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Vooraf 
 

 

Veiligheid heb je niet zomaar – dat moet je verdienen, je moet het onderhouden, je moet opletten en 

ingrijpen. Je moet het ook samen doen – het veiligheidsdomein is te complex voor solisten. Er zijn te 

veel wisselwerkingen: aan de voorkant kun je ‘tegenhouden’, ‘voorkomen’ – en aan de achterkant 

moet je die preventie juist inspireren. Samen dus, met de veiligheidspartners, met flankerend sociaal, 

economisch en ruimtelijk beleid. Met onze maatschappelijke partners – bewoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties. Zijn die laatsten het belangrijkst? Misschien. Ze zijn in elk geval 

doorslaggevend voor een duurzame, veerkrachtige veiligheid – een veiligheid die weerbaar is, 

overleeft, zichzelf opnieuw uitvindt. Daar zetten we op in.  

 

Dit nieuwe Integrale Veiligheidsplan ’s-Hertogenbosch 2015-2018 (IVP) bevat ons integrale 

veiligheidsbeleid voor de komende jaren. We geven aan waar onze focus ligt, hoe we daar ‘integraal’ 

aan werken, met welke partners. Ons beleid dekt het integrale veiligheidsterrein – zowel sociale als 

fysieke veiligheid. We denken integraal, vanuit alle schakels van de veiligheidsketen. 

 

Ons uitgangspunt voor dit nieuwe IVP is: terreinwinst consolideren en die thema’s prioriteren waar 

verbetering mogelijk èn nodig is. Dit betekent onder meer dat we extra aandacht schenken aan  

sociale overlast (overlast jeugd/omwonenden), alcohol- en drugsoverlast en (huiselijk) geweld. De 

vooruitgang die de afgelopen jaren is geboekt op bijvoorbeeld de onderwerpen vermogensdelicten 

(woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, (winkel)diefstal), vernieling en vervuiling, consolideren 

we. Maar we blijven uiteraard inzetten op verbetering.  

 

We baseren deze keuzes op de Veiligheidsanalyse 2013 (crtl + klik hier voor rapport en samenvatting) 

en de Veiligheidsmonitor 2014 (ctrl + klik hier voor rapport).  

In 2010 werd bepaald dat alle wijken in 2014 een veiligheidsindex van minimaal 18,4 moeten behalen  

(Coalitieakkoord 2009). Dat is in 2013 al in tien van de twaalf wijken gelukt, zo blijkt uit de 

Veiligheidsmonitor 2014. Alleen Noord (18,0) en Binnenstad (17,0) voldoen nog niet aan de 

coalitiedoelstelling. Ook hier zijn echter grote verbeteringen ten opzichte van 2008 gemeten. In 

binnenstad werd zelfs een sprong gemaakt van 2,6 punten. Deze twee wijken worden wederom 

geprioriteerd. De overige prioriteringen hangen af van de buurt- wijkmonitor en eventueel van het 

nieuwe coalitieakkoord. 

 

Het IVP 2015-2018 bevat ten opzichte van het vorige IVP de volgende nieuwe elementen: 

 Een expliciete strategische visie op het Bossche veiligheidsbeleid 

 Een beleidsmatige uitwerking per thema 

 Een selectieve prioritering van thema’s 

 Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit 

 Transities in het sociale domein 

 Crisisbeheersing 

 Brandveiligheid 

 Externe veiligheid 

 Bovenlokale samenwerking 

 

 

 

 

file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/7.%20IVP/Veiligheidsanalyse/20131218%20Rapportage%20Integrale%20veiligheidsanalyse%20december%202013.pdf
file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/7.%20IVP/Veiligheidsanalyse/20131210%20Samenvatting%20Rapportage%20Integrale%20veiligheidsanalyse%20december%202013.pdf
file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/14.%20CIJFERS/VEILIGHEIDSMONITOR/2014/Rapportage%20Veiligheidsmonitor%2020140414.pdf
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Het IVP met een looptijd van 4 jaar, wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen, die door het college van 

burgemeester en wethouders worden vastgesteld en onder verantwoordelijkheid van het college 

worden uitgevoerd. De raad wordt het ene jaar geïnformeerd door middel van de tweejaarlijkse 

Veiligheidsmonitor en het andere jaar met een raadsinformatiebrief, waarin wordt gerapporteerd over 

de stand van zaken van het veiligheidsbeleid. Daarnaast is er uiteraard de algemene (jaarlijkse) 

gemeentebegroting en het jaarverslag. 

 

Deze nota is in samenwerking met interne en externe partners tot stand gekomen. Dat past bij ons 

motto zoals hierboven geschetst, samen te vatten als: ‘samen sterk, samen sterker'. We hopen en 

verwachten dat deze achtergrond de gezamenlijkheid en effectiviteit van de aanpak ten goede komt.   

 

Leeswijzer 

In het eerste hoofdstuk van deze nota blikken we kort terug op de aanpak van afgelopen jaren, 

schetsen we waar die ons heeft gebracht. In hoofdstuk 2 formuleren we onze ambitie: wat willen we 

bereikt hebben in 2018? Hoofdstuk 3 bevat onze strategie, ons ‘strijdplan’: vanuit welke 

uitgangspunten gaan we te werk? In hoofdstuk 4 werken we onze prioritaire thema’s uit en in 

hoofdstuk 5 overige belangrijke thema’s. En in hoofdstuk 6 gaan we in op de coördinatie en de 

beleidscyclus.  

 

Onze prioriteiten zijn de thema’s waarop we in komende jaren stappen willen zetten – op deze 

thema’s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de aanpak en gaan daarbij 

innoverend te werk. Onze ‘overige thema’s’ zijn eveneens van strategisch belang maar behoeven 

geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Ze hebben een going concern-karakter.      

   

Onze ambitie (hoofdstuk 2) en ons strijdplan (hoofdstuk 3) vormen de grondslag voor de thematische 

uitwerking. Daarom wordt aanbevolen om van hoofdstuk 2 en 3 integraal kennis te nemen. Hoofdstuk 

4 en 5 kunnen desgewenst per thema worden gelezen. Dit verklaart ook waarom in de uitwerking per 

thema bepaalde aspecten bij herhaling worden genoemd. We willen het IVP voor de komende vier 

jaren ook de functie van naslagwerk meegeven. 

 

  

  

file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/7.%20IVP/IVP%202015-2018/Opzet%20Integraal%20Veiligheidsplan%202015-2018%20's-Hertogenbosch%20versie%20dd%2018%203%2014.pdf
file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/7.%20IVP/Veiligheidsanalyse/20131210%20Samenvatting%20Rapportage%20Integrale%20veiligheidsanalyse%20december%202013.pdf
file://pwfib1/data/bz/oov/Hula%202/7.%20IVP/Veiligheidsanalyse/20131210%20Samenvatting%20Rapportage%20Integrale%20veiligheidsanalyse%20december%202013.pdf
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1. Uitgangssituatie 
 

 

In 2010 was op belangrijke indicatoren sprake van een ongunstig veiligheidsbeeld in  

’s-Hertogenbosch. De criminaliteitscijfers (bijvoorbeeld van woninginbraak en voertuigcriminaliteit) 

waren alarmerend. In het Integraal Veiligheidsplan 2010-2014 hebben we dan ook een robuuste koers 

gekozen, met aan de ene kant enkele hoofdthema’s en aan de andere kant een gebiedsgerichte 

aanpak. Prioriteiten waren overlast, geweld en vermogensdelicten. De gebiedsgerichte aanpak 

concentreerde zich op zes wijken, waaronder Noord en West. In de loop van de beleidsperiode zijn 

daarnaast onderwerpen als jeugdgroepen en georganiseerde criminaliteit een belangrijke rol gaan 

spelen.  

 

In het vorige beleid hebben we nadrukkelijk gekozen voor meetbaarheid van het beleid: onze aanpak 

moest concrete winst in termen van veiligheidseffecten gaan opleveren. Voor de gebiedsgerichte 

aanpak hebben we gewerkt met de Veiligheidsindex (VI); dit is een samengestelde indicator die het 

‘integrale veiligheids- en leefbaarheidsniveau’ van stad en wijken laat zien. Daarnaast is voor concrete 

items gewerkt met een reeks van afzonderlijke indicatoren, waaronder incidenten woninginbraak en 

geweld en ‘ervaren’ overlast van omwonenden en van jeugdgroepen. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van dit nieuwe beleid hebben we een integrale veiligheidsanalyse 

uitgevoerd. In de rapportage over die analyse is beschreven hoe de veiligheid zich heeft ontwikkeld in 

afgelopen jaren en welke aanpak we hebben gevolgd, samen met onze partners. Recent is daarnaast 

de Veiligheidsmonitor 2014 beschikbaar gekomen.  

 

Beide onderzoeken laten zien dat onze intensieve, gemengd thematische en gebiedsgerichte aanpak 

in veel opzichten effect heeft gesorteerd. Op belangrijke onderwerpen als woninginbraak, auto-

inbraak, fietsendiefstal is veel vooruitgang is geboekt. Ook de gebiedsgerichte aanpak werpt vruchten 

af: tien van de twaalf wijken hebben nu een VI-score van tenminste 18,4 (het gestelde doel). Alleen de 

wijken Binnenstad en Noord komen lager uit. Kijken we preciezer naar de aandachtsgebieden, dan 

zien we dat vooral de buurten Hambaken, Gestelse buurt en Schutskamp wat achterblijven.   

 

 

 
 

Figuur 1.1:   Incidenten Woninginbraak per 1.000 inwoners  (BVH Politie) 

 

 

Op bepaalde onderwerpen blijkt echter nog verbetering mogelijk én nodig. Het gaat vooral om de 

onderwerpen sociale overlast, jeugdoverlast, alcohol- en drugsoverlast, geweld.  

