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1. SAMENVATTING  
 
 
Totstandkoming Integraal Veiligheidsplan 
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeente Wijk bij Duurstede 
voor de periode 2014-2018. Hierin wordt aangegeven welk beleid de gemeente 
hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke 
resultaten de gemeente wil behalen. Om te bepalen waar de gemeente Wijk bij 
Duurstede de komende periode extra op wil inzetten is begonnen met een 
veiligheidsanalyse op basis van gegevens. Deze uitkomsten zijn besproken in een 
expertmeeting bestaande uit zowel internen als externen. Deze voorzet is in een 
voorbespreking van de raad aan de orde geweest. Zodoende heeft de raad in een vroeg 
stadium aan het college de kaders van het lokale veiligheidsbeleid meegeven. Zo is 
gekomen tot een breed gedragen IVP waarbij zowel de raad als de partners in 
veiligheid zich kunnen vinden in de speerpunten voor de komende jaren.  
 
Doel Integraal Veiligheidsplan 
In het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 worden alle aspecten van veiligheid 
samengebracht. Zo wordt inzichtelijk op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en 
wie er zoal mee te maken hebben. De meerwaarde van dit IVP ten opzichte van het 
voorgaande IVP is dat stevig wordt ingezet op de regierol van de gemeente en dat 
meer verbindingen worden gelegd tussen interne en externe partijen. Zo wordt de 
gehele veiligheidsketen versterkt. 
 
Op basis van de veiligheidsanalyse, ervaringen van de professionals, regionale en 
lokale ontwikkelingen en de voorbespreking met de gemeenteraad wordt er de 
komende vijf jaar ingezet op onderstaande thema’s om de veiligheidsdoelstelling te 
bereiken:  

• persoonsgerichte aanpak, 
• woninginbraken,  
• alcohol- en drugsoverlast.  

Ook de partners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een 
sluitende aanpak van veiligheidsproblemen binnen deze thema’s. 
 
Missie 
Wijk bij Duurstede is een relatief veilige gemeente. De doelstelling is dan ook dat de 
veiligheid ten minste op het huidige niveau gehandhaafd blijft. Het is de missie van de 
gemeente en haar partners een veiligheidsbeleid te ontwikkelen en tot uitvoering te 
brengen met als resultaat enerzijds een afname van criminaliteit en anderzijds de 
verbetering van de leefbaarheid. Alle schakels van de veiligheidsketen moeten 
worden benut om resultaat te kunnen bereiken.  
 
Sturing en beheersing 
In het tweewekelijkse Veiligheidsoverleg wordt zaken op het gebied van integrale 
veiligheid besproken en wordt ingezet op sturing en beheersing van de speerpunten, 
bijvoorbeeld door het monitoren van de politiecijfers. Het veiligheidsoverleg bestaat 
uit de wijkteamchef van politie en de beleidsadviseur integrale veiligheid onder 
voorzitterschap van de burgemeester. Tevens worden indien nodig interne en externe 
partijen uitgenodigd. Als lokale overheid is de gemeente bij uitstek in staat om 
integraal belangen af te wegen, prioriteiten te stellen en lokaal maatwerk te realiseren 
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en te zorgen voor samenhang tussen integrale veiligheid en andere beleidsterreinen. 
De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. De gemeente heeft 
op lokaal niveau de regie op deze probleemgerichte aanpak van veiligheid en brengt 
de lokale partners bij elkaar. De gemeente vervult daarnaast de voortrekkersrol en 
speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Alle schakels van de 
veiligheidsketen moeten worden benut om resultaat te kunnen bereiken. Voor een 
eenduidige gezamenlijke aanpak is verbinding en regie essentieel. De gemeente Wijk 
bij Duurstede vult haar regierol in door het veiligheidsbeleid te initiëren, andere 
partijen te stimuleren, duidelijke prestatieafspraken met hen te maken en hen aan te 
spreken op hun bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke doelstellingen, 
onderlinge verbanden te leggen en – waar nodig – sturend op te treden. 
 
Het feit dat er geen afzonderlijk budget beschikbaar is om de speerpunten inhoud te 
geven vraagt een andere manier van werken. Bestaande budgetten zullen beter gericht 
worden. Ingezet zal worden op regie en effectieve samenwerking met diverse partijen. 
Door meer regie te voeren en met diverse partijen samen te werken kan voordeel 
gedaan worden. Dit in combinatie met het anders richten van de budgetten ontstaat 
een aanpak die toch succesvol blijft.   
 
Uitvoeringsprogamma  
De speerpunten woninginbraken, persoonsgerichte aanpak en alcohol- en 
drugsoverlast worden jaarlijks uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. In het 
Uitvoeringsprogramma geven gemeente, politie en andere veiligheidspartners aan hoe 
in dat jaar invulling gegeven zal worden aan de uitwerking van de speerpunten. 
Samenwerking is daarin heel belangrijk. De regie hierop is de verantwoordelijkheid 
van de gemeente. Het uitvoeringsplan is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en omstandigheden. 
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1. INLEIDING  
 
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) van de gemeente Wijk bij Duurstede 
voor de periode 2014-2018. Hierin wordt aangegeven welk beleid de gemeente 
hanteert, hoe de samenwerking met andere partijen is georganiseerd en welke 
resultaten de gemeente wil behalen.  
 
Totstandkoming Integraal Veiligheidsplan 
Om te bepalen waar de gemeente Wijk bij Duurstede de komende periode extra op wil 
inzetten is begonnen met een veiligheidsanalyse op basis van gegevens. Deze 
uitkomsten zijn besproken in een expertmeeting bestaande uit zowel internen als 
externen. Deze voorzet is in een voorbespreking van de raad aan de orde geweest. 
Zodoende heeft de raad in een vroeg stadium aan het college de kaders van het lokale 
veiligheidsbeleid meegeven. Zo is gekomen tot een breed gedragen Integraal 
Veiligheidsplan (IVP) waarbij zowel de raad als de partners in veiligheid zich kunnen 
vinden in de speerpunten voor de komende jaren. 
 
Doel van het IVP 
Door alle aspecten van veiligheid in het IVP samen te brengen wordt inzichtelijk 
gemaakt op welke beleidsterreinen veiligheid speelt en wie er zoal mee te maken 
hebben. Daarnaast maakt het IVP duidelijk wat de ambitie is van de gemeente op het 
gebied van veiligheid en welke speerpunten komende jaren centraal staan. Verder is 
de inzet op meer verbindingen in de veiligheidsketen en de regierol van de gemeente 
een meerwaarde. 
 
Uitvoeringsplannen 
In dit IVP leest u wat de visie, prioriteiten en ambities zijn op het gebied van 
veiligheid voor de gemeente Wijk bij Duurstede. In het Uitvoeringsprogramma geven 
per jaar gemeente, politie en andere veiligheidspartners aan hoe in dat jaar invulling 
gegeven zal worden aan de uitwerking van de speerpunten. 
  
Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 worden de kaders van het veiligheidsbeleid geschetst. Ingegaan wordt 
op de missie van de gemeente, de regionale en lokale kaders, de politiek- bestuurlijke 
inbedding, de rol van de inwoners, de reeds bestaande inzet, het flankerende beleid en 
tot slot de regierol van de gemeente. In hoofdstuk 5 wordt een samenvatting gegeven 
van de conclusies zoals die te trekken zijn op basis van de veiligheidsanalyse. 
Vervolgens worden in hoofdstuk 5, op basis van de veiligheidsanalyse, de 
speerpunten voor de komende jaren benoemd en uitgewerkt.  
 



 6 

2. KADERS VEILIGHEIDSBELEID  
 
 
2.1 Missie 
Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van de inwoners van Wijk bij 
Duurstede De gemeente wil dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen 
blijven voelen. Tegelijkertijd vertrouwt de gemeente op het verantwoordelijkheids-
gevoel en de betrokkenheid van onze inwoners. Veiligheid is van ons allemaal. 
Immers, het bezielend verband in de gemeente wordt niet van bovenaf opgelegd, maar 
komt tot stand dankzij vrijwillige relaties tussen betrokken inwoners en gedeelde 
normen en waarden. Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de straat of 
buurt vormt het veiligheidsfundament onder de Wijkse samenleving. 
 
Wijk bij Duurstede is een relatief veilige gemeente, zo blijkt uit de politiecijfers. Wijk 
bij Duurstede behoort tot de 10% veiligste gemeenten van Nederland. Vrijwel voor 
alle delicten geldt dat de gemeente Wijk bij Duurstede lager scoort dan het landelijke 
en regionale gemiddelde. De doelstelling is dan ook dat de veiligheid ten minste op 
het huidige niveau gehandhaafd blijft, wijkgericht en in samenspraak met de 
inwoners. 
 
Het is de missie van de gemeente en haar partners een veiligheidsbeleid te 
ontwikkelen en tot uitvoering te brengen met als resultaat enerzijds een afname van 
criminaliteit en anderzijds de verbetering van de leefbaarheid. De gemeente vervult 
haar voortrekkersrol en speelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Door 
ingrijpen aan de voorkant (preventie) wordt voorkomen dat er zwaar moet worden 
ingezet aan de achterkant (repressie). Alle schakels van de veiligheidsketen moeten 
worden benut om resultaat te kunnen bereiken. De gemeente heeft niet alléén een 
verantwoordelijkheid om de veiligheid te bewaken. Burgers, instellingen en 
ondernemingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om een bijdrage te 
leveren aan de veiligheid.  
 
2.2 Regionaal en lokaal kader  
 
Regionaal kader 
Het aanpakken van onveiligheid gebeurt gezamenlijk: lokaal, regionaal en landelijk. 
Op landelijk niveau benoemt de minister van Veiligheid en Justitie landelijke 
prioriteiten voor de politie en het Openbaar Ministerie. Regionale samenwerking is 
vooral gericht op winst door samenwerking. Niet toevallig zijn dit voor een groot deel 
ook de landelijke prioriteiten. Door op deze gezamenlijke prioriteiten verregaand 
samen op te trekken ontstaat een grotere effectiviteit van de aanpak. 
 
Met de vorming van de Nationale Politie is ook de komst van de Regionale Eenheid 
Midden Nederland een feit. Daarom is een Veiligheidsstrategie voor Midden 
Nederland ontwikkeld. In deze Veiligheidsstrategie beschrijven 41 gemeenten in de 
politieregio Midden Nederland hun gezamenlijke prioriteiten, ambities en strategische 
keuzes voor 2012-2014. De Veiligheidsstrategie is dus een gezamenlijk meerjarenplan 
dat is afgestemd met het Openbaar Ministerie en Politie Midden Nederland. In de 
Veiligheidsstrategie zijn, overlast en criminaliteit door jeugdgroepen, 
woninginbraken, geweld (waaronder straatroof, overvallen, huiselijk geweld, 
uitgaansgeweld, geweld tegen werknemers met publieke taak) en de georganiseerde 
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criminaliteit (mensenhandel, georganiseerde hennepteelt, persoonsgerichte aanpak 
beroepscriminelen, vastgoedfraude, doelgroepenaanpak, bestuurlijke- fiscale- en 
strafrechtelijke aanpak) als regionale prioriteiten benoemd. Deze prioriteiten vormen 
een gemene deler van de lokale prioriteiten van de 41 gemeenten in de regio Midden 
Nederland. 
 
Overzicht regionale ondersteuning ten behoeve van de lokale aanpak van veiligheid en criminaliteit: 
 

 
 
Lokaal kader 
De veiligheidsaanpak is met lokaal maatwerk het meest effectief. Lokale sturing is 
dus van wezenlijk belang. De gemeente heeft op lokaal niveau de regie op deze 
probleemgerichte aanpak van veiligheid en brengt de lokale partners bij elkaar. Want 
inspanningen van de lokale partners hebben raakvlakken met veiligheid. Op het 
moment dat woningbouwcorporaties hun woningbezit voorzien van goed hang- en 
sluitwerk heeft dit invloed op het aantal woninginbraken in deze complexen. Zo is 
goed jongerenwerk van cruciaal belang in het tegengaan van jeugdoverlast en kan het 
opbouwwerk mede bijdragen aan het slaan van bruggen tussen (groepen) bewoners, 
waardoor de sociale cohesie toeneemt. 
 
