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1. Het belang en de opzet van deze nota 
 

1.1 We willen een veilige gemeente blijven  

Waalwijk is een veilige en leefbare gemeente. Dit is echter niet vanzelf gegaan. Veiligheid 

is complex en kent een sterke interactie met haar omgeving. Dit vraagt dan ook een 

inzet van diverse partijen: de gemeente, de politie, de veiligheidsregio, de 

welzijnsorganisaties, ondernemers en bewoners van de gemeente Waalwijk. Ook in de 

toekomst hebben deze partijen elkaar hard nodig om de veiligheid en leefbaarheid te 

waarborgen. Het aantal incidenten laat een lichte daling zien. Zo dalen de cijfers voor 

woninginbraken en geweldsdelicten. Deze objectieve cijfers blijken echter niet altijd te 

corresponderen met de beleving van bewoners. De onveiligheidsgevoelens onder burgers 

zijn gestegen tot 21%  in 2013. Dit betekent dat één op de vijf inwoners van Waalwijk 

zich wel eens onveilig voelt in de buurt.  Dit  percentage ligt boven het gemiddelde van 

De Langstraat. Waalwijk krijgt meer en meer te maken met stedelijke problematiek. 

Georganiseerde criminaliteit afkomstig uit nabije grotere steden probeert ook in Waalwijk 

voet aan de grond te krijgen, bijvoorbeeld door het witwassen van crimineel verkregen 

middelen en ontplooiing van activiteiten op het gebied van hennepteelt en prostitutie. 

Media spelen een steeds grotere rol in de beeldvorming en publieke opinie. Ook inwoners 

hebben een steeds directere eigen stem. Daarnaast wordt van inwoners verwacht dat ze 

meer verantwoordelijkheid in eigen hand nemen als het gaat om veiligheid. Dergelijke 

ontwikkelingen vragen van de gemeente een sterke rol als regievoerder. Inzichtelijk 

hebben van de problematiek, kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen en bij elkaar 

brengen van partijen zijn opgaven die voor de gemeente als regisseur cruciaal zijn.  
 

 

1.2 We maken keuzes in het veiligheidsbeleid 

Efficiënt inzetten op veiligheid vraagt om keuzes. Keuzes die voortbouwen op de inzet 

van de afgelopen jaren en die daarnaast inspelen op actuele problematieken. In deze 

nota benoemen we de thema’s waarop we de komende jaren extra inzetten, naast de 

reguliere taken van de gemeente. Bij het bepalen van de prioriteiten van de komende 

vier jaar is, naast de prioritering van de gemeenteraad, rekening gehouden met 

landelijke en regionale ontwikkelingen en de uitkomsten van de evaluatie van de nota 

Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2016 en het omgevingsbeleid 2013-2016.   

 

Hoofduitkomsten evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid  

De afgelopen jaren heeft de gemeente duidelijke stappen gezet naar een (blijvend) 

veiligere gemeente. In de uitvoering van haar beleid kent Waalwijk een pragmatische 

aanpak. Haar rol als regievoerder weet de gemeente steeds beter te vervullen. Gezien de 

ontwikkelingen (verschuiving naar meer stedelijke problematiek) en de efficiënte inzet 

van schaarser wordende middelen, is meer nadruk op analyse en visie/strategie van 

belang. Op dit moment is er onvoldoende eenduidige sturingsinformatie beschikbaar en is 

de gemeente voor wat betreft informatie in grote mate afhankelijk van haar partners. 

Aanbevolen wordt om een eenduidige en structurele monitoringsystematiek in te richten. 

De verbinding tussen projecten en strategische doelstellingen zijn hierbij het 

uitgangspunt. In dit kader past de reeds in gang gezette ontwikkeling van een 

sturingsmonitor. Dit faciliteert sturing en een verdere versterking van de gemeentelijke 

regierol. Een verdere integratie tussen handhaving en veiligheidsbeleid maakt de aanpak 

van prioriteiten gerichter en effectiever. De uitgangspunten en beleidskeuzen in deze 

nota Integraal Veiligheidsbeleid  (IVB) versterken de verdere ‘stap in de goede richting’.  
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De nota gaat over fysieke en sociale veiligheid  

Binnen integrale veiligheid zijn sociale en fysieke veiligheid van elkaar te onderscheiden. 

Sociale veiligheid heeft betrekking op de risico’s die het gevolg zijn van moedwillige 

criminele handelingen van derden. Fysieke veiligheid heeft betrekking op de risico’s die 

het gevolg zijn van branden, ongevallen en rampen. Het onderscheid is van belang, 

omdat er op beide terreinen sprake is van een andere aanpak met (veelal) andere 

partners. Tegelijkertijd is er ook sprake van samenhang tussen de beide terreinen. Door 

in deze kadernota aandacht te besteden aan zowel fysieke als sociale veiligheid, wordt 

het mogelijk een samenhangende ambitie op het gebied van veiligheid te presenteren. 

 

 

1.3 Opzet van de nota IVB 

De nota IVB bestaat naast dit inleidende hoofdstuk uit nog vier hoofdstukken: 

- in hoofdstuk 2 worden de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en de 

Waalwijkse veiligheidssituatie beschreven 

- in hoofdstuk 3 wordt de visie op integraal veiligheidsbeleid beschreven 

- in hoofdstuk 4 worden de inhoudelijke prioriteiten voor de komende jaren 

beschreven 

- in hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de randvoorwaarden voor een sterk IVH. 
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2. Ontwikkelingen: nationaal, regionaal en lokaal 
 
Nationale en regionale ontwikkelingen zijn van invloed op lokale problematieken en 

prioriteiten. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de relevante ontwikkelingen 

van rijk, regio en de gemeente Waalwijk op het gebied van veiligheid en leefbaarheid.  

 

In het regeerakkoord „Bruggen slaan‟ staan de volgende doelstellingen met betrekking 

tot veiligheid:  

- Burgers moeten zich veilig kunnen voelen op straten en in wijken.  

- Politie en justitie moeten daadkrachtig en gezaghebbend kunnen optreden tegen 

overlast, intimidatie, agressie, overvallen, inbraken en geweld.  

- Kwetsbare groepen moeten op de overheid kunnen rekenen.  

- Met de komst van de nationale politie blijft er aandacht voor lokale prioriteiten.  

- Burgers worden meer betrokken bij het veiligheidsbeleid in wijken.  

- Aandachtswijken houden prioriteit.  

- De mannen en vrouwen in de frontlinie verdienen steun en moeten voor een 

hoger salaris niet de straat voor het bureau hoeven te verruilen.  

- Door meer blauw op straat nemen de veiligheid en de pakkans toe.  

- Recidive wordt teruggedrongen door passende straffen en tijdige resocialisatie, 

zodat ook weer een nieuw perspectief ontstaat.  