Ook de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving) voldoet nog niet aan het doel dat we ons gesteld 

hebben. Op sommige plekken in onze stad wordt dreiging en intimidatie ervaren door burgers.  
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Het lijkt soms alsof we ‘terrein hebben verloren’ als overheid. De burger signaleert dit en voelt zich 

minder veilig. Ook in het uitgaansgebied hebben we nog niet het veiligheidsgevoel bereikt dat we 

ambiëren.    

 

 
 

Figuur 1.2:  % Veel overlast van Rondhangende jongeren  (Veiligheidsmonitor CBS/landelijk) 

 

 

 
 

Figuur 1.3:   Incidenten Bedreiging per 1.000 inwoners  (BVH Politie) 

 

 

Onderwerpen als zakkenrollerij en straatroof trekken daarnaast de aandacht – het aantal gevallen van  

zakkenrollerij stijgt. En we zien dat auto-inbraak – waarop veel winst is geboekt – ook weer wat 

toeneemt in 2013. Op het verschijnsel ‘ondermijnende criminaliteit’ hebben we stevig ingezet, onder 

meer in B5-verband, maar het blijkt hardnekkig. Sprake is van stevig verankerde criminele structuren. 

 

Ofwel: we komen ‘van ver’, en zijn reeds ver gekomen – maar we zijn er nog niet. We moeten de winst 

die we behaald hebben, vasthouden, en daarnaast intensiveren op thema’s waar we bedreigingen 

(blijven) zien.      

 

Een paar highlights uit onze aanpak van de afgelopen jaren. We hebben sets van maatregelen 

ingezet op delicten zoals woninginbraak, autokraak, fietsendiefstal. En daarbij samengewerkt – ook 

met woningcorporaties – binnen bijvoorbeeld de Taskforce Woninginbraak. Op plekken, in buurten 

waar we verschillende bedreigingen signaleerden, hebben we situaties ‘genormaliseerd’ via inzet van 

interventieteams en integrale handhavingsacties. We hebben de persoonsgerichte aanpak op nieuwe 

leest geschoeid – werken nu met de Casus Op Maat-methodiek in het Veiligheidshuis. In B5-verband 

hebben we impulsen gegeven aan de aanpak van de georganiseerde criminaliteit (Taskforce B5).  

We hebben onze jeugdgroepenaanpak vernieuwd, straatcoaches en buurtouder-teams ingezet, 

samen met instellingen het project School en Veiligheid geïmplementeerd.  
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Meer ‘overstijgende’ werkwijzen waren bijvoorbeeld de Schone en Veilige Wijken-aanpak en 

samenwerking met ondernemers binnen de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan en het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Voor versterking van bewonersbetrokkenheid werken we met buurtinformatienetwerken 

(BIN’s); deze zijn stedelijk uitgerold, met en door bewoners.  

 

Natuurlijk is onze aanpak op allerlei aspecten in ‘doorontwikkeling’ – we staan niet stil, scherpen aan 

waar nodig. Zo vernieuwen we momenteel zowel de persoonsgerichte aanpak als de aanpak van 

jeugdgroepen. We werken aan een bestendige integrale handhavingsmodus. En we zetten stappen 

voor de realisatie van een zogeheten ‘C3’. Dit doen we op het schaalniveau van De Meierij.  

 

Preciezer over deze ‘C3’-ontwikkeling: we brengen het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg 

(CvTB), het Veiligheidshuis en onderdelen van Bureau nazorg ex-gedetineerden onder in één 

Centrum voor Complexe Casuïstiek (‘C3’). Dit heeft tot doel de ketenaanpakken voor specifieke 

doelgroepen te integreren tot één aanpak. Dat ook vanuit het idee ‘een gezin, een plan, een 

regisseur’. Met de integratie van het CvTB, het Veiligheidshuis en onderdelen van Bureau Nazorg ex-

gedetineerden, is het ook mogelijk om dwang en drang maatregelen in combinatie met zorg effectiever 

in te zetten bij de aanpak van complexe casuïstiek. 
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2. Onze veiligheid in 2018 
 

 

We willen verder in komende jaren, verder op het pad van groeiende veiligheid. We hebben al veel 

bereikt, zagen we hiervoor, maar we zijn er nog niet. Het bereikte resultaat blijkt soms fragiel. Er doen 

zich nieuwe bedreigingen voor die we van een passende aanpak moeten voorzien. En op sommige 

thema’s hebben we onze doelen nog niet bereikt. 

 

Terreinwinst die geboekt is, moeten we vasthouden. Op thema’s waar verbetering mogelijk én nodig 

is, willen we stappen zetten. Het gaat daarbij vooral om onze prioritaire thema’s. Op basis van de 

uitgevoerde veiligheidsanalyse hebben we vastgesteld welke thema’s die status moeten hebben.  

 

Onze prioriteiten: 

 

o Veilige wijk. Elke Bosschenaar moet zich ‘goed‘ voelen in zijn buurt of wijk, in zijn alledaagse 

woon- en leefomgeving. Dat wil zeggen: onbedreigd, niet geïntimideerd, niet gehinderd door 

(zware) overlast van de omgeving. ‘Veilig’ dus. Verschijnselen die daar haaks op staan, pakken 

we aan. Denk aan intimidatie en ‘patsersgedrag’, bedreiging en andere vormen van geweld, zware 

woonoverlast, handhavingsknelpunten (voorheen ‘vrijplaatsen’), alcohol- en drugsoverlast. 

 

o Aanpak van Vermogens-/veelplegerscriminaliteit. We blijven alert op de benodigde  

verbeteringen van onze aanpak van woninginbraak, auto-inbraak en andere vormen van 

vermogens- en veelplegerscriminaliteit. We voeren een effectieve persoons- en gebiedsgerichte 

aanpak samen met onze partners.      

 

o Problematische jeugd en jeugdgroepen. We investeren meest effectief in onze toekomst, ook 

onze toekomstige veiligheid, door samen met onze partners jeugdoverlast- en criminaliteit te 

voorkomen dan wel aan te pakken. We richten ons zowel op groepen als individuen.       

 

o Verdere versteviging van veiligheid rond uitgaan en evenementen. Onze uitgaansvoorzieningen 

en ons evenementenaanbod vormen cruciale kwaliteiten van onze stad. We blijven de 

randvoorwaarden creëren, waar nodig verbeteren voor Veilig uitgaan en veilige evenementen. 

 

o We geven de Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit zo weinig mogelijk kans, verstoren 

de criminele industrie zo effectief mogelijk. Het betreft deels onzichtbare vormen van criminaliteit, 

die echter in nauw verband staan met zichtbare vormen van criminaliteit. Per saldo betreft het 

verschijnselen die meest bedreigend zijn voor de integriteit van onze samenleving.       

 

Het tweede en derde genoemde thema zien wij als verbijzonderpunten van het eerste thema: Veilige 

wijk. We voeren ze als ‘1a’ en ‘b’ op. Deze positionering benadrukt deze samenhang maar ook het 

‘eigenstandige’ belang van de thema’s. Zodoende hebben wij drie centrale prioriteiten: Veilige wijk, 

Veilig uitgaan en veilige evenementen en Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit.  

 

Op deze prioritaire thema’s willen we verdere vooruitgang boeken in de komende jaren. Het 

veiligheidsniveau kan en moet beter. In hoofdstuk 4 zetten we uiteen hoe we daarbij te werk gaan, wat 

de hoofdlijnen van onze aanpak zijn. Ook specificeren we het veiligheidsniveau dat we ambiëren voor 

2018, welke concrete terreinwinst we nastreven voor 2018. We voeren er onze effectindicatoren en 

streefwaarden op.  
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Voor onze prioritaire thema’s werken we met effectindicatoren die daarop toegesneden zijn. 

Daarnaast hanteren we, net als in afgelopen jaren, de Veiligheidsindex (VI). Deze samengestelde 

veiligheidsindicator, met objectieve en subjectieve elementen, stelt ons in staat het veiligheidsniveau 

in meer algemene zin te bewaken, zowel op stedelijk als op wijkniveau. We monitoren de outcome van 

onze integrale aanpak met deze index en intensiveren op plekken, in buurten waar nodig. We willen 

daarbij wel een grotere nadruk gaan leggen op de objectieve meetelementen.   

    

Naast consolidatie en op onderdelen verbetering van het veiligheidsniveau, willen we ook nog iets 

anders bereiken. We stellen ons een bepaalde kwaliteit van veiligheid ten doel: in 2018 moet onze 

veiligheid ‘duurzaam en veerkrachtig’ zijn. We willen een veiligheid die weerbaar is, overleeft, zichzelf 

telkens opnieuw uitvindt. Maar: hoe meet je dat? Wanneer is dat het geval? Dat laat zich niet 

gemakkelijk met indicatoren omschrijven. Nodig is een kwalitatieve omschrijving. In hoofdstuk 4, bij de 

omschrijving van onze doelstelling per thema, gaan we ook daar op in. Hierbij echter de hoofdlijn van 

dit onderdeel van onze ambitie: 

 

We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen en signaleren dat er wordt 

opgetreden waar en zodra zich bedreigingen voordoen. Inwoners ervaren hun stad als hun eigen 

stad waar zij ‘goed’ kunnen wonen en leven, geholpen door gemeente en partners. Door deze 

objectieve en subjectieve veiligheid is er een stevige basis voor maatschappelijke participatie, kan 

onze gemeente verder ‘groeien’. De ‘kracht van de stad’ kan zich ontplooien en benut worden voor 

(ook) het veiligheidsbeleid.  

