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Hoofdstuk 1 Inleiding en bouwstenen 
 

Inleiding 

In de jaarlijkse AD misdaadmonitor is Ten Boer over het jaar 2013 terug te vinden op 

de 409e plaats van de 409 gemeenten. De huidige stand is de 387e plaats (plek 1 is 

voor de onveiligste gemeente) De gemeente Ten Boer is redelijk stabiel in de 

misdaadmonitor en staat meestal achterin deze lijst. Ook krijgt de gemeente 

regelmatig van betrokkenen op lokaal niveau (horeca, politie, OM, etc) de subjectieve 

indicatie dat men de gemeente Ten Boer een veilige gemeente vindt. Ook uit de 

tweejaarlijkse rapportage van het Verwey instituut ‘Kinderen in Tel 2013’ blijkt dat 

Ten Boer het goed doet. 

 

Bovenstaande is echter geen reden om achterover te gaan leunen.  

 

 

Missie en visie 

De gemeente Ten Boer is een veilige gemeente, een gemeente met weinig 

criminaliteit, overlast en calamiteiten. Een gemeente waar de bevolking graag 

woont en verblijft en waar men zich veilig voelt.  

 

 

Het stramien waarin Integraal Veiligheidsbeleid( hierna, IVB) is georganiseerd, is 

sinds enige jaren ongewijzigd. Alleen de bemensing van de verschillende gremia is 

aan verandering onderhevig. Er kunnen accentverschillen optreden, maar in essentie 

staat de aansturing als een huis. De initiatie, coördinatie en aansturing van het IVB 

liggen in handen van de portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid, zijnde de 

burgemeester in samenspraak met de wethouder Welzijn/Jeugd en de chef van het 

basisteam van Ommelanden Noord. De coördinatie is ambtelijk belegd bij de 

ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid.  

 

De gemeente wil haar burgers stimuleren en bewust maken van hun eigen 

verantwoordelijkheid als het gaat om het verbeteren van de veiligheid en het 

vergroten van hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen leefomgeving.  

 

Doelstelling van het IVB: 

het niveau van subjectieve en objectieve veiligheid van de inwoners op een 

aanvaardbaar peil houden door het voeren van een samenhangend 

veiligheidsbeleid. 

 

Leeswijzer: 

In hoofdstuk II wordt een uitwerking gegeven van de jaarschijf 2015 van het 

gemeentelijke IVB.  

 

Voordat wordt ingegaan op het uitvoeringsprogramma 2015 wordt er geëvalueerd. Er 

zal kort worden ingegaan op de activiteiten de gemeente het afgelopen jaar heeft 

gedaan op het gebied van integrale veiligheid.  

Hiermee leggen we verantwoording af van onze werkzaamheden van het afgelopen 

jaar.  

 

De bestaande werkgroepen rapporteren regulier aan het college en via ‘mededelingen 

van het college’ ook aan de raad. In de gemeente worden het college en de raad 
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regulier eveneens geïnformeerd via de gespreksverslagen van het maandelijkse 

politieoverleg. 

 

Bouwstenen van de integrale veiligheid  

Bij het ontwikkelen van IVB wordt gebruik gemaakt van een aantal interne- en 

externe bronnen. 

 

Interne bronnen 

Naast de onderstaande politiebronnen wordt bij de inventarisatie en analyse van 

Openbare Orde en Veiligheidsproblemen ook gebruik gemaakt van diverse andere 

bronnen, zoals het welzijnsloket De Deel, de leerplichtambtenaar, het 

handhavingsoverleg op het gebied van Milieu en Ruimte, het preventieoverleg met de 

brandweer en de Verkeerscommissie. 

 

Externe bronnen 

De politie heeft continue aandacht voor kwaliteitsverbetering van de beleidsvorming. 

Zo werkt de politie met zgn. “gebiedsscans”. Dit zijn - door de buurt- en jeugdagenten 

jaarlijks opgestelde - lokale veiligheidsbeelden waarin objectieve (harde) en 

subjectieve (zachte) gegevens zijn opgenomen. Hiermee tracht de politie een beter 

beeld te krijgen van de veiligheidsproblemen in de buurt(en). Ook wordt gebruik 

gemaakt van de resultaten van de tweejaarlijkse Politiemonitor en de misdaadmonitor 

van het Algemeen dagblad. De uitkomsten worden beschreven in hoofdstuk 3 van 

deze notitie. 

 

Naast deze politiegerelateerde producten is ook gebruik gemaakt van enkele  

gemeentelijke beleidsplannen, zoals de nota Lokaal Gezondheidsbeleid en de nota 

Integraal Jeugdbeleid, en de jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s daarvan. 

 

Het Politiezorg basisteam Ommelanden Noord bestaat uit de gemeenten  Ten Boer, 

Loppersum, Eemsmond, Appingedam en Delfzijl   

De Regionale Eenheid Noord Nederland van de Nationale Politie ontwikkelt jaarlijks, 

op basis van regionale afspraken tussen de korpsbeheerder en de minister van 

Binnenlandse Zaken, afspraken met het Openbaar Ministerie - én de gemeentelijke 

inbreng via de gemeentelijke beleidsprioriteiten: het onderhavige 

uitvoeringsprogramma - het politionele werkplan van het basisteam Ommelanden 

Noord. Bij de totstandkoming van het werkplan van het basisteam zijn de gemeenten 

– via de ambtenaren integraal Veiligheidsbeleid - nauw betrokken.  

