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> Download de gratis Layar app in de Apple Store of  de Android Market;

> Heb je de Layar app al op je smartphone, zorg dan dat je de laatste versie hebt;

> Open de Layer app;

> Klik op het scan-icoon onderaan in de zoekbalk;

> Houd je smartphone boven de pagina die met Layar 

verrijkt is, druk op de afbeelding en bekijk de films.
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1 Samenvatting 

Dit is #Veilig010: het vierde programma Veiligheid van de gemeente Rotterdam 
voor 2014-2018. Vergeleken met 12 jaar geleden is Rotterdam veel veiliger 
geworden. Er is sprake van minder overlast, geweld en criminaliteit: het bewijs 
dat onze veiligheidsaanpak werkt. 

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad, waar Rotterdammers
en bezoekers zich welkom, thuis en veilig voelen. Dat begint met het op orde hebben en
houden van de basisveiligheid. Met de inzet van politie, stadswachten, stadsmariniers, 
jongerenwerkers en bewoners en extra aandacht voor high impact crimes komt dit voor
elkaar. Onze aanpak is streng voor hen die zich niet aan de wet willen houden en de
samenleving ondermijnen. Op deze onderwerpen staat de gemeente, samen met politie 
en justitie aan de lat. Maar ook zetten wij alle mogelijke middelen in om hen, die dat willen,
weer op het juiste spoor te krijgen. Dit geldt in het bijzonder voor kwetsbare personen. 
Wij helpen waar nodig, maar pakken hard aan daar waar dat moet.

Nadrukkelijker dan voorheen is de aanpak Rotterdammergericht. De betrokkenheid van
ondernemers en bewoners bij de veiligheid in hun wijk en stad is groot. Het is niet u vraagt,
wij draaien. Maar de invloed van de Rotterdammers op het veiligheidsbeleid groeit. Wij
nemen de signalen en de klachten van bewoners en ondernemers zeer serieus. Samen
met hen maken wij afspraken over wat zij in hun eigen buurt kunnen doen, en welke inzet
van de gemeente hen daarbij kan ondersteunen. Buurt Bestuurt en de Stuurgroep Veilig 
in de Wijk zijn hiervan voorbeelden. Er komt meer aandacht voor het voorkomen dat
Rotterdammers slachtoffer worden van een beroving, een overval of  een woninginbraak. 
In de gebieden met een groot verschil tussen het veiligheidsgevoel en de veiligheidscijfers
starten  pilots op het terrein van veiligheidsbeleving. Wij versterken initiatieven van 
bewoners en ondernemers, die de veiligheid vergroten. 

Veiligheid gaat verder dan het aanpakken van criminaliteit. Het vergt sociale en fysieke 
investeringen, goed beheer en onderhoud van de buitenruimte en toezicht en handhaving.
De samenwerking met alle partijen, die hier aan bijdragen, gaat door. De uiteindelijke 
doelstellingen van dit programma zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken kent 
en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.

Burgemeester van Rotterdam
Ahmed Aboutaleb
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2 #Veilig010

Voor u ligt #Veilig010: het vierde programma Veiligheid voor 2014-2018. Rotterdam
is de afgelopen 12 jaar veel veiliger geworden. Er is sprake van minder overlast,
geweld en criminaliteit. Daar zijn wij trots op. Het is echter geen reden om achter-
over te leunen. Wij blijven werken aan een stad waar Rotterdammers en bezoekers
zich welkom, thuis en veilig voelen. De eerste drie programma’s Veiligheid hebben
een sterk fundament gelegd. De gebiedsgerichte-, persoonsgerichte- en fenomeen-
gerichte aanpak zetten wij door. De balans tussen preventie en repressie blijft. Die
balans combineren wij met de betrokkenheid en inzet van alle Rotterdammers.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het terugdringen en voor-
kómen van criminaliteit blijft topprioriteit. Een garantie op veiligheid bestaat niet, maar wij 
treden op als de openbare orde en veiligheid in het geding zijn. Wij werken daarin samen
met politie en justitie en veel andere (maatschappelijke) organisaties. 

Sommige wijken zijn nog niet veilig genoeg. Ook is een aantal problemen hardnekkig. 
Op die plekken en problemen leggen wij de focus. Tegelijkertijd houden wij de veiligheids-
situatie in alle Rotterdamse wijken in de gaten, zodat er direct ingegrepen kan worden 
als dat noodzakelijk is. Veiligheid gaat verder dan het aanpakken van criminaliteit alleen.
De veiligheidsaanpak start met het voorkómen ervan. Het vergt een combinatie van 
sociale en fysieke investeringen, een goed beheer en onderhoud van de buitenruimte en
optimale vormen van toezicht en handhaving. 

Doelstelling voor 2018
Samen met onze partners, bewoners en ondernemers werkt de gemeente de komende
vier jaar aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en het versterken
daar waar dat nodig is. Onze ambities zijn dat Rotterdam alleen nog maar veilige wijken
kent en dat bewoners, ondernemers en bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen.

In onze werkwijze zijn dit onze uitgangspunten:
1. Rotterdammers staan centraal;
2. wij sturen op naleving;
3. wij werken slim en effectief  samen;
4. wij gaan uit van vertrouwen en zijn transparant in ons handelen.

Wij geven Rotterdammers inzicht in de staat van de veiligheid. Zo kunnen zij zichzelf
informeren, ons aanspreken op problemen en samen met ons aan de slag gaan in het
vinden van oplossingen. Op basis van concrete informatie krijgen ondernemers en 
bewoners meer mogelijkheden om elkaar en de overheid aan te spreken op hun 
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verantwoordelijkheid voor een veilige wijk en stad. In ons contact met ondernemers 
en bewoners gaan wij uit van vertrouwen. We bieden ruimte voor initiatieven. Wel 
verwachten wij naleving van geldende regels en gemaakte afspraken. 

Rotterdammers staan centraal
De betrokkenheid van ondernemers en bewoners bij de veiligheid in hun wijk en stad is
groot. Zij geven aan welke problemen moeten worden aangepakt en helpen mee aan
oplossingen. Hun wensen en ideeën staan centraal in onze aanpak. Samen maken 
wij afspraken over wat mensen zelf  kunnen doen in hun buurt, en waar inzet van de
gemeente gewenst is. Initiatieven van bewoners en ondernemers die de veiligheid 
vergroten, versterken wij. Er is aandacht voor het persoonlijk leed van Rotterdammers.
Wij begrijpen welke grotere problemen daarachter schuilen en weten wat er speelt in
buurten, netwerken en gemeenschappen in de stad. 

Wij sturen op naleving
Wij handhaven wanneer regels niet worden nageleefd. Maar ook willen wij voorkomen dat
wij enkel en alleen bezig zijn met handhaving. Daarom onderzoeken wij slimme manieren
om het naleefgedrag van onze regels te bevorderen. Samen met bewoners en onder-
nemers. Hierdoor krijgen Rotterdammers ruimte en verantwoordelijkheid voor zichzelf  in
de stad. We gaan uit van vertrouwen, maar treden krachtig op als dit vertrouwen
beschaamd wordt.

Wij werken slim en effectief samen
Wij werken samen met maatschappelijke organisaties, branches, verenigingen en
Rotterdammers, die zich op een bepaalde manier georganiseerd hebben of  met elkaar
verbonden zijn. De samenstelling van onze bevolking verandert. Er komen steeds meer
jongeren én ouderen. Nieuwkomers dienen zich aan. Wij blijven in contact met al deze
groepen en hun sociale netwerken. Omdat veiligheid samenhangt met de sociale en
fysieke situatie in een wijk, stemmen wij onze acties af  op anderen, die in de wijk aan 
het werk zijn of  er wonen. Nieuwe technologieën en digitalisering bieden kansen voor
intelligenter en efficiënter organiseren van onze aanpak. 