 

Dat is cruciaal: de veiligheid in ’s-Hertogenbosch zal duurzaam en veerkrachtig zijn door de 

worteling in participatie van bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties. We benutten 

de kracht van de stad. Overheid en samenleving kunnen elkaar versterken – en dat geldt zeker 

voor het veiligheidsdomein. Bewoners en ondernemers beschikken over een prima ‘natuurlijk’ 

repertoire, dat ons helpt nog meer aan de voorkant van veiligheidsproblematiek te komen. In 

bepaald opzicht moet ‘overheidsparticipatie’ misschien wel de norm zijn: de kracht en energie 

liggen in belangrijke mate bij onze maatschappelijke partners – wij faciliteren hen, bewegen mee, 

vullen aan. En zetten onze veiligheidsinstrumenten in waar nodig, heroveren terrein waar dat op 

onderdelen misschien verloren is gegaan. Deze interventies versterken weer het vertrouwen, 

‘motor’ van participatie.  
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3. Strategie 
 

 

We definiëren onze strategie. Deze lijnen keren terug in de uitwerking van de thema’s hierna. 

 

●  Samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties  

Cruciaal is een actieve rol van onze maatschappelijke partners: bewoners, ondernemers, 

maatschappelijke organisaties. Dit geldt voor elk veiligheidsthema, van woning- en bedrijfsinbraak tot 

brandveiligheid en rampenbestrijding. Risicobewustzijn, signalering, zelfredzaamheid zijn cruciale 

vormen van betrokkenheid. We implementeren echter ook actieve vormen zoals buurtpreventie en 

publiek-private samenwerking. Waar sprake is van een principiële verantwoordelijkheid van partners, 

bevorderen we dat daar invulling aan gegeven wordt. 

 

●  Eerst ons ‘huiswerk’ doen 

We geven om te beginnen onze eigen rol als overheid goed gestalte: we zetten waar nodig de 

veiligheidsinstrumenten in waar wij over beschikken, met de intensiteit die past bij de problematiek. 

Ook creëren we de benodigde ‘infrastructuur’ voor samenwerking met partners, bewoners en 

ondernemers door de toepasselijke samenwerkings- en participatieformats te implementeren. 

Zodoende bewaken we de ‘achterkant’ én organiseren het speelveld voor gezamenlijk optrekken. 

 

●  Meer ‘aan de voorkant’ komen  

We gaan consequent uit van een integrale, gemengd preventief-repressieve aanpak. Het accent ligt 

daarbij op nog meer ‘aan de voorkant’ komen, zowel bij sociale veiligheid (woninginbraak, 

jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld, Veilige Publieke Taak) als fysieke veiligheid. We leggen slimme 

verbindingen tussen preventie en repressie (denk bijvoorbeeld aan het investeren in de ‘jongere 

broertjes’ bij de systeemgerichte aanpak van een harde kern-jongeren). 

 

●  Gebieds-, persoons- en themagericht 

Onze insteek is primair vanuit de thema’s die we geprioriteerd hebben – onze belangrijke thema’s 

immers in de komende tijd. In de uitwerking zal onze aanpak op onderdelen echter ook gebieds- en/of 

persoonsgericht zijn. Dit verschilt per onderwerp – zo bevat de aanpak van het thema Veilige wijk 

onvermijdelijk gebiedsgerichte componenten, en die van Vermogens-/veelplegerscriminaliteit 

persoonsgerichte elementen. We continueren de effectieve combinatie van thematische, gebieds- en 

persoonsgerichte aanpak.    

 

●  Samen met de partners  

Het veiligheidsbeleid kent tal van raakvlakken met andere beleidsterreinen (welzijn, zorg, ruimtelijke 

ordening, economie, …). We benutten deze raakvlakken, zoeken en verzilveren ze.  

Belangrijke interne actoren zijn Openbare Orde en Veiligheid (OOV), Wijkmanagement, Stadstoezicht, 

Maatschappelijke Ontwikkeling, Economische Zaken. We zetten in op ‘samen sterk, samen sterker’, 

waarbij ieder in zijn kracht staat. Dit is ook de lijn richting onze externe partners: 

gemeenschappelijkheid wat betreft doelen, wederzijdse aanvulling en versterking wat betreft 

instrumenten. Belangrijke externe partners zijn natuurlijk onze kernpartners politie, Openbaar 

Ministerie, Veiligheidsregio Brabant-Noord, Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Maar ook instellingen 

en woningcorporaties hebben een belangrijke rol in de aanpak. En we werken samen met andere 

gemeenten binnen de regio. 
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●  Samenwerking met andere gemeenten   

Op meerdere fronten werken wij bovenlokaal ambtelijk samen. Het gaat onder meer om de 

samenwerking in het verband van de G32 (diverse werkgroepen), de ‘G4 plus’ (prostitutiebeleid), 

Taskforce Ondermijnende criminaliteit, de B5 (overleg directeuren veiligheid), Stuurploeg Oost-

Brabant, Ambtelijk IV-overleg Oost-Brabant, Bestuurlijke werkgroep Bibob Oost-Brabant (secretariaat 

OOV), Expertgroepen bevolkingszorg.  

 
●  Aanpak op adequate schaalniveaus  

We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is – gezien de aard van het probleem of  

vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking. Aanpak kan plaatshebben op het niveau 

van buurt, wijk, gemeente, District ‘s-Hertogenbosch, Eenheid Oost-Brabant, B5/BZ80, etc. Vaak zal 

sprake zijn van aanpak op meerdere niveaus tegelijk.  

 

●  Informatie-gestuurd  

We werken sophisticated, op basis van actuele en correcte stuurinformatie. Leggen verbanden tussen 

‘verschillende’ informatieposities. We zorgen dat we over informatie beschikken, dat we die kunnen 

delen en dat er operationeel en ‘domein-overstijgend’ voordeel mee kan worden gedaan. We brengen 

onze ‘intelligence’ op orde.  

 

●  Samenwerking met kernpartners ‘op orde’ 

Onze kernpartners Veiligheidsregio Brabant-Noord, politie en Openbaar Ministerie hebben majeure 

stelselwijzigingen achter de rug of zijn daar deels nog in verwikkeld. De nieuwe organisaties moeten 

zich ‘zetten’, met de uitdagingen van dien. In komende tijd investeren we in het ‘inregelen’ van nieuwe 

werkwijzen, patronen in de samenwerking 
 

●  Aansluiting op transities sociaal domein  

De transities in het sociale domein – decentralisatie jeugdzorg, Awbz, participatiewet – en daarbij 

behorende nieuwe werkwijzen (zoals de sociale wijkteams) hebben belangrijke raakvlakken met 

‘veiligheid’. Zo betekenen ze een kans om samen met onze partners nog meer ‘aan de voorkant’ te 

komen, dichtbij de burger, in buurten en wijken. Essentiële onderliggende vraag van de transities is 

immers: ‘Wat kunnen burgers zelf?’ Het perspectief is dan: samen versterken in de ‘nulde’ en ‘eerste 

lijn’. De decentralisatie van de jeugdzorg leidt tot een verbreding van ons ‘repertoire’ ten aanzien van 

jeugd (specifiek problematische jeugd), waardoor we integraler te werk kunnen gaan. Aan de andere 

kant kunnen de nieuwe werkwijzen complicerend zijn voor processen in het veiligheidsbeleid (zoals 

tijdige opschaling complexe casuïstiek, tijdige combinaties van zorg en ‘drang & dwang’). Ook kan 

besluitvorming rond bepaalde doelgroepen waarvoor de gemeente nu verantwoordelijk wordt, 

onverwachte repercussies in het veiligheidsdomein hebben. Kortom: er is alle belang bij om vanuit het 

veiligheidsbeleid effectief betrokken te zijn bij de transities in het sociale domein.      
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4. Prioriteiten 
 

We werken onze prioriteiten uit. We belichten de hoofdlijnen van de aanpak in de komende tijd, het 

flankerende beleid en onze doelstelling. Onze prioriteiten zijn de thema’s waarop we in komende jaren 

stappen willen zetten – op deze thema’s is verdere terreinwinst mogelijk én nodig. We intensiveren de 

aanpak, gaan daarbij innoverend te werk. Onze ‘overige thema’s’ (hoofdstuk 5) zijn eveneens van 

strategisch belang maar behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering – ze hebben een 

going concern-karakter.      

 
1.    Veilige wijk  
 

We willen dat elke inwoner van onze stad ‘veilig woont’. De buurt mag geen bedreiging zijn, 

omwonenden geen bron van (zware) overlast of intimidatie. We zien dat we hier nog terrein kunnen 

winnen: bewoners ervaren nog te veel overlast, voelen zich te vaak bedreigd. Sprake is van 

intimiderende situaties, al dan niet in relatie tot zogenaamde ‘onaantastbaren’. Alcohol- en 

drugsoverlast doen zich nog te vaak voor. Op bepaalde locaties, in bepaalde situaties is sprake van 

handhavingsknelpunten. We blijven op deze verschijnselen investeren, samen met onze partners.  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

We zetten de veiligheidsinstrumenten en -maatregelen in die bij deze fenomenen belangrijk zijn, zoals: 

integrale handhaving en interventieteamaanpak, persoonsgerichte aanpak van complexe casuïstiek, 

inzet van artikel 13b Opiumwet (‘Damocles’), toezicht in de openbare ruimte. We doen dat op de 

plekken waar het nodig is, waarbij de focus kan liggen op gebieden (wijken/buurten) maar ook op 

thema’s, panden of personen. En we doen dat gedoseerd, op het schaalniveau en met de intensiteit 

die passen bij aard en omvang van de problematiek.  

 

De inzet van onze instrumenten en –maatregelen is extra effectief doordat we te allen tijde de 

aansluiting zoeken bij flankerende preventieve, curatieve en repressieve inspanningen. Daartoe is er 

gedurige afstemming en wisselwerking met flankerende beleidsdomeinen (wijkmanagement, welzijns- 

en zorgbeleid, ruimtelijk ontwerp en beheer, toezicht en handhaving, antidiscriminatiebeleid) en met 

externe partners (politie, Openbaar Ministerie, instellingen, woningcorporaties). Er wordt voortdurend 

naar wegen gezocht om ’samen sterker’ te zijn, samen meer ‘aan de voorkant’ te komen. Zo wordt 

vanuit het veiligheidsbeleid input geleverd voor de bredere aanpak (planvorming) op wijk- en 

buurtniveau, voor gerichte inzet van toezicht en handhaving in de openbare ruimte, voor ‘veilig’ 

ontwerp en beheer van de openbare ruimte.  