 

In de lokale driehoek (Politie, Openbaar Ministerie en burgemeester) wordt dit 

werkplan uiteindelijk vastgesteld. Regionaal, districtelijk en per basisteam is er een 

aantal ambtelijke werkgroepen opgericht die enerzijds initiatieven ontwikkelen op het 

terrein van Openbare Orde en Veiligheid en anderzijds de integraliteit van het lokale 

veiligheidsbeleid naar meer districtelijke of zelfs regionale veiligheid bewaken en 

benadrukken.  

 

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Veiligheidshuis. Het 

Veiligheidshuis Groningen is een samenwerkingsverband tussen verschillende 

organisaties, zoals de gemeenten, het Openbaar Ministerie, reclassering en politie. 

Door nauwe samenwerking werken ze aan de verbetering van de veiligheid in de 

provincie. Het Veiligheidshuis is een knooppunt waar informatie over overlastplegers 

en plegers van criminele activiteiten samenkomt, waar beslissingen worden genomen 
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en vervolgactiviteiten in werking worden gesteld. Ook zitten in het Veiligheidshuis 

het Justitiële Casusoverleg en het coördinatiepunt Ex-gedetineerden.    

  
In het bestuursakkoord van het huidige college wordt een aantal ambities 

geformuleerd voor de komende jaren: 

 

“De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Dat betekent 

dat de gemeente stuurt, intervenieert en randvoorwaarden in stand houdt zodat 

diverse partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven 

samenwerken. (…) De veiligheid van een samenleving hangt samen met vertrouwen in 

de overheid maar óók met de sociale verantwoordelijkheid die mensen zelf, in hun 

eigen omgeving willen nemen. Een benadering van veiligheid die verder gaat dan de 

inzet van politie is de enige duurzame manier om de lokale samenleving veiliger te 

maken en te houden. Om burgers zich veilig te laten voelen en actief betrokken te 

laten zijn bij een veilige woon-en leefomgeving, zetten we in op sterke communicatie 

met inwoners en samenwerkingspartners.  

 

 (bron: bestuursakkoord gemeente Ten Boer 2014-2018, “Oog voor ontwikkeling”) 

 

De ambities zijn vertaald in de volgende doelstellingen: 

 

-  Vergroten van bereikbaarheid van de overheid door o.a. Burgernet en  

   Informatieverstrekking; 

-  Versterken van de informatievoorziening en voorlichting over inbraakpreventie,    

    brandpreventie, rampenbestrijding, slachtofferhulp en ambulancezorg; 

-  Alcoholbeleid- en handhaving zijn prioriteit; 

-  Versterken van de gemeentelijke rol m.b.t. sociale veiligheid zoals overlast van  

    jeugd, vandalisme, huiselijk geweld en spanningen tussen burgers; 

-  Inzetten op omkering van de bewijslast zoals destijds in Limburg: laat de NAM  

    bewijzen dat een schade niet door bevingen is ontstaan; 

-  Sterke belangenbehartiging naar de NAM, de provincie en het waterschap, als 

   ook naar de rijksoverheid en de dialoogtafel; 

-  Versterkte communicatie met inwoners over de vragen, de zorgen en de   

   mogelijkheden over de gevolgen van de aardgaswinning, met meer aandacht voor 

   emotionele gevolgen; 

-  Bij de aardbevingsproblematiek wordt samengewerkt met de omliggende 

   Gemeenten. 

 

 

Enkele belangrijke en kenmerkende cultuuraspecten van het IVB in de gemeente Ten 

Boer zijn  

a. de proactieve - en preventie houding;  
b. kennen en gekend worden;  
c. de korte lijnen die men ervaart; en 
d. het continue delen van de informatie met anderen (‘ontschotten van 

kennis’).  
 

Deze vier aspecten beschouwen wij als een noodzakelijke voorwaarde voor een 

succesvol IVB beleid.   
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Hoofdstuk 2 Uitvoeringsprogramma 2015 
 

In het vorenstaande is aangegeven wat de werkwijze en cultuur is van de gemeente 

Ten Boer bij het ontwikkelen van het IVB en van welke bronnen gebruik gemaakt 

wordt.  

 

Bij de analyse van het gevoerde beleid en de totstandkoming van het 

uitvoeringsprogramma is gebruik gemaakt van een aantal producten van de 

verschillende werkgroepen en van diverse producten van de Nationale Politie. 

Regionale Eenheid Noord Nederland, basisteam Ommelanden Noord. In het hierna 

volgende wordt een beschrijving gegeven van een aantal projecten voor het komende 

jaar. Hierbij moet worden opgemerkt dat een deel van de te ontwikkelen activiteiten 

die voortvloeien uit de veiligheidsenquête via andere beleidsterreinen worden 

afgehandeld. Het laatste hoofdstuk is een terugblik over 2013 en een deel van 2014. 

 

 

Welzijn en Jeugd  

 

1  Handhaving Gedragsregels/Protocol hangjongeren 

De gedragsregels worden gehandhaafd. Incidenten en meldingen worden 

besproken in het politieoverleg en in het kernteam Jeugd waarin de politie  

zitting heeft. De politie brengt alle melders en hun ouders van overlast op de hoogte 

van de wijze van afdoening door de politie.  De politie registreert structureel de 

namen van de jongeren die overlast veroorzaken. De ouders van de betrokken 

jongeren ontvangen een brief van de buurtagent die mede is ondertekend door de 

burgemeester. Met de politie is nader afgesproken dat jongeren die meer dan drie 

brieven hebben ontvangen in één jaar uitgenodigd worden voor een gesprek op het 

gemeentehuis. Ook worden meldingen doorgegeven aan de medewerkers van De 

Deel. 