De gemeente werkt op de diverse veiligheidsvraagstukken nauw samen met lokale 
partners. Denk aan Stichting Binding, woningstichtingen, winkeliersverenigingen, 
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ondernemersverenigingen, horecabestuur, sportorganisaties, onderwijsinstellingen, 
welzijnsinstellingen en zeker ook de inwoners. 
 
2.3 Politiek- bestuurlijke inbedding 
 
De gemeenteraad 
De gemeenteraad stelt het meerjaren veiligheidsplan vast, waarmee de raad het 
beleidsveld publieke veiligheid op de politieke agenda zet. In het IVP worden kaders 
benoemd en wordt beschreven welke visie en missie de gemeente ambieert. Het IVP 
dient als basis voor de totstandkoming van de regionale veiligheidsstrategie. De 
gemeenteraad beïnvloedt, door het vaststellen van het IVP, de benoeming van de 
regionale prioriteiten. Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde 
resultaten, waardoor hij in staat is om zijn controlerende taak uit te voeren. 
 
College van burgemeester en wethouders 
Het jaarlijkse Uitvoeringsplan veiligheid, dat de uitwerking is van het IVP en de 
regionale veiligheidsstrategie, wordt vastgesteld door het college. Het college 
rapporteert jaarlijks aan de gemeenteraad over de voortgang. Eventueel kunnen er op 
dat moment doelstellingen worden verwijderd indien zij behaald zijn, dan wel 
toegevoegd worden. Bij bijvoorbeeld een stijging van criminaliteit of nieuw beleid 
vanuit het Rijk. 
 
Burgemeester 
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en 
veiligheid en is daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. Hij 
fungeert als portefeuillehouder van het beleidsveld publieke veiligheid. Tevens heeft 
de burgemeester het opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en 
is hij de gezagsdrager op het terrein van openbare orde en veiligheid en hulpverlening. 
De burgemeester vervult in relatie tot de wettelijke taken een coördinerende rol 
binnen de publieke veiligheid. Tevens is hij de voorzitter van het overleg tussen de 
gemeente en de lokale politie. 
 
Lokaal driehoeksoverleg 
Samen met de Officier van Justitie en de wijkteamchef of districtschef van de politie 
vormt de burgemeester het lokale driehoeksoverleg. De burgemeester is voorzitter van 
het lokale driehoeksoverleg. Het driehoeksoverleg wordt betrokken bij de uitvoering 
van het meerjaren veiligheidsplan. Om praktische redenen wordt de driehoek vaak 
vormgegeven met meerdere burgemeesters op bovengemeentelijk niveau, in de wet is 
echter expliciet opgenomen dat de burgemeester kan bepalen dat het driehoeksoverleg 
plaatsvindt op gemeentelijk niveau. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij calamiteiten zoals 
maatschappelijke onrust.  
 
Veiligheidsoverleg 
In het tweewekelijkse Veiligheidsoverleg wordt gesproken over uiteenlopende zaken 
op het gebied van integrale veiligheid. Dit veiligheidsoverleg bestaat uit de 
wijkteamchef van politie en de beleidsadviseur integrale veiligheid onder 
voorzitterschap van de burgemeester. Tevens worden indien nodig externe partijen 
uitgenodigd zoals de industriekring, de horeca, bewoners binnenstad etc. In het 
overleg worden actualiteiten besproken en komen de speerpunten van het Integrale 
Veiligheidsplan periodiek terug. 
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Ambtelijke organisatie 
De coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsbeleid en de uitvoeringsplannen 
ligt bij de adviseur openbare orde en veiligheid (AOV) binnen de afdeling Strategie, 
Beleid en Projecten. De AOV is de vertegenwoordiger van het gemeentelijk integraal 
veiligheidsbeleid en geldt als ondersteuner van het bestuur. Betreffende medewerker 
fungeert voor zowel interne partijen als externe organisaties als aanspreekpunt op het 
gebied van veiligheid. Tevens is hij belast met het verkrijgen en analyseren van 
relevante informatie en het vertalen van de informatie in beleid. Vervolgens is hij 
verantwoordelijk voor het stimuleren en volgen van de voortgang van de uitvoering 
van het beleid. De AOV-er is dus feitelijk aan te merken als coördinator inzake alle 
veiligheidsgerelateerde onderwerpen. De coördinerende rol van de AOV-er vloeit 
tevens voort vanuit het feit dat de burgemeester portefeuillehouder Veiligheid is.  
 
2.4 Inwoners 
 
Alerte inwoners 
De politie kan niet overal tegelijk zijn. Daarom is het van belang dat de politie extra 
ogen en oren heeft in de wijken. Want voor de aanpak van veiligheid is informatie en 
hulp van inwoners nodig. Inwoners kennen immers hun straat en wijk goed en 
signaleren vroegtijdig verdachte situaties. Het is echter van belang dat inwoners bij 
verdachte situaties daadwerkelijk de politie informeren. In het verleden zijn inwoners 
diverse keren opgeroepen om bij verdachte situaties direct het alarmnummer 112 te 
bellen. Met succes, want de politie kreeg beduidend meer meldingen en deze hebben 
ook geleid tot aanhouding van daders (op heterdaad). Politie en gemeente zullen dan 
ook blijven investeren in het verhogen van de meldingsbereidheid van inwoners 
omdat het bijdraagt aan aanhoudingen op heterdaad.  
 
Burgernet 
De gemeente Wijk bij Duurstede hecht aan het invulling geven van het gezamenlijk, 
herkenbaar bijdragen aan de veiligheid in de woonomgeving. Daarom heeft de 
gemeente gekozen om aan te sluiten bij Burgernet. Burgernet geeft invulling aan het 
concept van burgerparticipatie door deelnemende burgers in te schakelen bij 
opsporen. Bij Burgernet wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van 
inwoners en (medewerkers van) bedrijven. De centralist van de politiemeldkamer 
start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, een 
Burgernetactie. Een Burgernetdeelnemer krijgt direct een ingesproken bericht of een 
sms via uw (mobiele) telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk 
omschreven persoon of voertuig. 
 
Vragen uit de samenleving 
Inwoners of instellingen hebben soms specifieke vragen op het gebied van veiligheid, 
overlast of verloedering waarop de gemeente moet inspelen. Dit gebeurt soms met 
inzet vanuit andere disciplines binnen het gemeentelijk apparaat zoals ‘beheer 
openbare ruimte’ of ‘handhaving’. De keuze van de gemeente voor een kleinere 
overheid en een sterkere samenleving vraagt dat de gemeente de inwoner ook als 
producent van veiligheid ziet. Burgerinitiatieven worden dan ook bevorderd.   
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Communicatie 
Om ervoor te zorgen dat inwoners initiatieven kunnen ontplooien is het wel van 
belang dat ze worden geïnformeerd over de veiligheid in hun buurt. Via een website 
als bijvoorbeeld stopdecriminaliteit.nl krijgen burgers een actueel beeld van het aantal 
woninginbraken en autokraken in de eigen buurt en vinden ze preventietips. Daarnaast 
is het politieteam Wijk bij Duurstede actief op Twitter zodat inwoners kunnen lezen 
welke zaken er spelen. Bijkomend voordeel van een actieve houding van inwoners is 
dat daarmee hun zelfredzaamheid wordt vergroot en tevens het gevoel van veiligheid 
wordt versterkt. 
 
Bevolkingsonderzoek 
Daarnaast wil de gemeente weten hoe inwoners de veiligheid en de leefbaarheid 
ervaren. Dit kan op diverse manieren, onder andere door aan te sluiten bij de 
periodieke Veiligheidsmonitor, waarbij het zelfs mogelijk is om in te zoomen op 
wijkniveau. Onderzocht zal worden welke alternatieven er zijn zoals bijvoorbeeld het 
meegeven van een vragenlijst aan elke inwoner die bij Burgerzaken voor een ID-
bewijs komt.  
 
2.5 Reeds bestaande inzet 
 
In het integraal veiligheidsplan worden speerpunten bepaald voor vijf jaar. Dat 
betekent niet dat andere onderwerpen geen aandacht krijgen. Want de gemeente heeft 
te maken met wettelijke taken, met vragen uit de samenleving, met incidenten en 
regionale en landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid. 
Continue wordt afgewogen welke inzet op welk gebied gepleegd moet worden. Hierin 
spelen de beschikbare middelen, de doorlooptijd, het gewenst kwaliteitsniveau en de 
urgentie vanuit het bestuur en de samenleving een rol.  
 
Deze paragraaf geeft een overzicht van de inzet die er reeds is op veiligheid. Diverse 
(regionale) samenwerkingsverbanden ondersteunen de gemeente bij deze inzet. Deze 
samenwerkingsverbanden werken niet langs elkaar heen maar hebben elk hun eigen 
discipline. Afhankelijk van de problematiek heeft de gemeente te maken met 
ondersteunende samenwerkingsverbanden.  
 
Veiligheidsregio Utrecht 
De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU) omdat we streven naar een efficiënte, krachtige en professionele 
samenwerking tussen hulpverleners en gemeenten. We hechten aan korte lijnen, 
directe afstemming, meer samenwerking, meer daadkracht, een betere inzet van 
mensen en middelen, heldere bevoegdheden en minder bureaucratie. Zo verbeteren de 
prestaties van de brandweer, de politie, de geneeskundige hulpverlening en de rol van 
de gemeenten in de crisisbeheersing. Dankzij samenwerking is de gemeente steeds 
beter voorbereid op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van 
steeds groter wordende risico's.  
  
Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
De gemeente Wijk bij Duurstede streeft naar meer veiligheid, meer betrokkenheid en 
meer vertrouwen. Daarom is Wijk bij Duurstede aangesloten bij het Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie (BRVS). Voor een veiliger Wijk bij Duurstede zijn de partijen 
namelijk van elkaar afhankelijk. In het BRVS geven de 41 gemeenten, het Openbaar 
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Ministerie en de politie van Midden-Nederland gevolg aan hun wens om de 
verantwoordelijkheid voor de integrale aanpak van de veiligheidsthema’s ook echt 
gezamenlijk invulling te geven. BRVS is een netwerkbureau van en voor de 
gemeenten, het OM en de politie. Sinds 2010 ondersteunt het de partners in de regio 
Utrecht in het versterken van de gezamenlijke veiligheidsaanpak. BRVS voert de 
regie op de totstandkoming van de gezamenlijke Veiligheidsstrategie en jaarplan. 
Bovendien  ondersteunt ze op de gezamenlijke prioriteiten.  
 
RIEC 
Een krachtige aanpak van georganiseerde misdaad is nodig. De georganiseerde 
misdaad vormt immers een sluipende bedreiging voor de integriteit van het financieel-
economische stelsel en ondermijnt uiteindelijk het functioneren van de rechtstaat. 
Veel lokale, zichtbare criminaliteit en overlast is het gevolg van werk van 'niet direct 
zichtbare' criminele organisaties. Daarom hebben we er voor gekozen om ons aan te 
sluiten bij het  Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC 
-MN). Dit is een samenwerkingsverband dat informatie-uitwisseling en 
samenwerking faciliteert tussen gemeenten, politie, Openbaar Ministerie, 
Belastingdienst en Bijzondere Opsporingsdiensten. Het doel van het aansluiten bij het 
RIEC-MN is dat zo voorkomen wordt dat criminelen door de gemeente worden 
gefaciliteerd en dat er een vermenging ontstaat tussen de boven- en de onderwereld, 
rond thema’s als mensenhandel, hennepteelt, vastgoedfraude, witwassen en overige 
financieel economische criminaliteit.  
 