- Verbetering van de positie van slachtoffers voor, tijdens en na afloop van het 

strafproces.  

- De schade wordt verhaald op de daders.  

- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers is van groot belang. De 

overheid dient daarvoor borg te staan. 

 

Financiële middelen beperkt  

In een tijd van financiële krapte staan de gemeente en haar partners voor de opgave 

problemen aan te pakken met minder financiële middelen. Dat vraagt om een 

vooruitziende blik om daadkrachtig om te gaan met ingezette bezuinigingen, juist op 

lokaal niveau. Ondanks het feit dat er geen geld is voor nieuw beleid, wil de gemeente 

Waalwijk wel de ambities in stand houden, zeker met het oog op de stedelijke 

problematiek waar Waalwijk mee te maken heeft. Daarbij geldt als eerste uitgangspunt 

dat er een basisniveau van veiligheid nodig is om te zorgen voor een adequate 

veiligheidszorg in Waalwijk. Daarnaast is het van belang om voor een beperkt aantal 

prioriteiten te kiezen. Tot slot geldt dat in Waalwijk beleid zo goed mogelijk wordt 

geborgd door het onder te brengen in de staande organisatie, maar ook om taken stop te 

zetten wanneer hier maatschappelijk geen behoefte aan is, of taken aan derden (onder 

andere de markt) over te dragen. Dit betekent dat continu kritisch gekeken moet worden 

of de gestelde prioriteiten voldoende overeenkomen met de financiële kaders en 

mogelijkheden. Er staat namelijk extra druk op het veiligheidsdomein, omdat niet alleen 

bij de gemeente minder financiële mogelijkheden zijn, maar ook bij de 

partnerorganisaties de ruimte beperkter is geworden. Bij veel organisaties kan daarbij de 

neiging ontstaan om terug te gaan naar de eigen kerntaken en dit onvoldoende in 

samenhang met anderen te bezien. De gemeente heeft de rol om vanuit de regie te 

zorgen dat uiteindelijk ‘het geheel meer is dan de som der delen’.  

 

Nationale politie 

De afgelopen jaren heeft de politie in Waalwijk een belangrijke bijdrage geleverd aan het 

verhogen van de objectieve veiligheid. Dit is gelukt door met elkaar de prioriteiten vast 

te stellen en daar als organisaties gezamenlijk in op te trekken en de beleidsvrije ruimte 

ook gericht in te zetten. De organisatie van de Nederlandse politie is per 1 januari 2013 

als Nationale politie ingericht. Het is een landelijk korps dat bestaat uit tien regionale 

eenheden, één landelijke eenheid en een landelijke concerndienst waarin de 

ondersteunende afdelingen zijn ondergebracht. Dit ene landelijke korps vervangt alle 

voormalige politiekorpsen en -diensten. Het is niet zo dat de vorming van een nationale 
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politie per definitie inhoudt dat er minder aandacht is voor lokale veiligheidsproblemen, 

maar het vraagt een actievere aansturing van de politie. Ook de gemeenteraad zal 

sterker dan voorheen actief betrokken zijn bij het wettelijk verplichte Integraal 

Veiligheidsbeleid. 

 

Crisisbeheersing en de veiligheidsregio  

De Wet op de Veiligheidsregio’s is per oktober 2010 in werking getreden. Deze wet 

beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, 

geneeskundige hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één regionale 

bestuurlijke regie te realiseren. De burgemeester van Waalwijk is samen met zijn 

collega-burgemeesters in de regio verantwoordelijk voor de crisisbeheersing in de hele 

regio. Door de aansturing van de brandweer en de geneeskundige hulpverlening op 

regionaal niveau te beleggen, is een adequate aansturing gewaarborgd van de diensten 

die bij de primaire hulpverlening bij rampen en crises worden ingezet. Deze regionale 

verschuiving is ook te zien binnen de gemeentelijke kolom, waarbij gemeenten geacht 

worden samen te werken rondom dit thema. De wet biedt de grondslag voor het instellen 

van een gemeenschappelijke regeling waaraan de uitvoering van brandweertaken en 

taken in het kader van de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen wordt 

opgedragen. De Wet op de Veiligheidsregio’s verplicht elke regio een Regionaal 

Risicoprofiel op te stellen. Dit profiel bevat alle regionale en aangrenzende risico’s en ook 

de wijze waarop deze informatie wordt beheerd en geactualiseerd. Op basis van de 

landelijke systematiek heeft de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant samen met 

gemeenten, hulpverleningsorganisaties en vitale partners voor de belangrijkste risico’s 

scenario’s uitgewerkt. Zowel de meer traditionele vorm van crises (zoals 

overstromingen), alsook de voorbereiding op “modernere” crises komen aan bod. Deze 

crises kunnen zich altijd en vrijwel overal voordoen en hebben een enorme 

maatschappelijke impact. Hierbij valt te denken aan ICT-uitval, terrorisme of epidemieën. 

 

Lokaal veiligheids- en handhavingsbeleid en de regio  

Op diverse terreinen vindt een verschuiving plaats van uitvoering van werkzaamheden 

van lokaal naar regionaal niveau. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van Regionale 

Uitvoeringsdiensten voor handhaving op het gebied van milieu. Ook op het gebied van 

sociale veiligheid is deze tendens ingezet. Cruciaal bij deze ontwikkeling blijft voor de 

gemeente Waalwijk dat het lokale besluitvormingsproces hierbij leidend is. 

 

Georganiseerde criminaliteit vraagt aandacht 

Naast de aanpak van lokale, veelvoorkomende criminaliteit is er op regionaal niveau ook 

sprake van toenemende aandacht voor georganiseerde criminaliteit en de vermenging 

van onder- en bovenwereld. De invloed van deze vorm van criminaliteit op economie, 

rechtsorde en integriteit is groot, terwijl de verschijningsvorm vaak niet (direct) zichtbaar 

is. Georganiseerde criminaliteit kan het gemeentelijke beleid en haar werking blokkeren 

en heeft een negatief effect op het leefklimaat in wijken en buurten. De belangrijkste 

instrumenten voor gemeenten – naast een scherpe beleidsvoering op het onderwerp, het 

onderhouden van een informatiepositie en communicatie over het beleid met de 

samenleving -  om georganiseerde criminaliteit aan te pakken zijn: vergunningen, 

aanbestedingen, verordeningen, toezicht en handhaving, integrale gebiedsgerichte 

aanpak en zorg voor interne integriteit. Het huidige kabinet heeft evenals het vorige 

kabinet de meerwaarde erkend van een integrale aanpak van georganiseerde 

criminaliteit en hiervoor middelen beschikbaar gesteld. Hiermee worden de Regionale 

expertise en informatiecentra (RIEC’s) voor de komende jaren in ieder geval 

gecontinueerd. Binnen het RIEC werken politie, OM, gemeente en Belastingdienst 

intensief samen. Het RIEC Zeeland West-Brabant ondersteunt de deelnemers bij de 

bestuurlijke aanpak en de toepassing van de wet Bibob.  