 
2  Jeugd- en Jongerenwerk 

De jongerenwerker ondersteunt de jongeren bij het opzetten van passende, uitdagende 

(themagerichte) activiteiten voor jongeren van 12 tot 18 jaar in de dorpen Ten Boer, 

Ten Post, Thesinge en Garmerwolde, De activiteiten sluiten aan bij het Lokaal 

Gezondheidsbeleid, bijvoorbeeld het project ‘Van 16 naar 18 Maklukzat’ 

Het jongerenwerk heeft aandacht voor de directe leefomgeving en ondersteunt 

dorpsbewoners/jongeren, dorpsverenigingen, dorpshuizen bij het organiseren van 

activiteiten voor en door jongeren. Het jongerenwerk stimuleert jongeren te 

participeren door zelf activiteiten te organiseren, thema’s te kiezen en te evalueren.  

Het jongerenwerk ondersteunt de Stichting Jeugdwerk Ten Boer (nu ToBeJong) bij 

het functioneren van de jeugdsoos, het activiteitenaanbod en in de transitie van 

zelfstandige jeugdsoos naar de situatie van medegebruik naar een bredere 

accommodatie (dorpshuis).  

 

3 Alcohol en drugs  

In de notitie Lokaal Gezondheidsbeleid (LGB) worden de thema’s preventie van 

alcohol- en drugsgebruik benoemd en gekoppeld aan uitvoeringsprogramma’s. 

In 2014 en 2015 wordt het spoorboekje van het LGB verder uitgevoerd en wordt, 

meer specifiek, in overleg met de voetbalvereniging Omlandia aandacht gevraagd 

voor het alcoholmatigingsbeleid, waaronder het zgn. shirtjesproject. Ook wordt er een 

handhavingsarrangement Horeca opgesteld die per 1 januari 2015 in werking zal 

treden. 
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4 HALT/ Reclassering 

Het convenant tussen het zwembad en HALT en tussen de Wijkpost en HALT zal 

gecontinueerd worden in 2015.   

 

5 Speelplekken/sportplekken  

In het kader van het speelruimtebeleid zijn er in de meeste dorpen speel- en 

sportplekken opnieuw ingericht. Op sommige toegankelijke schoolpleinen (die door 

de gemeente opnieuw zijn ingericht) wordt een toename van overlast gesignaleerd. 

Als dit zich voordoet, wordt in nauwe samenwerking tussen school, politie, 

jongerenwerker en De Deel gezocht naar een oplossing   

 

6 Discriminatiemeldpunt (DMG) 

Om de naamsbekendheid van het DMG te vergroten onder de inwoners van Ten Boer 

zal het DMG zich profileren tijdens evenementen. Tevens handelt het DMG klachten 

af van inwoners van Ten Boer. Het meldpunt draagt zorg voor de jaarlijkse rapportage 

aan de minister.  

  

7 Werkzaamheden jeugdagent 

Met de politie en vooral de medewerker die als taakaccent jeugd heeft, worden 

afspraken gemaakt omtrent bezoek aan scholen en (jeugd)organisaties en andere 

gremia waar de jeugd aan de orde komt.   

 

8 Veilige school 

In 2015 zullen de scholen benaderd worden door de brandweer om in de groepen 8 

voorlichting te gaan geven om het brandveiligheidsbewustzijn van de leerlingen te 

vergroten. 

 

Verkeersveiligheid 

In 2015 adviseert de Verkeerscommissie gevraagd en ongevraagd aan het college. De 

gemeente subsidieert Veilig Verkeer Nederland (VVN) en faciliteert en coördineert 

daar waar mogelijk activiteiten van VVN via de Verkeerscommissie.  

 

Beleidsgroep Oud en Nieuw 

Voor het overgrote deel betekent de jaarwisseling continuering van de bestaande 

afspraken. We hebben afspraken met de politie voor twee auto’s in de gemeente  

Ten Boer tijdens de jaarwisseling. We dragen zorg voor een snelle bekendmaking van 

de kosten van Oud en Nieuw. We stimuleren het organiseren van een Oud- en 

Nieuwfeest in het dorp Ten Boer.   

 
Horeca(overleg) 

De politie komt op elke door de horecaondernemer gemaakte melding terug bij de 

horecaondernemer. We organiseren minimaal één Horecaoverleg per jaar. Integrale 

controles worden door de toezichthouder Horeca uitgevoerd in samenwerking met 

collega's van de brandweer. In 2015 hebben we een vastgesteld 

handhavingsarrangement en voeren deze uit in samenwerking met de politie en het 

OM.  

 

Evenementenbeleid 

In 2014 en 2015 gaan we,  in samenwerking met de gemeenten in Ommelanden  
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Noord, een gezamenlijke evenementenbeleid opstellen, waarbij rekening wordt  

gehouden met de twee onderzoeken uit 2014 en de regionale leidraad evenementen  

van de Veiligheidsregio. We gaan meerjarige vergunningen invoeren voor structurele  

evenementen: evenementen die jaarlijks worden georganiseerd.  

  

Huiselijk geweld 

De Wet Tijdelijk Huisverbod (Wth) regelt dat de uithuisgeplaatste en de achterblijvers 

voldoende nazorg aangeboden krijgen van de hulpverleningsdiensten.  

De burgemeester wordt in alle gevallen waarin sprake is van opleggen van het 

Huisverbod - of het besluit deze niet op te leggen - door de politie geïnformeerd. Het 

zorgtraject – voor dader en slachtoffer(s) - na het Huisverbod is blijvend belegd bij De 

Deel.  