Wij gaan uit van vertrouwen en zijn transparant in ons handelen
Wij geven Rotterdammers inzicht in de staat van de veiligheid. Zo kunnen zij zichzelf
informeren, ons aanspreken op problemen en samen met ons aan de slag gaan in het
vinden van oplossingen. Op basis van concrete informatie krijgen ondernemers en 
bewoners meer mogelijkheden om elkaar en de overheid aan te spreken op hun 
verantwoordelijkheid voor een veilige wijk en stad. In ons contact met ondernemers 
en bewoners gaan wij uit van vertrouwen. We bieden ruimte voor initiatieven. Wel 
verwachten wij naleving van geldende regels en gemaakte afspraken. 

6
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Welke thema’s bevat dit programma?
Bij het opstellen van dit programma is aan Rotterdamse bewoners en ondernemers,
wetenschappers en professionals gevraagd wat de inzet moet zijn voor de komende 
vier jaar. Dit levert de volgende thema’s op:
• de basisveiligheid moet op orde zijn;
• het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (high impact crimes) moet 

verminderen;
• bewoners en ondernemers willen zich veiliger voelen in hun eigen buurt;
• Rotterdam moet een levendige stad blijven met ruimte voor horeca en evenementen.

Deze moeten wel veilig zijn en de overlast hiervan moet worden beperkt;
• criminaliteit die de samenleving ondermijnt (zoals mensenhandel, drugshandel en 

malafide huiseigenaren), moet worden aangepakt;
• er moet extra aandacht zijn voor groepen Rotterdammers, die oververtegenwoordigd

zijn in overlast en criminaliteit;
• kinderen moeten veilig kunnen opgroeien in de stad. Jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit

moeten worden beperkt;
• Rotterdammers willen meer inzicht in de risico’s van de Rotterdamse industrie en aan-

dacht voor brandveiligheid.

Daarbij geven zij aan dat de hoofdverantwoordelijkheid voor de thema’s basisveiligheid,
high impact crimes, ondermijning en risicogroepen bij de overheid ligt. Voor de veilig-
heidsthema’s levendige stad, veiligheid in de buurt, jeugd en risicogroepen zijn de 
verbeteringen afhankelijk van veel verschillende partijen. Vanuit de gedachte dat 
veiligheid een belangrijke voorwaarde voor een aantrekkelijke stad is, is veiligheid een
verantwoordelijkheid van alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Ons college 
is daarom als geheel verantwoordelijk voor de uitvoering en het bijsturen op de integrale
veiligheidsaanpak. Het wordt hierin ondersteund door de Stuurgroep Veilig.

Dit nieuwe programma beschrijft de veiligheidsaanpak op hoofdlijnen, inclusief  een 
aantal met politie en het Openbaar Ministerie overeengekomen resultaatafspraken. 
Op onderdelen worden programma’s of  thema’s nader uitgewerkt. Over de aparte 
programma’s (bijvoorbeeld Grenzen stellen, richting geven, het Integraal Handhavings-
programma, Ondermijning en Evenementenbeleid) rapporteren wij periodiek aan de
gemeenteraad. Over de veiligheid in de stad en ontwikkelingen die wij zien, rapporteren
wij eens per twee jaar aan de hand van het wijkprofiel. 

7
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3 Basisveiligheid op orde

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke stad. Het is daarom
belangrijk dat alle Rotterdamse wijken veilig zijn. Alle partijen in de veiligheids-
aanpak werken mee aan deze ambitie. 

De basis van de aanpak is dat wij weten wat er speelt op straat. Wij brengen informatie
van bewoners, ondernemers en professionals samen. Dit koppelen wij aan de gegevens
over incidenten. Er is specifieke aandacht voor diefstal, geweld, inbraak, overlast, 
vandalisme en veiligheidsbeleving. Eens in de twee jaar meten wij het veiligheidsniveau
van alle wijken in het wijkprofiel. 

Deze gegevens zijn openbaar. Wij weten dus welke wijken extra aandacht nodig hebben.
Hierop bepalen wij onze inzet. Op straat zijn politie en stadswachten hiervoor de eerste 
aanspreekpunten en uitvoerders. Beiden hebben vaste gezichten in de wijk: zij hebben
goede kennis van het gebied en zijn toegankelijk voor bewoners en ondernemers.
Stadsmariniers blijven werken in de meest kwetsbare wijken en aan de meest hard-
nekkige problemen. Wij volgen de verbeteringen nauwgezet. Blijven verbeteringen uit, 
of  verslechtert de situatie, dan intensiveren of  wijzigen wij de aanpak. 

Afspraken met politie en het Openbaar Ministerie
Om de basisveiligheid op orde te houden zijn er bestaande afspraken met politie en OM
die tot 2015 gelden.

Bestaande afspraken: 
1. jaarlijks wordt (minimaal) 40 procent van het aantal overvallen opgelost;
2. de pakkans van alle high impact delicten (verdachtenratio) is 37.5 procent;
3. het aantal straatroven wordt teruggebracht met (minimaal) 25 procent t.o.v. 2009;
4. het niveau van het aantal woninginbraken wordt (minimaal) gereduceerd naar het 
niveau van 2010;

5. (minimaal) 15 procent van het aantal woninginbraken wordt jaarlijks opgelost; 
6. preventie bij woninginbraken is en blijft een onderdeel van de integrale aanpak, 
waarbij de medewerking wordt gevraagd van alle Rotterdammers; 

7. slachtoffers van een woninginbraak, overval of  straatroof  krijgen in alle gevallen
nazorg;

8. alle hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen in Rotterdam worden 
aangepakt;

9. van alle hinderlijke en overlastgevende groepen krijgen de sleutelfiguren een 
aanpak om te voorkomen dat criminele groepen ontstaan;

8
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10. de meest criminele jongeren (kopstukken) worden in het Veiligheidshuis Rotterdam-
Rijnmond besproken en krijgen een passende aanpak. Daarnaast worden de 
gedragingen van hun broertjes en zusjes geanalyseerd en krijgen deze eveneens 
een passende aanpak (systeemgerichte aanpak);

11. voor de integrale en sluitende aanpak van criminele jongeren trekt de gemeente in 
alle gevallen de gewenste informatie voor de (jeugd)reclassering na;

12. bij de veroordeling van criminele jongeren, die binnen het Veiligheidshuis Rotterdam-
Rijnmond worden besproken, worden waar mogelijk voorwaarden gesteld;

13. de bestaande afspraken met politie over de veiligheid in het openbaar vervoer zetten
we door.

Aan deze afspraken wordt hard gewerkt. Wij liggen op koers. Na 2014, worden gedurende
de rest van de looptijd van dit programma de afspraken met politie en OM vernieuwd. 
Naast deze bestaande afspraken maken we in dit programma nu al een aantal nieuwe 
afspraken.

De nieuwe afspraken zijn: 
1. in de wijken met een groot verschil tussen het veiligheidsgevoel en de veiligheidscijfers,
starten wij intensieve pilots over veiligheidsbeleving. We stimuleren in deze pilots de 
betrokkenheid en participatie van ondernemers en bewoners. We zoeken hiervoor naar
nieuwe en innovatieve aanpakken;

2. wij versterken Buurt Bestuurtcomités en breiden deze uit. De aanbevelingen uit 
de evaluatie Buurt Bestuurt voeren wij door. Wij maken afspraken over de inzet en
capaciteit van professionele deelnemers aan Buurt Bestuurt, zoals Stadsbeheer en
politie; 

3. in het programma Ondermijning formuleren wij samen met de veiligheidspartners 
concrete doelstellingen. Hierin wordt de rol van het Regionaal Informatie- en Expertise
Centrum (RIEC) duidelijk verankerd. 

4. wat betreft de verkeersveiligheid worden samen met de partners concrete 
doelstellingen geformuleerd.  

9
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Stadsmariniers
Met de stadsmariniers zet Rotterdam in de meest kwetsbare wijken zijn beste mensen
in. De opdracht van de stadsmarinier is helder: zorg ervoor dat de wijk weer veilig
wordt en tref  hiervoor alle benodigde maatregelen. Zij zien de problemen zelf  en 
werken door tot er resultaat is. Veel kan bereikt worden door goede samenwerking
met alle belangrijke partijen in de wijk. 

