Kadernota integrale
veiligheid
2019 -2022

Voorwoord
Wat heb je er aan dat Woudenberg op de 227e plek op de AD Misdaadmeter
staat, als jij als inwoner te maken hebt met gevoel van onveiligheid?
Veiligheid is meer dan misdaadcijfers. De cijfers geven een positief beeld voor
Woudenberg als het gaat om de geregistreerde criminaliteit als woninginbraken,
autokraken en fietsdiefstallen. Ook als naar het gevoel van veiligheid gevraagd
wordt gaat dat waarderingscijfer bij onze inwoners omhoog. Maar dat betekent
niet dat we ons veiligheidsbeleid en de aanpak op een laag pitje zetten. De
gemeenteraad stelde al eerder geld beschikbaar voor de aanpak en bewustwording
van ondermijning. Het verbinden van zorg en veiligheid vraagt een regisserende
rol van de gemeente. Deze ‘veiligheid’ is niet zichtbaar in de cijfers. Maar overlast
dichtbij, in de straat of buurt waar je woont is ingrijpend. Dat begint bij ergernis
over verkeerd parkeren of een blaffende hond die je uit je slaap houdt. Deze nota
laat in grote lijnen zien wat de komende jaren bijzondere aandacht krijgt.
Veel komt samen in de buurtgerichte aanpak om dicht bij de inwoner van Woudenberg het
gesprek aan te gaan over die veilige en sociale samenleving, waarin inwoners zich
veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect vanzelfsprekend is.
Burgemeester Titia Cnossen
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1. Inleiding
Waarom een Kadernota integrale veiligheid?
De kadernota integrale veiligheid is de basis voor de integrale aanpak op verschillende veiligheidsthema’s. In de kadernota integrale
veiligheid 2015/2018 is er een stevige basis gelegd voor een integrale en effectieve aanpak op het gebied van openbare orde en
veiligheid. De komende periode bouwen we verder aan een veilig Woudenberg, het verbinden van de werelden van zorg en veiligheid en
de aanpak van ondermijning. Daarnaast houden we het huis op orde op het gebied van verkeersveiligheid, woninginbraken,
brandveiligheid en evenementen.

Doel: een veilige en sociale samenleving
We streven naar een veilige en sociale samenleving, waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar
respect vanzelfsprekend is. En waarin overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, samen met de
partners worden aangepakt. Met deze kadernota integrale veiligheid staan we voor een integrale aanpak waarin samenwerking met
andere (veiligheids-)partners centraal staat. We beschrijven hoe we dit willen bereiken en welke pijlers komende vier jaar centraal staan.
We weten of ons doel bereikt is als het gevoel van veiligheid en de geregistreerde criminaliteit verbeteren.

Aansluiting bij de Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland
Met onze pijlers voor de komende vier jaar sluiten wij bij twee prioriteiten aan bij de Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2019/2022.
De volgende prioriteiten staan de komende vier jaar centraal in Midden Nederland:
1. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
2. Effectieve verbinding veiligheid en zorg
3. Cyberveiligheid