 

De Deel 

In 2015 is het OGGz-taak belegd bij De Deel. Eens in de maand komt het 

zgn.’kernteam’bij elkaar. Met het (bestaande) netwerk zijn en worden afspraken 

gemaakt over de te nemen acties door de individuele partners uit het netwerk, die  

van invloed zijn op de OGGz  in Ten Boer. Het overleg bestaat uit een kern-OOGz  

aangevuld met andere ketenpartners als het hun beleidsterrein betreft. De 

ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg zal meegenomen worden in de verder-

ontwikkeling van de Deel  

 

Aardbevingen 

In 2015 zal de gemeente via de Dialoogtafel een beroep doen op de zgn. 

Leefbaarheidsgelden die de minister ter beschikking heeft gesteld. De gemeente geeft 

blijvend ruchtbaarheid aan de zgn. schrijnende gevallen.  

 

Externe veiligheid 

Het project Externe Veiligheid (EV) van de Provincie is vervolgd met een  

uitvoeringsprogramma 2011-2014. De inzet van middelen voor de ondersteuning  

van het gemeentelijk apparaat middels het steunpunt Externe Veiligheid ondergaat 

geen verandering. Via de gemeente Groningen wordt voldaan aan de RRGS-

verplichtingen, zoals vulling van de Risicokaart en aanpassing Bestemmingsplannen 

met een EV-paragraaf en het opnemen van Externe Veiligheidparagrafen in (milieu)-

vergunningverlening. De ISOR wordt gevuld en bijgehouden door een medewerker 

van het Steunpunt Externe Veiligheid.  

 

In 2015 hebben we een 100% ingevulde Risicokaart.  

 

Crisismanagement 

Gemeentelijke kolom,Team Bevolkingszorg 

Met ingang van 1 januari 2013 werken we met het team Bevolkingszorg van de 

gemeentelijke Kolom die wordt aangestuurd door Algemeen Commandanten 

Bevolkingszorg en op locatie ondersteund door Officieren van Dienst 

Bevolkingszorg. Per 1 januari 2015 functioneren ook de expertteams Bevolkingszorg. 

De gemeente Ten Boer draagt de zorg om - op basis van inwoneraantal – formeel 3 

medewerkers te leveren. In 2015 zijn alle aangewezen medewerkers opgeleid en 

getraind. 
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Bereikbaarheid/Alarmering 

Eén per jaar wordt de bereikbaarheid van het Gemeentelijk Beleidsteam getest door 

de Veiligheidsregio middels de zgn. OOV-alert. De gemeente is voor 100% 

bereikbaar. De gemeente blijft aangesloten op de Nood Communicatie Voorziening.  

 

Oefenen 

Zowel het gemeentelijke beleidsteam als geheel, als de leden afzonderlijk zullen ook 

in 2015 deelnemen aan de, door het Bureau Crisismanagement georganiseerde, 

oefeningen en bijeenkomsten. Er wordt een gemeenschappelijke monodisciplinaire 

GBT-oefening gehouden. De medewerkers van de gemeente die lid zijn van het Team 

Bevolkingszorg nemen deel aan de oefeningen van hun teams. 

 

Brandweer 

De Veiligheidsregio Groningen (VR Groningen) is per 1 januari 2014 van start 

gegaan. De basis brandweerzorg in de gemeente Ten Boer was en is adequaat.  

De blusgroep Ten Boer maakt nu deel uit van het cluster ´t Hogeland samen met de 

brandweerposten Bedum, Winsum, Baflo, Wehe den Hoorn en Zoutkamp.  

Hierbij wordt de blusgroep vanuit de dagdienst ondersteund in het uitvoeren van hun 

taken. De VR Groningen voert de wettelijke taken uit en streeft  naar meer 

betrokkenheid van o.a. inwoners, instellingen/bedrijven in de gemeente. Dit is een  

speerpunt in de strategische koers van de VR Groningen. Door het inzetten van  

het project  “geen nood bij brand” en het geven van voorlichting aan de burgers  

om b.v.de  rookmelderdichtheid te vergroten en hiermee het bewust zijn van de 

brandrisico’s te verhogen. 

Door het in kaart brengen van de daadwerkelijke opkomsttijden van de brandweer  

in Ten Boer kan er risicogestuurd worden gewerkt. Door een vergelijking te maken 

tussen de theoretische opkomsttijden en de daadwerkelijke opkomsttijden worden de 

gebieden met een hoge opkomsttijd in kaart gebracht. Daar waar de opkomsttijden  

het hoogst zijn, wordt voor extra ondersteuning gezorgd en gerichte voorlichting 

gegeven. Wij willen hiermee bereiken dat de meldingstijd van een incident wordt 

versneld en het creëren van bewustwording bij de inwoners aan de hand van de 

reactiesnelheid van de brandweer.  

          

Ondernemers 

Er is een jaarlijks overleg met de ondernemers in de gemeente Ten Boer. In het 

reguliere overleg met de Ondernemersvereniging Ten Boer komt het 

handhavingsbeleid van de gemeente Ten Boer aan de orde. 

 

Handhaving 

In 2015 zal de gemeente Ten Boer een vierde integrale handhavingsnotitie hebben 

waarin zowel bouw-, brand-,  als milieuregelgeving zijn opgenomen.  

De politie (buurt- en jeugdagenten) zal regelmatig het zwembad bezoeken én daar 

waar nodig het personeel ondersteunen indien er sprake is van overlast. Er wordt 

structureel uitvoering gegeven aan het protocol ‘Uiting van waardering aan getuigen 

Veilige Publieke Taak’ door afspraken te maken met politie omtrent de aanlevering 

van de persoonsgegevens. Ook op de horeca-wetgeving zal worden gehandhaafd door 

middel van een Preventie- en Handhavingsplan Horeca. Hiertoe zijn afspraken 

gemaakt met de gemeente Groningen.   