Veiligheidshuis 
De gemeente Wijk bij Duurstede hecht aan de verbetering van veiligheid en 
leefbaarheid in de gemeente en is daarom aangesloten bij het Veiligheidshuis. De 
doelstellingen hiervoor zijn het verbeteren van de sociale veiligheid en voorkomen 
van stijgen van de criminaliteitscijfers door zichtbaar, daadkrachtig en consequent 
(integraal) optreden van overheid, veiligheidspartners en maatschappelijke 
organisaties. Dit gebeurt in het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis is een 
samenwerkingsverband tussen verschillende maatschappelijke organisaties. De kracht 
van het Veiligheidshuis is een goede samenwerking tussen de verschillende 
organisaties, zoals politie, gemeente, Openbaar Ministerie, Raad voor de 
Kinderbescherming, zorg en Reclassering. Door die samenwerking kunnen problemen 
op het gebied van veiligheid beter worden aangepakt. De aanpak in de 
Veiligheidshuizen verbindt de justitiële, civiel- en bestuursrechtelijke aanpak en de 
zorg- en hulpverlening en richt zich met name op de aanpak van jeugdigen die met 
politie en Justitie in contact komen, huiselijk geweldplegers, veelplegers en de nazorg 
aan ex-gedetineerden.  
 
Ex-gedetineerden 
Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis het 
coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden ingericht met gelden van het Rijk (dit is tot 
eind 2015, daarna zal het gefinancierd moeten worden vanuit de gemeente).  
Uitgangspunt is dat de gemeenten van waaruit burgers gedetineerd raken, 
verantwoordelijk zijn voor de opvang en re-integratie van hun burgers na afloop van 
de detentie. Het gevangeniswezen, dat deze burgers tijdelijk huisvest is niet alleen 
verantwoordelijk voor een goede zorg tijdens detentie maar ook voor een adequate 
(informatie-)overdracht naar de gemeenten van herkomst. Investeren in nazorg of re-
integratie is van belang om de kans op recidive en daarmee maatschappelijke schade 
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in de lokale gemeenschap te verminderen. Een goede nazorg voor ex-gedetineerden 
maakt de regio veiliger.  De nazorg richt zich op vijf basisvoorwaarden: 
ID bewijs, huisvesting/onderdak, inkomen, schulden en zorg. 
 
Daarnaast neemt de gemeente Wijk bij Duurstede deel aan de pilot Bestuurlijke 
Informatie Justitiabelen (BIJ). De burgemeester wordt geïnformeerd over (tijdelijke) 
terugkeer in de maatschappij van gedetineerden die ernstige gewelds- en 
zedendelicten gepleegd hebben. Deze vertrouwelijke informatie ontvangt de 
burgemeester om zich voor te kunnen bereiden op eventuele maatschappelijke onrust. 
In de praktijk betekent dit dat de gemeente diverse maatregelen zal nemen om 
maatschappelijke onrust te voorkomen.   
  
Opleggen huisverbod 
Bij huiselijk geweld kan de burgemeester de dader een huisverbod van maximaal 28 
dagen opleggen. Tijdens die afkoelingsperiode krijgen alle betrokkenen 
(uithuisgeplaatste, slachtoffer en eventuele kinderen) hulpverlening. Het OM kan 
daders bovendien strafrechtelijk vervolgen. 
 
Toepassen BOPZ 
Iemand die een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan gedwongen worden 
opgenomen in een GGZ-instelling. De Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische 
ziekenhuizen (BOPZ) regelt wanneer iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in 
een psychiatrisch ziekenhuis. 
 
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. De gemeente Wijk bij Duurstede past dit alleen toe op de horeca. 
Indien er twijfel bestaat over de aanvraag van een exploitatie- cq. drank en 
horecavergunning kan Bureau BIBOB te Den Haag om een nader onderzoek gevraagd 
worden.  
 
Drank- en Horecawet 
De doelstelling van deze wet is het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. 
Gemeenten hebben extra mogelijkheden gekregen om op lokaal niveau beter invulling 
te geven aan het alcoholbeleid, met name om overmatig alcoholgebruik onder 
jongeren tegen te gaan. 
 
Toepassen van de APV 
In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staat de gemeentelijke regelgeving 
op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierbij kan gedacht worden aan 
regelgeving m.b.t. evenementen, vuurwerk, prostitutie, overlast, geluidshinder etc. 
Ook is een deel van het horecabeleid in de APV verwerkt.  
 
JoS-overleg 
Het Jongeren op Straat (Jos) overleg heeft als doel de overlast van jongeren te 
reduceren. Het JoS overleg bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende 
disciplines (gemeente, politie en jongerenwerk) die elkaar regelmatig ontmoeten om 
informatie uit te wisselen en concrete (hangjongeren) problemen direct aan te pakken. 
Het JoS heeft zich de afgelopen jaren effectief bewezen en zal daarom in de 
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aankomende jaren ook worden voortgezet. In het kader van nieuwe ontwikkelingen 
wordt de huidige JoS aanpak momenteel herzien en zal er in de toekomst meer 
gefocust worden op individuen binnen een groep. In deze nieuwe aanpak zal nauw 
worden samengewerkt met Stichting Binding en overige zorginstanties en indien 
nodig het Veiligheidshuis. 
 
Regionale convenant Hennepteelt 
De gemeente Wijk bij Duurstede is aangesloten bij het Regionaal Hennepconvenant. 
De hoofddoelstelling van het convenant is om, door een eenduidige integrale aanpak, 
het aantal hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast, verloedering en 
gevaren terug te dringen en potentiële henneptelers te ontmoedigen. Ook de 
verwevenheid van de hennepcriminelen met de bovenwereld wordt hiermee 
aangepakt. 
  
2.6 Flankerende beleid 
Veiligheidsbeleid een overkoepelend beleid. Veel beleidsvelden grijpen op het punt 
van veiligheid in elkaar. Bijvoorbeeld bij het opstellen van evenementenbeleid is het 
onderwerp veiligheid een belangrijke component. Veilige evenementen zijn in ieders 
belang. Bezoekers willen ongestoord kunnen vieren, genieten en beleven. 
Omwonenden en ondernemers willen geen overlast en onveiligheid. De organisator 
van het evenement heeft het (commerciële) belang om een goede prestatie neer te 
zetten. De politie, de brandweer medische diensten hebben belang bij veilige 
evenementen vanuit hun kerntaak op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
Zo zijn er verschillende interne en externe beleidsontwikkelingen die nauw 
samenhangen met integrale veiligheid en die niet los gezien kunnen worden van het 
integraal veiligheidsbeleid. De onderstaande opsomming geeft een goed beeld, maar 
is niet uitputtend.  
 
Intern beleidsprocessen Externe beleidsprocessen 
Evenementenbeleid Veiligheidsstrategie Midden-Nederland 
Horecabeleidsplan Het (meerjaren) beleidsplan van de 

Veiligheidsregio Utrecht 
Algemene plaatselijke verordening de beleidsplannen van de politie op regionaal en 

districtelijk niveau 
Integraal Handhavingsbeleid Beleidsplannen van het OM 
Jeugdbeleid Beleid van de ministeries van Veiligheid en 

Justitie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 
Havenverordening Landelijke wetgeving: o.a. de aanpassing van de 

Politiewet (nationale politie) 
Gezondheidsbeleid Jaarplan Bureau Regionale Veiligheidsstrategie 
Verkeersbeleid Beleid van de GGD 
 
 
2.7 Regierol van de gemeente 
 
Regierol van de gemeente 
De primaire verantwoordelijkheid voor het integraal veiligheidsbeleid ligt bij het 
college van burgemeester en wethouders. Gemeentebesturen staan dicht bij het 
publiek en hebben het beste zicht op de lokale veiligheidsproblemen. Zij kennen de 
behoeften van de bevolking. Maar de gemeente kan niet alleen zorgen voor veiligheid. 
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Daarvoor is samenwerking nodig, een integrale aanpak waarbij het gemeentebestuur 
afspraken maakt en de regie voert zonder dat de gemeente bevoegdheden of taken van 
andere partijen overneemt.  
Als lokale overheid is de gemeente bij uitstek in staat om integraal belangen af te 
wegen, prioriteiten te stellen en lokaal maatwerk te realiseren en te zorgen voor 
samenhang tussen integrale veiligheid en andere beleidsterreinen. De gemeente in de 
rol van regisseur brengt partijen samen en laat taken uitvoeren. Ten aanzien van de 
uitvoering wordt sterk geleund op de medewerking van de ketenpartners. Alles staat 
of valt met de wil tot samenwerking en onderkenning van de noodzaak van beleid ten 
aanzien van een bepaald onderwerp te ontwikkelen en uit te voeren. De gemeente 
Wijk bij Duurstede vult haar regierol dan ook in door het veiligheidsbeleid te 
initiëren, andere partijen te stimuleren, duidelijke prestatieafspraken met hen te maken 
en hen aan te spreken op hun bijdrage aan het realiseren van de gezamenlijke 
doelstellingen, onderlinge verbanden te leggen en – waar nodig – sturend op te treden. 
Kort samengevat: door richting te geven, te coördineren met gezag en te sturen op 
prestaties.  
  
Versterking regierol gemeente 
Samenwerking met partners in het veiligheidsbeleid vormt zoals genoemd een 
wezenskenmerk van het integraal veiligheidsplan. Samenwerken in de 
veiligheidsketen betekent dat inspanningen van alle betrokkenen op het gebied van 
pro-actie, preventie, handhaving en repressie goed op elkaar zijn afgestemd, elkaar 
goed aanvullen en versterken. Het voeren van een integraal veiligheidsbeleid vraagt 
voortdurend actie van vele actoren: alert zijn op ontwikkelingen, elkaar opzoeken, 
informeren en op de hoogte houden, gezamenlijk plannen ontwikkelen en deze 
evalueren etc. Integraal veiligheidsbeleid is niet een stuk papier, het is meer een 
manier van kijken, denken en werken van degenen die hierbij direct of indirect 
betrokken zijn. Versterking van de regierol van de gemeente op het gebied van 
integrale veiligheid heeft het karakter van een leerproces, gericht op verandering van 
de werkwijze en organisatie van de gemeente. Het gaat daarbij vooral om een andere 
organisatie van de werkprocessen in de uitvoering en de regie daarop.  
 
Het mag duidelijk zijn dat er een uitgebreid netwerk van veiligheidsorganisaties is. 
Welke hiervan nodig zijn in de aanpak van een veiligheidsprobleem verschilt per 
casus. De gemeente Wijk bij Duurstede wil in de toekomst de verbinding stimuleren 
tussen organisaties die aan de kant van de repressie zitten (zoals het Veiligheidshuis) 
en organisaties die aan de kant van de preventie zitten (zoals bijv. de GGD en 
Stichting Binding). Op deze wijze kan in de samenwerking efficiëntie geboekt 
worden. Het integraal veiligheidsbeleid is een zaak van samenwerking. Deze 
samenwerking vraagt stuurmanskunst. Want in een samenleving die complexer is 
geworden en waar veel partijen rondom een veiligheidsprobleem samenkomen, is het 
de kunst de eenvoud en snelheid in aanpak vast te houden. 
  
Versterken interne verbindingen 
De gemeente zal in de komende periode meer verbindingen leggen tussen de interne 
processen veiligheidsbeleid, gezondheidsbeleid, verkeersbeleid, horecabeleid en 
handhavingbeleid. De ambtelijke organisatie heeft hierin een belangrijke rol. Alle 
medewerkers hebben de verantwoordelijkheid om de veiligheidsaspecten binnen hun 
werkterrein de nodige aandacht en een goede plaats te geven. Van belang is dat bij 
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alles wat gedaan wordt op beleids- of uitvoerend niveau nagedacht wordt of rekening 
is gehouden met het aspect integrale veiligheid.  
 