Als dit niet genoeg is, beschikt de stadsmarinier over eigen middelen die hij of  zij naar
eigen inzicht kan inzetten. Hij of  zij informeert de burgemeester, politiechef  en hoofd-
officier van justitie regelmatig over de stand van zaken. De stadsmarinier organiseert
Stuurgroepen in de Wijk waar met bewoners en ondernemers afspraken worden
gemaakt over verbeteringen in de wijk. De stadsmarinier ziet toe op de voortgang van
de verbeteringen en zorgt voor versnelling als dat nodig is. 

Als een probleem heel hardnekkig is en in meerdere wijken voorkomt, kan voor dit
specifieke probleem ook een stadsmarinier worden ingezet. Dat is nu bijvoorbeeld het
geval bij de high impact crimes.

• Eens in de twee jaar meten wij het veiligheidsniveau in alle wijken. Dit veiligheids
niveau publiceren we in het wijkprofiel.

• Wij zetten stadsmariniers in, in de wijken waar de basisveiligheid nog niet op orde is.
• Wij zetten stadsmariniers in op hardnekkige, wijkoverstijgende thema’s. 
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Stuurgroep Veilig in de wijk
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4 High Impact Crimes

Van drie soorten criminaliteit is de impact op slachtoffers bijzonder groot: 
woninginbraken, straatroof en overvallen. In 2012 is er met een intensieve aanpak
van overvallen en straatroven gestart. Met succes, want inmiddels zijn ook deze
misdrijven gedaald. Vanaf 2013 is er een extra aanpak voor woninginbraken. 

Ongeveer 600 daders van high impact crimes staan op een lijst, die prioriteit krijgt in 
het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. Gemeente, reclassering en politie bezoeken
deze groep. Om hen streng in de gaten te houden en om hen te helpen, als ze hun leven
willen beteren. Daarnaast voorkomen wij dat de broertjes en zusjes van deze daders 
het criminele pad kiezen. De verleiding om snel geld te verdienen door criminaliteit 
moet kleiner worden. Wij bestuderen de achtergrond van daders. Veel van hen hebben
meerdere misdrijven gepleegd en zijn al bekenden van de politie. We maken een profiel
van deze dadergroep om te bekijken welke bekenden van de politie het grootste risico
vormen. 

De meeste woninginbraken en straatroven zijn gelegenheidsdelicten. Dit betekent dat 
als daders een kans zien, zij deze pakken om hun misdrijf  te plegen. Wij lichten
Rotterdammers voor hoe ze kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden. Zo stimuleren
wij dat Rotterdammers zich ervan bewust zijn wat zij zelf  kunnen bijdragen. Dit doen wij
tijdens bewonersavonden en door het geven van weerbaarheidstrainingen (vooral aan
ouderen). Wij gaan langs bij slachtoffers om met adviezen herhaling te voorkomen.
Rotterdammers kunnen helpen door verdachte situaties (sneller) te melden en door 
mee te doen aan Burgernet. 
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Stadswachten en beveiligers werken samen op tijden en plaatsen waar veel delicten
plaatsvinden. De politie brengt deze locaties in kaart met gebiedsscans. Wij versterken 
de samenwerking met de buurt. Wij sluiten camera's van ondernemers aan op het 
camera-uitkijkcentrum van gemeente en politie. Door de gerichte aanpak van helers wordt
het moeilijker gestolen spullen te verkopen. Met woningcorporaties spreken wij over 
betere inbraakpreventie bij de woningen, die zij opknappen. Aangiftes en afhandeling 
van aangiftes krijgen prioriteit. Slachtoffers krijgen binnen twee weken te horen wat er
met hun aangifte is gedaan. Er worden door het Openbaar Ministerie zwaardere straffen
geëist, net als reclasseringstoezicht. Ook eisen zij van daders schadevergoedingen voor
slachtoffers. 

Burgerblauw in Pendrecht
Buurtpreventie Burgerblauw verbetert de veiligheid en veiligheidsbeleving in Pendrecht.
Het is een project bedacht door bewoners van deze wijk. Eens in de twee weken gaan 
de vrijwilligers van Burgerblauw met ondersteuning van politie en Stadsbeheer de wijk in.
Zij controleren en schouwen de straten. Op zo’n avond worden er tussen de 50 tot 100 
meldingen gedaan. Inmiddels is er in deze wijk ook Jong Burgerblauw, waarin jongeren 
de buurt schouwen en andere jongeren aanspreken op hun gedrag.

Burgernet
Burgernet is een website van de politie en gemeente waaraan bewoners kunnen 
deelnemen. De politie kan een Burgernetactie starten na bijvoorbeeld een melding over  
een woninginbraak, een beroving of  de vermissing van een persoon. Deelnemers in de
buurt ontvangen een spraak- of  sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar een 
persoon of  een voertuig. Zij kunnen informatie rechtstreeks doorgeven aan de 
politiemeldkamer, via het gratis Burgernetnummer 0800-0011. De meldkamer geeft de   
informatie direct door aan politie in de buurt. Na afloop ontvangen alle deelnemers
bericht over het resultaat van de Burgernetactie.

14
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Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
In het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond werkt de gemeente samen met politie, 
justitiepartners en zorgpartners aan de persoonsgerichte aanpak van veelplegers, 
plegers van high impact crimes (overvallers, woninginbrekers en straatrovers), criminele
jongeren, huiselijk geweldplegers en ex-gedetineerden. Kortom: personen die veel 
problemen hebben en daarom voor veel problemen zorgen. Het Veiligheidshuis voorkomt
dat deze personen opnieuw de fout in gaan. In praktijk blijkt dat de combinatie van straf
en zorg hierin het meest effectief  is. Voor deze groep is een gezamenlijke aanpak dus 
vereist en hierin bewijst het Veiligheidshuis zijn meerwaarde. Vanuit de netwerkomgeving
van het Veiligheidshuis realiseren wij een nauwe verbinding met de strafrechtketen in de
ZSM-aanpak van het Openbaar Ministerie. 

• Er zijn met politie en justitie afspraken over het maximum aantal delicten per 
misdrijf  per jaar en het minimum aantal veroordeelde verdachten.
• Rotterdammers krijgen voorlichting over hoe zij kunnen voorkomen dat zij 
slachtoffer worden van een high impact crime.

DVCahierVproject_Cahier10  25-11-13  12:14  Pagina 15



16

DVCahierVproject_Cahier10  25-11-13  12:15  Pagina 16



17

5 Veiligheid in de buurt

De veiligheid in Rotterdam is de laatste jaren sterk verbeterd. Dit zien wij terug in
cijfers van de politie. Bewoners geven aan dat zij zich veiliger voelen in de stad. 

De ambitie van dit veiligheidsprogramma is dat alle wijken in Rotterdam veilig zijn en dat 
Rotterdammers zich veiliger voelen. Uit gesprekken met bewoners en ondernemers blijkt
dat zij de veiligheid in hun eigen buurt belangrijk vinden. Zij willen ’s avonds gewoon naar
buiten durven gaan en zij willen geen overlast hebben van de buren. Daarnaast willen
bewoners veilig verkeer in hun buurt en voor hun kinderen een veilige plek om op te
groeien. 

In de wijken waar de basisveiligheid niet op orde is, zetten wij stadsmariniers in.
Daarnaast geven Rotterdammers zelf  aan waaraan zij behoefte hebben in hun eigen
buurt. De gemeente helpt hen bij de realisering van deze wensen. Wij gaan daarom 
verder met Buurt Bestuurt. Hierbij bepalen bewoners van een buurt samen met politie,
Stadsbeheer en de gebiedsnetwerker welke drie  problemen op het gebied van veiligheid
en leefbaarheid (schoon en heel) als eerste moeten worden aangepakt. Politie,
Stadsbeheer en andere relevante partijen gaan hiermee aan de slag en koppelen de
resultaten terug. De bewoners zelf  leveren ook een bijdrage aan de oplossing. Wij 
gebruiken de aanbevelingen uit de evaluatie van Buurt Bestuurt om deze werkwijze te 
verbeteren. Wij betrekken bewoners van alle gebieden in Rotterdam bij de stappen die 
wij ondernemen om de veiligheid en leefbaarheid in hun wijken te versterken. 

