenhalf jaar tijd. Bij de 
gemeente zijn, met uitzondering voor Gelkenes, geen signalen geuit door ondernemers 
over specifieke veiligheidsproblematieken op de bedrijventerreinen. Bekend is dat de 
ondernemersverenigingen met enige regelmaat preventieactiviteiten organiseren.  
 
Van overlast en andere veiligheidsproblematiek rondom het uitgaan in niet of nauwelijks 
meer sprake in Molenwaard, dit in tegenstelling tot een aantal jaren geleden. Het aantal 
uitgaanslocaties, waar veel jongeren komen, is behoorlijk afgenomen. En ook het daarbij 
behorende aantal jongeren dat lijkt uit te gaan binnen de gemeente Molenwaard. Er lijkt 
hier een directe link te liggen met de verhoging van de leeftijd naar 18 jaar voor het 
schenken van alcohol. Horeca en gemeente hebben periodiek en indien nodig incidenteel 
contact, de lijnen zijn kort. Er wordt scherp gecontroleerd en opgetreden bij 
overtredingen van bijvoorbeeld de sluitingstijden en geluidsnormen. Of als ondernemers 
niet ingrijpen bij overlast door bezoekers.  

 
Alleen in Kinderdijk levert het thema 
‘veiligheid en recreatie’ problemen op. Het 
gaat daarbij om parkeerdruk en beperkte 
doorstroming van het verkeer op tijden 
dat er veel toeristen zijn. Dit laatste kan 

een negatief effect hebben op de 
bereikbaarheid voor de hulpdiensten 
indien nodig.  
 
Veiligheid is bij ieder evenement een 
belangrijk item. Organisatoren acteren 
veelal professioneler, ook door de 
toegenomen aandacht. Helder kader 
hierbij is het Molenwaardse evenementen-
beleid. Voor de evenementen is er steeds meer regionale afstemming en harmonisering. 
Zo kan de capaciteit van de hulpdiensten worden gegarandeerd.   
 
Aandachtspunten en aanpak  
 

 Handreiking publieksevenementen 
Regionaal is een beleid en werkwijze vastgesteld voor de vergunningverlening van 
evenementen. Lokaal dient hier over nog besluitvorming over plaats te vinden. 
Lijn en werkwijze van de gemeente Molenwaard is dat er geen sprake mag zijn 
van overregulering waardoor het voor organisatoren, veelal vrijwilligers, haast 
niet meer te doen is om een evenement te organiseren.  
 

 Beveiliging Gelkenes  
Er is geld beschikbaar voor parkmanagement, waaronder beveiliging, op 
Gelkenes. Het initiatief ligt bij het Industrieschap. De gemeente faciliteert daar het 
maatregelen betreft in het kader van zaakbescherming.  
 

 Drank en horecawet  
Blijvend wordt invulling gegeven aan de handhaving van de Drank- en Horecawet. 

Gerelateerd hieraan loopt een traject om alle Drank- en Horecavergunningen te 
actualiseren. Tevens wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van de pseudo horeca 
en wordt vervolgens regulerend en of handhavend opgetreden.  
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 Coffeeshops 
Molenwaard heeft geen coffeeshops en wil dit zo houden. De oude 
beleidsuitgangspunten worden herijkt en hernieuwd vastgesteld.  
 

 Kinderdijk 
Vanuit het beleidsveld Economie & Toerisme wordt in samenspraak met de 
afdeling verkeer de problematiek met verkeer en parkeren opgepakt. Vanuit 
veiligheid wordt de aanpak hiervan nauwlettend gevolgd en is er afstemming. 
Benodigde handhaving wordt gecoördineerd vanuit veiligheid.  
 