Voor een eenduidige gezamenlijke aanpak is, zoals hierboven beschreven, verbinding 
en regie essentieel. Want in veiligheid zijn diverse partijen en netwerken die niet per 
se van elkaars bestaan weten en soms verschillende visies hebben op hoe je een 
probleem moet oplossen. Als gemeente moet je constant vragen: zitten alle relevante 
partijen erbij, zien ze elkaar voldoende, wordt er genoeg informatie uitgewisseld. De 
komende periode wordt ingezet op een systematische aanpak, het tegengaan van 
verkokering van beleidsterreinen en duidelijke informatiestromen. De gemeente dient 
het gehele plaatje – van politie en justitie tot hulpverlening en nazorg - te overzien. Er 
zal ingezet worden op een zo compleet mogelijk beeld van verscheidene 
samenwerkingsverbanden en netwerken. Bij regie op projecten dient in het 
betreffende veiligheidsnetwerk ingezet te worden op helderheid van de doelen, 
collectieve urgentie van de aanpak, duidelijke informatieoverdracht, continuïteit en 
onderling vertrouwen. Alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut 
om resultaat te kunnen bereiken. 
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3. VEILIGHEIDSBEELD WIJK BIJ DUURSTEDE 
 
 
3.1 Inleiding 
Om te bepalen waar de gemeente Wijk bij Duurstede de komende periode extra op wil 
inzetten is het belangrijk eerst een beeld te hebben van de situatie op dit moment. 
Hiervoor is gebruik gemaakt van objectieve gegevens zoals GGD- en politiecijfers, 
gegevens van openbare werken en subjectieve gegevens zoals de  veiligheidsmonitor 
en gesprekken met professionals. Hieruit blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede 
gunstig scoort ten opzichte van de regio.  
 
Feitelijke (on)veiligheid versus beleving 
Wanneer er echter gesproken wordt over de gunstige score in Wijk bij Duurstede op 
het gebied van veiligheid moet wel gerealiseerd worden dat elk delict er één teveel is. 
Ook al is het aantal woninginbraken in Wijk bij Duurstede (vergeleken met de regio) 
laag, voor degene die slachtoffer is van een inbraak is het een bijzonder ingrijpende 
gebeurtenis. Een televisie is gemakkelijk te vervangen, maar het gevoel van lekker 
thuiskomen is iets dat de inbreker afpakt van de bewoner.  
We streven naar lage criminaliteitscijfers, maar als blijkt dat veel mensen zich 
ondanks lage cijfers toch onveilig voelen dan overstemt de ontevredenheid. Gelukkig 
blijkt de veiligheidsbeleving van de inwoners (Integrale Veiligheidsmonitor) niet af te 
wijken van de politiecijfers. Er is dus geen paradox zichtbaar waarbij aangiftecijfers 
een dalende trend vertonen maar de bevolking zich regelmatig onveilig blijft voelen. 
 
3.2 Veiligheidsbeeld op hoofdlijnen 
Hieronder schetsen we in hoofdlijnen de uitkomsten. De nadere details kunt u vinden 
in bijlage 1 Politiecijfers, bijlage 2 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 en bijlage 3 
GGD cijfers. Wanneer we naar de criminaliteit in Wijk bij Duurstede kijken over de 
afgelopen jaren, en in relatie tot de regio dan vallen de onderstaande zaken op. 
  
Laag criminaliteitsniveau  
Het totale criminaliteitsniveau in de gemeente Wijk bij Duurstede ligt aanzienlijk 
lager dan het regionale gemiddelde. In grote lijnen is dit het beeld bij alle delicten, 
behalve bij vernielingen.  
 
Delict vernielingen relatief hoog 
Het delict vernielingen in Wijk bij Duurstede scoort gunstig ten opzichte van het 
regionale gemiddelde maar ligt qua uitkomst dichter bij het gemiddelde dan de 
overige delicten in Wijk bij Duurstede. In vergelijking met aangrenzende gemeenten 
komt het delict vernielingen vaker voor dan verwacht zou mogen worden. Uit de 
Integrale Veiligheidsmonitor blijkt ook dat inwoners bovengemiddeld meer last 
hebben van vernielingen.  
 
Aantal woninginbraken stijgt 
Hoewel het aantal woninginbraken lager is dan het regionale gemiddeld is helaas een 
stijgende trend te zien. Hiermee gaat Wijk bij Duurstede mee in de regionale en 
landelijke stijgende trend.  
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Alcohol- en drugsgebruik relatief hoog 
De gemeente krijgt diverse signalen dat zowel alcohol- als het drugsgebruik hoog is in 
vergelijking met omliggende gemeenten en het regionale gemiddelde. Deze signalen 
worden bevestigd door de cijfers van de GGD Midden-Nederland.   
 
Cijfers vertonen schommelingen 
Voor Wijk bij duurstede geldt dat het totaal aantal misdrijven laag ligt waardoor 
procentuele dalingen en stijgingen snel groot kunnen zijn. Diverse delicten die weinig 
voorkomen laten daardoor een grillig beeld zien. 
 
Men voelt zich veilig 
Uit de gehouden bevolkingsonderzoeken blijkt dat de inwoner zich veilig voelt in zijn 
of haar straat en wijk. Pas na doorvragen over specifieke onderwerpen komen er 
opmerkingen, met name over te hard rijden, verlichting en openbaar groen.  
 
Verkeer 
Het onderwerp ‘verkeer’ springt eruit, ook in vergelijking met de regio. Inwoners 
noemen de parkeerproblematiek in de wijken maar vooral het te hard rijden in de 
wijk.  
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4. SPEERPUNTEN 
 
 
4.1 De gekozen speerpunten 
Op basis van de veiligheidsanalyse, ervaringen van de professionals, regionale en 
lokale ontwikkelingen en de voorbespreking met de gemeenteraad wordt er de 
komende vijf jaar ingezet op onderstaande thema’s om de veiligheidsdoelstelling te 
bereiken. De nummering betekent niet per definitie dat het ene onderwerp prevaleert 
boven het andere. 
 

1. Persoonsgerichte aanpak 
2. Woninginbraken  
3. Alcohol- en drugsoverlast 

 
Naast deze prioriteiten zetten we natuurlijk 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.  
Het IVP sluit aan bij de Veiligheidsstrategie van Midden-Nederland. De prioriteiten 
komen deels overeen, maar zijn uiteraard gericht op de situatie in Wijk bij Duurstede. 
De doelstellingen zijn dus afgestemd op de doelstellingen van Midden-Nederland, 
ook in de aanpak zoeken we de verbinding 
 
4.2 Jaarlijkse uitwerking in Uitvoeringsprogramma’s 
Op bovenstaande prioriteiten ligt voor de komende jaren de focus van het IVP. Ook 
de partners stemmen hun beleid af op deze prioriteiten en werken samen aan een 
sluitende aanpak van veiligheidsproblemen binnen deze thema’s. Dat gebeurt door 
jaarlijks een Uitvoeringsprogramma veiligheid op te stellen.  
 
Voorheen was het gebruikelijk dat in het IVP de speerpunten werden uitgewerkt en 
deze tussentijds werden geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De huidige werkwijze in 
de regio Midden-Nederland is anders, namelijk dat de gekozen veiligheidsthema’s 
jaarlijks worden uitgewerkt in een Uitvoeringsprogramma. In het 
Uitvoeringsprogramma geven gemeente, politie en andere veiligheidspartners aan hoe 
in dat jaar invulling gegeven zal worden aan de uitwerking van de speerpunten. 
Samenwerking is daarin heel belangrijk. De inzet is alleen effectief als alle partijen op 
een goede manier samenwerken. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. Het uitvoeringsplan is leidend maar biedt ook ruimte voor nieuwe 
ontwikkelingen en omstandigheden. Zo zal bij de jaarlijkse uitwerking van de 
speerpunten daar waar mogelijk ingezoomd worden op kern – en wijkniveau. Cothen, 
Langbroek en Wijk bij Duurstede kunnen per delict namelijk een afwijkend beeld 
vertonen.   
 
4.3 Financiën Veiligheid 
De beschikbare budgetten voor veiligheid zijn vrijwel volledig geoormerkt. Er is geen 
afzonderlijk budget beschikbaar om de speerpunten te vertalen in nieuwe projecten 
die financiële middelen vragen. De beschikbare financiële vrije ruimte is te gering om 
voor één van de speerpunten iets te kunnen betekenen.  
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Overzicht veiligheidsbudget 2014 
Gemeenschappelijke regeling Brandweer € 1.596.022 
Onderhoud brandkranen  € 25.000 
Gemeentelijke crisisbeheersing € 5.000 
Piketregeling gemeentelijke crisisbeheersing € 5.000 
Jongeren op Straat aanpak € 9.000 
Wet BIBOB    € 1.000 
Burgernet, RIEC, BRVS, Veiligheidshuis € 21.100 
Beschikbare vrije ruimte  € 3.750 
 
Het feit dat er geen afzonderlijk budget beschikbaar is om de speerpunten inhoud te 
geven vraagt een andere manier van werken. Bestaande budgetten zullen beter gericht 
worden. Ingezet zal worden op regie en effectieve samenwerking met diverse partijen.  
Door meer regie te voeren en met diverse partijen samen te werken kan voordeel 
gedaan worden. Dit in combinatie met het anders richten van de budgetten ontstaat 
een aanpak die toch succesvol blijft.   
 
4.4 Speerpunt persoonsgerichte aanpak 

 
Inleiding 
Waar in het verleden de focus bij veiligheid vaak lag op de aanpak van zaken, wordt 
deze inmiddels verschoven naar de aanpak van de dader, de persoonsgerichte aanpak. 
Zo staat niet meer iedere zaak op zich, maar wordt deze geplaatst in een bredere 
context met als doel patronen van criminaliteit te doorbreken en herhaling te 
voorkómen.  
  
Persoonsgerichte aanpak 
Met de komst van de Veiligheidshuizen is een belangrijke stap gezet in de aanpak van 
(problematische) jeugd, veelplegers en plegers van huiselijk geweld. Op basis van een 
breed persoonsdossier wordt in de persoonsgerichte aanpak gekozen voor een 
interventiestrategie die toegespitst is op de persoon, met mogelijke combinaties van 
straf-, civiel- en bestuursrechtelijke instrumenten, en preventie, zorg en hulpverlening. 
Doel is steeds om recidive te voorkomen en daders te resocialiseren. Hierbij hoort ook 
de gemeentelijke taak voor de nazorg van ex-gedetineerden.  
 
Multi-probleemgezinnen 
Wanneer de politie daders aanhoudt voor gepleegde delicten blijken de daders vaak 
bekenden van de politie te zijn en uit een gezin te komen waar sprake is van 
multiproblematiek. Binnen een gezin kunnen dus meerdere persoonsgerichte 
aanpakken nodig zijn. In plaats daarvan is het beter in te zetten op het volledige gezin. 
De aanpak van deze multiprobleemgezinnen heeft namelijk zijn weerslag op meerdere 
delicten zoals overlastgevende hangjongeren, vernielingen, uitgaansoverlast etc. De 
focus bij deze gezinnen ligt vooral in het verbeteren van de positie van minderjarigen. 
Een steviger en consequentere benadering van multiprobleemgezinnen helpt kinderen 
in deze gezinnen aan een betere toekomst. 
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Ambitie 
Allereerst wordt de persoonsgerichte aanpak (door)ontwikkeld ter ondersteuning van 
de aanpak van de veiligheidsprioriteiten en andere delicten zoals jeugd, geweld, en 
georganiseerde criminaliteit. Vooralsnog is het de ambitie om te beginnen met een top 
vijf van personen en deze in kaart te brengen en daaromheen een netwerk op te zetten. 
Een reële ambitie zal afgestemd moeten worden met Stichting Binding, politie en het 
Veiligheidshuis omdat de persoonsgerichte aanpak veel tijd en inzet vraagt van deze 
partners.  
  