Wij zijn aanspreekbaar op de veiligheidsproblemen in de wijk. De wijken, die nog niet 
veilig genoeg zijn, krijgen extra aandacht. Hier organiseren wij bijvoorbeeld Stuurgroepen
Veilig in de Wijk. Tijdens zo’n Stuurgroep gaat de burgemeester, samen met de politie-
chef, de hoofdofficier van Justitie, betrokken wethouders en andere partners in gesprek
met bewoners en ondernemers over de problemen in hun wijk. Samen maken zij afspra-
ken over verbeteringen die voor de volgende stuurgroep moeten zijn gerealiseerd: het
gaat hierbij dan om inzet van de gemeente en om de inzet van de bewoners zelf. 

Op basis van het nieuwe wijkprofiel en de gebiedsscans kiezen wij pilotgebieden waar 
het veiligheidsgevoel sterk verschilt van de veiligheidscijfers. In deze gebieden zetten 
wij samen met alle betrokken partijen intensief  in op de verbetering van de veiligheids-
beleving. 
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De vijf  vuistregels voor veiligheidsbeleving staan hierin centraal:
1) treed snel en zichtbaar op tegen signaalcriminaliteit en overlast; 
2) richt je op een klein gebied;
3) betrek bewoners bij je aanpak; 
4) investeer in mensen, huizen en buitenruimte; en
5) communiceer op maat.

Daarnaast stimuleren en ondersteunen wij de betrokkenheid en deelname van 
ondernemers en bewoners op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. We trekken hier
samen op met de nieuwe gebiedscommissies. Op dit gebied zoeken wij, gezamenlijk,
naar innovatieve aanpakken. Sociale media kunnen hierbij helpen. Ook zetten wij in op
imagoverbetering door nog nadrukkelijker aan te sluiten en nauwer samen te werken met
de organisaties, die zich inzetten voor de city marketing van Rotterdam.
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Veilige buurt vraagt om integrale aanpak
Om buurten veiliger te maken, trekt de gemeente samen op met de wijkpolitie en het
Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie hanteert een nieuwe manier van werken
(de ZSM-werkwijze). Hierin worden daders van veelvoorkomende criminaliteit sneller en
effectiever aangepakt.

De gemeente werkt samen met bewoners en ondernemers aan een schone, hele en
groene buitenruimte. Dit draagt bij aan een prettig en leefbaar klimaat. Het zorgt voor
minder vernielingen en criminaliteit. Wij kijken samen met wijkbewoners of  wij goede 
ontmoetingsplaatsen voor wijkbewoners kunnen maken. Als straten er schoon, netjes 
en ordelijk bijliggen, straalt dit positief  af  op de wijk en haar bewoners. Stadsbeheer
waarborgt en verbetert de basiskwaliteit van de buitenruimte, waarbij er doelen zijn 
afgesproken over het niveau van schoon, heel en overlast. Daarnaast heeft Stadsbeheer
een speciaal programma voor gedragsbeïnvloeding. Dit programma richt zich op het 
voorkomen van vervuiling en overlast.

Daarnaast blijven we in de wijk zeer alert op risico’s, die met de economische crisis en
bezuinigingen gepaard gaan. Er is aandacht voor zowel problemen achter de voordeur
(bijvoorbeeld toename van huiselijk geweld of  schulden) als problemen op straat (zoals
zwervers en verslaafden). 

Buurt Bestuurt-app 
De Buurt Bestuurt-app vertelt welke activiteiten en berichten er zijn voor de buurt en
wie er in het Buurt Bestuurtcomité zitten. Iedere burger die zelf  een suggestie heeft, 
kan een bericht naar het comité sturen.

• Wij versterken Buurt Bestuurtcomités en breiden deze uit.
• In de wijken waar de veiligheid nog niet voldoende is, organiseren wij de Stuurgroep

in de Wijk.
• Er starten pilots om het veiligheidsgevoel te verbeteren in de wijken waar een groot

verschil bestaat tussen de veiligheidscijfers en de veiligheidsbeleving van bewoners.

Buiten Beter-app
Met de Buiten Beter-app kunnen burgers klachten over de buitenruimte melden. Deze
komen binnen bij de gemeente. De melder krijgt bericht terug over wat er aan de klacht
gedaan is.
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6 Levendige stad
Rotterdam is een aantrekkelijke stad om te wonen en te werken, heeft een bloeiend 
uitgaansleven en een grote diversiteit aan evenementen. Ondernemers, bewoners 
en bezoekers maken de stad levendig. Zij hebben vertrouwen en ruimte nodig voor 
hun initiatieven. Om de stad aantrekkelijk te houden, moet zij ook veilig zijn. Er 
gelden dus regels voor horecainrichtingen en evenementen omdat zij overlast en 
risico’s met zich mee kunnen brengen. 

Wij denken mee met organisatoren van evenementen en ondernemers over mogelijkheden,
zeker als hun initiatieven goed zijn voor de buurt. Organisatoren van evenementen zijn in
eerste instantie zelf  verantwoordelijk voor een veilig verloop van het evenement. Samen
maken wij afspraken over welke maatregelen nodig zijn om hun activiteiten door te laten
gaan. In de evaluatie van een evenement kijken we naar het verloop van het evenement 
en welke maatregelen en vergunningsvoorwaarden volgende keer bijgesteld dienen te 
worden. Organisatoren en ondernemers informeren de buurt beter over hun activiteiten.

Horeca en leefbaarheid zijn in balans: ingezet wordt op het versterken van de relatie 
tussen ondernemer en overheid. Wij werken op basis van vertrouwen in de ondernemer.
Maar als hij of  zij dat vertrouwen schaadt, volgt een effectieve maatregel. Het uitgangspunt
is maatwerk. Wij gaan niet zonder meer uit van inzet van handhaving, maar zoeken in
samenwerking naar het vergroten van de naleving van regels.

Nieuwe mogelijkheden
Voor een levendige stad blijven wij op zoek naar nieuwe mogelijkheden. 
Vier voorbeelden van vernieuwingen zijn: 
1. voor gevelzitplaatsen is geen vergunning meer nodig;
2. de ondernemer krijgt tijdelijk een voorlopige exploitatievergunning bij het wachten op 

de definitieve vergunning;
3. organisatoren van pop-up initiatieven kunnen een kortlopende exploitatievergunning 

krijgen; 
4. wij digitaliseren de vergunningverlening voor horeca en evenementen.
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Horeca
Sinds 2012 kent Rotterdam een nieuw horecabeleid ontwikkeld op basis van de 
evaluatie van het oude horecabeleid en onderzoek naar de balans tussen levendigheid
en overlast. 
In dit nieuwe beleid staat de economische visie voorop: wij willen een bruisende en 
aantrekkelijke stad met ruimte voor initiatieven van ondernemers. Om dit te bereiken 
werken wij samen met ondernemers, zodat mensen veilig kunnen uitgaan en de overlast
voor bewoners wordt beperkt. Hierover spreken wij samen met bewoners en onderne-
mers. Een succesvol voorbeeld van de samenwerking met horecaondernemers is de
concrete afspraak om te stoppen met prijsacties zoals happy hours en het onbeperkt
drinken voor een bepaald bedrag. Ondernemers van de Oude Haven en het
Stadhuisplein ondertekenden een dergelijk convenant om het verantwoord verstrekken
van alcohol aan jongeren te stimuleren. 

