Utrecht omarmt Politiekeurmerk Veilig Wonen

‘Het PKVW is inmiddels een
vanzelfsprekendheid’
De aanpak van woninginbraken is als één van de topprioriteiten benoemd in het Integraal Veiligheidsplan van
de gemeente Utrecht. In de Domstad moet het aantal woninginbraken in 2018 flink gereduceerd zijn. Om dit
te bereiken, sloeg de gemeente de handen ineen met de politie, woningcorporaties én de bewoners van de
stad. Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) is volgens burgemeester Jan van Zanen de sleutel waarmee de
partners de doelstelling willen bereiken. “Dit keurmerk heeft in de praktijk bewezen het aantal inbraken en de
pogingen daartoe te verminderen. Op zo’n instrument, zet ik graag vol in.”

Burgemeester Jan van Zanen legt uit waarom de gemeente
zoveel belang hecht aan de aanpak van woninginbraken.
“Woninginbraak heeft een enorme impact op de slachtoffers.
Los van de financiële schade, geeft het besef dat iemand in je
spullen heeft lopen rommelen, een flinke knauw aan je veiligheidsgevoel.”
Prestatieafspraken
Johan Klinkenberg, directeur van woningcorporatie Bo-Ex
en voorzitter van de Stichting Utrechtse Woningcorporaties
(STUW*), sluit zich daarbij aan. Om een daling van het aantal
inbraken te realiseren, lanceerden de Utrechtse woningcorporaties en de gemeente vijf jaar geleden een ambitieus plan. “In
vijf jaar tijd 6.500 huurwoningen voorzien van het Politiekeurmerk. Het plan vormt een onderdeel van de prestatieafspraken
van de Utrechtse corporaties”, vertelt Klinkenberg. “Zo kwamen
we voor de afgelopen vijf jaar overeen dat alle corporaties de
eisen van het PKVW volgen bij nieuwbouw, renovatie en - indien
haalbaar - bij planmatig onderhoud. Het beoogde aantal van
6.500 gecertificeerde huurwoningen is inmiddels ruimschoots
gehaald.” Een mooie prestatie, al ziet Klinkenberg het nieuwe
‘PKVW-denken’ als de allergrootste winst. “Het keurmerk is nu
een vanzelfsprekendheid; het is regulier beleid bij alle Utrechtse
corporaties.”
Stapje extra
De Utrechtse corporaties zetten volgens Klinkenberg graag
een stapje extra voor hun huurders. Het PKVW is daar een
goed voorbeeld van. “Onze huurders zien inbraak als een groot
probleem. Wij vinden dat we als corporaties een rol hebben
bij de oplossingen. Bijvoorbeeld door het PKVW ook mogelijk
te maken voor woningen die niet op de nominatie staan voor
renovatie of planmatig onderhoud.” Voor deze woningen kan in
Utrecht gebruik worden gemaakt van de ZAV-regeling (regeling
voor Zelf Aangebrachte Voorzieningen). Door deze regeling
kunnen huurders, onder bepaalde voorwaarden, een deel van de
kosten terugvorderen. “Aan het eind van de huurovereenkomst
wordt gekeken hoeveel de investering van de huurder in het
hang- en sluitwerk op dat moment waard is. Die waarde wordt
vervolgens door de corporatie vergoed. Daarvoor hanteren alle
STUW-corporaties dezelfde formule.”

Jan van Zanen

Johan Klinkenberg

Subsidie voor koopwoningen
Eigenaren van koopwoningen kunnen in Utrecht ook subsidie
aanvragen wanneer zij hun woning laten beveiligen volgens de
eisen van het PKVW. De subsidie is een vergoeding van 33 procent van de kosten voor de maatregelen, tot een maximum van
400 euro. Als een woning bij controle al blijkt te voldoen aan
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alle eisen, kan de eigenaar toch subsidie krijgen voor de kosten
van de controle en het certificaat. Een vereniging van eigenaren kan subsidie aanvragen voor meerdere woningen tegelijk.
Zo is het dus voor alle Utrechtse woningen mogelijk om met
ondersteuning van de gemeente of de woningcorporatie het
keurmerk-certificaat te behalen.
Inwoners, help mee
Volgens Van Zanen is het belangrijk dat iedere inwoner de
mogelijkheid heeft om met het PKVW aan de slag te gaan.
“Voor een effectieve aanpak van woninginbraak heb je alle
partijen nodig. De politie, de gemeente, woningcorporaties én
bewoners. “In onze voorlichting leggen we altijd de nadruk op
wat mensen zélf kunnen doen om de kans op inbraak zo klein
mogelijk te maken. Want goede sloten hebben weinig zin als
je ze niet goed gebruikt. Wel vind ik dat je bewoners pas kunt
wijzen op hun verantwoordelijkheid als je zelf je zaakjes goed
op orde hebt.”
Voor hem een reden om de inbraakproblematiek telkens opnieuw onder de aandacht te brengen bij de gemeenteraad en
de wethouders. “Zit het PKVW in onze plannen? Liggen we op
schema met het aantal certificaten? Maar ook door de gemeenteraad te vragen of we de PKVW-subsidiepot weer wat konden
aanvullen, toen deze door het grote succes leeg dreigde te
raken. Inmiddels zijn we in Utrecht wel zover dat ik tegen mijn
inwoners durf te zeggen: ‘wees alert, help ons mee’.”