 

3.3 Jeugd en veiligheid 
 
Het thema jeugd en veiligheid omvat de volgende onderwerpen:  

 Individuele jeugdige verdachten, veel en meerplegers  
 Overlastgevende/criminele jeugdgroepen  
 Alcohol- en drugsgebruik  
 Vernielingen / vandalisme  

 Veilige school 
 12-minners  

 
Op de onderdelen jeugdoverlast en vernielingen scoort Molenwaard veelal matig. De 
cijfers laten het laatste half jaar een iets dalende trend zien, waarbij er wel een heel 
duidelijke afname is van het aantal overlastgevende jeugdgroepen. Voor wat betreft de 

actuele situatie is de jeugdproblematiek in Groot-Ammers het meest urgent. De 
vernielingen aan gemeentelijke eigendommen vinden vooral plaats in de periode rondom 
oud en nieuw. De schade aan gemeentelijke eigendommen is de laatste twee 
jaarwisselingen stabiel hoog, zo rond de €30.000,-.  
 
Met de verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar ontstond de vrees voor meer 
alcoholgebruik op straat. De politie constateert dat de vrees ongegrond is. Acties vanuit 
het project Verzuip jij je toekomst in combinatie met de landelijk aangescherpte 
regelgeving lijken effect te hebben. Belangrijkste doelstelling van het project is het 
tegengaan van het alcoholgebruik onder jongeren. De aanpak bestaat uit een combinatie 
van beleidsmaatregelen, preventie en handhaving. Ten aanzien van het alcohol gebruik 
door jongeren in de leeftijdscategorie 16-17 jaar is het beeld dat ze thuis (en daarmee in 
het privédomein) in kleine gezelschappen alcohol nuttigen, en minder gebruik maken van 
horecavoorzieningen en of op straat verblijven. Uit de controles van de horeca blijkt een 

behoorlijke naleving van schenkleeftijd van 18 jaar voor alcohol.  
 
In tegenstelling tot het alcoholgebruik lijkt 
het gebruik van drugs, met name 
sofsdrugs, onder jongeren op straat toe te 
nemen. Er zijn geen officiële cijfers, maar 
uit waarnemingen en signalen lijkt blowen 
onder steeds grotere delen van de jeugd 
heel gebruikelijk.  
 
De gemeente Molenwaard kent geen 
specifieke problematiek met 12-minners of 
veelplegers. Het aantal Haltverwijzingen 
neemt de laatste twee jaar weer toe, maar 

Molenwaard scoort hierbij onder het 
regiogemiddelde.  
 
Het Wellantcollege in Ottoland is de enige middelbare school in Molenwaard. Er is geen 
sprake van specifieke veiligheidsproblematiek rondom deze school.  
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Aandachtspunten en aanpak 
 

 Jeugdoverlast  
De aanpak van jeugdoverlast vraagt om maatwerk en een aanpak waarbij de 

strafrechtelijke, de groeps- en individuele aanpak samen op gaan. Nadrukkelijk 
worden bij de aanpak de omgeving (inwoners en bewonersoverleggen), 
netwerken van de desbetreffende jongeren en partner organisaties betrokken. Met 
deze aanpak is rondom de problematiek in Brandwijk en Groot-Ammers ervaring 
opgedaan en dit wordt verder uitgebouwd. De inzet van bestuurlijke 
rechtsmiddelen is hierbij ook een belangrijk punt.  
 

 Decentralisatie jeugdzorg en netwerkaanpak  
De drie decentralisaties, en in het bijzonder die van de jeugdzorg, zijn direct van 
toepassing op het thema jeugd en veiligheid. De komende periode wordt dan ook 
zeer nauwkeurig aandacht gegeven aan dit onderwerp, als ook in het bijzonder de 
aanhechting van en afstemming met de beleidsvelden veiligheid en jeugd hierbij. 
De focus is erop gericht om doelgericht individuele jongeren te ondersteunen en 
te begeleiden vanuit de diverse casusoverleggen en netwerken.  

 
 Vernieuwde invulling jeugd- en jongerenwerk  

De invulling van het jeugd- en jongerenwerk in de gemeente Molenwaard wordt 
gewijzigd. Er wordt een eigen jongerenconsulent in dienst genomen en het beheer 
van de jeugdhonken wordt overgedragen aan de samenleving. 