 

Nieuwe wetten  

Het huidige kabinet poogt de bestrijding van criminaliteit aan te pakken door het 

invoeren van nieuwe wetten waarmee de gemeente een stevige taak krijgt in de 
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uitvoering. Naast kansen brengt dit ook verplichtingen en verantwoordelijkheden met 

zich mee. In de nieuwe prostitutiewet,  de nieuwe drank- en horecawet, de uitbreiding 

van de wet Bibob en de nieuwe overlastwetgeving is duidelijk dat de gemeenten een 

belangrijke rol krijgen toegewezen. Kortom: diverse landelijke regelgeving heeft 

consequenties voor gemeenten en veelal wordt hierbij ook verwacht dat dit vanuit 

reguliere middelen van de gemeenten wordt opgelost. 

 

2.1 Het veiligheidsbeeld in Waalwijk 

De afgelopen jaren hebben zich binnen Waalwijk ontwikkelingen voorgedaan op het 

gebied van sociale en fysieke veiligheid. We maken hiervoor gebruik van objectieve 

gegevens zoals politiecijfers, en subjectieve gegevens zoals de veiligheidsmonitor 2013. 

De veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend landelijk bevolkingsonderzoek 

naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Daarnaast heeft Waalwijk deelgenomen 

aan de Benchmark Sturen op veiligheid 2014. Deze benchmark is ontwikkeld door 

onderzoeksbureau SGBO, in samenwerking met het Ministerie van BZK, de VNG en het 

CCV.  De benchmark helpt de gemeente Waalwijk bij het vaststellen en bereiken van de 

gewenste maatschappelijke veiligheidseffecten. In de benchmark is Waalwijk vergeleken 

met gemeenten: Barneveld, Leidenschendam-Voorburg, Nijkerk, Roermond, 

Scherpenzeel, Smallingerland, Tiel, Utrechtse Heuvelrug, Venray en Weert. Ook hebben 

we gesprekken gevoerd met professionals. Hieronder schetsen we in hoofdlijnen de 

uitkomsten.  

 

Resultaten Veiligheidsmonitor: 

 

A. Veiligheid in de buurt 

 

Algemeen beeld 

Het rapportcijfer voor de veiligheid in 2013 is nagenoeg gelijk aan dat van 2011, het 

gevoel van onveiligheid bij de bewoners is iets toegenomen.  

- Inwoners beoordelen de veiligheid in de buurt gemiddeld met een 7,0 in 2013 en 

dat is bijna hetzelfde als in 2011 (6,9).  

- Eén op de vijf bewoners (21%) van Waalwijk voelt zich wel eens onveilig in de 

buurt. Dit percentage is iets hoger dan in 2011 (18%) en ligt ook boven het 

gemiddelde van de regio Basisteam Langstraat.  

- Ondanks de positieve ontwikkeling van de objectieve veiligheid neemt de 

subjectieve veiligheid af.  

 

Drugs en alcohol 

Drugsoverlast is toegenomen, de overlast door alcoholgebruik is iets minder dan in 2011. 

- In 2013 is per 1.000 inwoners 1 keer sprake geweest van drugsoverlast en dat is 

meer dan in 2011 (0,5).  

- Van de inwoners van Waalwijk vindt 5% dat drugsoverlast in de buurt vaak 

voorkomt. Dit cijfer ligt boven het regionale gemiddelde (2%).  

- Het percentage bewoners dat vindt dat zich vaak dronken mensen op straat 

bevinden is 2%. Dit komt overeen met het gemiddelde van de regio (2%). 

 

Geweld 

Het aantal mishandelingen is gedaald in Waalwijk.  

- In 2013 hebben er 2,2 mishandelingen per 1.000 inwoners plaatsgevonden, in 

2011 was dat 2,9.  

- Het aantal bedreigingen per 1.000 inwoners was in 2013 1,8, net als in 2011.  

- De indicator slachtofferschap geweld is 2,0 in Waalwijk, dat is lager dan die van 

de regio Basisteam Langstraat (2,3). 
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Sociale samenhang 

De sociale samenhang in Waalwijk is vergelijkbaar met 2011.  

- In 2013 is er per 1.000 inwoners 2,9 keer sprake geweest van woonoverlast of 

burengerucht, een lichte stijging ten opzichte van 2011 (2,1).  

- De schaalscore voor de sociale cohesie in Waalwijk (6,1) ligt op hetzelfde niveau 

als in 2011 (6,3) en is ook gelijk aan dat van de regio Basisteam Langstraat (6,3). 

 

Verloedering 

Vergeleken met 2011 is het aantal meldingen van een vernieling afgenomen in Waalwijk.  

- In 2013 zijn er per 1.000 inwoners 7,7 incidenten van vernieling geweest en dat is 

de helft minder dan in 2011 (15,3).  

- Meer dan een kwart van de bewoners van Waalwijk (27%) heeft aangegeven veel 

overlast van verloedering te ervaren. Het percentage ligt iets boven het regionale 

gemiddelde (24%). 

 

Woninginbraak 

Het aantal woninginbraken is licht afgenomen.  

- In 2013 vonden er per 1.000 woningen 9,2 woninginbraken plaats in Waalwijk en 

dat is iets minder dan in 2011 (11,2).  

- De indicator slachtofferschap inbraak heeft een waarde van 3,4. Dit is iets lager 

dan het gemiddelde van de regio Basisteam Langstraat (3,9). 

 

Voertuigcriminaliteit 

Diefstal van fietsen en bromfietsen in Waalwijk is afgenomen, in vergelijking met 2011.  

- De intensiteit van het aantal diefstallen uit of vanaf de auto is relatief hoog. In 

2013 heeft 6,8 keer per 1000 inwoners diefstal plaatsgevonden uit of vanaf 

motorvoertuigen en dat is iets meer dan in 2011 (6,3).  

- Per 1000 inwoners is 3,4 keer een fiets of bromfiets gestolen en dit is minder dan 

in 2011 (5,0).  

- De indicator slachtofferschap diefstal uit of vanaf de auto heeft een waarde van 

5,1 per 1000 inwoners. Dit is hoger dan het gemiddelde van de regio Basisteam 

Langstraat (3,3 per 100 inwoners).  

- De indicator slachtofferschap fietsendiefstal heeft een waarde van 2,0 per 1000 

inwoners. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde van de regio (2,1 per 

1000 inwoners). 

 

Vermogensdelicten 

Het slachtofferschap van vermogensdelicten is ongeveer gemiddeld.  