Aanpak 
De aanpak zal opgenomen worden in het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma. Belangrijk 
hierin is dat er allereerst een compleet beeld verkregen wordt van de personen en 
gezinnen welke het betreft. Verder dat de persoonsgerichte aanpak concreet vorm 
krijgt in casusoverleggen en dat maatwerk geboden wordt door een combinatie van 
preventie, repressie en nazorg. Van belang is om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij 
bestaande overleggen. Per persoon zal moeten worden bezien welke partners om tafel 
moeten. Ook van belang is de realisatie van randvoorwaarden die nodig zijn voor een 
effectieve en efficiënte persoonsgerichte aanpak van zorgmijders of notoire 
overlastplegers. Op basis van regionale afspraken kan met hulp van een gezamenlijk 
convenant de informatie-uitwisseling tussen partijen worden gerealiseerd en de 
aanpak van (gemeente)-grensoverschrijdende zorgmijders mogelijk worden gemaakt.  
Het Jongeren op Straat (Jos) heeft hierin ook een rol. Want in het kader van nieuwe 
ontwikkelingen wordt de huidige JoS aanpak momenteel herzien en zal er in de 
toekomst meer gefocust worden op individuen binnen een groep. In deze nieuwe 
aanpak zal nauw worden samengewerkt met Stichting Binding en overige 
zorginstanties en indien nodig het Veiligheidshuis. 
 
4.5 Speerpunt Woninginbraak 
 
Inleiding 
De afgelopen jaren is de toename van het aantal woninginbraken in Midden-
Nederland fors te noemen: 22% voor de periode 2006-2011. Ook de gemeente Wijk 
bij Duurstede heeft te maken gehad met een toename, met name in het jaar 2012. 
Doorgaans weegt de buit niet op tegen de enorme impact die dit misdrijf heeft op de 
slachtoffers. Voor slachtoffers zijn de immateriële gevolgen dikwijls groter dan de 
materiële. Er is immers iemand in uw veilige woonomgeving binnengedrongen en 
heeft spullen meegenomen. Spullen met een emotionele waarde die mogelijk 
onvervangbaar zijn. Dat, plus het feit dat de veilige geachte woonomgeving niet zo 
veilig blijkt te zijn, maakt dat één op de vijf slachtoffers van een woninginbraak 
ernstige emotionele problemen ervaart. Het zoveel mogelijk voorkomen van 
woningbraken is dus belangrijk voor de subjectieve veiligheid van de inwoners.  
  
Ambitie 
Het toenemende aantal woninginbraken is een landelijke trend. Dit speerpunt valt dan 
ook tevens onder de regionale speerpunten, wat betekent dat hier regionaal op ingezet 
wordt. De ambitie voor komende jaren is om verdere stijging van het aantal inbraken 
tegen te gaan en vast te houden aan het lage niveau van 2010. Dit is uitsluitend te 
realisering als alle partners die iets kunnen betekenen daadwerkelijk in actie komen: 
gemeenten, woningcorporaties, bewoners, politie, Openbaar Ministerie etc. Er zal 
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gestreefd worden naar een goede en sterke samenwerking en afstemming, waarbij de 
doelcongruentie voorop blijft staan. 
  
Aanpak 
De aanpak zal opgenomen worden in het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma. 
Ingrediënten in deze aanpak zullen zijn de gecoördineerde aanpak, bevorderen van 
sociale cohesie, inzetten op persoonsgerichte aanpak om recidive te voorkomen en 
woninginbrekers te resocialiseren. Daarnaast wordt de aanpak woninginbraken 
integraal regiobreed doorgemeten en verbeterd. Vanuit de regio wordt constant 
gezocht naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden om de woninginbraken te 
bestrijden. 
 
4.6 Speerpunt drugs- en alcoholoverlast 
 
Inleiding 
Agressie, geweld en vernielingen zijn sterk gerelateerd aan alcohol- en drugsgebruik. 
Het overgrote deel van uitgaansgeweld en -overlast gebeurt onder invloed van 
alcohol. Tegelijkertijd lijkt het alcoholgebruik onder jongeren meer geaccepteerd te 
worden. Zowel jongeren als ouders/opvoeders vinden het niet vreemd als jongeren 
(overmatig) alcohol gebruiken, terwijl dit gezien de uitwerking (overlast, agressie, 
hersenbeschadiging,schooluitval) als ongewenst gezien en benaderd dient te worden. 
 
In 2012 heeft de GGD nieuwe cijfers bekend gemaakt over de gezondheid van onze 
jeugd in de gemeente in de leeftijd van 13-17 jaar. Het alcoholgebruik in deze 
leeftijdscategorie is ook onderzocht. Uit de cijfers blijkt dat het alcoholgebruik onder 
de jongeren in de regio en ook in de gemeente Wijk bij Duurstede ten opzichte van 
het jaar 2008 fors is afgenomen. Eerlijkheidshalve moet aangegeven worden dat de 
jongeren hier nog steeds meer drinken dan jongeren gemiddeld in onze regio. Dit is 
een negatief verschil van 7%. Ook op het gebied van drugsgebruik wijkt Wijk bij 
Duurstede in negatieve zin af van het gemiddelde van de GGD Midden-Nederland. In 
tegenstelling tot alcoholgebruik neemt het drugsgebruik alleen maar toe wanneer de 
uitkomsten uit 2012 worden vergeleken met die van 2008. 
 
Ambitie 
Bij het speerpunt alcohol- en drusgsoverlast is voornamelijk sprake van een 
inzetverplichting en niet van een resultaatverplichting. Meetbare doelstellingen zijn 
moeilijk te formuleren. Mede omdat er niet geregistreerd wordt wanneer bijvoorbeeld 
een incident verband houdt met alcoholgebruik. De reden om drugsoverlast als 
speerpunt te nemen is onder andere gelegen in het feit dat inwoners en raadsleden 
aandacht hebben gevraagd voor het dealen van drugs. Of er in die gevallen 
daadwerkelijk sprake was van dealen is echter niet zeker. Onderzoek naar drugsdealen 
zou daarom als eerste een ambitie moeten zijn voordat ingezet kan worden op het 
verminderen van drugsoverlast met een bepaald percentage.  
 
Aanpak 
Daar waar het jeugdbeleid en het gezondheidsbeleid zich richt op drugs- en 
alcoholgebruik richt het IVP zich op drugs- en alcoholoverlast. Door ingrijpen aan de 
voorkant (preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de 
achterkant (repressie). Het gemeentelijk gezondheidsbeleid dient dus niet alleen de 
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gezondheidsbelangen van de inwoners maar ook de openbare orde en daarmee de 
veiligheid van de burgers. 
 
In de Gezondheidsnota 2014-2018 wordt voorgesteld een integrale werkgroep op te 
zetten. Deze dient opgezet te worden gerelateerd aan de nieuwe Drank- en horecawet 
en hangt samen met beleidsveld openbare orde en veiligheid. Een effectief 
gemeentelijk alcoholbeleid begint met een goede analyse van de lokale 
alcoholproblematiek en zet in op een integrale aanpak: het creëren van draagvlak, het 
doelgericht benutten van wetgeving, het organiseren van een goed handhavingsbeleid, 
zorgen voor een uitgaansomgeving die alcoholgebruik niet stimuleert. Ook moet het 
beleid gebaseerd zijn op betrokkenheid van alle partijen. Hierin schuilt de 
belangrijkste opgave voor de gemeente. De gemeente is bij uitstek het bestuursorgaan 
om verschillende partijen op (inter)lokaal niveau, van politie tot GGD en van ouders 
tot horeca, bij elkaar te brengen. In deze regiefunctie stemt de gemeente activiteiten 
op elkaar af. Alcoholbeleid is op die manier geen thema dat gevoed wordt door 
incidenten, maar een beleidsterrein waar continu aandacht voor is. In het jaarlijkse 
uitvoeringsprogramma zullen deze worden uitgewerkt. Ook op dit onderwerp heeft 
het Jongeren op Straat overleg een rol want juist in deze JoS-aanpak is er veel contact 
met de doelgroep. De verbinding met het JoS-overleg wordt dan ook gezocht.  
 
4.7 Communicatie 
 
Belang 
Veiligheid maken we (letterlijk) samen. Dat betekent dat gemeente Wijk bij 
Duurstede raadsleden in een vroegtijdig stadium heeft uitgenodigd om hun kaders en 
prioriteiten aan te geven voor het IVP. Daarnaast betekent dit dat bij de uitvoering van 
het uiteindelijke plan iedereen nodig is: niet alleen de gemeente, politie en 
ketenpartners, maar juist ook de inwoners, bedrijven, organisaties en instellingen. 
Communicatie en voorlichting zijn van groot belang binnen deze veiligheidsaanpak. 
Want communicatie biedt de gelegenheid om een aantal doelstellingen van het IVP te 
bereiken. 
 
Communicatie per speerpunt 
Elk speerpunt zal jaarlijks worden uitgewerkt worden in het Uitvoeringsplan. Hierin 
staan bestaande en nieuw te ontwikkelen, activiteiten, projecten en inspanningen, die 
nodig zijn om de doelen te kunnen bereiken. Communicatie is hierin een belangrijk 
onderdeel. De kernboodschap van deze communicatie is per speerpunt verschillend. 
Het goed informeren en consulteren van inwoners kan hun participatie bij bepaalde 
onderwerpen vergroten. Want intensieve samenwerking met partners, ook in de 
communicatie, is essentieel voor het bestrijden van onveiligheid. 
 
Ingezet zal worden op een doordachte en volledige informatievoorziening. Het 
communiceren van positieve signalen over 'behaalde successen' is eveneens 
belangrijk. We gaan uit de bestaande communicatie infrastructuur. Directe 
communicatie over veiligheid zal dus vooral lopen via de lokale pers, gemeentelijke 
website en Twitter. 
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BIJLAGE 1 - POLITIECIJFERS 
 
 
Algemeen Veiligheidsbeeld 
Om conclusies te kunnen trekken op basis van de politiecijfers is het van belang de 
geregistreerde criminaliteit te relateren aan het aantal inwoners, dan wel het aantal woningen. 
Op die manier kunnen vergelijkingen met andere gemeenten en de regio gemaakt worden.  
 
Criminaliteit totaal 
Allereerst het totaal aantal meldingen over de jaren 2006-2012. Duidelijk is een daling 
van het totaal aantal meldingen te zien.  
  

 
 
 
De vraag is of dit een regionale trend is. Op onderstaande figuur is te zien dat er 
inderdaad sprake is van een regionale dalende trend met uitzondering van het jaar 2011. 
Deze stijging in 2011 was echter niet aanwezig in Wijk bij Duurstede. Daarnaast is 
duidelijk te zien dat het aantal meldingen per 1.000 inwoners voor Wijk bij Duurstede 
fors lager ligt dan het regionale gemiddelde.  
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Delicten afzonderlijk 
Hieronder zijn de diverse delicten afzonderlijk weergegeven voor de jaren 2009-2012. Zo 
is inzichtelijk hoe de delicten zich onderling verhouden. Direct valt op dat de delicten 
‘woninginbraken’ en ‘vernielingen’ het meest voorkomen. Bij woninginbraken is een 
stijgende trend te zien, bij de vernielingen juist een dalende.   
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Woninginbraken 
Aangezien het delict ‘woninginbraken’ opvalt wordt deze afzonderlijke bekeken. 
Hieronder worden de woninginbraken vergeleken met het regionale gemiddelde. 
Duidelijk is dat Wijk bij Duurstede lager scoort maar het verschil met de regio steeds 
kleiner wordt.  
 