 

 Drugsgebruik 
Bezit en gebruik van harddrugs wordt stevig aangepakt vanuit de repressie, zoals 
dit ook onder andere rondom de jeugdgroep in Brandwijk is gebeurd. Het gebruik 
van softdrugs is niet bevorderlijk voor de volksgezondheid en de openbare orde. 
Vanuit die optiek wordt er meer aan preventie gedaan waarbij het onderwerp in 
eerste instantie vooral bespreekbaar moet zijn met de ouders van de gebruikers. 
Bestuurlijke maatregelen om op lokaal het gebruik van softdrugs te beperken zijn 
op dit moment (nog) niet voorhanden.  
 

 Verhalen van schades 
Rondom de jaarwisseling van 2013/2014 is bijna €10.000,- van de €30.000,- 
schade verhaald op de daders. De aanpak en lijn die is gevolgd wordt voortgezet 
en uitgebreid naar andere vernielingen.  
 

 Oud en nieuw 
Het beperken van overlast en vooral 
de vernielingen heeft landelijk en 
binnen Molenwaard hoge prioriteit. 
De landelijke ontwikkelingen, met 
name de aanscherping van de 
regelgeving, worden nauwlettend 
gevolgd. Eventuele beleidsvrijheid 
wordt ingevuld passend bij de 
gebruiken en cultuur van de kernen 
in Molenwaard.  
 
 

3.4 Fysieke veiligheid  
 
Het thema fysieke veiligheid omvat de volgende onderwerpen:  

 Verkeersveiligheid 
 Brandveiligheid  
 Risico en crisisbeheersing 
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In de gemeente Molenwaard bestaat het 
aantal dodelijke en zwaar gewonden 
slachtoffers uit kleine aantallen. Echter 
ieder geval is er een te veel. Streven is dan 

ook om het aantal slachtoffers naar 0 terug 
te brengen. De gemeente Molenwaard is 
beheerder van de wegen binnen de be-
bouwde kom. Op deze wegen zijn op basis 
van beschikbare informatie geen locaties 
aan te wijzen die significant onveilig zijn in 
de zin dat er veel ongelukken plaatsvinden. 
Voor wat betreft verkeersoverlast (o.a. 
parkeeroverlast en agressief rijgedrag) 
geeft ruim 30% van de bewoners aan dit te 
ervaren. De gemeente Molenwaard scoort 
hierbij onder het gemiddelde.  
 
De gehele brandweerzorg, op dit moment nog met uitzondering van de 

brandweerhuisvesting, is geregionaliseerd en onderdeel van de verplichte 
Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Lopend project is de 
invulling van de 10-15% bezuinigingsscenario’s. Belangrijke pijler hierbij is de geplande 
wijziging van uitrukken waarbij er standaard met vier in plaats van zes personen wordt 
uitgerukt. In de pilot fase doen ook een aantal korpsen uit Molenwaard mee. Reeds zijn 
zichtbare resultaten geboekt in het terugbrengen van het aantal automatische 

brandmeldingen en wordt invulling gegeven aan het project “brandveilig leven”. Dit 
project is gericht op bewustwording en het bevorderen dat branden vroegtijdig worden 
opgemerkt.  
 
De risico- en crisisbeheersing bevindt zich in een transitiefase waarbij deze regionaal en 
subregionaal wordt ingevuld. Dit met als doel: kwaliteitsverbetering, het kunnen voldoen 
aan nieuwe wettelijke normen en efficiency winst.  
 
De aanrijtijden van de ambulancedienst bevinden zich voor de gemeente Molenwaard 
binnen de wettelijke normen. Wel liggen deze voor een aantal kernen (met name 
Kinderdijk en Nieuw-Lekkerland) in Molenwaard aan de hoge kant. Met name bij 
hartfalen komt hulp door de ambulancedienst dan veelal ook te laat. In het kader hiervan 
draait een pilot met Hartslag.nu in de genoemde kernen.  
 

Aandachtspunten en aanpak  
 

 Gemeentelijk Verkeer en Vervoerplan  
Door de gemeente Molenwaard wordt blijvend ingezet, ook in regionaal verband, 
op gedragsbeïnvloeding en het fysiek aanpassen van ongeval gevoelige locaties. 
In vervolg op het Regio Verkeer en Vervoerplan wordt een Gemeentelijk Verkeer 
en Vervoerplan opgesteld waarin verkeersveiligheid een belangrijke plaats zal 
krijgen.  
 