Uitvoeringsplan: samen met inwoners en maatschappelijke partners
Op basis van de doelen en aanpak op hoofdlijnen komen we tot een concreet integraal uitvoeringsprogramma voor de periode 2019/2020.
Hierin wordt aangegeven welke instrumenten en activiteiten een bijdrage leveren aan de geformuleerde doelstellingen, het beoogd
resultaat, onze samenwerkingspartners en de planning. De pijler “investeren in veilige en leefbare buurten, wordt vormgegeven door
burgerparticipatie. Dit houdt in dat wij gaan ophalen wat er in de wijken speelt, wat inwoners verwachten van de(veiligheid)partners,
welke rol de inwoner heeft en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken. Het integraal uitvoeringsprogramma is
leidend, maar biedt voldoende ruimte om in te spelen op de nieuwe ontwikkelingen en omstandigheden.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 staat het huidige veiligheidsbeeld beschreven. Het gaat hier om zowel objectieve als subjectieve veiligheid. Voor de
objectieve gegevens is gebruik gemaakt van het veiligheidsbeeld van Bureau Regionale Veiligheidsstrategie. De subjectieve veiligheid is
gebaseerd op de uitkomsten van de gemeentebeleidsmonitor 2017, een enquête onder de inwoners van Woudenberg. De missie, visie,
strategische uitgangspunten en de pijlers voor komende jaren staan beschreven in hoofdstuk 3. Per pijler vindt u onze ambitie,
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hoofdlijnen aanpak en de effectindicatoren. Daarnaast staan er enkele pijlers beschreven waar wij het huis op orde willen houden, zoals
woninginbraken, verkeersveiligheid, brandveiligheid en evenementen. Als laatste staat in hoofdstuk 4 de coördinatie van de kadernota
integrale veiligheid beschreven, de wijze van monitoring en de begroting.
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2. Veiligheidsbeeld
Algemeen
Het veiligheidsbeeld laat een positieve trend zien. Deze positieve trend is gebaseerd op de daling van geregistreerde criminaliteit. De
veiligheidsbeleving (subjectieve veiligheid) van de inwoners van Woudenberg is eveneens verbeterd.

Veiligheidscijfers: een positieve trend en een verschuiving naar minder zichtbare criminaliteit
De veiligheidscijfers laten een positief beeld zien. Echter constateren we dat de traditionele criminaliteit, zoals woninginbraken,
autokraken en fietsdiefstallen, etc. verschuift naar minder zichtbare en ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, witwassen
maar ook cybercriminaliteit. Tegelijkertijd blijkt uit internationaal onderzoek dat de afname van de zogeheten traditionele criminaliteit
wordt veroorzaakt door de gezamenlijke inspanningen van inwoners en veiligheidspartners. Daarnaast worden steeds meer de vruchten
geplukt van de investeringen in preventief en repressief beleid op dadergroepen. In de bijlage is het overzicht van het veiligheidsbeeld
2018 opgenomen.

Wat vinden de inwoners: meer inwoners voelen zich veilig
De gemeentebeleidsmonitor 2017 geeft inzicht over het veiligheidsgevoel van de inwoners
en thema’s zoals verloedering, sociale overlast (dronken mensen op straat, drugsgebruik
of drugshandel, rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners) en overlast in
het verkeer. Op vrijwel alle thema’s zoals onveiligheidsgevoel zijn de laatste jaren verbeteringen
waarneembaar, maar inwoners ervaren wel meer overlast van verkeer en hondenpoep. De meeste
inwoners voelen zich veilig in de wijk. Daarnaast voelt het overgrote deel zich ook veilig in heel
Woudenberg. Toch geeft 19% aan dat zij zich weleens onveilig heeft gevoeld in Woudenberg .

Conclusie: verschuiving naar minder zichtbare criminaliteit
Uit de cijfers blijkt dat op de veiligheidsthema’s een positieve trend waarneembaar is en
dat de criminaliteit verschuift naar minder zichtbare en ondermijnende vormen.
Deze loopt parallel met de landelijke veiligheidsontwikkelingen. Ons streven is om niet
alleen in de pas te lopen met deze landelijke ontwikkelingen, maar om op een aantal
veiligheidsvraagstukken in de komende periode een positieve progressie te bewerkstelligen.

Evaluatie huidig beleid
De afgelopen vier jaar hebben wij ons gericht op een vijftal prioriteiten, namelijk:
 Verkeersveiligheid (te hard rijden en parkeeroverlast)
 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte (ergernissen in de buurt)
 Woninginbraken
 Huiselijk geweld
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Sociale veiligheid (de veiligheid en kwaliteit van de woon- en leefomgeving)