 

Juist bij dit thema is de verbinding met de transities in het sociale domein cruciaal. We zijn scherp op 

de effectiviteit van de opschaling van complexe casuïstiek, de tijdigheid van combinaties van ‘zorg’ en 

‘dwang & drang’ en (breder) de veiligheidseffecten van beleidskeuzes in het sociaal domein. 

 

Cruciaal is de rol van bewoners. Bewoners zijn potentieel de meest effectieve ‘veiligheidsactoren’ op 

wijk- en buurtniveau. We kiezen onze instrumenten en –maatregelen zo dat de bewoners stevig ‘aan 

zet’ komen. Zetten het instrument communicatie, met gebruikmaking van moderne media, gericht in.   

 

Flankerend beleid  

Belangrijk flankerend beleid is het integrale handhavingsbeleid (fysiek, sociaal), zorg- en 

welzijnsbeleid vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling (‘collectieve en individuele preventie’, participatie, 

antidiscriminatie), ‘3D’ (de decentralisaties in het sociale domein), gebieds- en wijkgericht werken, 

kwaliteit openbare ruimte. 
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Doelstelling 2018 

We hebben een stevig systeem staan van signalering, melding en aanpak (inclusief ‘nazorg’) van 

intimidatie, bedreiging, zware overlast, ‘handhavingsknelpunten’. Bewoners zien dat we ingrijpen, 

voelen zich veiliger, zijn zelf actiever. Terrein dat ‘verloren’ is gegaan, hebben we herwonnen.  

 

Onze indicatoren: 

 

indicator bron waarde 

2013/2014  

doelstelling 

2018 

% ‘vaak overlast van omwonenden’ Veiligheidsmonitor 7% max. 5% 

% ‘vaak bedreiging in de eigen buurt’ Veiligheidsmonitor 3% max. 2% 

 
 
1a.   FOCUS  Vermogens-/veelplegerscriminaliteit  

 

We hebben in afgelopen jaren veel terreinwinst geboekt op verschillende vermogens- en veelplegers-

delicten. Maar we moeten alert zijn, blijven interveniëren en vernieuwen. Woning-, bedrijfs- en auto-

inbraak blijven significante fenomenen, kunnen zomaar weer in aantal toenemen. Maar het gaat ook 

om straatroof en overval, om zakkenrollerij, in de binnenstad en daarbuiten. Aard en omvang van deze 

soorten delicten zijn grillig, vragen om specifieke methoden samen met partners. We blijven de strijd 

aanbinden met deze vormen van criminaliteit, met sets van maatregelen en een solide, goed 

geborgde persoonsgerichte aanpak. We sturen wat betreft de outcome op het totaalplaatje van deze 

vormen van criminaliteit, en bepalen per jaar welke items onze focus hebben in de aanpak. Daartoe 

monitoren we de ontwikkelingen op de verschillende delict-typen. 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Ook – of misschien wel: juist – bij dit thema is de combinatie van preventie en repressie van belang.  

Voor de preventie leveren we vanuit het ‘veiligheidsdomein’ kennis, knowhow, stuurinformatie aan 

belangrijke domeinen/interne actoren zoals wijkmanagement, Openbare Orde en Veiligheid, 

stadstoezicht, inrichting & beheer – gezamenlijk implementeren wij preventiestrategieën, al dan niet 

gebiedsgericht. Bewoners, ondernemers, corporaties adviseren we over door hen te treffen 

maatregelen. En we zetten in op actieve vormen van bewonersbetrokkenheid, zoals buurtpreventie. 

Met ondernemers werken we samen binnen bijvoorbeeld het Keurmerk Veilig Ondernemen (zie 

hierna). 

 

‘Aan de achterkant’ is een zwaartepunt in onze aanpak de integrale persoonsgerichte aanpak. Die 

vernieuwen, versterken we in komende tijd, samen met onze partners: we werken toe naar een ‘Top 

X-aanpak’ voor high impact crimes/vermogenscriminaliteit. Daarbij bewaken we de wisselwerking met 

nieuwe werkwijzen in het sociale domein (als gevolg van de transities) maar ook bijvoorbeeld met de 

‘ZSM’-aanpak van het Openbaar Ministerie en het nu in ontwikkeling zijnde Centrum voor Complexe 

Casuïstiek (‘C3’). Daarnaast ondersteunen, faciliteren we waar nodig en mogelijk politie en Openbaar 

Ministerie bij de opsporing. We zetten in op versterking van de heterdaadkracht en implementeren 

vernieuwende toezichtstrategieën (zoals ‘Slim samen toezien’). 

 

We hebben oog voor dwarsverbanden met georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Er zijn 

allerlei relaties tussen zichtbare en onzichtbare vormen van criminaliteit. 
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We realiseren en onderhouden de benodigde informatiepositie voor een effectieve aanpak.  We 

investeren in onze intelligence. En in de randvoorwaarden daarvoor, zoals privacy-afspraken en 

effectief informatiebeheer.    

 

Flankerend beleid  

Belangrijk flankerend beleid is het zorg- en welzijnsbeleid vanuit Maatschappelijke Ontwikkeling 

(‘collectieve en individuele preventie’, participatie), ‘3D’, gebieds- en wijkgericht werken, inrichting en 

beheer openbare ruimte. 

 

Doelstelling 2018 

Het criminaliteitsvolume op deze delicten is duurzaam beheersbaar gemaakt. Uitbannen kan niet – 

maar met een effectieve, preventieve aanpak ‘aan de voorkant’ (ook met bewoners en ondernemers) 

in combinatie met integrale daderaanpak ‘aan de achterkant’, consolideren we de winst die eerder is 

geboekt en vergroten die op onderdelen. 

 

Onze indicatoren zijn: 

 

indicator bron waarde 

2013/2014  

doelstelling 

2018 

Slachtofferschap vermogensdelicten Veiligheidsmonitor 15 max. 13 

Incidenten veelplegerdelicten per 1.000 inw.  BVH Politie 71,5 65 

 

 
1b.   FOCUS Problematische jeugd en jeugdgroepen 

 

We zien dat jeugdoverlast een item is dat speelt in onze gemeente. Dat het aantal problematische 

jeugdgroepen nog te hoog is. Dat de integrale daderaanpak nog niet optimaal is – we zijn die aan het 

door-ontwikkelen. We zien dat er nu en dan vervelende incidenten zijn rond jeugd en jeugdgroepen, in 

het uitgaansgebied maar ook op andere plekken. Dit onderwerp vraagt nadrukkelijk onze aandacht – 

en we intensiveren er op.  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Wij richten ons zowel op individuele probleemjongeren, beschouwd in hun eigen context (‘systeem’), 

als op problematische jeugdgroepen. .       

 

Zwaartepunten vanuit het veiligheidsbeleid zijn de groepsaanpak en de integrale persoonsgerichte 

aanpak. Deze zijn beide in doorontwikkeling. De groepsaanpak zal steviger geborgd, geprotocolleerd 

worden en bijvoorbeeld ook pregnanter op het niveau van de wijken zijn werking gaan hebben. De 

persoonsgerichte aanpak wordt vernieuwd; deze ontwikkeling strekt zich uit tot de daderaanpak van 

volwassenen (zie ook hiervoor, bij thema 1a: ontwikkeling ‘Top X’-aanpak).  Andere accenten zijn 

bijvoorbeeld toezicht in de openbare ruimte en integrale handhaving op hotspots.  

 

De straatcoaches treden corrigerend op en zijn bovendien extra ogen en oren in de wijk. Continuering 

van de straatcoaches maken we afhankelijk van de resultaten van het lopende evaluatie-onderzoek 

 

We streven ernaar dat deze instrumenten en werkwijzen optimaal aansluiten op het flankerende beleid 

vanuit domeinen als jeugd, onderwijs, zorg en participatie, economie en cultuur. Samen staan we 

sterk, komen we meer ‘aan de voorkant’.  
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Belangrijke flankerende inspanningen zijn bijvoorbeeld de sociale wijkteams en de basisteams jeugd 

en gezin, jongerenaccommodaties, preventie overmatig alcohol- en drugsgebruik, het convenant 

Veilige School.        

 

We benutten de kansen die de transities in het sociale domein ook hier bieden voor het 

veiligheidsbeleid. We kunnen samen met onze partners dichter bij de bewoners zelf en zodoende 

meer aan de voorkant van problematiek komen. Daarnaast zien we ons ‘zorg- & veiligheidsrepertoire’ 

met betrekking tot jeugd lokaal aaneengesmeed door de decentralisatie van de jeugdzorg. 

 

Flankerend beleid  

Belangrijk flankerend beleid is het preventieve jeugdbeleid, zorg en participatie, horeca- en 

evenementenbeleid, onderwijs- en arbeidsmarktbeleid, economie en cultuur, wijk- en gebiedsgericht 

werken, integrale handhaving. 
 

Doelstelling 2018 

Jeugdoverlast en –criminaliteit nemen verder af, bewoners worden er minder mee geconfronteerd. 

Aan de daderkant (in zekere zin ook slachtoffer): een dusdanig sluitend systeem dat er minder 

recidive is en jonge ‘talentvolle’ daders minder kans krijgen hun talenten te ontplooien. We investeren 

in de weerbaarheid van deze jongeren, en daarmee in hun en onze toekomst.           