 

Nazorg ex-gedetineerden 
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In 2015 wordt de Nazorg aan ex-gedetineerden uitgevoerd door het Veiligheidshuis 

Groningen. Bij de terugkeer van de ex-gedetineerde naar de gemeente wordt de 

burgemeester geïnformeerd via de beleidsmedewerker Veiligheid. Deze informeert 

eveneens de buurtagenten. 

 

Burgernet Ten Boer 

In 2015 zal 12,5 % van de inwoners uit de gemeente Ten Boer deelnemen aan 

Burgernet. Er wordt minimaal 1x gebruik gemaakt van de gemeentelijke pagina om 

Burgernet te promoten. In 2015 zal een keuze gemaakt worden in de beheervorm van 

Burgernet. De politie stoot deze taak af en legt die verantwoordelijkheid bij de 

gemeente.  

 

Slachtofferhulp 

De gemeente Ten Boer zal ook in 2015 Bureau Slachtofferhulp financieel 

ondersteunen en zowel de politie als de gemeente zal de slachtoffers van misdrijven 

actief daar naar toe verwijzen. 

 

Social media  

In 2015 zal de gemeente samen met de politie in overleg met scholen treden om 

aandacht te vragen voor de risico’s van sociale media. 
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Hoofdstuk 3  Realisatie 2013 en deel 2014 

 

Inleiding 

Het afgelopen jaar zijn de uitkomsten van een drietal onderzoeken op het terrein van 

Integrale Veiligheid bekend geworden: de gebiedsscan van de regionale politie, 

Kinderen in Tel 2013 van het Verweyinstituut en det AD misdaadmonitor.  

Resultaten van deze onderzoeken komen terug in onderstaande rapportage.  

 

1.  Uitkomsten en onderzoek 

Voor het ontwikkelen en uitvoeren van het Integrale Veiligheidsbeleid is het 

noodzakelijk inzicht te krijgen in de veiligheidsrisico’s in de gemeente Ten Boer.  

 

Er wordt gebruik gemaakt van de 4-maandsrapportage van het basisteam en (dit jaar is 

er voor de 6e keer een Lokaal (politioneel) Veiligheidsbeeld, de zgn. gebiedsscan aan 

de burgemeester van de gemeente Ten Boer aangeboden)  en de informatie die 

maandelijks verstrekt wordt door de chef van de basiseenheid en de buurtagent in het 

zogenaamde politieoverleg.  

 

 De gebiedsscan  

De politionele “gebiedsscan” bevat de “harde” feiten uit de systemen van de politie, 

gecombineerd met de kennis van de buurt- en jeugdagenten. Het Lokaal 

Veiligheidsbeeld van de politie is ingedeeld in een aantal hoofdstukken. De 

belangrijkste zijn: 

1. Vermogenscriminaliteit; 

2. Geweldscriminaliteit; 

3. Overlast en vernielingen en    

4. Dader en risicogroepen.  

 

Bijzonder van de gebiedsscan is dat de politie alleen over die elementen rapporteert 

waarvan de gemeente heeft aangegeven die als prioriteiten te beschouwen. Na een 

korte beschrijving van de feiten geeft de politie daar waar zij het nodig vindt een 

advies over de rol van de gemeente1. 

 

Conclusies uit het onderdeel vermogenscriminaliteit 

Onder deze definitie valt woningcriminaliteit, zoals woninginbraken; 

voertuigcriminaliteit, als diefstal van en uit auto’s en diefstal fietsen; 

bedrijfscriminaliteit en vermogensdelicten/illegale handel, w.o. oplichting,  

eenvoudige diefstal en handel in drugs. Volgens de politie is het aantal 

woninginbraken ondanks alle inspanningen waarnemen gestegen, maar is het aantal 

voertuigcriminaliteit en de hoeveelheid overige vermogensdelicten structureel 

gedaald. 

 
 2011 2012 2013 

Woningcriminaliteit 21 15 24 

Voertuigcriminaliteit 31 44 31 

Bedrijfscriminaliteit 4 3 2 

Overige 

vermogensdelicten 

24 38 26 

Illegale handel 3 5 6 

                                            
1  De teksten die hierbij gebruikt worden zijn letterlijk overgenomen uit de gebiedsscan.    
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Ten aanzien van de gestegen woninginbraken constateert de politie dat deze een 

sterke stijging laten zien in de wintermaanden en in het dorp Ten Boer en 

Garmerwolde. 

  

Ten aanzien van de bedrijfscriminaliteit en illegale handel merkt de politie op dat de 

cijfers dermate klein om conclusies te trekken afgezien van het feit dat deze cijfers 

stabiel blijven. 

 

De politie adviseert de gemeente om door te gaan met zgn.“Witte Voetjes-actie”.  

De politie blijft het aantal auto-inbraken en fietsendiefstallen monitoren en vraagt 

aandacht voor mogelijke toename van hennepteelt in woningen, al dan niet onder druk 

van criminele organisaties.  

 

Volgens de politie zijn er geen jeugdgroepen die vallen onder de shortlist van 

Beke/Ferwerda. De politie meldt dat het aantal meldingen van overlast wel gedaald is 

(van 56 naar 49) en het aantal vernielingen bijna gelijk is (50 naar 48).  

De overlastlocaties zijn het winkelcentrum Koopmansplein in Ten Boer, rondom de 

scholen en de fietsenstallingen bij het openbaar vervoer. Nieuw is de overlastlocatie 

bij de school De Til in Thesinge. 

De politie verwacht dat de jeugd ten gevolge van de nieuwe drank- en 

horecaregelgeving meer overlast op straat geeft.  