- De indicator slachtofferschap vermogensdelicten heeft een waarde van 13,8 per 

1000 inwoners. Dit komt ongeveer overeen met het gemiddelde van de regio 

Basisteam Langstraat (13,5 per 1000 inwoners). 

 

Verkeersoverlast 

De verkeersoverlast in Waalwijk is volgens de bewoners relatief groot, het aantal 

incidenten van onveilig rijgedrag is gedaald, vergeleken met 2011.  

- In Waalwijk ervaart 42% van de bewoners veel verkeersoverlast in de buurt. Dit 

cijfer is hoger dan dat van de regio Basisteam Langstraat (36%). 

- Het aantal incidenten van agressief of onveilig rijgedrag per 1000 inwoners is 

gedaald van 1,0 in 2011 naar 0,5. 

 

 

B. Bedrijvigheid en veiligheid 

Het aantal bedrijfsinbraken is gedaald, het aantal gevallen van winkeldiefstal is 

toegenomen.  

- Er is in 2013 109 keer ingebroken bij bedrijven of kantoren in Waalwijk, in 2011 

waren dat er 131.  
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- In 2013 hebben 73 winkeldiefstallen plaatsgevonden en dit is meer dan in 2011 

(48). 

 

C. Jeugd en veiligheid 

De overlast van jongeren is vergeleken met 2011 licht afgenomen.  

- In 2013 is er volgens de politiecijfers per 1.000 inwoners 5,1 keer overlast 

ervaren door jongeren. Dit is iets minder dan in 2011 (5,6).  

- Uit de VM komt naar voren dat 7% van de bewoners vaak overlast ervaart door 

groepen jongeren. Dit cijfer ligt iets boven het gemiddelde voor het Basisteam 

Langstraat. 

 

D. Fysieke veiligheid 

De tevredenheid over het onderhoud van openbaar groen en de openbare verlichting is 

vergelijkbaar met 2011.  

- Ruim de helft van de bewoners (57%) is tevreden over het onderhoud van het 

openbaar groen. In 2011 was dit 54%. Het cijfer ligt iets onder het regionale 

gemiddelde (61%).  

- Driekwart van de bewoners (76%) is tevreden over de openbare verlichting. De 

mate van tevredenheid is daarmee iets groter dan in 2011 (71%). 

 

E. Integriteit en handhaving 

Bijna een derde van de bewoners is tevreden over het functioneren van de gemeente.  

- Een kwart tot een derde (29%) van de bewoners van Waalwijk is tevreden over 

het functioneren van de gemeente als het gaat om handhaving. 

 

Resultaten van de Benchmark Sturen op Veiligheid: 

 

De belangrijkste conclusies: 

- Over het geheel genomen is er sprake van een redelijk gunstig veiligheidsbeeld; 

dit geldt zowel voor de afzonderlijke incident-typen als de geaggregeerde 

incidenten. 

- Zo komt Waalwijk op de meeste van de onderzochte vermogens- en 

geweldsincidenten op of (ruim) boven (= gunstig!) het benchmarkgemiddelde uit; 

hetzelfde geldt voor de geaggregeerde incidenten binnen veiligheidsveld 1 (Veilige 

woon- en leefomgeving), veiligheidsveld 3 (Jeugd en Veiligheid) en het ‘integrale’ 

veiligheidsdomein (alle incidenttypen bij elkaar). 

- Niet zo gunstige uitkomsten zijn er op de vermogensdelicten auto-inbraak en 

bedrijfsinbraak en op de geweldsdelicten openlijke geweldpleging en zware 

mishandeling; de scores op de vermogensdelicten hangen naar mag worden 

aangenomen samen met de goede infrastructurele ontsluiting van Waalwijk (A59). 
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3. Visie op integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 

3.1 Strategische doelstelling 

De strategische doelstelling van het IVB is een doelstelling die krachten bundelt. De 

concretisering van de doelstelling vindt plaats op de verschillende inhoudelijke thema’s 

en in de onderliggende actieprogramma’s. Deze nota is daarmee dus mede kaderstellend 

voor de (tweejaarlijks) op te stellen actieprogramma’s.  

 

De gemeente Waalwijk en haar partners streven de volgende strategische doelstelling 

na: 

 

De gemeente Waalwijk staat voor sociale en fysieke veiligheid voor alle Waalwijkers en 

bezoekers van haar gemeente. In Waalwijk moet iedereen in een veilige omgeving 

kunnen wonen, werken en recreëren. Alleen dan kan de stad zich optimaal ontwikkelen in 

sociaal en economisch opzicht. Partners staan ten dienste van de veiligheid in Waalwijk, 

zijn bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, accepteren de regierol 

van de gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die wordt geleverd aan meer 

sociale en fysieke veiligheid. 

 

3.2 Prioritering  

Veiligheidsbeleid vraagt om keuzes. Door een gezamenlijke focus op de thema’s die extra 

aandacht vragen kunnen middelen worden gebundeld en maximaal benut. Naast de 

uitkomsten van de veiligheidsanalyse 2010-2013 zijn in samenspraak met betrokken 

professionals, de raad, bewoners(organisaties) en ondernemers(verenigingen) en de 

voornaamste aandachtsgebieden voor de komende periode geïnventariseerd. Op basis 

daarvan is de volgende prioritering tot stand gekomen: 

- Aanpak vermogensdelicten high impact crime  

- Aanpak Georganiseerde criminaliteit 

- Aanpak Jeugdoverlast 

 

Op deze drie prioriteiten ligt voor de komende jaren de focus van ons IVB. Ook de 

partners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een sluitende 

aanpak van veiligheidsproblemen binnen deze thema’s. Naast deze prioriteiten zetten we 

onze activiteiten op het gebied van andere thema’s voort, voeren we wettelijke taken uit, 

en reageren we op incidenten en urgente vragen vanuit de samenleving. Hierbij moeten 

we blijven zoeken naar nieuwe manieren om de veiligheidsbeleving van bewoners positief 

te beïnvloeden. Maar ook de realiteit aanvaarden dat dalende cijfers en toenemende 

onveiligheidsgevoelens een eigen dynamiek kent. Waar het kan communiceren we 

Waalwijkbreed, waar dat moet gebiedsgericht of op straatniveau. In bijlage 1 ‘Overige 

inzet’ zijn de overige werkzaamheden opgenomen.  

 

4. De inhoudelijke prioriteiten tot en met 2018 

4.1 De gemaakte keuzes en argumentatie 

Belangrijk bij het maken van keuzes is de informatie die aan deze keuzes ten grondslag 

ligt. Wat is belangrijk voor de Waalwijkse bewoners? Welke signalen krijgen we vanuit 

professionals in de wijken? Omtrent welke overlast ontvangen wij veel meldingen? Op 

basis van (evaluatie)onderzoek, input van partners en de door de raad georganiseerde 

discussieavond Integraal veiligheidsbeleid is een aantal thema’s gekozen dat de 

gemeente Waalwijk samen met haar partners en bewoners met extra aandacht oppakt. 