 

Onze indicatoren zijn: 

 

indicator bron waarde 

2013/2014  

doelstelling 

2018 

Incidenten jeugdoverlast per 1.000 inwoners  BVH Politie 8,5 7,5 

% ‘vaak overlast jeugdgroepen in eigen buurt’ Veiligheidsmonitor 14% max. 12 % 

Aantal jonge veelplegers (12-24 jaar) KLPD/politie 34 max. 30 

 

 

2.    Veilig uitgaan, veilige evenementen  
 

We beschikken over een rijk en gewaardeerd uitgaans- en evenementenaanbod. Dit brengt onze stad 

veel goeds. De keerzijde is dat er soms sprake is van overlast en geweld rond het ‘uitgaan’.  

Ook kunnen zich fysieke veiligheidsrisico’s (brandveiligheid, gevaar van verdringing) voordoen. En het 

publiek kan slachtoffer worden van delicten als straatroof en zakkenrollerij. Het veiligheidsgevoel in 

uitgaansgebied kan onder druk komen te staan – en we zien inderdaad dat we wat dat betreft nog niet 

hebben bereikt wat we eerder ambieerden.  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Vanuit het veiligheidsbeleid ligt de focus op voorkoming, beheersbaarheid, aanpak van sociale en 

fysieke onveiligheid rond uitgaan en evenementen. Uitgangspunt daarbij is de ‘kracht van de stad’: we 

vertrouwen op, geven ruimte aan het ondernemersinitiatief. Dat geldt zowel het creëren van aanbod 

as such als de majeure verantwoordelijkheid voor de veiligheidskant van uitgaan en evenementen. 

 

Als overheid nemen wij vanzelfsprekend onze verantwoordelijkheid daarin – die in feite drieledig is: (1) 

wij zetten consequent en inventief de veiligheidsinstrumenten in die ons ter beschikking staan (zoals 

crowdcontrol en verkeersregulering maar ook bijvoorbeeld gebiedsverboden en preventieve last onder 

dwangsom); (2) wij realiseren en onderhouden een effectief én efficiënt systeem van ‘reguliere’ 

procedures en processen (zoals vergunningverlening), inclusief veiligheidsaspecten en –checks; (3) 
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wij geven de infrastructuur gestalte waarbinnen ondernemers effectief gepositioneerd worden om zelf, 

gezamenlijk én samen met publieke partijen benodigde acties te entameren; dit doen wij bijvoorbeeld 

binnen het format van de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU).  

 

Wij stemmen af met onze veiligheidspartners en evalueren evenementen  In het bijzonder bewaken 

wij de effectieve betrokkenheid van de Veiligheidsregio Brabant-Noord en de politie: hun kennis en 

expertise zijn mede doorslaggevend voor een veilig uitgaans- en evenementenaanbod. 

   

Flankerend beleid  

Belangrijk flankerend beleid is het handhavingsbeleid, horeca- en evenementenbeleid, economie en 

cultuur, zorg en gezondheid, inrichting en beheer openbare ruimte, milieu/geluid.   

 

Doelstelling 2018 

Een zodanige combinatie van solide procedures inclusief veiligheidschecks, inzet van 

veiligheidsinstrumenten, samenwerking met ondernemers én initiatief en bijdragen van ondernemers 

dat de veiligheid en het veiligheidsgevoel duurzaam beheersbaar zijn. We willen dat de 

veiligheidsbeleving verbetert.    

 

Onze indicatoren zijn: 

 

indicator bron waarde 

2013/2014  

doelstelling 

2018 

geweldsincidenten tijdens uitgaansuren in het 

centrum   

BVH Politie 341 max. 300 

% ‘vaak onveilig rond uitgaansgelegenheden’ Veiligheidsmonitor 3% max. 2% 

 
 
3.     Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit 
 

Ook in onze regio, in onze gemeente zijn criminele samenwerkingsverbanden actief. Deze houden  

zich bezig met verschillende vormen van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit. Accenten zijn 

drugsvervaardiging en –handel, fraude en witwassen, mensenhandel, handhavingsknelpunten, 

‘onaantastbaren’. We hebben in afgelopen jaren intensief ingezet op deze verschijnselen, samen met 

lokale en bovenlokale partners – en zullen deze lijn voortzetten. Het gaat om stevig verankerde, 

weerbarstige verschijnselen. Onze focus ligt op hinderen, zo effectief mogelijk verstoren van de 

criminele industrie. Belangrijke invalshoeken zijn bestuurlijke weerbaarheid en risicobewustzijn 

(’awareness’).  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

We zetten de instrumenten en interventies die ons ter beschikking staan, systematisch en consequent 

in. Het betreft bijvoorbeeld de toepassing van de wet BIBOB, artikel 13b Opiumwet (‘Damocles’), 

integrale handhaving en de aanpak van handhavingsknelpunten. We zoeken permanent de 

vernieuwing, acteren inventief, ‘bewegen mee’ met en anticiperen op de criminele industrie. 

 

We streven daarbij naar een optimale afstemming met de interventies van onze veiligheidspartners: 

Openbaar Ministerie, politie, RIEC, Belastingdienst. Wij continueren, verbeteren waar nodig, de 

integrale samenwerking, hebben kennis van en ‘gevoel voor’ elkaars instrumenten en versterken 

elkaar daadwerkelijk. Deze samenwerking heeft lokaal, bovenlokaal, regionaal, bovenregionaal plaats; 

het schaalniveau wordt bepaald door de aard van de problematiek en de vereiste interventies. 
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Belangrijke verbindingen zijn er op het niveau van de B5 en, vanaf 2014, op het niveau van de ‘BZ80’ 

(- de tachtig gemeenten van Brabant en Zeeland).  

 

We versterken onze gemeente-brede aanpak op dit onderwerp door expliciet te investeren in 

‘awareness’, risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders. In verschillende geledingen van onze 

organisatie schuilen risico’s maar zeker ook mogelijkheden voor versterking van de integrale aanpak. 

        

Al met al ontstaat er zodoende een effectieve keten van partijen en interventies, waardoor de 

ondermijnende krachten in onze samenleving optimaal verstoord worden. Specifieke items waar wij 

deze integrale aanpak op richten zijn bijvoorbeeld: hennepteelt- en handel, mensenhandel, 

fraude/witwassen, ‘onaantastbaren’, handhavingsknelpunten (thema’s, personen, gebieden). 

 

Flankerend beleid  

Belangrijke flankerend beleid is handhavingsbeleid (fysiek, sociaal), economie en vestigingsbeleid, 

horeca- en evenementenbeleid, zorg en welzijn, participatie, personeels- en integriteitsbeleid. 
 

Doelstelling 2018 

We ‘keren’ de ondermijnende krachten, verstoren en hinderen die optimaal via de inzet van onze 

bestuurlijke instrumenten en daarnaast gerichte aanpak samen met onze veiligheidspartners op de 

verschillende schaalniveaus. We betrekken onze maatschappelijke partners in de aanpak.  



Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente  ‘s-Hertogenbosch   17 

5. Overige strategische thema’s 
 

 

Naast prioritaire thema’s onderscheiden we ‘overige strategische thema’s’. Dit betreft enerzijds een 

viertal veiligheidsthema’s, anderzijds enkele belangrijke, meer overstijgende werkwijzen/instrumenten 

in ons veiligheidsbeleid. We werken deze thema’s uit.  

 

 

5.1   Veiligheidsthema’s 
 

Het gaat om de volgende veiligheidsthema’s: (a)  Veilige bedrijventerreinen en winkelgebied, (b)  

Fysieke veiligheid, (c)  Huiselijk geweld, (d)  Veilige Publieke Taak. Net als bij de prioritaire thema’s 

acteren wij in de komende jaren integraal en consequent op deze veiligheidsthema’s, samen met onze 

partners. Verschil met de prioritaire thema’s is dat er geen bijzondere doorontwikkeling en/of 

intensivering van de aanpak nodig is. In essentie consolideren we het niveau van de lopende aanpak. 

Hetgeen natuurlijk niet uitsluit dat we aanscherpen op aspecten waar dat nodig is. 

 
 

a.     Veilige bedrijventerreinen en winkelgebied 
 

Bedrijventerreinen en winkelgebied vormen, net als horeca en evenementen, belangrijke kwaliteiten 

van onze gemeente. Ook hier kunnen deze echter gepaard gaan met bepaalde vormen van 

onveiligheid. Het gaat daarbij enerzijds om subjectieve onveiligheid: het veiligheidsgevoel van 

ondernemers, winkelend publiek. En anderzijds om het concreet plaatsvinden van delicten zoals 

bedrijfsinbraak, winkeldiefstal, zakkenrollerij, straatroof, overval. Ook in ’s-Hertogenbosch zien we dat 

deze negatieve kanten aan de orde zijn. We blijven daarop inzetten in komende jaren.  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Centraal in onze aanpak staat een actieve rol van ondernemers zelf: zij hebben vanuit hun 

ondernemerschap een ‘natuurlijke’ rol als het gaat om de veiligheid rond het bedrijf. Bovendien 

beschikken zij over effectieve mogelijkheden als het gaat om de voorkoming van verschillende vormen 

van onveiligheid. Ook hier is de ‘kracht van de stad’ tweeledig: enerzijds het ondernemersinitiatief als 

zodanig, anderzijds de daaraan gekoppelde verantwoordelijkheid voor het veiligheidsaspect. 

 

Om die kracht effectief aan te boren, zetten wij zelf de basis neer. We acteren samen met onze 

partners consequent en inventief op de vormen van onveiligheid en overlast die zich voordoen op 

bedrijventerreinen en in winkelgebied (zoals bedrijfsinbraak, autokraak, zakkenrollerij, …). En we 

zetten in op vormen van publiek-private samenwerking en collectieve beveiliging: we continueren onze 

faciliterende rol dienaangaande, geven de ‘infrastructuur’ gestalte waarbinnen ondernemers zelf, 

gezamenlijk én samen met publieke partijen kunnen optrekken rond veiligheidsissues.  