Evenementen
Afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor de veiligheid tijdens evenementen.
Deze aandacht blijft. Centraal staat dat evenementen mogelijk moeten zijn. We zoeken
naar maatregelen, die onze evenementen nog aantrekkelijker maken en tegelijkertijd 
veilig houden. 

De meeste evenementen vinden plaats in de binnenstad. Omdat daar weinig locaties 
zijn voor grote evenementen, staan deze locaties onder druk. Dit heeft veel gevolgen
voor het verkeer en omwonenden. Daarom houden we aandacht voor de spreiding 
van evenementen in tijd en ruimte. We onderzoeken of  en hoe meer evenementen 
vergunningvrij kunnen worden. Zodat in de toekomst alleen een melding volstaat. Dit
geldt dan voor gebieden waar niet veel evenementen georganiseerd worden en de last
voor omwonenden minder is. 

22

• Organisatoren van evenementen en ondernemers informeren de buurt beter over
hun activiteiten.
• Wij onderzoeken of  en hoe meer evenementen vergunningvrij kunnen worden. 
• Wij digitaliseren de vergunningverlening voor evenementen en horeca.
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7 Ondermijning
Drugshandel, witwassen, uitbuiting en cybercrime zijn voorbeelden van criminele 
economische activiteiten die de samenleving kunnen ondermijnen. De winst die 
criminelen hier mee maken, gebruiken ze om hun macht uit te breiden. Zij zijn vaak
moeilijk aan te pakken. 

Door hun activiteiten tasten criminelen de rechtsorde aan. Dit noemen we ondermijning 
van de samenleving. De onderwereld kan daarbij verweven raken met de bovenwereld.
Bijvoorbeeld als criminelen gaan investeren in vastgoed of  in bedrijven in de haven. Dit
soort criminaliteit is over het algemeen onzichtbaar op straat, maar het ondermijnt wel de
normale en wettelijk geaccepteerde gang van zaken in onze samenleving. Daarom zijn wij
hierop alert. De gemeente Rotterdam houdt de integriteit van haar eigen personeel scherp
in de gaten, zodat deze vorm van criminaliteit geen kans krijgt te infiltreren binnen over-
heidsinstanties. Met de uitbreiding van de wet Bibob hebben wij veel meer mogelijkheden
om ondernemers en instellingen aan een integriteitstoets te onderwerpen. Wij ontwikkelen
een eigen programma Ondermijning.

Samen met het Openbaar Ministerie, politie en andere partners werken wij steeds 
intensiever samen in de bestrijding van ondermijning. Dat is nodig, want ondermijnende 
criminaliteit is complex. Het gaat vaak om een optelsom van criminele activiteiten, 
geconcentreerd in een gebied waar criminelen een (economische) machtspositie 
verwerven. Als je dieper graaft, blijkt soms achter slechts één overlastsignaal een wereld
van criminaliteit te zitten. Dit fenomeen kan alleen effectief  bestreden worden door intensief
samen te werken. Wij bouwen aan een gezamenlijke informatiepositie, kiezen samen 
prioriteiten en sturen samen op de uitvoering. Tenslotte  monitoren wij de behaalde 
successen. Door onze aanpak maken wij zichtbaar dat wij crimineel gedrag niet tolereren 
en dat criminaliteit niet loont. Wij bepalen gezamenlijk onze inzet door te kijken naar:

1. kwetsbare gebieden: in welke geografische gebieden zijn er veel transacties van 
goederen, middelen of  vastgoed. Als we in deze gebieden enkelvoudige signalen binnen-
krijgen van criminaliteit, graven we verder om te zien of  er sprake is van ondermijning;

2. personen die lichamelijk of  geestelijk uitgebuit worden: als er sprake is van de aantasting
van mensenrechten. Bijvoorbeeld in het geval van vrouwenhandel;

3. criminele activiteiten die het grootste risico hebben: fenomenen die vaker in verband 
zijn gebracht met ondermijning en waar er sprake is van een optelsom van criminele 
activiteiten (bijvoorbeeld illegale activiteiten rond prostitutie, vastgoed en drugs). 
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Mensenhandel
Internet speelt een steeds grotere rol in zowel de uitbuiting als de bestrijding van prostitutie.
Daders bieden bijvoorbeeld slachtoffers aan via het internet. En sommige slachtoffers zijn
alleen te bereiken via internet. Daaraan besteden wij dus meer aandacht. Wij kijken extra
naar minderjarigen. Wij zetten meer in op preventie door jongeren te waarschuwen voor de
gevaren van social media en loverboys. Wij willen dat seksualiteit en grensoverschrijdend
seksueel gedrag bespreekbaar worden in de opvoeding. Wij voorkomen dat slachtoffers 
weer terugvallen in de prostitutie.

Integere haven
De Rotterdamse haven is bekend om zijn snelle goederenafhandeling. Dit vraagt extra
inspanning bij het onderscheppen van illegale goederen en het nagaan van criminele 
geldstromen. Komende jaren zet de gemeente hier actiever op in: door meer zicht te 
krijgen op de kwetsbare processen in het haven- en industriegebied. Maar de gemeente
onderzoekt ook welke instrumenten zij zelf  gericht kan inzetten om de haven integer te
houden.  

26
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Malafide huiseigenaren
Onroerend goed en de bouwsector hebben veel last van de crisis. Rotterdam heeft 
veel koopwoningen in kwetsbare wijken. Een aantal wijken vergrijst en er is minder
nieuwbouw. Hierdoor komen meer, niet-gerenoveerde, woningen op de markt en neemt
de kans op verloedering van deze panden toe. Er is dus een risico op toename van 
malafide huiseigenaren, die worden aangetrokken door deze verloederde en relatief
goedkope woningvoorraad. De kans op criminele activiteiten (bijvoorbeeld illegale 
prostitutie of  het hennepteelt) in deze panden neemt toe. Dit vergroot de mogelijkheid 
tot uitbuiting van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld door in een pand meer mensen 
onder te brengen dan is toegestaan. Panden van malafide woningeigenaren hebben 
een averechts effect op de veiligheidsituatie in een wijk. Zij zijn een basis voor criminele 
activiteiten en leveren vaak overlast op voor omwonenden. Naast de aanpak van de
actuele overlast vanuit dit soort panden, en het indien nodig hulp bieden aan gedupeer-
den, werken wij samen met private partijen om onderliggende structuren, zoals
witwassen en (hypotheek)fraude, bloot te leggen en tegen te gaan.

Sterke samenwerking
Bij ondermijning werken wij samen met veel partijen, onder andere in het Regionaal 
Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Het RIEC richt zich aan de ene kant op 
ondersteuning van gemeenten bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Daar-
naast optimaliseert en ondersteunt het RIEC de samenwerking tussen betrokken 
partijen. Wie zijn hierin onze samenwerkingspartners? Bijvoorbeeld alle gemeenten in
onze politie-regio, Bureau Jeugdzorg, Humanitas, Nederlandse Vereniging van Banken, 
Stichting Fraudebestrijding Hypotheken, NHG en NWW, de Belastingdienst, FIOD, 
Inspectie SZW, Stedin, woningcorporaties, de Koninklijke Marechaussee en de 
provincie. Maar natuurlijk ook de politie en het Openbaar Ministerie. 

• Er komt een nieuw Rotterdams programma ondermijning, waarbij partners 
afspreken wat zij gaan doen om te voorkomen dat criminelen de normale en 
wettelijk geaccepteerde gang van zaken in onze samenleving ondermijnen. 

• Wij werken op regionaal niveau samen met het RIEC.

27
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8 Risicogroepen

Met de meeste Rotterdammers gaat het goed. Maar als wij naar criminaliteit en
overlast kijken, zien wij dat bepaalde groepen Rotterdammers meer problemen 
hebben of veroorzaken dan andere groepen. 