Deze thema’s hebben de hoogste prioriteit. In deze nota zijn de thema’s met de hoogste 

prioriteit op hoofdlijnen nader uitgewerkt. 
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Prioriteit 1 

Aanpak vermogensdelicten high impact crime (woning- en bedrijfsinbraken, overvallen, 

straatroof en geweld). 

 

Doelstelling 

Zowel het terugbrengen van gelegenheden (gelegenheidsreductie) als inzetten op 

repressie in combinatie met zorg (nazorg, veelplegersaanpak). 

 

Wat gebeurt er al:  

- Preventieactiviteiten ter versterking betrokkenheid bewoners en ondernemers bij 

hun omgeving (voorlichting, info-avonden, gele voetjes). 

- Burgernet. 

- Maatregelen in het kader van ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’. 

- Donkere dagenoffensief door politie. 

- Casusoverleg aanpak veelplegers, nazorg ex-gedetineerden. 

- Slachtofferzorg. 

- Regionale samenwerking Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant. 

 

Wat gaan we extra doen:  

- In samenwerking met politie intensiveren t.a.v. aanpak heling. 

- De samenwerking in zorg- en veiligheidshuis verder optimaliseren 

persoonsgerichte aanpak (in het kader van ‘nazorg’, risicojongeren en 

veelplegers) en vroegsignalering in de ‘één toegang’ versterken (persoonsgerichte 

aanpak). 

- Door middel van Keurmerk Veilig Ondernemen inzetten op additionele preventieve 

maatregelen. 

- Trends nauwgezet monitoren (met name door middel van wijkscan) en waar nodig 

direct maatregelen nemen. 

- Effectief blijven inzetten op toezicht (mobiele surveillance en/of cameratoezicht). 

 

Beoogde effecten:  

- Vermindering van woninginbraken en overvallen. 

- Verhogen alertheid van bewoners en ondernemers. 

- Stabiliseren subjectieve veiligheid. 

 

Indicatoren: 

- Meldingen, incidenten, aangiftes woninginbraak (cijfers politie, gebiedsscan). 

- Incidenten overvallen (cijfers politie). 

- Subjectieve veiligheid (wijkscan en regionale veiligheidsmonitor). 

 

 

Betrokken partijen: 

Gemeente, politie, Openbaar Ministerie, reclasseringsorganisaties, ondernemers, 

inwoners, slachtofferhulp. 

 

 

Prioriteit 2 

Aanpak Georganiseerde criminaliteit. 

 

Alle gemeenten hebben te maken met georganiseerde criminaliteit. Denk aan 

hennepteelt in woningen en bedrijfsruimtes, een massageshop als dekmantel voor 

illegale prostitutie of investeringen in vastgoed om zwart geld wit te wassen. Het zijn 

delicten, veelal onzichtbaar, waarbij de integriteit van de samenleving in het geding is en 

waarbij de leefomgeving van inwoners wordt bedreigd. In de praktijk blijkt dat 

georganiseerde criminaliteit, zoals criminele samenwerkingsverbanden, niet gebonden is 

aan gemeentegrenzen en zich verplaatst naar gemeenten waar toezicht minder strikt is. 
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Gemeenten kunnen onbedoeld illegale en/of criminele activiteiten faciliteren, bijvoorbeeld 

als een horeacvergunning wordt gebruikt voor het witwassen van criminele winst of als 

een begunstigde van de aanbesteding van een bouwproject is betrokken bij criminele 

activiteiten. Op deze momenten, waarbij de onderwereld in contact treedt met de 

bovenwereld, kunnen gemeenten en hun veiligheidspartners optreden. Het instrument 

dat daarbij kan worden ingezet, is de bestuurlijke aanpak. Dit betekent dat de gemeente 

bestuursrechtelijk, `1,  optreedt. Voorbeelden van bestuursrechtelijk optreden zijn het 

uitvoeren van adequate handhaving, het sluiten van woningen en panden en het 

intrekken of schorsen van vergunningen. Kortom: voor de gemeente ligt een taak 

weggelegd in een bestuurlijke aanpak: voorkomen dat criminele activiteiten door de 

overheid worden gefaciliteerd, voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- 

en de bovenwereld en economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met 

illegale inkomsten. Daarnaast ligt er ook een regierol voor de gemeente ten aanzien van 

integrale aanpak van criminele samenwerkingsverbanden. 

 

Doelstelling: 

Een integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit bevorderen en met regionale 

samenwerking een waterbedeffect voorkomen. 

 

Wat gebeurt er al:  

- Toetsing van aanvragen door uitvoeren van de Wet Bibob. 

- Integrale handhaving hennep. Hennepteelt is levensgevaarlijk en strafbaar. De 

kans op brand, wateroverlast, kortsluiting en ontploffing is zeer groot. Het 

zogenaamde ‘Damocles-beleid’ regelt in welke gevallen de burgemeester gebruik 

maakt van zijn bevoegdheden om een drugspand te sluiten en voor hoelang dit op 

slot moet. Het gaat dan om woningen of bedrijfspanden van waaruit drugs 

verhandeld wordt of waarin hennep gekweekt wordt. De (tijdelijke) sluiting maken 

we kenbaar middels een bord op het pand. Met deze actie laten wij omwonenden 

weten dat wij een drugspland bij hen in de straat hebben ontmanteld, de 

criminele toeloop is doorbroken en dat wij dat vooral hebben gedaan met het oog 

op hún veiligheid. De actie is niet persoonsgericht: de gemeente doet niet aan 

‘naming en shaming’. Het is wel de bedoeling dat de criminelen weten dat zij door 

de actieve communicatie meer in de gaten worden gehouden en dat hun pakkans 

groter wordt.  

- Persoonsgericht/systeemgerichte aanpak i.s.m. het Regionaal Informatie 

Expertise Centrum (RIEC). 

- Uitvoeren omgevingsbeleid. 

- Uitvoeren coffeshopbeleid. 

- Regelgeving vastleggen in APV en daarop handhaven als nodig. 

 

Wat gaan we extra doen:  

- Actualiseren gemeentelijk Bibobbeleid (uitbreiden van de toepassingsgebieden). 

- Evalueren Damoclesbeleid.  

- Actualiseren coffeeshopbeleid (o.a. handhaving). 

- I.s.m. politie en partners intensiveren van inzet op louche/ risicovolle bedrijven. 

- Versterken en toepassen van bestuurlijke handhaving. 

- Meer capaciteit vrijmaken voor bibob onderzoeken (Bibobscreening van aanvragen 

i.h.k.v. vastgestelde toepassingsgebieden) en integrale aanpak van subjecten. 