De afgesproken acties in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid zijn uitgevoerd en hebben een positief effect op de genoemde
prioriteiten. Als het gaat om verkeersveiligheid en woninginbraken willen wij de komende periode het huis op orde houden. Toezicht en
handhaving in de openbare ruimte en sociale veiligheid komen onder de voorgestelde pijler “investeren in veilig en leefbare buurten” weer
terug in de aanpak. Er is de afgelopen jaren veel bereikt op het gebied van veiligheid en leefbaarheid in Woudenberg.
De belangrijkste ontwikkelingen zijn:
1. het totaal aantal aangiften is gedaald van 460 aangiften in 2014 naar 323 aangiften in 2018;
2. het aantal (poging tot) woninginbraken is gedaald van 76 aangiften in 2014 naar 42 aangiften in 2018;
3. het aantal aangiften van huiselijk geweld zijn gedaald van 22 aangiften in 2014 naar 5 aangiften in 2018;
4. de aangiftebereidheid in Midden Nederland laat een negatieve ontwikkeling zien. In 2014 was dit nog 28% en in 2017 is dit
gedaald naar 24%;
5. er zijn diverse aanpakken geïmplementeerd in de gemeente Woudenberg, zoals de persoonsgerichte aanpak, het
Veiligheidsinformatiesysteem, 7 stappen aanpak voor het tegengaan van problematische jeugdgroepen en aanpak verward gedrag;
6. de toezicht en handhaving in de openbare ruimte is conform wijkgericht werken opgezet.
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3. Waar willen we heen?
Visie
Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. En
waarin overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering zijn en indien aanwezig, integraal worden aangepakt.
Gestreefd wordt naar een zichtbare afname van criminaliteit in de breedste zin. Dit kan alleen bereikt worden door een beroep te doen op
de verantwoordelijkheid van de inwoner. De overheid treedt op wanneer nodig.
Effectindicatoren
Effectindicator
Totaal aantal misdrijven
Rapportcijfer veiligheid

Bron
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Gemeentebeleidsmonitor 2017

Norm
323 (2018)

Doelstelling 2022
< 300

7,7 (2017)
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Hoe gaan we te werk?
Hoe gaan we te werk om de ambities op het gebied van veiligheid waar te maken? Wat kenmerkt onze inzet op de pijlers en strategische
thema’s?
We richten ons waar mogelijk op een buurtgerichte aanpak en vergroten hierbij de weerbaarheid en zelfredzaamheid van
inwoners
Het buurtgericht werken is een goed middel voor de borging van de sociale veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving. Door
buurtgericht te werken staan we dichtbij onze inwoners en bedrijven. Bij de aanpak van de verschillende veiligheidsthema’s wordt in de
buurt maatwerk geleverd.
De gemeente, politie en maatschappelijke partners kunnen het niet alleen, maar hebben de inwoner nodig. Als inwoners zelf actie
ondernemen bij overlast, verloedering en (veelvoorkomende) criminaliteit in de buurt, wordt de veiligheid en het gevoel van veiligheid
beter. Wij doen dan ook een beroep op de zelfredzaamheid van de inwoner.
We doen het samen met onze partners
Partnerschap is een belangrijke succesfactor. Het is belangrijk om een probleem samen aan te pakken, want dan bereik je het meest. Wij
maken gebruik van mogelijkheden binnen het sociaal domein, bijvoorbeeld de persoonsgerichte aanpak en aanpak verward gedrag, maar
ook van bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale instrumenten.
Preventieve en repressieve maatregelen zijn in balans
Als gemeente hebben we voornamelijk een rol in het voorkomen van criminaliteit, daarom zijn preventieve maatregelen voor ons van zeer
grote waarde.
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Er zijn echter ook repressieve maatregelen nodig om de veiligheid in het dorp aan te pakken. Voor deze repressieve maatregelen kunnen
zowel het bestuursrecht als het strafrecht ingezet worden. Hard ingrijpen waar nodig en voorkomen waar dat kan. Oftewel: Symptomen
kun je blijven bestrijden, de oorzaak hoef je maar één keer weg te nemen. Vanuit deze gedachte handelen wij zoveel mogelijk aan de
voorkant.
We verbeteren onze informatiepositie
Voor het voeren van regie op lokaal veiligheidsbeleid en het handhaven van de openbare orde, is een goede informatiepositie essentieel.
We gaan informatiegestuurd werken en hierbij beter interne en externe data benutten om nieuwe inzichten te krijgen, extra duiding te
geven, patronen te laten zien of specifieke kenmerken boven tafel te laten komen. Door het verder benutten, analyseren en combineren
van informatie is effectief en efficiënt sturen op veiligheid steeds meer mogelijk.
We communiceren gericht
Bij communicatie over veiligheid gaat het niet alleen over het geven van algemene informatie over veiligheid, maar ook het bieden van
handelingsperspectief. Een voorbeeld hiervan is de communicatiestrategie jaarwisseling. Inwoners, ondernemers, andere instellingen
moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen. Per pijler wordt er een
communicatiestrategie ontwikkelt.