Sommige groepen zijn om verschillende redenen extra kwetsbaar waardoor er risico is op
afglijden naar criminaliteit. Ook is er een aantal groepen in Rotterdam, dat zich niet aan
de regels wil houden en daarmee de sfeer in de stad verpesten. Aan al deze groepen
maken wij duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt geaccepteerd. Aan de andere kant
bieden wij ook ruimte en hulp om het ongewenste gedrag te veranderen. Daarnaast 
zetten we in op preventie om veiligheidsproblemen te voorkomen. 

Drugscriminelen
Het tegengaan van drugsoverlast en drugscriminaliteit blijft een thema in Rotterdam. Er
zijn families en jongeren, die betrokken zijn bij drugshandel en zich onaantastbaar voelen.
Zij vormen negatieve rolmodellen in de wijk en bezorgen Rotterdam een slecht imago.
Deze jongeren en families verkrijgen hun inkomen door criminele activiteiten, binnen en
buiten Rotterdam. Zo blijken veel jongeren, die in de Rotterdam bekend zijn, ook in
Limburg te handelen. De drugsoverlast kan uitmonden in georganiseerde criminaliteit,
waarbij deze niet alleen het opvoedingsklimaat in de wijken aantast, maar ook de onder-
liggende maatschappelijke structuren ondermijnt. Wij zien dat deze jongeren vooral
opgroeien in multi-probleem gezinnen. 

Deze gezinnen hebben en laag inkomens- en opleidingsniveau en wonen in kwetsbare
wijken, waar ze veel groepsgenoten om zich heen hebben. Deze factoren vergroten de
verleiding tot het starten van een criminele carrière. Een carrière, die soms al op jonge
leeftijd begint. Dit gaan wij tegen door de drugsoverlastgevers en -criminelen onder 
andere integraal en persoonsgericht aan te pakken. Zo is voor het bewerkstelligen van
een gedragsverandering vooral een gedwongen, in plaats van vrijwillig, hulpverlenings-
traject vaker noodzakelijk. Wij doen dat in geregisseerde samenwerking in een netwerk
van lokale partners zoals Stadsbeheer, Bureau Jeugdzorg, (jeugd)Reclassering, OM, 
politie en Veiligheidshuis. 
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Wij sturen op:
• het op de huid zitten van drugsfamilies, drugsrunners en dealers bij overlast op straat;
• het tegen gaan van nieuwe aanwas door in te zetten op broertjes en zusjes van 
drugsrunners en dealers, zodat zij niet op jonge leeftijd al worden meegezogen in
drugshandel en -gebruik;
• het verstoren van de infrastructuur voor de productie en logistiek van drugshandel; 
• de aanpak van netwerken, criminogene systemen en o.a. de facilitators daarbinnen 
(bijvoorbeeld door het aanpakken van louche autoverhuurbedrijven); en
• het meer en beter samenbrengen van informatie en nagaan welke werkwijzen het
meeste effect hebben. 
• het afpakken waar mogelijk van crimineel vermogen.

Radicalisering 
De gemeente Rotterdam kent een Meld- en Adviespunt Radicalisering. Dit meldpunt 
komt in actie als er signalen zijn van radicalisering. De meeste signalen pakken wij op
met bestaande behandelingen en begeleiding binnen de gemeentelijke organisatie.
Bijvoorbeeld met bemoeienis van DOSA en/of  het Jongerenloket. Als het nodig is, zetten
wij meldingen door naar de politie. Bij zwaardere zaken, bijvoorbeeld bij een melding van
ideologisch gedreven radicalisme in combinatie met psychiatrische problematiek, maken
wij gebruik van een expertgroep radicalisering. Hierin zitten specialisten die door hun
combinatie van kennis, vaardigheden en contact met de doelgroep in staat zijn om 
daadwerkelijk veranderingen te realiseren. Hiernaast blijven we in Rotterdam inzetten 
op preventie. Dit doen we onder andere door het tegengaan van voedingsbodems voor
radicalisering door integratie, weerbaarheid en het voorkomen van polarisatie.

Wij hebben netwerken in- en contacten met maatschappelijke organisaties, waaronder
moskeebesturen, zelforganisaties en jongerenwerkers. In de praktijk komen veel van 
onze meldingen vanuit ons maatschappelijke netwerk zoals (zelf)organisaties en 
sleutelpersonen. 

Naast het doorgeven van signalen, speelt dit netwerk een belangrijke rol bij de-radicali-
sering. Door dit netwerk krijgen wij met name toegang tot de vaak moeilijk bereikbare
groepen of  leden van die groepen. Wij bieden medewerkers uit dit netwerk trainingen 
aan voor het (sneller) signaleren van radicalisering.
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Culturele verschillen
Het hebben van een andere culturele achtergrond kan het moeilijker maken om goed
mee te komen in onze samenleving. Door wederzijds onbegrip, veroorzaakt door cultuur-
verschillen, is het soms moeilijk om deze groepen goed te bereiken. Daarom hebben 
wij voor deze groepen specifieke aandacht. Wij maken contact met gemeenschappen 
met verschillende culturele achtergronden. Dit doen wij door continu te bouwen aan 
netwerken van sleutelfiguren en zelforganisaties. Wij betrekken hen bij het bespreekbaar
maken van- en het zelf  vanuit eigen kracht oplossen van problemen. 
Door in de haarvaten van de stad te zitten, hebben wij een stevige informatiepositie en
krijgen wij snel te horen wat er speelt. Wij ondersteunen als daar behoefte aan is en 
grijpen in als dat noodzakelijk is, zoals bij criminaliteit en overlast.

Wij hebben verstand van omgaan met deze groepen. Wij brengen kennis over en 
trainen professionals in hoe zij om kunnen gaan met culturele diversiteit. Zo kunnen 
zij effectiever zijn in het voorkomen van problemen bij deze groepen. Daarnaast 
bespreken wij met deze gemeenschappen hoe zij hun eigen kracht kunnen benutten 
en hun verantwoordelijkheid kunnen nemen. Wij benutten positieve rolmodellen om 
sociaal isolement te voorkomen en participatie te stimuleren. Hierdoor nemen risico’s 
op afglijden naar criminaliteit af. 

EU-arbeidsmigranten
De werkwijze, gericht op netwerken, zetten wij op dit moment ook in op de te verwachten
toestroom van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europese landen. Een deel van 
de arbeidsmigranten vestigen zich vooral in kwetsbare wijken, omdat zich daar het 
grootste aanbod goedkope huurwoningen in de particuliere sector bevindt. Door het 
lage opleidingsniveau en het gebrek aan beheersing van de Nederlandse taal en kennis
van de Nederlandse wet- en regelgeving, lopen zij een groter risico op overlastsituaties en
kleine criminaliteit. Ook is er zorg over het (onverzekerd) beroep doen op de Nederlandse
gezondheidszorg (onder andere door verslavingsproblematiek en psychiatrische proble-
men). Stigmatisering van welwillende en kansrijke migranten uit deze landen moet worden
voorkomen door het beperken van de negatieve effecten veroorzaakt door risicovolle en
kansarme migranten. Door kennis en informatie via netwerken van professionals en 
mensen uit de doelgroep zelf  bijeen te brengen, dragen wij bij aan een snelle integratie 
in onze stad. Daarnaast zetten wij in op het voorkómen en bestrijden van overlast in het
publieke domein, overlast in en vanuit panden, kleine criminaliteit en georganiseerde 
criminaliteit. Wij hebben aandacht voor het risico op uitbuiting van deze kwetsbare groep.
Deze inzet vormt onderdeel van het lopende programma EU- arbeidsmigratie.
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Maatschappelijke opvang
Door het Plan van Aanpak Maatschappelijke Opvang is het de afgelopen tien jaar gelukt
om dak- en thuislozen van straat te halen en hulp te geven. Hiermee is de veiligheids-
beleving sterk toegenomen en zijn dak- en thuislozen uit het straatbeeld verdwenen. Door
de economische crisis, diverse Rijksmaatregelen en de komst van nieuwe doelgroepen,
neemt de druk op de maatschappelijke opvang en de kwetsbare wijken behoorlijk toe.
Daarnaast wordt er bezuinigd op de voorzieningen voor mensen met een psychiatrische
aandoening. Hierdoor blijven zij langer thuis wonen. Ook dit zorgt voor extra druk op de
wijk. Waakzaamheid is en blijft geboden. Daarom houden wij scherp in de gaten of  deze
wijken de ontstane druk nog aan kunnen. Dit doen wij door het werken in wijkteams en
het creëren van stut- en steunstructuren in de wijk. Investeren in preventie en in doorstro-
ming binnen- en een beheersbare uitstroom uit zorginstellingen, is daarbij noodzakelijk.
Voorkomen moet worden dat personen, die dat niet aankunnen weer zelfstandig moeten
gaan wonen. Hierdoor kan de onveiligheid en de woonoverlast in wijken weer toenemen. 