 Vernieuwde brandweerzorg  
Het project van invulling van de 10-15% bezuinigingsscenario’s, onder de noemer 
“vernieuwde brandweerzorg”, zal door Molenwaard nauwlettend wordt gevolgd, 
waarbij er significante besparingen dienen te worden gerealiseerd. Verder wordt 
vanuit Molenwaard nadrukkelijk geparticipeerd in de discussie over de nieuwe 

verdeelsystematiek voor de bekostiging van de Veiligheidsregio.  
 

 Crisisbeheersing AV   
In 2015 wordt de sub-regionale crisisorganisatie vormgegeven. Dit in navolging 
van de samenvoeging van de ambtenaren crisisbeheersing in het Bureau 
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Crisisbeheersing AV. Kwaliteitsverbetering en efficiencywinst zijn de 
doelstellingen. Als belangrijk punt wordt ook benoemd de crisiscommunicatie en 
de doorontwikkeling daarvan.  
 

 Beleidsvisie externe veiligheid  
Gewerkt wordt aan een beleidsvisie externe veiligheid. Externe veiligheid gaat 
over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik 
en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Belangrijk items hierbij zijn 
de afstemming tussen de ruimtelijke ordening, Omgevingsdienst en 
Veiligheidsregio en de publiekscommunicatie over externe veiligheid.  
 

 Burgeralarmeringssysteem bij hartfalen 
In vervolg op de pilot in Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk met Hartslag.nu zet de 
gemeente Molenwaard in op een fasegewijze uitrol van een 
burgeralarmeringssysteem bij hartfalen over heel de gemeente. Regionale lobby is 
hierbij noodzakelijk.  
 
 

3.5 Integriteit en veiligheid  
 
Het thema integriteit en veiligheid omvat de volgende onderwerpen:  

 Polarisatie en radicalisering  
 Terrorisme  
 Organisatiecriminaliteit 

 Georganiseerde criminaliteit (ondermijning)  
 Integriteit van het lokaal bestuur  

 
De gemeente Molenwaard kent geen traditie, cultuur of situatie waarbij 
bevolkingsgroepen tegenover elkaar staan. Het aantal meldingen bij 
antidiscriminatievoorziening RADAR bedroeg twee over heel 2013. Dit is vergelijkbaar 
met voorgaande jaren. Op wereld niveau en landelijk is de dreiging en angst voor 
terrorisme hoogst actueel. In relatie tot terrorisme kent Molenwaard één 
allarteringslocatie. Een allarteringslocatie is een locatie die cruciaal is voor de 
infrastructuur of voor de menselijke basisvoorzieningen waarvoor ingeval van concrete 
dreiging van terrorisme specifieke maatregelen worden genomen.  
 
In Molenwaard is er niet of nauwelijks 
sprake van geweld of dreiging richting 

overheidspersoneel of bestuurders. Wel 
vraagt dit een continue aandacht zeker 
binnen het concept van Molenwaard Nabij 
waarbij de “veilige” werkplek binnen een 
min of meer gesloten kantoor wordt 
verlaten.  
 
Veilig sporten en veilig deelnemen aan het 
verenigingsleven is een belangrijk issue. 
Diverse verenigingen in Molenwaard 
schenken hier al aandacht aan via het 
actief gebruik van veiligheidsprotocollen 
en de aanstelling van vertrouwenspersonen.  
 

Internetcriminaliteit is wereldwijd een steeds belangrijker wordend item. Naar aanleiding 
van de vraag of inwoners slachtoffer zijn van internetcriminaliteit blijkt Molenwaard hier 
in vergelijken met de regiogemeenten goed te scoren. Het betreft hier zaken als 
verkoopfraude, hacken en cyberpesten. Opvallend matig scoort Molenwaard ten aanzien 
van het slachtofferschap van identiteitsfraude. In relatie tot de internetcriminaliteit is 
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informatiebeveiliging binnen en vanuit de gemeente een zeer belangrijk item, zeker ook 
in relatie met het concept van Molenwaard Nabij.  
 