- Bestuurlijke handhaving bij MOE-lander werkgevers / huisvesting. 

- Vergroten betrokkenheid burger bijv d.m.v. Meld Misdaad Anoniem, gerichte 

informatieverstrekking, enz. 

 

Beoogde effecten:  

- Terugdringen georganiseerde criminaliteit. 

 

Indicatoren:  

- Bibob dossiers. 



 

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 -13- september 2014 
 

- Ontmantelde hennepplantages. 

- Meldingen politie: drugshandel, fraude, wapenhandel, vervaardigen/ handel 

softdrugs, 

- mensenhandel, overage incidenten georganiseerde criminaliteit. 

 

Betrokken partijen: 

Gemeente, RIEC, Belastingdienst, politie, UWV, sociale recherche, Casade, omringende 

gemeenten, Openbaar Ministerie, Landelijk Bureau Bibob, zorgverleners voor 

slachtoffers. 

  

 

Prioriteit 3 

Aanpak Jeugdoverlast. 

 

Doelstelling: 

Het terugdringen van jeugdoverlast in de wijken, met nadruk gericht op het verminderen 

van vernielingen en op problemen van vuurwerk. Daartoe wordt ingezoomd op zowel: 

- een groepsaanpak, met als doel jongeren uit de anonimiteit te halen en 

probleemgedrag van overlastgevende groepen op te lossen en criminogene 

factoren isoleren, als: 

- een individuele aanpak, met als doel het aanpakken en voorkomen van ernstig 

probleemgedrag bij jongeren (door te helpen met het vinden van een zinvolle 

dagbesteding dan wel toeleiden naar scholing of werk) en het bieden van 

opvoedondersteuning vanuit het CJG (één toegang). 

 

Wat gebeurt er al:  

- Inzet ambulant jongerenwerk gericht op de hanggroepen, tieners. 

- Jongeren aanpak: periodiek overleg door monitoring en aanpak overlastlocaties. 

- Controles alcoholgebruik jeugd. 

- I.s.m. Veiligheidshuis persoonsgerichte aanpak d.m.v. casusoverleg, harde kern 

jongeren cq. Top X lijst). 

- I.s.m. jongerenwerk groepsgerichte aanpak gericht op de ‘meelopers’. 

- Monitoren van jongeren waarover gerechtigde zorgen bestaan. 

 

Wat gaan we extra doen:  

- In 2011 is een nieuwe aanpak van jeugdoverlast geïntroduceerd. In deze 

meersporenaanpak (integrale aanpak) wordt gewerkt met een 'Top-X' van 

jongeren en jongvolwassenen die problemen veroorzaken. De gemeente heeft 

daarbij de regie. Door deze ontwikkelingen hebben we meer zicht op de 

problematiek en op mogelijke oplossingen. De komende periode wordt 

samenhang gezocht met andere beleidsterreinen/transities. Hiervoor doen we als 

een van de eerste gemeenten in Nederland mee aan het Actie-Leerprogramma 

Aanpak Jeugdgroepen (ALP) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.  Het ALP 

richt zich op (een kerngroep van) professionals die betrokken zijn bij de aanpak 

van problematische jeugdgroepen. Hun vakmanschap wordt verrijkt met 

specialistische kennis en actiegerichte vaardigheden die nodig zijn om een 

jeugdgroep aan te pakken. 

 

Beoogde effecten:  

- Terugdringen jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en vandalisme. 

- Terugdringen recidive. 

- Minimaliseren schoolverzuim en verder terugdringen aantal voortijdig 

schoolverlaters. 

 

Indicatoren  

- Meldingen overlast jeugd en overlast vuurwerk. 

- Aantal jeugdige veroordeelden en recidivisten. 
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- Subjectieve veiligheid. 

- Meldingen vandalisme. 

- Aantallen schoolverzuim en voortijdig schoolverlaters. 

 

Betrokken partijen: 

Gemeente (jeugdbeleid, leerplicht), RMC, politie, welzijn-/jongerenwerk, Openbaar 

Ministerie, Halt. 

 

 

5. Randvoorwaarden voor een krachtig IVB 
 
In het voorgaande hoofdstuk zijn de inhoudelijke thema’s van het IVH aan bod gekomen. 

Realisatie van verbeteringen op deze thema’s nu en in de toekomst vraagt ook om 

extra’s van de gemeente Waalwijk als het gaat om randvoorwaarden. De komende 

periode zet de gemeente daarom in op: 

- versteviging van haar informatiepositie (verzamelen, analyse en monitoring) 

- versterking  van haar rol als regievoerder op het gebied van veiligheid 

 

5.1 Verstevigen van de informatiepositie 

Als regievoerder is een stevige informatiepositie noodzakelijk om zo te sturen op de 

gezamenlijke inzet op veiligheid. Het verzamelen en bundelen van informatie is cruciaal 

bij het bepalen van prioriteiten en monitoren van verbetering. Een goed en onderbouwd 

keuzeproces begint bij weten wat de veiligheidssituatie is en op welke thema’s zich 

ongewenste ontwikkelingen voordoen. Er is behoefte aan informatie om de 

veiligheidssituatie in Waalwijk en zorgelijke trends en ontwikkelingen te analyseren. Het 

gaat hierbij om de veiligheidssituatie in Waalwijk in de meest brede zin, zowel objectieve 

veiligheid en subjectieve veiligheid als allerlei noties of ervaringen van professionals. Een 

goede informatiepositie is een noodzakelijke randvoorwaarde voor een goed 

keuzeproces. Voor het veiligheidsdomein zijn verschillende partijen van groot belang voor 

een goede informatievoorziening. De politieorganisatie speelt hierbij een centrale rol; 

politiemedewerkers lopen dagelijks op straat en hebben veel informatie, die nog lang niet 

altijd voldoende wordt ontsloten. Maar ook andere partijen zoals de gemeente hebben 

veel bruikbare informatie. Alle beschikbare informatie dient vervolgens te worden 

geanalyseerd, om op die manier een beeld te krijgen van de actuele veiligheidssituatie en 

de knelpunten die zich daarbij voordoen. 

 

5.2 Versterken van de regierol 

Integrale veiligheid bestaat bij de gratie van samenwerking tussen een groot aantal 

lokale en regionale partijen. Hierbij is het van belang te beseffen dat de onderlinge 

verhoudingen tussen deze partijen een divers karakter hebben. Er is sprake van 

subsidierelaties, gezagsrelaties, maar ook van volledig horizontale relaties. Dit betekent 

dat het sturen op de samenwerking die nodig is voor het effectief ontwikkelen en 

uitvoering van beleid geen gemakkelijke opgave is. Het is echter een opgave waar de 

gemeente Waalwijk zich voortdurend voor gesteld ziet. Dit onder de noemer van de 

zogenaamde regierol in het integraal veiligheidsbeleid. Het nakomen van afspraken is 

cruciaal om de voortgang te realiseren. De gemeente is als regievoerder in de 

gelegenheid interne en externe betrokken aan te spreken op de toegezegde inspanningen 

en kan initiëren van constructieve overlegstructuren initiëren. 