• Wij verstoren de infrastructuur voor de productie en logistiek van drugshandel.
• Wij hebben aandacht voor broertjes en zusjes van drugscriminelen, zodat voor hen
de verleiding kleiner wordt om te kiezen voor een criminele carrière.

• Wij voorkomen stigmatisering van arbeidsmigranten, door de negatieve effecten van
risicovolle en kansarme migranten zo veel en zo vroeg mogelijk te beperken.

• Wij volgen alert of  wijken de druk van kwetsbare personen uit de maatschappelijke
opvang aan kunnen. Als dit niet het geval is, treffen wij maatregelen.
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9 Jeugd
De aanpak van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit vindt plaats vanuit het programma
‘Grenzen stellen, richting geven’. Dit programma loopt door tot en met 2015 en vormt
het sluitstuk van de programma’s in Rotterdam die gericht zijn op het investeren in 
de toekomst van kinderen en jongeren. Dit doen we door duidelijk grenzen te stellen
waar hangen op straat uitloopt op overlast of crimineel gedrag. Met preventieve maat-
regelen zorgen we ervoor dat er minder aanwas is van jongeren die problemen geven.
De aanpak vanuit ‘Grenzen stellen, richting geven’ is vormgegeven langs drie lijnen: 
de gebiedsgerichte, de groepsgerichte en de persoonsgerichte aanpak. 

De gebiedsgerichte aanpak richt zich op hotspots in de stad waar jeugdoverlast het grootst 
is. Op de hotspots, waar de problematiek om extra capaciteit, deskundigheid en handhaving
vraagt, zetten we het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) en de jeugdhandhavers van
Stadsbeheer in (voorheen straatcoaches). Het STJ en de jeugdhandhavers vormen een
extra inzet bovenop het jongerenwerk in de wijk. Doel is dat het aantal meldingen jeugd-
overlast op hotspots na 1 jaar met 25% is gedaald ten opzichte van het startmoment.

Met de groepsgerichte aanpak pakken we problematische jeugdgroepen aan volgens de
Beke-methodiek. De inzet op jeugdgroepen gebeurt in een zo vroeg mogelijk stadium. Zo
wordt voorkomen dat het gedrag van deze jongeren zich doorontwikkeld tot zwaar overlast-
gevend of  crimineel. Samen met politie en Openbaar Ministerie verscherpen we de inzet
van de Beke-methodiek en passen we deze aan wanneer het veranderende gedrag van
jeugdgroepen daarom vraagt. Elke jeugdgroep krijgt een gericht plan van aanpak waarbij zo
scherp mogelijk wordt gestuurd op het verzamelen van de benodigde informatie. De formele
start en afsluiting van de aanpak van een jeugdgroep vindt plaats in de stedelijke driehoek.

De persoonsgerichte aanpak heeft het uitgangspunt ‘vastpakken en niet meer loslaten’. 
De meest criminele jongeren vanaf  12 jaar, de kopstukken, krijgen een aanpak in het
Veiligheidshuis. We laten daarbij de grens van 18 jaar los – met name de risicovolle groep
van jongvolwassenen (18 t/m 23 jaar) krijgt een plaats in de kopstukken-aanpak. De per-
soonsgerichte aanpak van een kopstuk bestaat in de eerste plaats uit grenzen stellen door
inzet van strafrecht, civielrecht én bestuursrecht. Daarnaast krijgen de jongere en het gezin 
de noodzakelijke hulpverlening om probleemgedrag in de toekomst te voorkomen. Blijken
reguliere middelen niet toereikend, dan volgt extra inzet met bijvoorbeeld intensief  case-
management. Ook nemen we de gezinssituatie van elk kopstuk onder de loep om zo een
inschatting te maken van de risicofactoren voor broertjes en zusjes (zie kader).
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In de komende jaren brengen we de recidive van de kopstukken in beeld. De ambitie is te
achterhalen wat echt nodig is om de recidive terug te dringen. We willen meer weten over
wat de beïnvloedende factoren zijn voor gedragsverandering bij criminele jongeren en op
welke manier we de weerbaarheid van jongeren zelf  kunnen verhogen.

In 2015 evalueren we de voortgang in de aanpak vanuit het programma ‘Grenzen stellen,
richting geven’. Met deze evaluatie en met een analyse van de dan bestaande proble-
matiek scherpen we de aanpak en doelstellingen aan, samen met politie, Openbaar
Ministerie en het Veiligheidshuis. Daarnaast volgen we nauwgezet de uitwerking van de
decentralisatie jeugdzorg. Met de overgang van jeugdzorg naar de gemeente organiseren
we de zorg rond jongeren effectiever en dichterbij. We zorgen ervoor dat de nu in ontwik-
keling zijnde wijkteams jeugd & gezin straks ook goed zijn aangesloten bij de aanpak van
criminele jongeren en gezinnen. 

Broertjes en zusjes aanpak
Slecht voorbeeldgedrag doet volgen. Bijvoorbeeld het negatieve en criminele gedrag 
van een oudere broer of  zus. Dit blijkt een enorme risicofactor en jonge kinderen uit 
het gezin glijden eerder af  richting criminaliteit dan wanneer hier geen sprake van is.
Daarnaast is een goede ouder-kind relatie essentieel. Met de broertjes en zusjes 
aanpak willen we crimineel gedrag voorkomen door in een vroegtijdig stadium hulp te
bieden. Nieuw is dat de aanleiding voor deze hulp aan een broer, zus of  ouders het 
plegen van een strafbaar feit door een ander gezinslid is.

'Alleen jij bepaalt wie je bent'
In het project 'Alleen jij bepaalt wie je bent' werken wij samen met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie, sportclubs en scholen op het snijvlak van het veiligheidsbeleid 
en sport vanuit een preventieve gedachte. Topsporters zoals Soufiane Touzani zijn 
ambassadeur. Zij brengen met sportclinics op scholen jongeren voor wie sport geen 
vanzelfsprekende vrijetijdsbesteding is, letterlijk in beweging. Samen sporten brengt 
structuur en discipline, geeft zelfvertrouwen, en draagt er op een positieve manier aan 
bij dat jongeren het beste uit zichzelf  halen en op het rechte pad blijven.

36

DVCahierVproject_Cahier10  25-11-13  12:04  Pagina 36



Jongeren met een licht verstandelijke beperking
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn sterk oververtegenwoordigd 
in het (jeugd)strafrecht, terwijl zij in de vrijwillige hulpverlening ondervertegenwoordigd
blijven. Dit komt door meerdere factoren. Zij zijn makkelijk beïnvloedbaar, hebben vaak
psychische problemen en krijgen vaak onvoldoende steun van hun ouders. Zij hebben
vaker een weinig zinvolle invulling van hun vrije tijd en zoeken hun zelfrespect dikwijls 
op straat. Andere risicofactoren zijn het wonen in een slechte buurt en familieleden, die
crimineel gedrag vertonen. 
Rotterdam is één van de steden waar een landelijke pilot vroegsignalering bij jongeren
met een licht verstandelijke beperking-problematiek bij migrantengezinnen start. In deze
pilot proberen wij deze groep eerder te bereiken met vrijwillige hulpverlening, zodat de
oververtegenwoordiging in het (jeugd)strafrecht afneemt.
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• Alle criminele, hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen in Rotterdam worden
aangepakt. 
• Van alle overlastgevende en hinderlijke groepen krijgen de sleutelfiguren een 
aanpak om te voorkomen dat criminele groepen ontstaan.
• De meest criminele jongeren (kopstukken) worden in het Veiligheidshuis 
aangepakt. 
• Bij criminele jongeren die via het veiligheidshuis worden besproken, worden in de
veroordeling waar mogelijk voorwaarden gesteld. 
• De oververtegenwoordiging van personen met een licht verstandelijke handicap in
het (jeugd)strafrecht neemt af.