Haarvaten van de samenleving
Voor een effectieve aanpak van woninginbraak moet je volgens
Van Zanen goed weten wat er speelt in de haarvaten van de
samenleving. Om dit te bereiken gaat hij jaarlijks het gesprek
aan met de directeuren van de Utrechtse woningcorporaties,
maar ook met de huismeesters, conciërges en beheerders. “Dat
zijn toch de oren en ogen van een wijk. Tijdens die ontmoetingen praten we over het terugdringen van woninginbraak en over
andere veiligheidsdossiers, zoals veilige publieke taak, aanpak
heling, noem maar op. De uitkomsten bespreek ik op mijn
beurt weer met de politie, mijn eigen medewerkers en tijdens
het overleg met de STUW.”
Korte lijnen
Het overleg met de corporaties en de korte lijnen die hierdoor
zijn ontstaan, zijn voor Van Zanen van groot belang. “Het
werkt gewoon prettig als je elkaar kent en dat je elkaar - indien
noodzakelijk - op elk gewenst moment kan bellen. Bijvoorbeeld
als een corporatiedirecteur vastloopt met een huurder die grote
problemen heeft, maar ook als ik als burgemeester zelf tegen
een probleem aanloop dat ik alleen met behulp van de corporatie kan oplossen. Het komt in de praktijk niet zo vaak voor,
maar het is reuze prettig dat je weet dat de mogelijkheid er is.”

“Het blijkt in de praktijk dat je vaak met
betrekkelijk simpele maatregelen al veel
kunt doen om inbraken tegen te gaan.”
Hotspotbeleid
De korte lijnen zijn volgens Klinkenberg ook handig bij de
uitvoering van het Utrechtse hotspotbeleid. “Voor buurten en
wijken waar veel inbraken voorkomen, heeft Utrecht een hotspotbeleid. Een nauwe samenwerking tussen gemeente, politie
en de corporaties. Als uit politiecijfers blijkt dat in een bepaalde
buurt of straat het aantal inbraken of pogingen daartoe stijgt,
komen we direct in actie. We analyseren de modus operandi,
zodat we gericht actie kunnen ondernemen.

Wijkschouw in Utrecht

Neus op de feiten
Die oproep deed Van Zanen onlangs nog toen hij tijdens een
schouw weer met zijn neus op de feiten werd gedrukt. “Tijdens
een achterpadcontrole bleek de eerste schuttingdeur die we
tegenkwamen gewoon open, waardoor we zo de tuin in konden.
Dat gold ook voor de tweede. Bij de derde woning stonden de
fietsen onafgesloten buiten en stak de huissleutel in het slot
van de achterdeur.” Qua bewustzijn valt er volgens de burgemeester dus nog steeds veel te winnen. “Inbrekers maken juist
van dit soort gelegenheden dankbaar gebruik. Ze kiezen voor de
woning waar ze met de minste moeite hun slag kunnen slaan.”