Pijlers komende jaren
Onze pijlers voor de komende jaar zijn investeren in veilige en leefbare buurten, verbinden van de werelden zorg en veiligheid en de
aanpak van ondermijning. We zetten ons in op deze pijlers. We beschrijven de hoofdlijnen van onze ambitie en aanpak bij deze pijlers. In
het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2019-2020 worden concrete acties en maatregelen benoemd. Naast de genoemde pijlers
zijn nog vier pijlers benoemd. Bij deze pijlers willen we het huidige (veiligheids)niveau vasthouden en waar nodig te verbeteren en de
huidige aanpak voortzetten.

Pijler 1

Investeren in veilige en leefbare buurten

Algemeen
Dit thema gaat over de veiligheid en leefbaarheid van buurten, die onder druk komen te staan door verschillende vormen van overlast,
geweld en bedreiging en fysieke kenmerken van de wijken. Het gaat over onder andere overlast, jeugdoverlast en overlast van personen
met verward gedrag. Bij geweld kan het ook gaan om huiselijk geweld. De inrichting van wegen en paden leidt soms tot
verkeersonveiligheid.
Ambitie
Bijdragen aan de veerkracht en eigen kracht in de buurt door ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen en waar het zich voordoet,
consequent aan te pakken. We doen dit door het inzetten van persoonsgerichte, gebiedsgerichte en themagerichte maatregelen.
Aanpak
De aanpak sluit aan op andere beleidsvelden, zoals inzet van het sociaal team, jongerenwerk, maatschappelijke opvang, de kwaliteit van
woongebied en wegen (woonvisie, IBOR, verkeersveiligheidsplan) en toezicht en handhaving in de openbare ruimte.
We stimuleren bewonersparticipatie met werkvormen en instrumenten zoals WhatsApp-groepen en buurtbemiddeling.
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Op verschijnselen als woonoverlast en jeugdoverlast zetten we de ons beschikbare instrumenten in, zoals het 7 stappen aanpak voor het
tegengaan van problematische jeugdgroepen en de beleidsregels wet Woonoverlast. De aanpak stemmen we af met de partners. De focus
ligt op preventie, actie ‘aan de voorkant’ - maar interveniëren en handhaven waar nodig. We richten ons op het bieden van
handelingsperspectief aan inwoners in de verschillende wijken.
Veiligheidsgevoel is zo mogelijk nog complexer dan meetbare veiligheid, maar minstens zo belangrijk. We zetten in op verbetering van
het veiligheidsgevoel door bijvoorbeeld een buurtgerichte aanpak.
We werken bij dit thema nauw samen met onder meer met de politie, Openbaar Ministerie, GGD, Coöperatie De Kleine schans,
woningcorporatie Vallei Wonen en het Veiligheidshuis.
Effectindicatoren
Effectindicator
Totaal meldingen sociale
overlast - jeugdoverlast
Aantal meldingen personen met
verward gedrag
% inwoners dat zich wel eens
onveilig voelt in hun eigen wijk
Aantal meldingen gemeente
Woudenberg
Aantal interventies Boa
Aantal burenruzies en/of twisten
Aantal
buurtbemiddelingstrajecten
Aantal maatregelen vanuit Wet
woonoverlast