 

 

Vanuit het veiligheidsbeleid ligt er hier een duidelijke rol – echter in nauwe wisselwerking met 

flankerend gemeentelijk beleid, met name economisch beleid, Wij stemmen ‘economie’ en ‘veiligheid’ 

effectief op elkaar af, in een rolverdeling die past bij de strategische doelen van deze disciplines. 
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Doelstelling 2018 

Een zodanige combinatie van gerichte inzet van veiligheidsinstrumenten op bedreigingen die zich 

voordoen en samenwerking met en preventieve inspanningen van ondernemers, dat het objectieve en 

subjectieve veiligheidsniveau van een goed gehalte blijven. Uitgangspunt daarbij zijn de waarden van 

2014. We monitoren het veiligheidsbeeld in komende jaren.     

 

 
b.      Fysieke veiligheid 
 

Binnen dit thema onderscheiden we drie sub-thema’s: brandveiligheid, externe veiligheid en 

crisisbeheersing.   

 

b1.     Brandveiligheid 

 

Het aantal brandincidenten in onze gemeente is verhoudingsgewijs ‘acceptabel’: in de afgelopen jaren 

zijn er geen of nauwelijks slachtoffers te betreuren. Het ‘brandgevaar’ (de risico’s) daarentegen is wel 

relatief groot, als gevolg van factoren als het ruime horeca- en evenementenaanbod, het relatief grote 

aantal kamerverhuurpanden en de soms slechte bereikbaarheid voor de brandweer van locaties in 

onze binnenstad. Om deze redenen blijven we onverminderd inzetten op de hoofdbestanddelen van 

het ‘werken aan brandveiligheid’: (1) risicobeheersing: het voorkomen van incidenten en vooraf 

‘inperken’ van schadelijke gevolgen van incidenten; en (2) incidentbestrijding ofwel effectieve 

repressie en daarop toegesneden preparatie.  

 

Hierna werken wij, net als bij de andere veiligheidsthema’s in deze nota, de hoofdlijnen van onze 

aanpak en onze ambitie uit. Dit beleid is mede initiërend voor de vaststelling van doelen betreffende 

brandveiligheid en brandweerzorg conform het nieuwe artikel 3a van de Wet veiligheidsregio’s. De 

Veiligheidsregio Brabant-Noord zet hiervoor in 2014 een traject in gang, reikt kaders aan waarbinnen 

wij onze preciezere keuzes bepalen. Deze worden vastgelegd in het beleidsplan 2015-2018 van de 

Veiligheidsregio. NB: beleid en uitvoering zijn op grond van de Gemeenschappelijke regeling 

overgedragen aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord als afzonderlijk overheidsorgaan (‘verlengd 

lokaal bestuur’). De raad wordt krachtens de Wet veiligheidsregio’s op verschillende manieren 

betrokken bij de hoofdlijnen van beleid. De besluitvormende bevoegdheden liggen echter bij de 

Veiligheidsregio. 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Centrale actor op het terrein van brandveiligheid is aldus de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Deze 

voert belangrijke taken uit in het kader van der risicobeheersing en incidentbestrijding. De gemeente 

sluit daarvoor een dienstverleningsovereenkomst af met de Brandweer. Samen met de 

Veiligheidsregio pakken wij de uitdagingen op het terrein van brandveiligheid ferm aan.    

 

Essentieel in onze aanpak is het streven naar het nog meer voorkomen van incidenten: we willen 

daadwerkelijk ‘aan de voorkant’ van de brandveiligheid komen. Doorslaggevend daarvoor zijn 

risicobewustzijn en naleefdiscipline van de belangrijke doelgroepen: bewoners, ondernemers, 

instellingen.  

Instrumenten ter versterking van risicobewustzijn en naleefdiscipline zijn voorlichting, communicatie en 

toezicht & handhaving. Wij zetten deze instrumenten ‘risico-gestuurd’ in: we focussen op de 

inrichtingen, plekken, groepen, gebeurtenissen waar zich de grootste risico’s (‘kans x effect’) 

voordoen. Het kan gaan om bepaalde soorten kwetsbare inrichtingen (verpleeghuizen, horeca), 

bepaalde doelgroepen (studenten, senioren), bepaalde grote publieksevenementen (carnaval).  
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De precieze selectie van prioriteiten bepalen we in een vaste en kritische (jaarlijkse) cyclus. Keuzes 

leggen vast in het handhavingsprogramma van de WABO-taken.  

 

Vanuit het integrale veiligheidsbeleid bewaken en benutten we dwarsverbanden met de aanpak rond 

thema’s zoals wijkveiligheid, veiligheid in de horeca, veilige evenementen, veiligheid op 

bedrijventerreinen en integrale handhavingsacties.  

 

Tegelijk zorgen we dat de ‘achterkant’ ofwel de incidentbestrijding hoogwaardig en toereikend is. De 

Veiligheidsregio realiseert en bewaakt de randvoorwaarden voor effectieve incidentbestrijding. Ook 

hierbij gaan we uit van een integrale benadering, waarbij het accent weliswaar nadrukkelijk bij de 

overheid ligt maar onze maatschappelijke partners een belangrijke rol hebben (bijvoorbeeld als het 

gaat om de factor ‘zelfredzaamheid’ op slecht bereikbare locaties). Deze rol hangt nauw samen met 

bovengenoemde factoren ‘risicobewustzijn’ en ‘naleefdiscipline’. 
 

Doelstelling 2018 

We realiseren duurzame brandveiligheid door de combinatie van risicobewustzijn en naleefdiscipline 

van ondernemers, burgers, de ‘maatschappelijke omgeving’ aan de ene kant en solide repressie (als 

sluitstuk) aan de andere kant. Risicobewustzijn en naleefdiscipline meten wij af aan de mate waarin 

burgers en ondernemers preventieve maatregelen treffen en het aantal geconstateerde overtredingen 

van brandveiligheidsregels. Indicatoren voor de kwaliteit van de repressieve brandweerzorg zijn onder 

meer dekkingsgraad en overschrijdingsaanpak, operationele planvorming, bluswatervoorzieningen. 

Onze preciezere doelen bepalen wij, zoals hiervoor aangegeven, in het traject in 2014 en verder rond 

het beleidsplan van de Veiligheidsregio.  

 

 

b2.     Externe veiligheid 

 

In onze gemeente zijn iets meer dan 20 ‘externe veiligheidsinrichtingen’ gevestigd. Dit zijn 

ondernemingen waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Twee daarvan vallen binnen de zware 

categorie BRZO. Daarnaast is er vervoer van gevaarlijke stoffen via weg, spoor, buisleiding en (in 

mindere mate) water. In het licht van de veelheid en variëteit van andere soorten bedrijvigheid binnen 

onze gemeente en de nabijgelegen woongebieden, is er alle belang bij de risicobeheersing rond 

gevaarlijke stoffen op het vereiste peil voort te zetten. 

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Belangrijke uitvoerende taken op dit terrein worden vervuld door de Veiligheidsregio Brabant-Noord en 

de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD). Als gemeente zijn wij echter het bevoegd gezag ten aanzien 

van vrijwel alle externe veiligheids-inrichtingen op ons grondgebied. Uit dien hoofde moeten wij 

kritische afwegingen maken over de acceptatie en compensatie van risico’s. Wij dienen risico’s door te 

vertalen in beperkingen en mogelijkheden op het terrein van ruimtelijke ordening en in de vereiste 

kwaliteit van de crisisbeheersing. 

 

Het belang van deze lokale (regie)rol is eigenlijk alleen maar toegenomen als gevolg van 

schaalvergroting van onze uitvoeringspartners Veiligheidsregio en Regionale Uitvoeringsdienst. Onze 

beleidsuitgangspunten (Beleidsvisie Externe Veiligheid) vormen daarbij het kompas – wij houden dit 

kritisch en actueel en vertalen het consequent door in ruimtelijke ordening en kwaliteit 

crisisbeheersing. Ook bewaken we de implicaties voor ander beleid zoals evenementenbeleid. 
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Scherp oog hebben voor eventuele knelpunten op ontwikkellocaties en/of andersoortige locaties; we 

implementeren consequent de vastgelegde criteria en voeren benodigde compenserende 

maatregelen door. 

 

Waar wij niet het bevoegd gezag zijn – bijvoorbeeld bij spoorvervoer van gevaarlijke stoffen – 

bewaken wij veranderende contouren (plaatsgebonden en groepsrisico), geven invulling aan onze 

verantwoordelijkheid voor ruimtelijk ordening en andere compenserende maatregelen en zijn meer of 

minder intensief (afhankelijk van de ontwikkelingen) in gesprek met verantwoordelijke bestuurslagen.   

 

Ook bij dit thema geldt dat onze maatschappelijke partners (ondernemers, instellingen, bewoners) een 

cruciale rol hebben. Dit geldt om te beginnen voor de vergunninghouders zelf. Maar daarnaast ook 

breder. Wij investeren in risicobewustzijn en zelfredzaamheid via risicocommunicatie. Dit doen wij 

samen met de Veiligheidsregio. 
 

Doelstelling 2018 

We geven invulling aan onze rol in de risicobeheersing rond gevaarlijke stoffen, versterken op de 

onderdelen waar dat nodig en mogelijk is. Enerzijds voeren wij regie en zijn opdrachtgever richting 

regionale uitvoeringspartners op basis van een scherpe en actuele beleidsvisie Externe Veiligheid. 

Anderzijds investeren wij in risicobewustzijn en zelfredzaamheid van de maatschappelijke partners.   

 
 
b3.     Crisisbeheersing 

 

De gemeentelijke crisisbeheersingsorganisatie is een van de vier kolommen van de multidisciplinaire 

crisisbeheersingsorganisatie. Onze taak is het deze gemeentelijke kolom, Bevolkingszorg, effectief 

gestalte te geven. We stellen daarvoor draaiboeken op, bemensen de gemeentelijke processen, 

realiseren logistieke randvoorwaarden en leiden op, trainen en oefenen.     