 

Conclusie uit het onderdeel Huiselijk Geweld is dat het aantal aangiften ten aanzien 

van Huiselijk Geweld is gestegen: van 2 naar 4 aangiftes. In 2013 is slechts één  

huisverbod opgelegd.  

 

 Kinderen in Tel van het Verwey-instituut 

Het rapport ‘Kinderen in Tel’ van het Verwey Instituut gaat over de 

leefomstandigheden van de jeugd in Nederland.  In het rapport wordt een aantal 

indicatoren2 benoemd en op basis daarvan worden conclusies getrokken. De 

indicatoren komen uit het internationaal verdrag inzake de rechten van het Kind. Op 

basis van de tweejaarlijkse rapportage kunnen diverse trends worden geconstateerd. 

 

De rapportage is van een landelijk onderzoek waarbij elke gemeente is meegenomen. 

Het kenmerkende aan de rangorde is dat wanneer een gemeente bovenaan staat de 

situatie voor het kind het slechts is. Als de gemeente laag staat is de kwaliteit van de 

leefomstandigheden van de kinderen hoog. 

 

Ten Boer staat op de 398 plaats van Nederland. Voor de provincie Groningen 

betekent dit dat we het best scoren(hoogste kwaliteit). Bij brief van 10 juni is uw raad 

reeds hierover  geïnformeerd. Als bron van informatie om beleid te ontwikkelen heeft 

het rapport een beperkte waarde.  

 

Conclusies uit het rapport ‘Kinderen in Tel 2013’ 

Als het rapport naast die van 2009, 2011 en 2013 gelegd wordt, komt de gemeente er 

steeds positiever uit. Ten Boer stond in 2007 op de 86e plaats  In het jaar 2009 is de 

situatie voor de kinderen aanmerkelijk beter. De gemeente stond toen op de 391e  

                                            
2 Indicatoren zijn : kinderen per ha speelruimte, achterstandsleerlingen, kindermishandeling, kinderen 

uit uitkeringsgezinnen, kinderen in achterstandswijken, kinderen in de jeugdzorg, werkeloze jongeren, 

met delict voor de rechter, relatief verzuim, tienermoeders, zuigelingensterfte en kindersterfte.  
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plaats. In 2011 stond  de gemeente op de  394e plaats en in 2013 staat de gemeente op 

398e plaats.   

 

Uit de misdaadmeter van het Algemeen Dagblad komt naar voren dat onze gemeente 

tot de twintig veiligste gemeenten van Nederland behoort. Voor wat betreft de 

misdrijven: deze komen hoofdzakelijk voor in het dorp Ten Boer en Garmerwolde. 

Waarschijnlijk is de ligging aan de doorgaande weg hier mede debet aan. In deze 

rangorde staan we op de 387e plaats van de 404 gemeenten.   

 

 

2.  Reguliere taken 

Gedragsregels  

In overleg met de gemeente krijgen de ouders van overlast veroorzakende jongeren 

een zgn overlastbrief. Hier wordt meestal positief op gereageerd door de betrokken 

ouders. In 2013 zijn 9 jongeren aangeschreven. Dit is overigens veel minder dan de 

voorgaande jaren. De locatie van overlast was niet alleen het Koopmansplein, maar 

ook in Thesinge ( de Til).  

 

Alcohol en drugs 

De gemeenteraad heeft op 15 juni 2014 het Preventie- en Handhavingsplan Horeca 

vastgesteld. Met het vaststellen hiervan heeft de gemeente voldaan aan de Drank en 

Horecawet en de Gezondheidswet. In het plan is beschreven op welk niveau de 

gemeente de Drank en Horecawet wenst te handhaven.  

 

Halt 

Resultaat in 2013: Op drie  scholen is vuurwerkvoorlichting gegeven, namelijk op:   

De Lessenaar in Ten Post, CBS De Schalm in Ten Post en CBS de Fontein in Ten 

Boer. 

 

Speelruimte 

Resultaat: Regelmatig komt de voortgang van de uitvoering van het speelruimtebeleid 

aan de orde. In bijna alle dorpen zijn nu één of meerdere speelplekken heringericht. 

Op de meeste nieuwe speel- en sportplekken plekken verloopt alles naar wens en 

wordt geen overlast gesignaleerd.  

 

Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) 

Resultaat: Er zijn in het verslagjaar 2013 drie klachten binnengekomen bij het DMG. 

Alle klachten betroffen situaties buiten deze gemeente. 

 

Verkeerscommissie 

Resultaat: In samenwerking met de VVN zijn in 2013 diverse acties uitgevoerd. Het 

jaarlijks terugkerende verkeersexamen voor basisscholen heeft ook in 2013 vervolg 

gekregen. Wederom deden ruim 110 leerlingen hieraan mee.  

 

Beleidsgroep Oud en Nieuw 

Resultaat: De kerstbomenactie is goed verlopen. Het schadebedrag is naar beneden 

gegaan voor wat betreft de vernielde borden en afvalbakken. Het schadebedrag is 

uiteindelijk €.1600,- geworden. Dit jaar was het dorpshuis, maar ook Blister in  

Ten Boer voor het eerst open.  

 

Horecaoverleg 
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Resultaat: In 2014 is er een bijeenkomst met horecavergunninghouders georganiseerd. 

Dit was naar aanleiding van de nieuwe Drank- en Horecawet en de daarop gebaseerde 

Preventie- en Handhavingsplan. Het was een druk bezochte vergadering waar ook de 

niet-reguliere horeca aanwezig was.  