Een mooi voorbeeld is een complex waar werd ingebroken door
via het bovenlichtje van de voordeur naar binnen te klimmen.
Door plaatsing van een stalen strip werd dit onmogelijk en verdween het probleem. Wij hebben ook wel eens glazen deuren
voorzien van ijzeren spijltjes, waardoor het geen zin meer had
om het glas te forceren. Het blijkt in de praktijk dat je vaak met
betrekkelijk simpele maatregelen al veel kunt doen om inbraken tegen te gaan.”
Nieuwe Woningwet
De prestatieafspraken die in Utrecht tussen de gemeente en
de corporaties werden gemaakt, zijn door de invoering van de
nieuwe Woningwet op 1 juni 2015 voor elke gemeente verplicht.
Gemeenten moeten volgens deze wet een Woonvisie opstellen
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waarin ze thema’s, zoals veiligheid, aandragen waarop zij vinden dat de corporaties dienen te presteren. De uitgangspunten
van de Woonvisie worden vervolgens vertaald in prestatieafspraken.
In Utrecht zal er door de nieuwe wet volgens Klinkenberg niet
heel veel veranderen. “Hier maken we al meer dan twintig jaar
prestatieafspraken met de gemeente, dus op 1 juni 2015 veranderde er voor ons niet zoveel. Het is niet meer dan vanzelfsprekend dat je in overleg, en soms in onderhandeling, kijkt wat je
samen kunt doen om het wonen in Utrecht te verbeteren.”
Huurdersorganisaties aan tafel
Wel nieuw is de aanwezigheid van huurders aan tafel. “Huurdersorganisaties hebben sinds de invoering van de nieuwe
Woningwet een volwaardige positie in het overleg over de
prestatieafspraken. Tot vorig jaar werden de bewonersorganisaties in Utrecht uiteraard ook wel gehoord. Maar nu zitten ze
daadwerkelijk fysiek aan tafel. Het overleg is dus uitdrukkelijk
een tripartite. Dat bevalt goed. Ik vind het een verrijking van
het proces. De mensen waar je het allemaal voor doet, de huurders, zijn zo echt vertegenwoordigd aan tafel. Het gezamenlijke
overleg maakt keuzes en acties doelmatiger, het contact directer en zorgt ervoor dat de uitkomsten gedragen worden door
alle direct betrokken partijen.” Daar is Van Zanen het volkomen
mee eens. “De aanwezigheid van bewonersorganisaties in het
overleg werkt heel goed. Ik denk dat overleg met alle betrokken
partijen uiteindelijk het beste recept is. Voor alle onderwerpen
die bij huren komen kijken, en zeker ook voor de aanpak van
woninginbraak.”

aandacht blijven brengen. Alleen door ze regelmatig water te
geven, laat je bloemen bloeien.” Zo was er in november nog een
grote bijeenkomst over het borgen van veiligheidssuccessen.
“Daar hebben we onder andere gesproken over de volgende
fase. Nu is het belangrijk om met elkaar te bespreken hoe we
die behaalde resultaten vasthouden. Hoe kunnen we de aanpak
nog verder brengen?”
Inbrekers zitten niet stil
Klinkenberg onderschrijft het belang van continue aandacht.
“Inbrekers zitten niet stil. Daarom is het goed dat het certificaat van een PKVW-woning na tien jaar verloopt. Dan wordt
gekeken of de woning nog steeds voldoende beveiligd is of dat
er aanpassingen noodzakelijk zijn. Door het PKVW bij nieuwbouw, renovatie en planmatig onderhoud mee te nemen en
verlopen certificaten te vernieuwen, zal uiteindelijk onze hele
woningbezit PKVW-gecertificeerd zijn. Onze missie is dat in
2025 al onze woningen betaalbaar, gezond, veilig en duurzaam
zijn. Het PKVW mag dan gewoon niet ontbreken.”

* In de STUW werken de vijf Utrechtse corporaties Bo-Ex, GroenWest, Mitros,
Portaal en SSH samen.

“Uit de forse daling van de inbraken en
de vele PKVW-certificaten in Utrecht
blijkt voor mij wel dat de aanpak werkt”
Beveiliging up-to-date houden
De Utrechtse aanpak van woninginbraken werpt zijn vruchten af. De dalende inbraaktrend en het grote aantal nieuwe
PKVW-woningen in de gemeente zijn volgens de burgemeester
absoluut geen reden om achterover te leunen. “Ik ben natuurlijk blij dat al het sleuren niet voor niets is geweest. Want het
is niet vanzelf gegaan. Je moet flink investeren om dingen voor
elkaar te krijgen. Uit de forse daling van de inbraken en de vele
PKVW-certificaten in Utrecht blijkt voor mij wel dat de aanpak
werkt. Maar van verslapping kan absoluut geen sprake zijn. We
richten ons niet op korte termijn succes. Juist als de aantallen
dalen, juist als het onderwerp minder vaak in de krant staat,
loop je het gevaar dat de urgentie wegzakt. We moeten de
beveiliging up-to-date houden, anders heeft al dit werk geen
zin gehad. Dat betekent dat we het PKVW continu onder de

Burgemeester Jan van Zanen reikte het 6.500ste certificaat op 6 december 2016
uit aan een huurder van een net gerenoveerde woning.
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