Pijler 2

Bron
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Gemeentebeleidsmonitor 2017

Norm
54 (2018)

Doelstelling 2022
< 40

30 (2018)

< 25

13% (2017)

< 10%

Registratiesysteem gemeente
Woudenberg
Citycontrol - gemeente
Woudenberg
Veiligheidsinformatiesysteem
Welzin

145 (2018)

< 110

110 (2018)

< 90

94 (2018)
11 (2018)

< 60
< 10

Interne registratie

0

0

De werelden van zorg en veiligheid verbinden

Algemeen
Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners blijven steeds langer thuis wonen en we verwachten van inwoners meer zelfredzaamheid. Ook
doet dit een beroep op betrokkenheid, empathie en inzet van buren en de nabije omgeving. Door het langer thuis wonen komen er ook
meer taken, zowel op het gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid, richting de gemeente, de Coöperatie De Kleine
Schans en andere betrokken partners. Zo kan het voorkomen dat personen met verward gedrag (woon)overlast veroorzaken, jongeren
afglijden richting criminaliteit, ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen en multi-probleemgezinnen door de bomen het
bos niet meer zien. Met oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat de
werelden zorg en veiligheid met elkaar zijn verbonden.
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Ambitie
De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We doen dat door het creëren van een
integrale (beleids)aanpak, het maken van afspraken met partners over onder meer op- en afschaling van casuïstiek en informatiedeling
en het leggen lokaal en bovenlokaal de benodigde verbindingen.
Aanpak
We verstevigen onze aanpak op het terrein van nazorg ex-gedetineerden, personen met verward gedrag, huiselijk geweld, multiproblematiek en de integrale gebiedsaanpak. We ontwikkelen waar nodig nieuwe instrumenten om de verbinding tussen zorg en veiligheid
te versterken.
We acteren op het snijvlak van zorg en veiligheid; we maken werk van de verbinding van deze ketens. We versterken de vroegsignalering en de preventie. Daarnaast investeren wij in een betere regie op de samenwerking en informatie-uitwisseling tussen het
veiligheidsdomein, strafrechtketen en het sociaal domein.
Effectindicatoren
Effectindicator
Aantal geweldsmisdrijven
Aantal meldingen personen met
verward gedrag
Aantal casussen Veiligheidshuis
Aantal casussen
persoonsgerichte aanpak
Aantal opgelegde huisverboden
Aantal casussen maatschappelijk
onrust
Aantal verzuimmeldingen in het
kader van de Leerplichtwet
Aantal onderzoeken SAVE
Aantal begeleidingen vanuit
SAVE
Aantal triages sociaal team

Bron
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Veiligheidshuis Amersfoort
Interne registratie

Norm
26 (2018)

Doelstelling 2022
< 20

30 (2018)

< 25

5 (2018)
8 (2018)

<5
<8

Interne registratie
Interne registratie

2 (2018)
3 (2018)

>2
<3

Jaarverslag leerplicht

185 (schooljaar 2017/2018)

< 130

Productieverantwoording Veilig
Thuis
Productieverantwoording Veilig
Thuis
Productieverantwoording Veilig
Thuis

11 (2017)

<6

56 (2017)

> 70

48 (2017)