 

5.3 Geïntegreerde aanpak  

Het integraal veiligheidsbeleid heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld van een reeks 

reacties op incidenten, met een hoofdrol voor politie en burgemeester, tot een brede en 

meer samenhangende aanpak, waar veel spelers bij betrokken zijn. Veiligheid is een van 

de dragers van gemeentelijk beleid geworden, qua zwaarte en impact vergelijkbaar met 

zorg en ruimtelijke ordening. Om te anticiperen op deze ontwikkeling is vanuit het 

omgevingsbeleid 2013-2016 (vergunningen en handhaving omgevingsrecht) een 

duidelijke koppeling gemaakt naar de thema’s op het gebied van integrale veiligheid.  
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De volgende onderwerpen zijn ondergebracht in dit beleid en voortkomende stukken 

zoals het handhavingsjaarplan 2014: 

- Georganiseerde criminaliteit. 

- Overlast vanuit de woning; 

- Veilige evenementen en uitgaan; 

- Zeden; 

- Bouwen & Ruimtelijke ordening; 

- Milieu; 

- Brandveiligheid; 

- APV: De nieuwe Drank- en Horecawet. 

 

Deze capaciteit, “weggehaald” bij toezicht en handhaving op het gebied van 

omgevingsrecht, moet naast de bestaande capaciteit van openbare orde en veiligheid een 

aanzet geven tot een noodzakelijke professionaliseringsslag en een meer projectmatige 

en/of structurele aanpak van de veiligheidsthema’s. Het werken op ad hoc basis heeft 

namelijk een negatieve doorwerking op de interne en externe samenwerking en 

‘beleidstechnische’ aspecten zoals planning & control en het sturen met effectindicatoren.   

 

 

6. Planning en control 
 
De nota IVB 2015-2018 vormt het ijkpunt voor het veiligheidsbeleid in de komende 

periode. (Twee)jaarlijks worden in de actieprogramma’s deeldoelstellingen bepaald, 

waaraan de inspanningen zijn gekoppeld. Op hoofdlijnen worden de doelstellingen 

eveneens geïntegreerd in de programmabegroting van de gemeente Waalwijk. Op deze 

wijze vindt verbinding plaats tussen de verschillende sturingsniveaus op gemeentelijk 

niveau; operationeel, tactisch en strategisch. De gemeente Waalwijk streeft naar een 

adequate effectmeting van haar inspanningen. Daartoe zijn indicatoren opgesteld die 

terugkomen in de programmabegroting en de jaarrekening van de gemeente Waalwijk. 

Zo is over een langere periode te zien tot welke verbeteringen de inspanningen hebben 

geleid of op welke thema’s sterker ingezet moet worden. De actieprogramma’s omvatten 

naast een vooruitblik naar het volgende jaar, ook een terugblik op het voorgaande jaar. 

Om dit te kunnen realiseren is een structurele investering op de monitoringsystematiek 

vereist. 

 

 

7. Financiën 

Op basis van deze nota worden gefundeerde keuzen gemaakt. Daarbij hoort ook het 

maken van afwegingen in beschikbare financiën; een structurele aanpak vereist 

structurele financiering. Het bedrag dat in 2014 beschikbaar is om kosten te dekken met 

betrekking tot openbare orde en veiligheid bedraagt € 111.141. Het valt niet uit te 

sluiten dat vanwege schaarse financiële middelen of andere onvoorziene ontwikkelingen / 

omstandigheden uiteindelijk keuzes gemaakt moeten worden of prestaties 

getemporiseerd gaan worden. Uiteraard zal het college van burgemeester en 

wethouders, indien noodzakelijk, haar eventuele voorstellen op de gebruikelijke wijze 

communiceren met de gemeenteraad. De aanpassingen worden ook op genomen in de 

tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. 
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8. Communicatie 
 
Bij communicatie over veiligheid gaat het niet alleen om objectieve informatieoverdracht 

maar ook over gedragsbeïnvloeding. Mensen moeten zich veilig in het verkeer gedragen 

en bij een ramp op een veilige manier reageren. Burgers, ondernemers, andere 

instellingen moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan hun eigen veiligheid 

en de veiligheid van anderen.  

 

In de media is veelvuldig aandacht voor (on)veiligheid. Niet alleen bij incidenten maar 

ook n.a.v. bestuurlijke besluiten. Bij integraal veiligheidsbeleid past integrale 

communicatie. In strikte zin gaat het hier om interne communicatie, gericht op 

afstemming onder partners en het waarborgen van hun betrokkenheid bij 

veiligheidsthema's. Uitgangspunt is om door actief, tijdig, gericht en bij herhaling te laten 

zien wat de gemeente en haar partners doen om Waalwijk veiliger te maken. Maar soms 

ook juist terughoudend om niet onnodig onveiligheidsgevoelens te versterken. Zowel om 

de beleving van (on)veiligheid en de kennis van het eigen handelingsperspectief gunstig 

te beïnvloeden.  

 

Om structuur aan te brengen in de communicatie en strategische inzet mogelijk te 

maken wordt afzonderlijk per thema aandacht besteed aan communicatie. Hierin wordt 

specifiek ingegaan op de betekenis van communicatie en op welke manier het bijdraagt 

aan de doelstellingen die zijn geformuleerd op de afzonderlijke veiligheidsdomeinen uit 

dit beleidskader.   
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Bijlage 1 Overige inzet 

 
In hoofdstuk 4 hebben we de onderwerpen behandeld waaraan we in de periode 2015 -

2018 prioriteit gaan geven. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met wettelijke 

taken, met vragen uit de samenleving en incidenten, en nemen we deel aan regionale en 

landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid. We maken continu de 

afweging welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Hierin spelen de beschikbare 

middelen, de doorlooptijd, het gewenst kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het 

bestuur en de samenleving een rol. 

 

Wettelijke taken 

Wettelijke taken op het terrein van veiligheid zijn: 

 

Op het gebied van geweld en overlast 

- Opleggen huisverbod bij huiselijk geweld: Bij huiselijk geweld kan de 

burgemeester een huisverbod van maximaal 28 dagen opleggen. 

- Toepassen BOPZ: De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen 

regelt wanneer iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in een psychiatrisch 

ziekenhuis. 

- Deelname aan het handelingskader Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ): 

Hierbij gaat het om het verstrekken van informatie aan burgemeesters over 

vrijkomende gedetineerden die ernstige gewelds- en zedendelicten gepleegd 

hebben om maatschappelijke onrust te voorkomen. Dit is belegd bij het 

coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden in het Veiligheidshuis. 