 
 
Hieronder is de vergelijking gemaakt met omliggende gemeenten. Ook hier valt op dat 
Wijk bij Duurstede lager scoort. De stijging van het aantal inbraken is – met uitzondering 
van Veenendaal – ook bij de andere gemeenten zichtbaar.  
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Hierbij dient wel vermeld te worden dat het jaar 2012 een ongunstig jaar was wat betreft 
woninginbraken in Wijk bij Duurstede. Na aanhouding van enkele verdachten is in het 
najaar van 2012 een dalende trend ingezet. Deze zet zich voort in de eerste helft van 
2013. Indien deze trend zich voortzet zal Wijk bij Duurstede wat betreft inbraken 
uitkomen op het niveau van 2010.  
 
Vernielingen 
Aangezien het delict ‘vernielingen’ opvalt wordt deze afzonderlijke bekeken. Hieronder 
worden de vernielingen vergeleken met het regionale gemiddelde. Het aantal vernielingen 
is lager dan het regionale gemiddelde maar het verschil is minder groot dan bij de andere 
delicten.  
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Wanneer het aantal vernielingen vergeleken wordt met omliggende gemeenten, zie 
hieronder, dan valt op dat Wijk bij Duurstede in 2010 hierin het slechts scoorde maar dat 
door de dalende trend we nu meer gelijk lopen met omliggende gemeenten zoals Bunnik, 
Rhenen en Utrechtse Heuvelrug.    
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BIJLAGE 2 – INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 2011 
 
Inleiding 
De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, 
leefbaarheid en slachtofferschap. Met de IVM worden op eenduidige wijze cijfers 
verkregen over de beleving van veiligheid. Deelnemers aan het onderzoek kregen een 
brief waarin ze werden uitgenodigd een vragenlijst op het internet in te vullen. Daar waar 
de gegevens van de politie inzicht geven in de feitelijke cijfers geeft de IVM inzicht in de 
beleving van veiligheid door de inwoners. De IVM 2011 is de laatst gehouden 
Veiligheidsmonitor.  
 
 
Uitkomsten per thema 
 
Figuur 1: Fysieke verloedering 
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Figuur 2: Dreiging en sociale overlast 

 
 
 
 
Figuur 3: Overlast van vermogensdelicten 
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Figuur 4: Overige overlast 



 32 

Figuur 5: Belangrijkste buurtproblemen 
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Figuur 6: Slachtofferschap totaal 

 
 
 
Figuur 7: Slachtofferschap vermogensdelicten 
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BIJLAGE 3 GGD CIJFERS 
 
 
De GGD Atlas biedt gezondheidsgerelateerde informatie over gemeenten in de regio 
Midden-Nederland. De cijfers komen uit onderzoek van de GGD Midden-Nederland of 
uit externe bronnen.  
 
Alcoholgebruik 
Onderstaande grafieken geven inzicht in het alcoholgebruik onder jongeren in Wijk bij 
Duurstede. Hieruit blijkt dat de gemeente Wijk bij Duurstede slecht scoort in vergelijking 
met het gemiddelde van GGD Midden-Nederland. Wel is het alcoholgebruik afgenomen 
wanneer de uitkomsten uit het onderzoek van 2008 worden vergeleken met die van 2012.  
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Drugsgebruik 
Ook op het gebied van drugsgebruik wijkt Wijk bij Duurstede in negatieve zin af van het 
gemiddelde van de GGD Midden-Nederland. In tegenstelling tot alcoholgebruik neemt 
het drugsgebruik alleen maar toe wanneer de uitkomsten uit 2012 worden vergeleken met 
die van 2008. 
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BIJLAGE 4 VERZOEKEN OPENBARE RUIMTE  
 
2012 
Afvalinzameling 583
Anders,incl. begraafplaats (1) 32
Gladheid 11
Groen 308
Hangjongeren/graffiti 3
Hondenpoep 36
Ongedierte 30
Riolering/kabels/leidingen 19
Speelterreinen 6
Verkeer/parkeren 37
Verlichting 132
Watergang 8
Wegen/trottoirs/bruggen/straatmeubilair 113
Zwerfvuil/straatreiniging 37
Totaal 1355
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2013 
 
Afvalinzameling 565 
Anders,incl. begraafplaats (1) 41 
Gladheid 7 
Groen 351 
Hangjongeren/graffiti 3 
Hondepoep 35 
Ongedierte 22 
Riolering/kabels/leidingen 31 
Speelterreinen 14 
Verkeer/parkeren 21 
Verlichting 91 
Watergang 5 
Wegen/troittoirs/bruggen/straatmeubilair 140 
Zwerfvuil/straatreiniging 55 
totaal 1381 
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BIJLAGE 5 VERSLAG EXPERTMEETING IVP  
 
      

Expertmeeting Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
Gehouden op 23 oktober 2013 in het gemeentehuis van  
Wijk bij Duurstede  
 
Aanwezigen: 
Caia Oortwijn, Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (voorzitter van deze bijeenkomst) 
Tjapko Poppens, burgemeester 
Willeam Ouwendorp, beleidsmedewerker veiligheid gemeente 
Willem van de Vliert, wijkteamchef politie 
Piet de Graaf, wijkagent 
Louis Warmerdam, wijkagent 
Frank Wintermans, wijkagent  
Hans Simons, wijkagent 
Margot Fonkert, Stichting Binding 
Egbert Oppenhuizen, directeur Stichting Binding 
Astrid Smits, Volksbelang 
Riemada Hament, welzijn gemeente 
Margriet Teer, handhaving gemeente 
Robin Wouters, horecabeleid gemeente Wijk bij Duurstede  
Ans de Bruin, horeca 
 
Verslaglegging: 
Roeny Leeuwenburgh Vendrig 
 

 
 
Opening 
 
Willeam Ouwendorp opent de bijeenkomst en heet iedereen hartelijk welkom. 
Hij stelt Caia Oortwijn voor die het gesprek zal leiden en licht het doel van het gesprek 
toe. 
De gemeente is bezig met het opstellen van een nieuw integraal veiligheidsplan (IVP). In 
een IVP wordt beschreven wat de gezamenlijke prioriteiten zijn op het gebied van 
veiligheid voor de komende vier jaar. In de afgelopen vier jaar is er veel veranderd in de 
gemeente. De gemeente vindt de inbreng van de aanwezigen belangrijk. Het is de 
bedoeling vanmiddag de uitkomsten van de veiligheidsanalyse te bespreken de lokale 
prioriteiten voor de komende jaren te bespreken. Per prioriteit worden de 
hoofddoelstellingen vastgesteld en indien mogelijk de hoofdlijnen van de aanpak. 
De burgemeester zal op 29 oktober a.s. in een voorbespreking het resultaat presenteren 
aan de raadsleden. Het is de bedoeling dat de raad kaders meegeeft aan het college voor 
het IVP. Vervolgens zal een nieuw concept IVP opgesteld worden.  
 
Tjapko Poppens vindt het mooi dat de aanwezigen bereid zijn tijd vrij te maken voor 
deze bijeenkomst. Hij licht toe dat het de bedoeling is in de gemeente in het kader van 
het veiligheidsbeleid meer verbindingen te leggen en samen te werken aan preventie.  
De Veiligheidsregio Utrecht is steeds meer aan het professionaliseren. Volgende week zal 
de gemeenteraad naar verwachting een besluit nemen over het aanstellen van een 
toezichthouder. Het doel is het realiseren van verbindingen tussen handhaving, jeugd en 
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andere disciplines intern in de gemeente maar ook samen met andere organisaties. De 
objectieve veiligheid en subjectieve veiligheidsbeleving moeten hierdoor uiteindelijk 
verbeterd worden.  
Hij hoopt dat de aanwezigen in de bespreking ook verbindingen zullen leggen en wenst 
hen een vruchtbare bespreking toe.  
 
Caia Oortwijn bedankt beide heren voor hun introductie. Zij stelt zich aan de aanwezigen 
voor.  
Er wordt een korte voorstelronde gehouden.  
 
 
Analyse huidige situatie 
 
Het IVP gaat vooral in op de grote lijnen. Vandaag is het de bedoeling doelen te 
formuleren, prioriteiten te stellen en de hoofdlijnen voor de aanpak. 
Aan de hand van de speerpunten van de afgelopen jaren wordt de aanwezigen gevraagd 
of zij van mening zijn dat er in de afgelopen periode vooruitgang is geboekt.  
 
Willem van de Vliert meent dat er op het gebied van de vernielingen zeker stappen zijn 
gemaakt maar vernielingen vinden nog steeds plaats. Dit is nogal wisselend en moet 
nader geanalyseerd worden. Drugs en alcohol blijft een probleem, waar hij overigens wel 
ideeën over heeft. Uitgaan en overlast heeft hiermee een relatie. Geweld, met name 
uitgaansgeweld is zeker afgenomen. Op het gebied van voertuigcriminaliteit en 
woninginbraken gaat het de laatste maanden goed. Er zijn een paar daders opgepakt en 
na die tijd is dit verminderd. De laatste maanden is er sprake van één of geen 
woninginbraak per week. Het gaat dikwijls om plegers van buitenaf; het voordeel daarbij 
is dat er maar drie toegangswegen tot de gemeente zijn, waardoor de pakkans groot is.  
 
Frank Wintermans vult aan dat het aantal woninginbraken al weer op het niveau van 
vorig jaar is, de daling is ingezet.   
 
Egbert Oppenhuizen licht toe dat vanuit het jongerenwerk er beter grip is gekomen op 
jeugdgroepen en er is een goede samenwerking met de politie. Er is ook een verandering 
in de jongerencultuur, het gaat niet meer om een homogene groep maar om verschillende 
netwerken. Er is goed zicht op en contact mee. Alcohol en drugs is hetzelfde gebleven. 
Bij vernielingen gaat het niet altijd om dezelfde daders als de groepen die op straat 
hangen. Er worden ook wel kwajongensstreken uitgehaald. Bij het uitgaansgeweld gaat 
het om jong volwassenen. 
 
Louis Warmerdam geeft aan dat als de jongeren 18 jaar zijn en mobiel worden, ze elders 
hun vertier gaan zoeken. Kroegen hebben een eigen doelgroep. Waar het gaat om 
bekladden is goed voortgang geboekt door het plaatsen van graffiti borden; dat werkte 
prima.  
Wat betreft de jeugdgroepen is de aanpak succesvol geweest, maar de jeugdcultuur 
verandert en de aanpak moet daarop aangepast worden. Hier zijn bij de wijkagenten wel 
ideeën over.  
 
Astrid Smits bevestigt dat de graffiti minder is geworden. Van woninginbraken heeft zij 
geen overzicht, maar het gebeurt nog te vaak bij Volksbelang. Dat heeft wel prioriteit. 
Onlangs is ingebroken in een ouderencomplex gebeurd waar bewoners niet hun eigen 
deur op slot doen. Er is ook nog sprake van aso-gedrag van bewoners. 
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Egbert Oppenhuizen noemt in dit kader de verbinding met huiselijk geweld, alcohol, 
drugs,  enzovoort.  
 
Willeam Ouwendorp merkt op dat er in de afgelopen periode wel veel prioriteiten waren. 
Het Rijk adviseert niet meer dan twee of drie speerpunten te kiezen. 
 
Tjapko Poppens merkt op dat drugs in de context van overlast een speerpunt was. 
 
Willem van de Vliert licht toe dat los van de speerpunten de politie, als iets plotseling de 
kop op steekt, daar snel op kan focussen. 
 
Caia Oortwijn vraagt of er voldoende communicatie en afstemming plaatsvindt. 
 
Verschillende aanwezigen reageren hier positief op; men weet elkaar goed te vinden. 
 
Louis Warmerdam zegt dat de verbinding met jongeren en welzijn steeds beter wordt. 
Als het gaat om jongeren die buiten rondhangen dan is er dikwijls sprake van een 
probleemgezin, huiselijk geweld, en alcohol- en/of drugsgebruik. Als de politie met het 
jongerenwerk en de woningcorporatie aan tafel zit kan er snel gehandeld worden. 
Jongeren hebben nagenoeg altijd een multi-probleem. Dit wordt ingepast in het 
Signaleringsnetwerk.  
 