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Kernpunt van onze missie in de komende jaren is het verder gestalte geven aan de kolom 

Bevolkingszorg in al zijn facetten en conform de Wet Veiligheidsregio’s. Zodat rampen en crises de 

vereiste aanpak krijgen en de gemeentelijke kolom optimaal kan functioneren in de wisselwerking met 

de andere kolommen. 

       

Wij werken daarbij samen met andere gemeenten binnen de Veiligheidsregio. Wij verlenen bijstand 

indien nodig in zowel de preparatieve als repressieve fase, en andersom vragen wij hen om bijstand 

als dit nodig is. Ook zijn wij regionaal ‘trekker’ op bepaalde facetten van de crisisbeheersing en 

participeren wij in regionale ‘pools’ voor deelprocessen. Deze samenwerking wordt uitgebouwd waar 

nodig, uit oogpunt van een effectieve rampen- en crisisbeheersing.   

 

Uitgangspunt is dat wij de gemeentelijke processen eigenstandig kunnen uitvoeren, met de vereiste 

kwaliteit en kwantiteit.  

 

Wij continueren de planvorming op het vereiste peil (conform de formats van de Veiligheidsregio), 

bewaken de kwaliteit van de vereiste logistieke en facilitaire voorzieningen en geven het onderdeel 

OTO (Opleiden, Trainen  en Oefenen) de vereiste invulling. Veel aandacht gaat in de komende 

periode uit naar opleiden en oefenen. Dit zijn cruciale factoren voor de kwaliteit van de 

crisisbeheersing. We werken daarbij samen met de Veiligheidsregio. 
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Geïnvesteerd wordt in de verdere versterking van kennis, urgentiebesef en betrokkenheid van de 

gemeentelijke organisatie ‘in den brede’. Indicatoren daarvoor zijn bijvoorbeeld de deelnameratio aan 

opleidingen en de resultaten van tests en oefeningen. Bij calamiteiten zelf (ook de ‘kleinere’) moet dit 

blijken uit een effectieve invulling van functies en verantwoordelijkheden door procesdeelnemers 

(‘functionele bewustwording’).  
 

Doelstelling 2018 

We hebben een professionele crisisbeheersingsorganisatie ‘staan’ die zonder twijfel in staat is de 

Bevolkingszorgtaken adequaat uit te voeren. Dit potentieel is duurzaam als gevolg van opleiding, 

training, oefening in combinatie met brede ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid en urgentiebesef.  
 
 
c.      Huiselijk geweld 
 

Huiselijk geweld is een zeer ingrijpende vorm van geweld – ‘veiligheid thuis’ is fundamenteel en 

misschien wel de basis bij uitstek van ons veiligheidsbeleid. Een samenleving die niet optreedt tegen 

huiselijk geweld is per definitie niet geïnteresseerd in veiligheid en ‘kwaliteit van leven’ in ruimere zin.  

Wij willen de ‘kracht van de stad’ benutten voor ons veiligheidsbeleid – maar dan zullen wij zeker ook 

op dit onderwerp een betrouwbare overheid moeten zijn.  

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

Onze aanpak staat uitvoerig beschreven in de regionale visie ‘Aanpak geweld in huiselijke kring 

Brabant-Noord 2015-2018’. In deze nota noemen we enkele hoofdlijnen die met name op het 

grensvlak van ‘zorg/sociaal domein’ en ‘veiligheid’ liggen. 

 

Essentieel: we willen ook bij dit thema meer ‘aan de voorkant’ komen. Dus: voorkomen van huiselijk 

geweld dan wel voorkomen van escalatie van huiselijk geweld. Cruciaal zijn tijdige herkenning en 

interventie. Sporen in onze aanpak: verbetering van de ‘awareness’ en signaalherkenning in de eerste 

lijn, verhoging van de meldings- en aangiftebereidheid van slachtoffers en getuigen, doorontwikkeling 

van onze aanpak van complexe casuïstiek en versteviging van de integraliteit van interventies 

(sancties en hulpverlening). 

    

We borgen een goedwerkend systeem van intake van meldingen, analyse, interventies en nazorg. 

Instrumenten zoals het tijdelijk huisverbod worden tijdig ingezet, liefst ter voorkoming van geweld maar 

anders ter voorkoming van escalatie van geweld. De hulpverlening is daarbij volwaardig en integraal 

(inclusief nazorg). De aanpak wordt ook integraler in de zin dat niet alleen herkenning maar ook 

hulpverlening al in de eerste lijn kan plaatsvinden. 

  

De samenwerking tussen enerzijds ‘zorg/sociaal domein’ en anderzijds ‘veiligheid’ op dit onderwerp 

wordt geïntensiveerd, zodat er adequate kennis is van elkaars mogelijkheden/instrumenten en onze 

integrale aanpak ‘sluitend’ kan zijn. 

 

Aandacht voor deze samenwerking is nu extra relevant in het licht van de transities in het sociale 

domein. Werkwijzen van partijen worden opnieuw vormgegeven en op elkaar afgepast. De aanpak 

van complexe casuïstiek en het aanbod van tweedelijnszorg ondergaan een gedaanteverandering. 

Ook zijn er in de nieuwe situatie meer contacten met bewoners, hetgeen kansen biedt voor interventie 

maar tegelijk het belang van kennis van elkaars instrumenten vergroot. 

 
  



Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 gemeente  ‘s-Hertogenbosch   22 

Doelstelling 2018 

Inzetten op het voorkomen van huiselijk geweld door tijdige herkenning en effectieve interventies. 

Bewoners, slachtoffers melden eerder en er wordt eerder geïntervenieerd, hulp verleend.  

We bewerkstelligen een stevige basis voor de beheersbaarheid en beteugeling van dit ingrijpende 

fenomeen. We monitoren in de komende jaren het veiligheidsbeeld.     

 

 

d.      Veilige Publieke Taak 
 

Mensen die binnen de publieke taak hun werk doen zoals verpleegkundigen, politiemensen, 

medewerkers bij gemeentelijke loketten en leraren, worden regelmatig geconfronteerd met agressie 

en geweld. Dat heeft effect op het functioneren van de man of vrouw zelf maar ook op de uitvoering 

van taken zoals hulpverlening, zorg, scholing en toezicht. De kwaliteit van de dienstverlening neemt 

af, het vertrouwen in de overheid kan aangetast worden, er worden onwenselijke ‘precedenten’ 

geschapen en bij gedogen kan ‘onaantastbaarheid’ van daders versterkt worden. 

 

Landelijk en regionaal wordt actie ondernomen om dit verschijnsel aan te pakken. Ook in  

‘s-Hertogenbosch doen zich incidenten voor, en is er alle belang bij om een duidelijke lijn uit te zetten. 

Er mag geen twijfel bestaan over de robuustheid en betrouwbaarheid van ons eigen handelen.        

 

Hoofdlijnen aanpak 2015-2018 

We zetten in op het zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar maken van agressie en geweld tegen 

onze medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau. Het onderwerp moet bekend worden, 

gaan ‘leven’. We creëren randvoorwaarden voor een effectieve omgang met en aanpak van 

incidenten. Samen met andere gemeenten geven we uitvoering aan het regionale programma dat 

hiervoor is ingericht. 

 

Kernpunt in onze aanpak is het formuleren van een overkoepelende norm, dat wil zeggen: een breed 

gedragen visie op de aard én ontoelaatbaarheid van agressie en geweld tegen ambtenaren en 

bestuurders. Dus: herkenning, erkenning, urgentie van actie. Niet tolereren maar melden en 

‘opvolging’. 

 

Deze overkoepelende norm dient ‘beleefd’ en uitgedragen te worden, en geoperationaliseerd in 

bijvoorbeeld een agressieprotocol, gedragslijnen, nazorg. Daarnaast zullen we randvoorwaarden 

zoals een registratiesysteem, opleidingen-aanbod e.d. moeten realiseren. Vanuit deze basis kunnen 

we onze lokale partners (instellingen, maatschappelijke organisaties) informeren, inspireren.  

 

Naast deze brede en systematische aanpak van geweld en agressie tegen onze medewerkers, 

continueren we de bestaande ‘operationele’ aanpak van geweld jegens bestuurders en politici. 

 

Doelstelling 2018 

We hebben onze aanpak in uitgangspunten en instrumenten verankerd, en het onderwerp ‘leeft’. De 

urgentie wordt breed gedragen. De omvang van het verschijnsel is beheersbaar, wordt beteugeld door 

onze reacties daarop.  
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5.2   Veiligheidshuis 
 

Bij meerdere van de hiervoor beschreven thema’s, zowel ‘prioritaire’ als ‘overige’, speelt integrale 

aanpak van complexe casuïstiek een belangrijke rol. Deze aanpak omvat mede de integrale 

persoonsgerichte aanpak (daderaanpak), waarbij ‘integraal’ duidt op combinaties van maatregelen 

vanuit zorg, strafrecht en bestuur. Deze combinatie, ‘schakeling’ van domeinen, wordt bewerkstelligd 

door het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is aldus een cruciale factor, randvoorwaarde in de 

aanpak van meerdere in deze nota beschreven thema’s.  

 

Complexe casuïstiek wordt momenteel te weinig doorgeleid naar het Veiligheidshuis. Het proces 

rondom de integrale aanpak van complexe casuïstiek wordt verbeterd.  

 

In het licht van de centralisatiebewegingen (en dus toename van schaalgrootte) van justitiële 

organisaties is positionering van het Veiligheidshuis essentieel om uitvoering te geven aan thema’s 

van het veiligheidsbeleid. Het Veiligheidshuis is op het niveau van de individuele casus het enige 

podium voor samenwerking met justitiepartners.  

 

Naast het Veiligheidshuis vervullen ook het Centrum voor Trajecten en Bemoeizorg (CvTB) en Nazorg 

Ex-gedetineerden een rol in de aanpak van complexe casuïstiek (C3). Verkend wordt op welke wijze 

deze actoren elkaar het beste kunnen versterken. Idee daarachter is dat ontschotting binnen deze 

ketengerichte samenwerkingen wenselijk is. Deze  verkenning zal in 2014 en 2015 tot nadere 

besluitvorming en een implementatietraject leiden. 