 
Evenementen 

In 2013 en deels 2014 hebben we een tweetal onderzoeken laten doen naar de 

kwaliteit van de gemeentelijke vergunningverlening. De uitkomsten daarvan hebben 

geleid tot een aanpassing van het door ons gebruikte aanvraagformulier. Ook is 

gekeken naar de regionaal vastgestelde leidraad evenementenbeleid en daar waar 

nodig is deze geïmplementeerd in de gemeentelijke vergunningverlening.  

Resultaat: 100% van de aanvraagtermijnen wordt gehaald. 

 

Handhaving brandveiligheid en openbare ruimte   

Resultaat: De risicoanalyse die gemaakt is bestaat uit vier categorieën, waarbij  

klasse I de meest risicovolle is en klasse IV de minste risico’s heeft. Hierbij is 

gekeken naar een mix van veiligheid voor de gebruiker, voor de omgeving en voor de 

brandbestrijding in combinatie met het naleefgedrag.  

 

De verdeling in Ten Boer is als volgt: 

Klasse I  11 objecten 

Klasse II 12 objecten 

Klasse III 28 objecten 

Klasse IV   3 objecten 

Totaal zijn er dus 54 objecten met een gebruiksvergunning of een gebruiksmelding.  

 
Team Toezicht en handhaving 2014   Aantallen 

Inspecties bij verbouw of nieuwbouw:   8 

Controles gebruiksvergunningen/meldingen: 22 

Controles bij evenementen:    5 

Adviezen bij evenementen:    5 

 

Het aantal inspecties bij nieuwbouw en verbouw is dit jaar (2014) lager dan vorig jaar 

i.v.m. geringe bouwactiviteiten. Bij het toezicht op het brandveilig gebruik zijn er 

geen situaties aangetroffen die bestuursrechtelijk optreden noodzakelijk maakte. Van 

de 40 objecten is er tot nu toe 45% gecontroleerd. Het is nooit 100% omdat niet elk 

object één keer per jaar gecontroleerd hoeft te worden. Bij een aantal objecten in de 

klasse III en IV ligt de controlefrequentie op 1 keer per twee jaar. 

  

Daarnaast is er binnen de sector Incidentbestrijding het team specialistisch advies  

actief. Zij houdt zich bezig met het toetsen van bouwplannen. Wij krijgen de 

bouwplannen van Ten Boer via RO/EZ aangeleverd.  

 

Team Toetsing en advies    Aantallen 

Aantal uitgevoerde toetsen op bouwplannen: 5 

Vooroverleggen:     1 

 

 

 

Lichamelijke Integriteit / Huiselijk Geweld 

Resultaat: In 2013 is er slechts vier keer aangifte gedaan van huiselijk geweld in de 

gemeente Ten Boer. In het jaar 2013 is er één beschikking ingevolge de Wet Tijdelijk 
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huisverbod afgegeven en deze is tevens verlengd. Via inzet van De Deel is de zorg 

voor het slachtoffer gecontinueerd.  

In 2014 zijn we aangesloten bij Huisverbod-online. Hiermee is het proces 

gedigitaliseerd en wordt de informatie aan de ketenpartners gedeeld. 

 

Aardbevingen 

In februari 2014 heeft de Veiligheidsregio Groningen het Incident BestrijdingsPlan 

aardbevingen vastgesteld. Ook is in dit kader een aardbevingsmonitor ingevoerd. Met 

het eerste is een basis gelegd voor de voorbereiding van de veiligheidsregio 

Groningen, crisispartners en andere betrokken partijen op een zware aardbeving; met 

het tweede is een alerteringsysteem ingevoerd die betrokken partijen via sms 

informeert over een daadwerkelijke aardbeving. De burgemeester zit in een 

burgemeestersoverleg van de 9 betrokken gemeenten en deze draagt zorg voor de 

bestuurlijke afstemming en overleg voorafgaande aan de dialoogtafel. Er is tevens een 

gemeentelijke afstemmingsoverleg gaswinning waarin eveneens de gemeente Ten 

Boer zitting heeft. Er is tevens per gemeente een procedureafspraak gemaakt hoe om 

te gaan met de zgn. schrijnende gevallen. De burgemeester heeft hierin een sturende 

rol. 

 

Externe Veiligheid (EV) 

De Wet Milieubeheer, Besluit Risico Zware Ongevallen, de Wet Vervoer Gevaarlijke 

stoffen zijn voorbeelden van wetten die verplichtingen opleggen aan de gemeente en 

provincie. De eisen die hierin genoemd zijn, kunnen in het algemeen geduid worden 

gericht te zijn op de Externe Veiligheid (EV). In een aantal gevallen is de provincie 

verantwoordelijk voor EV, maar in andere gevallen de gemeenten. EV kan gesplitst 

worden in een aantal thema’s: 

- De risico-inventarisatie: De provincie is verantwoordelijk voor het beheer van 

de Provinciale Risicokaart, maar de gemeente is verantwoordelijk voor de 

gegevens en actualiteit van de Risicokaart. Deze taak is meegenomen in de 

dienstverleningsovereenkomst met de Milieudienst van de gemeente 

Groningen en het Steunpunt Externe Veiligheid.  

Resultaat: Op dit moment is 100% van de gegevens actueel, juist en volledig en is er 

een procedure voor aanpassing van de gegevens. Er zijn 3 bedrijven opgenomen in de 

RRGS.  

- De vergunningverlening en handhaving: De gemeente heeft één BEVI-bedrijf 

waarvoor zij bevoegd gezag hebben, zijnde het LPG-tankstation nabij Ten 

Boer. Als gevolg van de omgevingsvergunning is de handhavingprocedure 

geborgd bij de Milieudienst.  

Resultaat: Het LPG-tankstation is in 2013 tweemaal bezocht in samenwerking met de 

brandweer.   