Georganiseerde criminaliteit is landelijk een hot item. Voor Molenwaard specifiek is 

uitvoerig onderzoek gedaan naar het voorkomen van georganiseerde criminaliteit op de 
thema's: mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen en handhavings-
knelpunten. Geconcludeerd wordt dat op de genoemde thema’s geen georganiseerde 
criminaliteit kan worden vastgesteld in de gemeente Molenwaard. Wel kunnen uit de 
diverse gevoerde gesprekken en geraadpleegde bronnen signalen worden afgeleid op de 
onderwerpen mensenhandel en hennepteelt. Aanbevolen wordt dan ook door de 
onderzoekers om te kiezen voor een preventief beleid en training en vorming om 
signalen te herkennen.  
 
De afgelopen paar jaar is er door de gemeente Molenwaard ter preventie fors ingezet op 
het onderdeel integriteit. Voorbeelden hiervan zijn de professionalisering van de inkoop 
en aanbesteding en de gedragscode voor het aannemen van geschenken. Daarnaast is er 
een traject gestart, zowel ambtelijk als bestuurlijk, over de bewustwording rondom 
integriteit en de dilemma’s die zich kunnen voordoen.  

 
Aandachtspunten en aanpak  
 

 Ondermijning  
De aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt een voortdurende alertheid. 
Niets doen is geen optie, ook al kan er geen georganiseerde criminaliteit binnen 

de gemeente Molenwaard worden vastgesteld. De inzet zal in eerste aanzet 
gericht zijn op de training en vorming van direct betrokken medewerkers. Als er 
op basis van signalen en onderzoek aanleiding is om bestuurlijke maatregelen te 
nemen zal niet worden geschroomd dit te doen.  
 

 Veilige publieke taak 
Het voorkomen van geweld en agressie tegen overheidspersoneel en bestuurders 
heeft hoge prioriteit. Dit zeker in relatie tot het concept van Molenwaard Nabij 
waarbij het gevoel kan zijn dat men als medewerker kwetsbaarder is. De 
gemeentesecretaris van Molenwaard is mede trekker van dit onderwerp binnen de 
Regio Zuid-Holland Zuid om op deze wijze ook direct de link naar Molenwaard te 
kunnen maken.   
 

 Informatiebeveiliging 

Het concept van Molenwaard Nabij en bijbehorende ICT infrastructuur vraagt om 
een blijvende scherpte en alertheid ten aanzien van de informatiebeveiliging. 
Minimaal zal Molenwaard aan de wettelijke eisen voldoen maar ook zal 
Molenwaard optreden als voorloper en pilotgemeente om nieuwe vraagstukken op 
dit onderdeel verder vorm en invulling te geven.  
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4. Prioriteiten 
 
 
Op veel onderdelen binnen het 

veiligheidsdomein wordt samengewerkt 
en of maakt Molenwaard onderdeel uit 
van een groter geheel. Binnen deze 
samenwerkingsvormen worden 
gezamenlijke prioriteiten gesteld. Van de 
aanpak van de prioriteiten binnen de 
samenwerkingsverbanden heeft 

Molenwaard profijt, waarbij wel wordt 
opgemerkt dat het ook een 
wisselwerking is waarbij er vaak ook nog 
specifieke lokale inzet nodig is. 
Anderzijds zijn er ook prioriteiten binnen 
de samenwerkingsverbanden die voor  
Molenwaard minder relevant zijn aangezien sommige zaken niet of nauwelijks spelen. In 
dit hoofdstuk een korte weergaven van de prioriteiten en doelstellingen van aan de 
politie gerelateerde samenwerkingsverbanden. Hoofdprioriteit voor de Veiligheidsregio 
Zuid-Holland Zuid is het project Vernieuwde brandweerzorg. Prioriteit voor de 
crisisbeheersing is de transitie naar regionale en sub-regionale samenwerking. Tot slot in 
dit hoofdstuk een prioritering voor het totale veiligheidsdomein voor de gemeente 
Molenwaard. Dit gebaseerd op de analyse en aanpak zoals opgenomen in hoofdstuk 3.  