Egbert Oppenhuizen zegt dat er al geanticipeerd wordt op de transitie jeugdzorg. 
 
Caia Oortwijn vraagt of de gemeente hiermee behulpzaam kan zijn.  
 
Margot Fonkert zegt dat er veel op hen afkomt maar ze zijn op de goede weg. Het is snel 
duidelijk als er sprake is van een gezin met een multi-probleem en er is een goed contact 
met de politie; wel jammer dat de politie nu in Doorn is gehuisvest. 
 
Egbert Oppenhuizen geeft aan dat ook in alle andere veranderingen deze context 
meegenomen wordt. De gemeente heeft de regie op die gebieden.  
 
Louis Warmerdam noemt tegenstrijdige belangen omdat de horeca drank wil schenken 
en de politie wil voorkomen dat jongeren dronken worden. 
 
Tjapko Poppens licht in dit kader toe dat hij een goede bijeenkomst heeft gehad met het 
horecaplatform. Volgens de Drank- en horecawet moet de gemeente vanaf 2014 lokale 
regelgeving hebben over sportkantines. Als alle partijen bij elkaar gebracht worden – 
horeca, politie, gemeente, horeca-adviseur, veiligheidsadviseur en handhaving, LTO 
vanuit de nevenactiviteit horeca en sportverenigingen – kan gesproken worden over 
verantwoord alcoholgebruik. In voorkomende gevallen kan een beroep gedaan worden 
op dat platform. 
 
Ans de Bruin ondervindt zelf niet veel last van overmatig alcoholgebruik maar hoort wel 
van veel alcoholgebruik in het weekend, met name door jongeren. Zij denkt wel dat 
veiligheid in de horeca aan de orde zal komen. 
 
Robin Wouters licht toe dat het horecabeleid is opgesteld in 2009. Na de sluitingstijd van 
kroegen was er sprake van zgn. “slooproutes”. Daarover is overleg geweest om mensen 
erop aan te spreken en met zwarte lijsten te werken. Er zijn voorstellen over gedaan.  
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Louis Warmerdam meent dat bepaalde personen in alle kroegen de toegang geweigerd 
zou moeten worden. Op dit moment is het zo dat als iemand de deur gewezen wordt in 
een horecagelegenheid, hij in een andere terecht kan. Er is op dit gebied te weinig 
eenheid bij de horecaondernemers. Het zou mooi zijn als de horeca zich zou verenigen 
en op dit gebied zou samenwerken en een zwarte lijst zou hanteren. 
 
Ans de Bruin zegt dat de horeca de laatste maanden wel meer bij elkaar komt en er meer 
sprake is van een eenheid. Vroeger was er een structureel overleg tussen horeca en 
politie. Binnenkort bespreekt de horeca de gevolgen van het stellen van de leeftijdsgrens 
voor alcoholgebruik op 18 jaar. 
 
Louis Warmerdam wijst op het feit dat horeca en politie een gezamenlijk belang hebben; 
beide willen de jongeren de kroeg in krijgen (waar ze vervolgens cola moeten drinken). 
Een zwarte lijst moet wel gedragen worden door alle horecaondernemers.   
 
Frank Wintermans doet in dit kader de suggestie dat de gemeente op het moment dat een 
persoon de toegang tot een horecagelegenheid ontzegd wordt, alle andere 
horecaondernemers hierover informeert zodat zij die persoon ook kunnen weren. 
 
Margot Fonkert meent dat de horecaondernemers op dit punt samen moeten werken; het 
gaat ook om handhaven. Jongeren onder de 18 jaar moeten niet ladderzat worden.  
 
Caia Oortwijn vraagt of er een meer gestructureerd overleg zou moeten komen. 
 
Tjapko Poppens zegt dat de gemeente daar geen rol in kan spelen; een platform moet 
ruimte krijgen om dingen bij te sturen, de horeca bijvoorbeeld. En vervolgens afspraken 
maken. Dat vereist wel een bepaalde graad van georganiseerdheid. Dat geldt voor de 
winkelier en ook voor de horeca. Het is goed dat een aantal mensen in de horecasector 
zich daar nu ook van bewust is. Er ligt een grote rol bij de horecasector zelf.  
 
Margot Fonkert merkt op dat ouders ook een belangrijke rol hebben. Zij noemt het 
voorbeeld van een actie op Kanaleneiland waar kinderen jonger dan 10 jaar die na 20.00 
uur nog op straat liepen naar huis gebracht werden en waar de ouders op hun 
verantwoordelijkheid gewezen werd.   
De grootste overlast van jongeren op straat wordt overigens veroorzaakt door 16- en 17-
jarigen. Ouders moeten toch weten dat er zorgen zijn om hun kinderen.  
 
Tjapko Poppens vraagt om enige verdieping; hij is benieuwd naar wat het IVP heeft 
opgeleverd en of het zin heeft gehad om prioriteiten te stellen. 
 
Willem van de Vliert zegt het belangrijk te vinden om een focus op prioriteiten te richten. 
Vervolgens moet je verbinding aangaan met partners. Prioriteiten hebben zeker geholpen 
om de veiligheid te verbeteren maar je moet wel maandelijks even terugkijken. Hij vindt 
dat de gemeente verantwoordelijk is voor de sturing. De politie zit op handhaving en 
heeft de anderen daarbij nodig.  
Gesproken wordt over de Week van de Woninginbraak die een goed resultaat heeft 
gehad omdat de burgers dan ook gaan meedoen en sneller 112 bellen.  
 
Louis Warmerdam zegt in dit kader dat er een nieuwe 112-actie ondernomen zal worden. 
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Caia Oortwijn concludeert dat het IVP nuttig is geweest vanwege de prioriteiten. 
Vervolgens komt de aanpak aan de orde. 
 
Egbert Oppenhuizen wijst op het feit dat de meeste speerpunten curatief zijn en dat 
Binding preventief bezig is.  
 
Margriet Teer merkt op dat communicatie en bewustwordingsproces heel belangrijk zijn. 
Voor de horeca moet de Markt bijvoorbeeld veilig en gezellig zijn; dan gaan er meer 
mensen naartoe.  
 
Tjapko Poppens noemt sturing en beheersing; bij veiligheid is het de kunst om de 
verbinding tussen preventief en curatief te versterken. Als de focus ligt op veiligheid of 
jeugdzorg, dan is het moeilijk te onderbouwen wat de aanpak voor verschil heeft 
gemaakt. Vanuit sturing en beheersing kunnen doelstellingen geformuleerd worden die 
discipline overstijgend zijn. Vervolgens kan in een maandelijks overleg teruggekeken 
worden en geconcludeerd worden of de doelstellingen gehaald worden. 
Margot Fonkert denkt dat men zeker toe is aan ontschotting. Regie is belangrijk; op dit 
moment gebeurt het ook al dat de wijkagent samen met een maatschappelijk werker 
ergens aan de deur klopt. Een gezamenlijk plan heeft meer resultaat dan wanneer het 
alleen een plan van de gemeente is.  
 
Wat betreft het veiligheidsbeeld wordt opgemerkt dat het aantal meldingen daalt feitelijk 
niets zegt. Als een veelpleger wordt opgepakt, daalt het aantal meldingen enige tijd.   
 
Waar hebben de mensen het meest last van; hondenpoep, te hard rijden, parkeeroverlast.  
Tjapko Poppens meent dat in dergelijke overzichten meer preventieve criteria 
meegenomen moeten worden, zoals het geven van voorlichting. Hij noemt de transitie 
jeugdzorg en zegt te hechten aan een verbinding tussen de verschillende disciplines 
waardoor hierop geanticipeerd kan worden. Er moet een adequaat vervolg aan gegeven 
worden. 
 
Riemada Hament pleit voor breed interdisciplinair, curatief en preventief. 
 
Egbert Oppenhuizen zegt dat het jongerenwerk geen handhavende club is, maar het is 
wel handig als het jongerenwerk een seintje geeft dat er snel een zero tolerance actie 
moet worden ingezet. Die lijnen liggen er overigens al voldoende. Men moet steeds meer 
op die manier gaan werken. In het Signaleringsnetwerk komt men elkaar tegen en daar 
gaat het om de strategie en een plan van aanpak.  
 
 
Prioriteiten 
 
Hoe kies je prioriteiten?  Caia Oortwijn noemt in dit kader ervaringen, cijfers, impact, 
omvang van schade, beïnvloedbaarheid, problematiek in een district, continuïteit.  Zij 
toont de hoofdcategorieën voor de veiligheidsstrategie in Midden Nederland. 
 
Voor het concept IVP is door Willeam Ouwendorp gekozen voor woninginbraak, 
drugsoverlast en vernielingen.  Hij licht toe dat hij ook signalen heeft gekregen over 
parkeren en de situatie van het openbaar groen. Misschien is een persoonsgerichte 
aanpak beter.  
 



 44 

Margot Fonkert  licht toe dat Binding via casus-overleggen van een aantal gezinnen een 
goed beeld heeft. Naar haar mening zou de eerste prioriteit een persoonsgerichte aanpak 
moeten zijn. 
 
Wat is het doel van het integrale veiligheidsbeleid: het veiligheidsbevinden van de hele 
gemeenschap.   
Tjapko Poppens meent dat iedereen onderschrijft dat het doel is het vergroten van het 
gevoel van veiligheid; objectieve veiligheid in cijfers, subjectieve veiligheidsbeleving 
(kleine ergernissen), veiligheidsbeleving door preventie. En dat alles bereiken door het 
verbreden van de veiligheidsketen.  
 
Louis Warmerdam wijst op het feit dat de burgers hier ook een rol in hebben. Hoe 
kunnen we de burgers mobiliseren om iets te gaan doen?  
 
Astrid Smits noemt in dit kader de buurtpanels die Volksbelang heeft gehad. Dat heeft 
weinig succes gehad omdat er weinig eigen inbreng van de burgers kwam. 
  
Egbert Oppenhuizen denkt dat verschillende partijen wel meer voor elkaar kunnen 
betekenen. Iedereen is in de buurt bezig maar niemand weet het van elkaar. Kijken naar 
de bestaande mechanismes die al werken en dan verbanden zoeken.  
 
Caia Oortwijn stelt voor terug te gaan naar de grote lijn. De ambitie van het college is 
minimaal het huidige veiligheidsniveau te handhaven. Inwoners moeten veilig zijn en zich 
veilig voelen.  
Welke prioriteiten stellen we om dit te bereiken? Dat zijn de dingen waar we nu wat 
minder goed op scoren. Bijvoorbeeld het aantal woninginbraken halveren. En dan de 
hoofdlijnen voor de aanpak formuleren. Zijn er nieuwe zaken die aangepakt moeten 
worden? 
 
In dit kader wordt gesproken over preventie, zelfredzaamheid bevorderen, 
persoonsgerichte aanpak, samenwerking partners versterken. Wat betreft 
woninginbraken wordt vanuit de politie al aandacht gevraagd voor beter hang- en 
sluitwerk en worden inwoners aangespoord om de ogen open te houden (Burgernet en 
Waaks).  Bewustwording is in dit kader belangrijk. Burgers moeten onregelmatigheden 
melden en dat niet nalaten omdat zij bang zijn voor repercussies of omdat zij denken dat 
het niet helpt. 
 
Waar het gaat om alcohol- en drugsproblematiek wordt gewezen op gezinnen met een 
multi-problematiek en de samenhang met jongerenoverlast en vernielingen. 
In de gezondheidsnota van de gemeente is drugs- en alcoholproblematiek een belangrijk 
onderwerp waarvoor een brede aanpak gekozen kan worden.  
 
Tjapko Poppens concludeert dat op het gebied van woninginbraken het huidige beleid 
voortgezet kan worden waarbij de verschillende rollen van de partners duidelijk 
aangegeven moeten worden. Verder zou een gezamenlijke aanpak van alcohol, drugs, 
jeugd, vernielingen met nieuwe verbindingen en rollen gekozen kunnen worden.  
 