 

 

5.3   Toezicht in de openbare ruimte 
 

Toezicht in de openbare ruimte is een krachtig en veelzijdig instrument, ook voor het gemeentelijke 

veiligheidsbeleid. Bij veel van de in deze nota beschreven thema’s speelt het een meer of minder 

directe rol, is het een meer of minder belangrijk element in een breder palet van acties. Soms is er 

rechtstreeks een opdrachtgever/opdrachtnemer-relatie vanuit het veiligheidsbeleid. De BOA’s van de 

afdeling Stadstoezicht hebben een rol bij de prioritaire thema’s maar ook bijvoorbeeld bij een ‘overig 

thema’ zoals Veilige bedrijventerreinen en winkelgebied.   

 

Deze ‘lichtblauwe’ troef in ons gemeentelijk repertoire staat onvermijdelijk in wisselwerking met het 

‘donkerblauw’ van de politie. Het gemeentelijke toezicht in de openbare ruimte acteert mede op het 

grensvlak van ‘leefbaarheid’, veiligheid en openbare orde, en sluit daarbij aan op het politieoptreden. 

De politie van haar kant ondersteunt de effectiviteit van de BOA-inzet. Goede afstemming van de inzet 

van politie en Stadstoezicht komt de efficiëntie en effectiviteit van beide partijen ten goede, en is 

vanuit het veiligheidsbeleid natuurlijk van belang. 

 

Dit veiligheidsbeleid vormt een van de kaders voor inzet van BOA-capaciteit (naast ander gemeentelijk 

beleid maar bijvoorbeeld ook de centrale richtlijn van de minister). Aangezien dit veiligheidsbeleid 

mede de basis vormt voor keuzes ten aanzien van politie-inzet, is zodoende in elk geval op strategisch 

en tactisch niveau de synergie geborgd tussen ‘lichtblauw’ en ‘donkerblauw’. Voor de effectieve 

wisselwerking op operationeel niveau gaan we uit van ‘operationele regie’ van de politie. Dit behelst 

regie op de samenwerking bij de dagelijkse uitvoering van de handhaving. In de komende tijd 

verkennen we hoe deze operationele regie het beste concreet gestalte kan krijgen. Daarbij zijn 

instrumenten zoals ‘actief briefen’ belangrijk.  
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Voor het mogelijk toekomstig gebruik van cameratoezicht in de openbare ruimte, zullen de resultaten 

van het lopende gemeente brede onderzoek, van doorslaggevende betekenis zijn. 

   

 

5.4   Intelligence 
 

Ook in het veiligheidsbeleid speelt informatie een belangrijke rol. Bij vrijwel alle hiervoor beschreven  

prioritaire en overige thema’s is het succes van de aanpak in belangrijke mate afhankelijk van 

adequate informatie. Het gaat daarbij enerzijds om operationele en tactische informatie op het niveau  

van personen, objecten, gebieden (denk aan koppeling van vergunningaanvragen en gegevens over 

uitkeringen). Anderzijds om geaggregeerde informatie over ontwikkeling van criminaliteit en 

onveiligheid waarmee inzet van instrumenten meer generiek geëvalueerd en gestuurd kan worden 

(bijvoorbeeld informatie over woninginbraken op wijk- en buurtniveau, die input vormt voor 

besluitvorming over intensivering van de aanpak).            

 

Vast staat dat heden veel mogelijk is op dit vlak: we kunnen daadwerkelijk informatie-gestuurd 

werken. We kunnen stappen zetten, samen met onze veiligheidspartners nog effectiever worden door 

een betere gezamenlijke organisatie en benutting van informatieposities. 

 

En we willen ook stappen zetten. In 2015 en verder gaan we ‘van informatie naar intelligence’. We 

creëren voorwaarden voor optimale benutting van operationele, tactische en strategische informatie. 

Dit doen we in breder verband, met alle sectoren binnen de gemeentelijke organisatie. En samen met 

de politie, Openbaar Ministerie en andere partners. Kernpunt is immers uitwisseling van informatie. Zo 

is ‘werken aan intelligence’ mede vehikel voor, aspect van verdere verbetering van de samenwerking 

in het veiligheidsbeleid. 

 

We verkennen de vereisten en mogelijkheden voor een ‘informatieplein’ binnen de gemeente. We 

verbeteren de eenduidigheid en ‘werking’ van informatieconvenanten met partners. Logistiek, ICT 

hebben onze aandacht. Voor de tijdigheid en kwaliteit van tactisch/strategische stuurinformatie 

optimaliseren we de monitoring aan de hand van onder meer politie- en enquêtegegevens.  

    

Van belang: informatie is nooit een doel op zichzelf. Ze moet ons verder brengen in onze aanpak, de 

efficiëntie en effectiviteit daarvan verhogen. Intelligence veronderstelt ook analyse vooraf: wat willen 

we weten, waarom, welke maatregelen en processen zijn ermee gediend? In bepaalde opzichten kan 

dit zelfs tot dosering van informatie leiden.  
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6. Coördinatie, beleidscyclus 
 

 
6.1 Ambtelijke en bestuurlijke coördinatie 
 

De ambtelijke coördinatie van het veiligheidsbeleid ligt bij de afdeling OOV. De bredere interne 

coördinatie van en regie op het veiligheidsbeleid loopt via het Integraal Handhavingsoverleg (IHO). 

Deelnemers daarin zijn, naast Stadstoezicht en OOV, de belangrijkste bij het IVP betrokken 

beleidsdomeinen en de politie. Besproken worden de voortgang op de IVP-thema’s, knelpunten, 

nieuwe ontwikkelingen. Uitkomsten worden gerapporteerd aan het Strategisch Veiligheidsoverleg 

(SVO) en de driehoek. 

 

Het Strategisch Veiligheidsoverleg komt drie a vier maal per jaar bijeen. Hierin participeren 

leidinggevenden van de bij het IVP betrokken beleidsdomeinen. In dit overleg worden de voortgang en 

uitdagingen van het IVP strategisch geduid en doorvertaald, ook richting flankerend beleid. 

 

De bestuurlijke coördinatie van het veiligheidsbeleid ligt bij de portefeuillehouder. De voortgang van 

het IVP wordt periodiek besproken in de driehoek. Daarin worden de uitkomsten van het ambtelijk 

coördinatieoverleg betrokken.  

 

 

6.2 Beleidscyclus, verantwoording 
 

Het IVP met een looptijd van 4 jaar, wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen, die door het college van 

burgemeester en wethouders worden vastgesteld. In deze jaarschijven preciseren we de focus per 

jaar en bepalen we  onze acties rond thema’s. 

 

De raad wordt het ene jaar geïnformeerd door middel van de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor en het 

andere jaar met een raadsinformatiebrief, waarin wordt gerapporteerd over de stand van zaken van 

het veiligheidsbeleid. Daarnaast is er uiteraard de (jaarlijkse) algemene gemeentebegroting en het 

jaarverslag. 

 

 

6.3 Stuurinformatie 
 

Belangrijke bronnen van stuurinformatie zijn de politieregistratie, de veiligheidsmonitor en overige 

registraties (bijvoorbeeld van de inzet van bestuurlijke instrumenten). . We gebruiken deze informatie 

voor finetuning en eventuele bijsturing van de aanpak rond IVP-themas en voor het informeren van de 

raad. 

 

Objectieve gegevens worden zoveel mogelijk maandelijks geactualiseerd. Hiervoor maken wij 

afspraken met politie en andere partners. Deze frequentie is nodig voor de tactische benutting van 

deze informatie. Subjectieve gegevens (bewonersenquête) verzamelen wij tweejaarlijks via onze 

veiligheidsmonitor. Daarnaast maken wij gebruik van de jaarlijkse CBS-rapportage over de landelijke 

veiligheidsmonitor.    
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6.4 Beleid basisteam, eenheid  
 

Dit IVP en de bijbehorende jaarlijkse uitvoeringplannen hebben een sterke wisselwerking met het 

Regionaal Veiligheidsplan 2015-2018 van de politie-eenheid Oost-Brabant en het basisteamplan van 

de politie ’s-Hertogenbosch. Beide plannen zijn richtinggevend voor de Lokale Driehoek. 

 

Regionaal Veiligheidsplan 

De prioritering in het Regionaal Veiligheidsplan is mede gebaseerd op de prioritering in dit IVP. Het 

Regionaal Veiligheidsplan is, conform de Politiewet, een resultante van de IVP’s van de gemeenten 

binnen de politie-eenheid, de OM-prioriteiten en landelijke prioriteiten. Via de gezamenlijke 

planvorming in het Regionaal Veiligheidsplan zijn wij in staat om, rond thema’s waarbij dat nodig is, op 

het schaalniveau van de politie eenheid ‘samen sterk’ te zijn – samen sterk met andere gemeenten, 

politie en Openbaar Ministerie.  

 

In dit IVP wordt een voorschot genomen op die samenwerking op het niveau van de politie-eenheid. 

Ook is er inhoudelijke aansluiting tussen het IVP en het Regionaal Veiligheidsplan wat betreft 

elementen (hoofdlijnen) van de aanpak van prioritaire thema’s. 

 

Bij het opstellen van ons jaarlijkse integrale uitvoeringsplan, de operationele doorslag van het IVP, 

vormt het Regionaal Veiligheidsplan een van de vertrekpunten c.q. inspiratiedocumenten. 

 

Basisteamplan  

Het basisteamplan van de politie ‘s-Hertogenbosch is het tactisch-operationele kader van de politie-

inzet in onze gemeente. Wij stellen dit samen met het Openbaar Ministerie op, op basis van het 

uitvoeringsplan van het IVP en de prioriteiten/jaarplanning van het Openbaar Ministerie.  

 

 