 
Landelijke Veiligheidsagenda 2015-2018  
De landelijke veiligheidsagenda is complementair aan de lokale en regionale 
veiligheidsagenda’s. Dit betekent dat de landelijke agenda zich beperkt tot een aantal 
thema’s die extra aandacht vergen en dat de afspraken zodanig zijn geformuleerd dat er 
substantiële ruimte blijft in de beschikbare politiecapaciteit voor het realiseren van 
regionale en lokale afspraken en ambities ten aanzien van de politie inzet. De 
veiligheidsagenda richt zich op de aanpak van maatschappelijke veiligheidsproblemen die 
landelijk spelen, die (regio)grensoverschrijdend zijn en/of waar afstemming in de aanpak 
op landelijk niveau voor nodig is. 
 
Prioriteiten voor de komende jaren zijn:  

 Versterking geïntegreerde aanpak ondermijnende criminaliteit  
 Bestrijding cybercrime  

 Aanpak horizontale fraude  
 Bestrijding kinderporno  
 High Impact Crime (waaronder aanpak jeugdcriminaliteit) 

 Rondtrekkende dadergroepen (mobiele bendes) 
 Criminele jeugd 
 Geweldsdelicten 

 Huiselijk en seksueel geweld 
 Uitgaansgeweld 
 Homofoob geweld 

 Afpakken 
 
Regionaal beleidsplan 2015-2018  
Binnen de politie Regio Rotterdam is er sprake van een grote diversiteit aan 
veiligheidsproblemen. De aanpak hiervan vindt primair plaats op gemeentelijk niveau en 

door het Openbaar Ministerie voor wat betreft de bestrijding van criminaliteit. Het 
Regionaal Veiligheidsoverleg kiest er voor om ter ondersteuning van het lokale 
veiligheidsbeleid de aanpak van een aantal thema`s op regionaal niveau te borgen en op 
dat niveau daarover afspraken te maken. De doelstellingen van het regionaal beleidsplan 
voor de periode 2015-2018 zijn: 
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 Een afname van de criminaliteit en overlast op de volgende regionale thema`s: 
 High Impact Crime-delicten 
 Jeugd 
 Drugs 

 Veiligheid in de buurt 
 Ondermijning  

 Een toename van vertrouwen in veiligheid zodat dit gelijk is aan het landelijk 
gemiddelde  

 Eenzelfde tevredenheidstoename bij burgers over de dienstverlening van de politie 
in de regio  

 
Gebiedsscan Molenwaard  
De gebiedsscan is een product van de politie van het huidige wijkteam wat aangeboden 
wordt aan de gemeenten waarbij de belangrijkste veiligheidsproblemen en 
ontwikkelingen binnen een gebied in kaart worden gebracht. De gebiedsscan komt tot 
stand door het samenbrengen van “systeemkennis” en “straatkennis”. De politie benoemt 
ter bevordering van de veiligheid en leefbaarheid in Molenwaard de volgende problemen 
tot haar prioriteit:  

 Inbraken en diefstal uit woningen en schuren 
 Jeugd en alcohol 
 Huiselijke geweld en woonoverlast 
 Sociale overlast  

 
Prioriteiten Molenwaard Veilig 2015-2018  

De doelstelling van de gemeente Molenwaard voor de komende vier jaar is: 
 Behouden en waar mogelijk versterken ven het huidige hoge veiligheidsniveau  

 
Naast de reguliere aanpak en in hoofdstuk drie beschreven aanpak op de 
aandachtpunten ligt de komende vier jaar een bijzondere focus op de volgende drie 
punten:  

1. Vergroten betrokkenheid samenleving bij aanpak veiligheidsvraagstukken 
2. Versterken en stroomlijnen veiligheidsaanpak in relatie tot de decentralisaties 
3. Terugdringen vernielingen en meer schadeverhaal 
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5. Organisatie en financiën  
 