- Toepassen van de Overlastwet: Met deze wet kan langdurige en ernstige overlast 

van groepen en individuen worden aangepakt. 

- De gemeente voert de regie op de implementatie en handhaving van het  

‘Ingezetenen van Nederland criterium’ en op het ‘Afstandscriterium’. 

 

Op het gebied van integriteit/ordening gaat het om het toepassen van de 

- Drank en Horecawet: De doelstelling van deze wet is het voorkomen van 

gezondheidsschade en verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik. 

- Opiumwet: Het bezit van verdovende middelen is verboden. In Nederland is dit 

geregeld in de Opiumwet. De regelgeving omtrent coffeeshops is hierin ook 

opgenomen. 

- Wet BIBOB: De Wet ter Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar 

Bestuur maakt het mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van 

criminele organisaties tegen te gaan. 

 

Op het gebied van de leefomgeving/openbare orde 

- Toepassen van de APV (algemene plaatselijke verordening). Deze bijzondere 

wetgeving, gemaakt en uitgevaardigd door de gemeente passen we toe bij 

circussen/kermissen, evenementen, vuurwerk, prostitutie, overlast, 

geluidshinder. 

 

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing 

- Wet op de Veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing te verbeteren. 

- Wettelijke taken op het terrein van vergunningverlening, controle en integrale 

handhaving. 

 

Nazorg ex-gedetineerden 

Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Zorg en Veiligheidshuis 

Midden Brabant het coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden ingericht met gelden van 

de deelnemende gemeenten.  
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Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden 

 

Op het gebied van het algemeen veiligheidsbeleid 

- Het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van 

20 partnerorganisaties die werken aan een gezamenlijke aanpak van sociale 

veiligheid. 

- Nationale politie. De burgemeester is deelnemer in het bestuur van de politie. 

 

Op het gebied van participatie van de bewoners 

- Burgernet. Bewoners worden via (de meldkamer) van de politie geïnformeerd 

over actuele veiligheidsaspecten in hun wijk en worden ze betrokken bij de 

opsporing van criminelen of vermiste personen. 

- Integrale Veiligheidsmonitor. Dit is een tweejaarlijks terugkerend 

bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap op 

landelijk, regionaal en lokaal niveau. 

 

Op het gebied van Milieu en Toezicht  

- Omgevingsdienst Midden en West Brabant. De omgevingsdienst ondersteunt en 

adviseert 27 gemeenten in de provincie Noord Brabant bij het maken en uitvoeren 

van milieubeleid.  

 

Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing 

- Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Sinds de invoering van de Wet 

Veiligheidsregio’s op 1 oktober 2010 is de brandweerzorg, rampenbestrijding en 

crisisbeheersing ondergebracht bij de veiligheidsregio, een wettelijk verplicht 

regionaal samenwerkingsverband van 26 gemeenten. Het gemeentebestuur blijft 

bestuurlijk aanspreekbaar op deze taken. De burgemeester is verantwoordelijk 

voor het bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises in de gemeente. 

Als meerdere gemeenten betrokken zijn, heeft de voorzitter van de 

veiligheidsregio de leiding. 

 

Betaald voetbal 

De gemeente Waalwijk heeft een betaald voetbal organisatie (BVO): RKC Waalwijk. De 

uitgangspunten m.b.t.  openbare orde en veiligheid zijn uitgewerkt in het Convenant 

Veilig Voetbal 2012 - 2015.  De lijn die daarbij gehanteerd wordt is deze: 

- RKC Waalwijk is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het eigen stadion. 

In de openbare ruimte pakken de gemeente, politie en Openbaar Ministerie haar 

verantwoordelijkheid. Vanwege de ligging van het stadion in een woonwijk en 

vanwege het relatief beperkte aantal parkeerplaatsen bij het stadion zal dit de 

nodige inzet van de politie (en RKC Waalwijk) blijven vragen. 

 

Lokale samenwerkingsverbanden 

- Buurtpreventie. Waalwijk telt zestien buurtpreventieteams. De preventieteams 

zetten zich in voor veiligheid en sociale controle. De teams lopen regelmatig door 

de gemeente op alle mogelijke tijdstippen om te controleren op overlast, 

onveilige, verdachte en inbraakgevoelige situaties. Het is niet de bedoeling dat 

mensen in de nachtelijke uren met een zaklantaarn op stap gaan, maar de buurt 

veiliger te maken door zaken die bewoners opvallen, direct te melden bij de 

wijkagent op bij het centrale nummer 0900-8844. Alle situaties worden besproken 

en waar mogelijk verbeterd. 

- Waaks: hondenbezitters worden benaderd om actief uit te kijken naar verdachte 

situaties. Het project ‘Waaks’ heeft als doel te werken aan een veiligere wijk door 

samenwerking van gemeente, politie en bewoners. Het bondgenootschap met 

inwoners wordt zo versterkt.  

- Buurtbemiddeling: richt zich primair op een vroegtijdige aanpak van 

burenproblemen, zodat conflicten, die kunnen escaleren, in de kiem gesmoord 

worden. Hier vloeien 3 doelstellingen uit voort: 
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- Oplossen van conflicten, waarbij herstel van de relatie tussen de partijen 

wordt beoogd. 

- Verbetering van de leefbaarheid in een buurt. 

- Ontlasting van de deelnemende organisaties. 

 

- Sociaal Calamiteitenplan (SCP). Het doel van het SCP is in samenwerking met 

ketenpartners te komen tot een gestructureerde vroegtijdige signalering van 

maatschappelijke onrust en (risico’s voor) sociale calamiteiten in de gemeente 

Waalwijk op een wijze dat toename van onrust en eventuele escalatie in 

calamiteiten effectief voorkomen worden en de aanpak bijdraagt aan de de-

escalatie en herstel van de sociale cohesie in de Waalwijkse samenleving. De 

aanpak van het SCP-Waalwijk richt zich niet zozeer op de reguliere aanpak van 

incidenten en calamiteiten zelf. Deze aanpak behoort tot de professionele 

verantwoordelijkheden en taken van verschillende ketenpartners (inclusief 

samenwerkingsverbanden). Het SCP waarborgt zo nodig en gewenst een effectieve 

vroegtijdige doorgeleiding van signalen en/of afstemming en coördinatie in de 

gevolgbestrijding, indien individuele en/of collectieve ketenpartners hier 

onvoldoende toe geëquipeerd zijn. Deze signalering en gevolgbestrijding richten 

zich op het voorkomen van en zo nodig interveniëren bij maatschappelijke onrust 

ten gevolge van of mogelijk leidend tot feitelijke dan wel dreigende sociale 

calamiteiten en incidenten. 