- Risicocommunicatie: In regionaal verband is een vakgroep 

Risicocommunicatie opgericht o.l.v. de burgemeester van Delfzijl. Zij houdt 

zich bezig met het regionaal organiseren en implementeren van beleid. 

Resultaat: In 2013 is deelgenomen aan het project “Je hebt meer in huis dan je denkt”. 

 

Crisismanagement 

Team bevolkingszorg 

In 2013 hebben we actief geworven onder het personeel voor het aanleveren van een 

aantal leden voor de expertteams. We hebben in 2014 vier medewerkers aangewezen 

en aangesteld als lid van de zgn. expertteams. Ook is de regionale ambassadeursrol als 

‘linking pin’ tussen de gemeentelijke organisatie en het netwerkteam toegewezen aan 
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de heer. H. Bos en is er per 1 april 2014 de adviseur crisisbeheersing van het regionale 

netwerkteam, de heer M. Dral, verantwoordelijk voor de relatie met de gemeente  

Ten Boer.  

 

Oefeningen van gemeentelijke deelprocessen 

Jaarlijks wordt door het Bureau Crisismanagement van de Veiligheidsregio Groningen 

in opdracht van de ‘Directie Gemeenten’ een oefen-uitvoeringsprogramma 

aangeboden aan de gemeenten in de regio Groningen.  

Resultaat: In 2013 heeft het GBT deelgenomen aan een multidisciplinaire oefening en 

diverse GBT-leden aan regionale trainingen.    

 

Continuïteit gemeentelijke organisatie in crises 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft de gemeenten gevraagd 

continuïteitsplannen op te stellen op het terrein van ICT en elektriciteit. In verband 

met de samenwerking op ICT gebied met de gemeente Groningen is dit belegd bij de 

gemeente Groningen.  

Resultaat: Voor wat betreft de elektriciteit zijn afspraken gemaakt met de leveranciers 

van elektriciteit waar eventuele noodstroomaggregaten geplaatst worden. Ook hebben 

we een eigen noodstroomaggregaat naast het gemeentehuis. Deze wordt jaarlijks 

getest. 

 

Brandweerzorg 

Vanaf 1 januari 20141 is de heer R. de Wit, commandant van voor Ten Boer met als 

ploegchef voor de kazerne, de heer R. van der Laan. 

Vanaf 1 januari is de brandweer zorg geregionaliseerd. Dit betekent dat de brandweer 

van Ten Boer qua materieel,materiaal en personeel onder de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Groningen valt.  

 

Resultaat: Vanaf 1 januari t/m augustus in 2014 is de brandweer 17 keer ingezet. Voor 

zeven keer was dat voor brandbestrijding en zeven keer voor hulpverlening.  

Er was drie keer een loos alarm. In 2013 is de brandweer 25 keer uitgerukt, waarbij 

het in 11 gevallen was voor brandbestrijding en acht keer voor hulpverlening. Er was 

zes keer een loos alarm. 

 

Nazorg ex-gedetineerden  

Het is een gezamenlijke ambitie van rijk en gemeenten om het hoge recidivecijfer 

(70% valt binnen afzienbare tijd weer terug in crimineel gedrag) terug te dringen.  

Resultaat: In 2013 is er slechts een ex-gedetineerde geweest die onder deze regeling 

viel.   

 

Burgernet 

Nadat de raad eind 2010 besloten heeft deel te nemen aan Burgernet is er een aantal, 

met name, digitale acties ondernomen om deelnemers te werven.  

Resultaat: Deze is 12.1%.   

Het aantal deelnemers staat nu op 12,1% van de totale bevolking. Hiermee staan we 

ruim boven het gemiddelde.   

 

De politie heeft een eerste aanzet gedaan om de beheertaak van Burgernet over te 

dragen aan de gemeente. Per 1 januari 2015 moet elke gemeente in de drie noordelijke 

provincies een keuze gemaakt hebben in de beheervorm. 
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Er is een aantal burgernetacties in Ten Boer geweest. In 2014 hebben twee 

burgernetacties succes gehad in die zin dat deelnemers hebben meegeholpen de zaak 

op te lossen.  

Sinds 1 mei 2014 worden de deelnemers ook per e-mail geïnformeerd over acties. 

 

Gevonden Voorwerpen 

In 2012 heeft elke gemeente de taak (terug)gekregen om de door burger gevonden en  

bij de gemeente gemelde voorwerpen in te nemen, te registeren en als ‘goed 

huisvader’ te beheren.  

Resultaat: Vanaf 1 juli 2012 kan elke burger digitaal melden dan wel bij de 

gemeentelijke balie gevonden voorwerpen inleveren. Met de politie zijn afspraken 

gemaakt over de registratie en beheer van de voorwerpen en de wijze van afhandelen 

als gedacht wordt aan eventueel gestolen voorwerpen. Gemiddeld genomen worden 

per jaar 10 gevonden voorwerpen gemeld en 30 voorwerpen verloren gemeld. Het 

beheer van de registratie ligt bij de gemeente Ten Boer; het beheer van de voorwerpen 

ligt bij de gemeente Groningen. Slechts een klein gedeelte wordt teruggehaald door de 

rechtmatige eigenaar. Het overgrote deel wordt - vanwege de geringe waarde - 

vernietigd. Het resterende deel (:de fietsen) wordt verkocht aan opkopers; de 

opbrengst blijft bij de gemeente Groningen.   

 

 

Slachtofferhulp 

Bureau Slachtofferhulp ondersteunt slachtoffers van misdrijven, verkeersongelukken 

en calamiteiten op juridisch, praktisch en emotioneel gebied. In 2013 zijn er in totaal 

85 meldingen geweest 