Willem van de Vliert vraagt in dit kader aandacht voor concrete handvatten.  Hij noemt 
voorlichting op scholen en een verdieping van wat Binding op dit moment doet met 
multi-probleem gezinnen. 
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In dit kader wordt de aanpak van de burgemeester van Amsterdam genoemd voor de 
Top 600. 
 
Margot Fonkert licht het Wijk voor Elkaar project van Binding voor de lage sociale 
doelgroep toe. Deelnemers doen vier ochtenden in de week vrijwilligerswerk en geven 
geen overlast meer. Ze verbeteren zich duidelijk. Daarnaast noemt zij het 
Signaleringsnetwerk. Op die manier wordt overlast teruggedrongen. 
 
Riemada Hament vindt dat een structurele aanpak die raakt aan de Participatiewet en de 
tegenprestatie. Niet alleen de harde kant maar ook de zachte kant.  
 
Louis Warmerdam merkt op dat de probleemgezinnen in feite het enige constante 
probleem is dat om een aanpak vraagt. De andere zaken zijn incidenten die gewoon 
aangepakt kunnen worden.  
 
Als een aantal probleemgezinnen aangepakt wordt zal het resultaat zijn dat er minder 
meldingen inzake overlast komen en dat er minder probleemgezinnen zijn.  
 
Geconcludeerd wordt dat de gezinsproblematiek een belangrijke prioriteit moet zijn in 
het veiligheidsbeleid. Daarbij zal het multidisciplinaire aspect voor de aanpak benadrukt 
worden.  
 
Wat betreft het drugsgebruik wordt opgemerkt dat dit nu een probleem is voor de politie 
en dat het in de Wijkse cultuur zit. Inwoners geven aan dat hieraan iets gedaan moet 
worden, maar mensen moeten in dit kader ook hun eigen verantwoordelijkheid nemen. 
 
Caia Oortwijn concludeert dat wat betreft de inhoud het IVP zich zal richten op de 
probleemgezinnen, woninginbraken en alcohol- en drugsoverlast. 
Wat betreft het proces zal aangegeven dat partijen nog sterker verbindingen zullen 
aangaan en dat de gemeente de regie neemt. In het IVP zullen de rollen van de 
verschillende partijen en de verbindingen aangegeven worden.  
 
Op de vraag of de aanwezigen deze bespreking nuttig worden wordt zeer positief 
gereageerd. 
Wijk bij Duurstede is klein, iedereen kent elkaar en het is fijn om elkaars kwaliteiten te 
kunnen benutten.  
 
In een voorbespreking op 29 oktober a.s. zal een deel van de oogst van deze bespreking 
gebruikt worden om de raadsfracties te horen. Bij de raad leven ook beelden die 
verduidelijkt en toegelicht moeten worden. De aanwezigen zijn welkom bij deze 
voorbespreking.  
Vervolgens wordt een concept IVP opgesteld voor het college. Dat wordt vervolgens 
met eventuele reacties vanuit het veld i december of januari aan de raad voorgelegd ter 
vaststelling. 
 
 
Tot slot 
 
Tot slot vraagt Tjapko Poppens of een van de aanwezigen nog iets wil toevoegen. 
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Willem van de Vliert is benieuwd hoe de burger hier naar kijkt. Hoe ervaart de burger de 
veiligheid. 
 
Tjapko Poppens zegt dat hij hierover verschillende bijeenkomsten met burgers heeft 
gehad; de meeste signalen betreffen hondenpoep, parkeren en dergelijke. Die zaken 
krijgen ook een plek in het IVP. Hij bevestigt dat de betrokkenheid van de burgers 
belangrijk is. 
 
Met betrekking tot drugs zegt Margot Fonkert dat dit een ingewikkeld probleem is. 
Gebruikers die dealen willen en kunnen zich niet verbeteren.  
 
Willeam Ouwendorp zal voor Tjapko Poppens bij de GGD opvragen waarop de cijfers 
gebaseerd zijn.  
 
Opgemerkt wordt dat Buurtbemiddeling goede resultaten geeft. 
 
Ans de Bruin en Louis Warmerdam gaan afspraken maken voor een bespreking tussen 
politie en horeca waarbij onder andere gesproken zal worden over (de gevolgen van) het 
oprekken van de leeftijdsgrens voor alcoholgebruik van 16 naar 18 jaar. 
 
Margriet Teer geeft aan dat het zo snel mogelijk herstellen na vernielingen belangrijk is; 
dat geeft een veilig gevoel en voorkomt verloedering, het werkt ook preventief zo is uit 
onderzoek gebleken. 
 
Caia Oortwijn bedankt iedereen hartelijk voor de inbreng en sluit de bespreking. 
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BIJLAGE 6 VERSLAG VOORBESPREKING GEMEENTERAAD  
 
Verslag voorbespreking raad 29 oktober 2013 Kaderstelling Integraal 
Veiligheidsplan 2014-2017 
 
 
Eerste vragenronde: 
 
VVD:   De VVD herkent zich in de speerpunten. Op het gebied van overvallen is 

enige tijd geleden geconstateerd dat de winkeliers op het gebied van 
preventie erg achter lopen. Graag inzet daarop.  

Poppens: Hier is de nodige inzet op geweest maar de bereidheid moet van twee 
kanten komen. Individueel hebben winkeliers stappen gezet op 
preventiegebied maar een collectieve aanpak is helaas niet mogelijk 
gebleken.  

 
SP: Constateren dat een toenemende armoede en werkeloosheid zorgt voor 

een toename van de criminaliteit.  
Politie:   De politie herkent dat beeld niet. Het delict winkeldiefstal stijgt 

bijvoorbeeld niet. Wel zijn er vaak binnen bepaalde gezinnen meerdere 
problemen.  

 
D66  Graag niet alleen aandacht voor drugsgebruik maar ook voor 

alcoholoverlast. Wat beweegt mensen nou tot vernielingen? Verzoek om 
de uitkomsten van het groepsgesprek van 23 oktober jl. toe te voegen aan 
het IVP.  

Politie:   Vernielingen worden vrijwel altijd gepleegd onder invloed van alcohol 
en/of drugs.  

 
PCG  Er zijn geen financiële middelen om extra inzet te plegen. Heeft het 

bepalen van de speerpunten dan wel zin?  
Poppens Er is helaas geen werkbudget. Dat betekent dat er geen grote/nieuwe 

projecten opgezet kunnen worden maar dat vooral ingezet moet worden 
op samenwerking en regie.  

 
BB  Er wordt gesproken over alcoholoverlast terwijl juist in het horecabeleid 

paracommercie wordt toegestaan en de horeca wordt uitgebreid. Is dat 
niet tegenstrijdig? Daarnaast lijkt er gehandhaafd te worden op horeca in 
de binnenstad maar niet in het buitengebied.  

Poppens  Het horecabeleid pleit juist voor terughoudendheid en geeft duidelijkheid 
wat betreft paracommercie. Handhaving zal een kwestie zijn voor de 
toekomstige BOA. Daarin zal geen onderscheid zijn tussen horeca en 
paracommerciële horeca.  

 
CDA  Eens met de prioriteiten. Er wordt gesproken over de inwoners als 

belangrijke partij maar dat is verder in het IVP nauwelijks terug te vinden.  
Poppens Dit zal voor de volgende versie duidelijker benoemd moeten worden. Die 

rol van de inwoners is er namelijk wel zoals bijvoorbeeld Burgernet, 
Waaks en verhogen van meldingsbereidheid.  
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PvdA  Is wijkgericht werken aan de belangrijkste buurtproblemen een optie? 
Poppens Die ruimte is er om in het UVP een meer gebiedsgerichte aanpak  

te doen. In de aangepaste versie zal dit meegenomen worden.  
 

GroenLinks Als buurtprobleem wordt overlast van groen genoemd. Waarom is dit 
geen prioriteit geworden? 

Poppens De integrale handhavingsnota voorziet hierin.  
 
 
Tweede vragenronde 
 
SP  De aanpak van woninginbraken gebeurt steeds meer op grote schaal. Wat 

betekent dat voor keuzevrijheid van Wijk bij Duursede. Gaat de 
politiecapaciteit van Wijk bij Duurstede niet ten koste van deze inzet? 

Politie Nationale politie maakt het makkelijker dat politie elders wordt ingezet. 
Dat werkt twee kanten op. Zo heeft Wijk bij Duurstede veel capaciteit uit 
een ander team weggetrokken ten tijde van de overvallen.  

 
D66  Minister Opstelten heeft aangegeven dat er landelijk 500 volunteers   

worden opgeleid. Deze vrijwilligers ondersteunen de politie zodat de 
capaciteit van de politie meer gebruikt kan worden voor inzet op straat. Is 
dit ook mogelijk voor Wijk bij Duurstede? 

Politie Op dit moment zijn er in het politieteam twee volunteers in opleiding. 
Deze zullen dus ook ingezet worden voor Wijk bij Duurstede.  

 
PCG  Er wordt gesproken over de rol van de burgers. Wie weet hebben de `

 burgers inmiddels wel andere speerpunten. Het onderzoek stamt namelijk 
uit 2011. Wellicht kan in het UVP opgenomen worden dat de 
Hartmanmethode in 2014 weer wordt uitgevoerd.  

Poppens Dit zal onderzocht worden.  
 
BB  Graag op het gebied van woninginbraken meer aan de voorkant doen 

i.p.v. achteraf. Dus meer aandacht voor preventie. Bijvoorbeeld Politie 
Keurmerk Veilig Wonen.  

Poppens Eens met conclusie dat er veel aan de voorkant gedaan moet worden. 
Daar heeft gemeente afgelopen jaren ook op ingezet. Een 
persoonsgerichte aanpak is bijvoorbeeld ook preventief.  

 
CDA  Is het mogelijk om op wijkniveau onderzoek te doen naar de veiligheid in 

plaats van onderzoek voor de gehele gemeente? 
Poppens We zullen kijken naar de mogelijkheden hiertoe.  
 
PvdA  In het IVP wordt beschreven dat bij de JoS-aanpak meer ingezet zal 

worden op individueel niveau. Wat betekent dat voor de huidige 
succesvolle aanpak?  

Poppens  De samenstelling van de groepen is veranderd dus moet ook de JoS 
aanpak daarop worden aangepast. Er zijn geen vaste groepen op vaste 
locaties meer. Het zijn netwerken geworden die op verschillende locaties 
met verschillende samenstelling bij elkaar komen. Daarom kan niet meer 
ingezoomd worden op groepsniveau maar moet naar individueel niveau 
gekeken worden.  
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GroenLinks Hoe krijgen we als raad meer grip op de voortgang van het IVP? 
Poppens Dat is mogelijk doordat vanaf nu jaarlijks een UVP opgesteld zal worden. 

Smart formuleren en meetbare doelstellingen zal daarin een onderdeel 
zijn. Daarnaast zal er meer ingezet worden op tussentijdse sturing.  

 
Barendsen Bij een persoonsgerichte aanpak is het van belang dat ingezet wordt op 

meerdere punten zoals werk, inkomen, huisvesting etc. Dat vraagt dus 
forse inzet van een gemeente.  

 
SP  Geconstateerd wordt dat de kwaliteit steeds verder wordt opgeschroefd 

maar aandachtspunt is dat de ambitie de vraag kan overschrijden.  
 
PCG  Wat is de stand van zaken van het politiebureau?  
Poppens Niet anders dan destijds besproken met de raad in bijzijn van de 

korpschef. Het politieteam is verhuisd naar Doorn. In Wijk bij Duurstede 
blijft een locatie voor het doen van aangiften, spreken met de wijkagent 
etc. Het politiebureau is hiervoor te groot. Daarom wordt momenteel 
gekeken naar een plek in het gemeentehuis.  

 
 
 