Laatste kans aanpak
We experimenteren met een aanpak op het doorbreken van het negatieve gedrag van 
jongeren door het netwerk rondom een jongere (onder andere familie, vrienden, docenten)
te activeren en de jongere te helpen zijn gedrag en problemen op te lossen. In een sessie
confronteert het netwerk rond een jongere hem of haar met zijn of haar gedrag en de
effecten hiervan. Daarnaast krijgt de jongere uit zijn of haar netwerk een mentor aan-
gewezen. De mentor motiveert, stimuleert en begeleidt deze jongere bij de aanpak van
zijn problemen en het bewandelen van ‘het rechte pad’.
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10 Brand- en industriële veiligheid

Rotterdammers zijn zich steeds meer bewust van het belang van de veiligheid 
van de industriële omgeving voor het eigen woongebied. 

De gemeente heeft daarom samen met de milieudienst DCMR en de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond afspraken gemaakt over fysieke veiligheid: op welke wijze de regels
voor brandveiligheid en industriële veiligheid zo goed mogelijk worden toegepast en 
gecontroleerd. De gemeente krijgt de komende jaren niet meer geld. Nieuwe incidenten
leveren daarentegen wel vaak extra nieuwe regels op. De crisis zorgt er voor dat bedrijven
met nadruk kijken naar welke maatregelen noodzakelijk zijn en welke niet.
Veiligheidsafwegingen moeten concurreren met economische belangen. Bij het opstellen
van meer regels is de kans dat bedrijven pas ingrijpen als de overheid hard aan de bel
trekt. De overheid kan echter niet 100% controleren op het naleven van de regels. Risico’s
bouwen zich hierdoor op. 

De komende jaren ligt de nadruk dus op de verantwoordelijkheid die burgers en onder-
nemers hebben voor de veiligheid in hun huizen en bedrijven. Wij bieden duidelijke 
informatie aan over hoe zij incidenten kunnen voorkomen. Ook maken wij mensen 
bewust van mogelijke gevolgen als ze brand- en milieuonveilige situaties laten voort-
duren. Om meer aandacht te geven aan brandpreventie, start de brandweer met een 
pilot “wijkbrandweer”. 

Bedrijven zijn zelf  verantwoordelijk voor de veiligheid van hun activiteiten voor hun 
omgeving. Wij willen dat Rotterdammers meer inzicht krijgen in de veiligheid van 
bedrijven. Daarom worden de komende jaren meer gegevens openbaar gemaakt. 
Hierdoor kunnen bewoners zich beter informeren. Wij zijn hiermee gestart met incident-
meldingen in de haven: de zogenaamde CIN-meldingen. Deze meldingen zijn te vinden 
op www.rijnmondveilig.nl. In de Rotterdamse haven is het Havenbedrijf  bezig met een 
port safety index. In de stad onderzoeken wij of  de inspectieresultaten voor brandveiligheid
openbaar kunnen worden gemaakt. Bijvoorbeeld van locaties waar mensen blijven slapen
of niet-zelf  redzame mensen verblijven, zoals kinderdagverblijven en scholen. Zo kunnen
Rotterdammers zichzelf  vragen stellen over onveilige situaties en kunnen bedrijven die
goed bezig zijn dit duidelijk maken.
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www.rijnmondveilig.nl
Tijdens incidenten is het vaak lastig om in de wirwar van alle mediaberichtgeving
betrouwbare informatie te vinden. De website www.rijnmondveilig.nl biedt één plek waar
alle informatie van brandweer, politie, ambulancedienst, 112-meldkamer en gemeente
over incidenten, rampen en crises 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar is.

Op www.rijnmondveilig.nl staan actuele informatie en updates over grote en kleine 
incidenten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een brand in een wijk, een asbest-
verontreiniging, een stroomstoring, of  een groot verkeersongeval. Naast incidenten 
is hier informatie te vinden over veiligheid in de regio Rotterdam-Rijnmond.

Bij grote incidenten of  rampen, waarbij er direct gevaar is voor de omgeving, alarmeert 
www.rijnmondveilig.nl iedereen die zich heeft aangemeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
een wolk met giftige stoffen, een dreigende overstroming of  een besmetting van het
drinkwater. In de alarmberichten lees je de instructies van de hulpdiensten, bijvoorbeeld
‘sluit deuren en ramen’ of  ‘drink geen water uit de kraan’. 

Wijkbrandweer
Naast de wijkagent kent Rotterdam sinds kort de wijkbrandweerman. In IJsselmonde
loopt een pilot waar een brandweerman deze taak uitvoert. Afgelopen jaar heeft de
brandweer veiligheidschecks bij bewoners uitgevoerd. Bewoners vonden het prettig dat
de brandweer tips gaf  en samenwerkte met bewoners en ondernemers in de wijk. De
komende jaren geven wij nog meer aandacht aan preventie zodat mensen zich bewuster
zijn van brandveiligheid. Zo kunnen gevaarlijke situaties worden voorkomen. En minder
branden betekent minder schade, zowel materieel als emotioneel.

• Gegevens over de brandveiligheid van bedrijven worden openbaar gemaakt.
• Er is meer aandacht voor preventie. Bewoners en ondernemers worden voorgelicht

over wat zij zelf  kunnen bijdragen aan brandveiligheid.
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11 Financiën en risico’s

Voor de looptijd van het programma #Veilig010 is er jaarlijks circa 27 miljoen
beschikbaar voor de veiligheidsaanpak.  

De veiligheidsaanpak in dit plan geldt bij gelijkblijvende omstandigheden en budgetten. 
Op dit moment zijn er drie risico’s te benoemen, die de gelijkblijvende omstandigheden en
budgetten bedreigen:

1. Bezuinigingen op justitie
De landelijke overheid bezuinigt veel op justitie. Deze ontwikkeling houden wij in de
gaten omdat het gevolgen kan hebben voor de rechterlijke vervolging en bestraffing
van criminelen of  overlastgevers.

2. Minder geld voor woningonderhoud
Eigenaren van woningen, woningcorporaties en de gemeente hebben minder geld 
voor het onderhoud van woningen. Dit betekent een groter risico op verloedering van
de woningvoorraad. Dat is weer van invloed op het straatbeeld en de manier waarop
mensen hun buurt beleven. Deze ontwikkeling houdt onze aandacht.

3. Taken van het rijk naar de gemeenten.
De gemeente krijgt een aantal nieuwe taken, dat eerder door anderen werd uitgevoerd.
Het gaat dan om de decentralisatie van de jeugdzorg, onderdelen van de AWBZ en 
de participatiewet. Hierdoor krijgen wij meer kansen om jeugd, zorg en werk beter te
organiseren. Aan de andere kant krijgen wij veel minder geld dan het rijk had om 
deze taken uit te voeren. Ook hier blijven wij alert op eventuele consequenties voor 
de veiligheid. Indien nodig volgen er beleidsaanpassingen.

Vanaf  20 maart 2014 houden de deelgemeenten op te bestaan. Maar deelgemeenten
hebben ook budget op het terrein van veiligheid. Deze budgetten worden opgenomen in
de stedelijke begroting. Daarnaast dragen meerdere organisaties bij aan de veiligheids-
aanpak in Rotterdam. Zij hebben ieder hun eigen begroting.
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