 
Organisatie 

Binnen de ambtelijke organisatie van 
Molenwaard zijn de volgende functies 
direct gerelateerd aan het beleidsveld 
veiligheid: 

 Bestuursadviseur (1 fte) 
 Tactisch functionaris APV en 

bijzondere wetten (1 fte) 

 Medewerkers APV 
vergunningverlening (1 fte)  

(Bovengenoemde functionarissen hebben veelal 
een breder taakpakket en niet alle formatie-uren 

worden dan ook direct aan veiligheid besteed)  

 
De totale brandweerzorg, met uitzondering van het beheer en onderhoud van de 

brandkranen, is belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland 
Zuid. De gemeente Molenwaard is vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.  
 
De crisisbeheersing wordt in (sub)regionaal verband vormgegeven middels het Bureau 
Gemeenten (onderdeel van de Veiligheidsregio) en het Bureau Crisisbeheersing AV. 
Sturing vindt plaats via het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio, het secretarissen 
overleg Zuid-Holland Zuid en het Regionaal Managementteam AV.  

 
Naast bovenstaande maakt de gemeente Molenwaard onderdeel uit van de volgende 
samenwerkingsverbanden op het gebied van de sociale veiligheid: 

 Regionaal Informatie en Expertise Centrum Regio Rotterdam (RIEC)  
 Veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid  
 Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR) 

Sturing en afstemming op de samenwerkingsverbanden vindt plaats via het Regionaal 

Veiligheidsoverleg van de burgemeesters en het Districtelijk Veiligheidsoverleg van de 
burgemeesters.  
 
Met de vorming van de Nationale Politie is de gemeente Molenwaard onderdeel van de 
politieregio Rotterdam. Zuid-Holland Zuid is binnen deze regio een district. De districten 
zijn verdeeld in basiseenheden. De gemeente Molenwaard gaat onderdeel uitmaken van 
de basiseenheid Alblasserwaard / Vijfheerenlanden. Sturing en afstemming vindt op regio 

niveau plaats via het Regionaal Veiligheidsoverleg van de burgemeesters en op 
districtsniveau via het Districtelijk Veiligheidsoverleg. Periodiek is er overleg met de chef 
van de basiseenheid en wekelijks is er afstemming met de buurtagenten.  
 
Financiën  
De volgende budgeten zij beschikbaar voor veiligheid:  

 Brandweerzorg:     € 2.043.766,-  
 Crisisbeheersing:     € 24.643,- 
 Sociale veiligheid 

 Inzet boa`s:     € 35.000,- 
 RIEC:      € 11.310,- 
 Veiligheidshuis:    € 13.050,- 
 Veiligheidsalliantie Rotterdam:  € 4.350,-  
 Burgernet:     € 2.900,- 
 Halt:      € 7.540,-  
 Verzuip jij je toekomst:   € 10.500,- 

 Overig:      € 4.000,-  
 Totaal:      € 2.157.059,- 
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Bronnen 
 
 
De volgende bronnen zijn gebruik bij het opstellen van het plan Molenwaard Veilig 2015-

2018:  
 Veiligheidsrapportage Regio Rotterdam 2014 (bijgevoegd) 
 Gebiedsscan Molenwaard 2014 (niet bijgevoegd)  
 Regionaal Beleidsplan politie 2015-2018 (bijgevoegd) 
 Bestuurlijke Criminaliteitsbeeld Analyse (RIEC) (niet bijgevoegd)  
 Landelijke Veiligheidsagenda politie 2015-2018 (bijgevoegd)  
 Criminaliteitscijfers politie 2013 (bijgevoegd)  

 Criminaliteitscijfers politie t/m augustus 2014 (bijgevoegd)  
 Gebiedsanalyse jeugd, de kleur van Molenwaard (bijgevoegd)  
 Verkeersveiligheidsmonitor 2009-2013 gemeente Molenwaard (bijgevoegd)  

 
Vanwege vertrouwelijkheid en privacygevoelige informatie kunnen en zijn niet alle 
brondocumenten bijgevoegd als bijlage.  
 
 