> 60
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Pijler 3

Samen sterk tegen ondermijning: maatschappelijk en bestuurlijk

Algemeen
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een ernstig maatschappelijk probleem. Het zorgt voor onveiligheid en overlast en gaat vaak
gepaard met onderdrukking en geweld. Voorbeelden zijn dagelijks in het nieuws te vinden, zoals brandgevaar door hennepteelt en
uitbuiting door mensenhandel. Criminelen maken hierbij misbruik van legale voorzieningen. Op basis van het actieplan bewustwording en
aanpak ondermijning (vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018) richten wij de komende periode op vastgoed en
het buitengebied.
Ambitie
Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het
vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. De gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder te maken tegen
ondermijnende criminaliteit.
Aanpak
We verstevigen de bestuurlijke aanpak tegen ondermijnende criminaliteit door het aanstellen van een aandachtfunctionaris ondermijning,
door het lokaal inrichten van een integraal overleg, door kritisch te kijken naar het huidige beleid en in te zetten instrumenten en door
interne informatiehuishouding te optimaliseren.
We zetten ons in om de bestuurlijke- en ambtelijke weerbaarheid tegen ondermijning te vergroten door het organiseren van een
themabijeenkomsten voor het gemeentebestuur en het ambtelijk apparaat. Daarnaast geven we trainingen over het herkennen van
gedragingen en situaties die wijzen op ondermijnende criminaliteit met als doel het creëren van bewustwording.
We vergroten de maatschappelijke weerbaarheid door het inrichten van een meldpunt ondermijning, door het opstellen van een
communicatiestrategie en door het opzetten van Keurmerk veilig ondernemen buitengebied.
Effectindicatoren
Effectindicator
Totaal aantal bestuurlijke
rapportages
Totaal aantal (spoed) sluitingen
Aantal aangeleverde casussen
bij het Regionaal
expertisecentrum of het
Landelijk Bureau BIBOB
Aantal projecten bewustwording

Bron
Interne registratie

Norm
3 (2018)

Doelstelling 2022
>3

Interne registratie
Interne registratie

1 (2018)
2 (2018)

>1
>5

Interne registratie

4 (2018)

>5
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Pijler 4

Dalende trend van woninginbraak, diefstal uit/vanaf auto en fietsdiefstal vasthouden

Algemeen
Een inbraak is voor de bewoners een ingrijpende gebeurtenis. Het idee dat iemand zonder toestemming door je huis heeft gelopen, aan je
spullen heeft gezeten en de boel vervuild of vernield heeft, is heel moeilijk te verdragen. Daarbij komt de ergernis door schade, aangifte
doen, regelen via verzekering, ontdekken dat spullen met emotionele waarde niet meer terugkomen, schade laten herstellen. Veel
inbraken zijn te voorkomen door het nemen van fysieke maatregelen en deel te nemen aan een Buurt WhatsApp. Het aantal (poging tot)
woninginbraken neemt af. Dit willen wij vasthouden.
Aanpak
Belangrijk onderdeel is voorlichting aan bewoners, zowel algemeen (Donkere dagen-offensief, voorlichtingsavonden) als gericht, op
plekken waar incidenten hebben plaatsgevonden. We zetten in op risicobewustzijn en het bieden van handelingsperspectief. We
stimuleren burgerparticipatie, zoals WhatsAppgroepen en Burgernet. Daarnaast zetten we in op de daderaanpak door onder andere de
peroonsgerichte aanpak (verbinden van de domeinen zorg en veiligheid), nazorg ex-gedetineerden en het inzetten van bestuurlijke
instrumenten. We bieden ondersteuning bij opsporing en heterdaadkracht door onder meer het Digitaal Opkopersregister. We zorgen
ervoor dat de preventieve en repressieve maatregelen op peil zijn.
Effectindicatoren
Effectindicator
Totaal aantal woninginbraken
Totaal aantal diefstal uit/vanaf
auto
Totaal aantal fietsdiefstallen
% inwoners dat slachtoffer is
geweest van een
vermogensdelict

Pijler 5

Bron
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Politie/bureau Regionale
Veiligheidsstrategie
Gemeentebeleidsmonitor 2017

Norm
42 (2018)

Doelstelling 2022
< 42

35 (2018)

< 25

13 (2018)

< 13

20% (2017)

< 15%

Veilig op de weg

Algemeen
Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat onze wegen en fietspaden veilig zijn. We houden hier bij het
(her)inrichten en aanleggen van wegen en fietspaden nadrukkelijk rekening mee door, als het nodig is, extra veiligheidsmaatregelen te
treffen om (kwetsbare) gebruikers te beschermen. Zo voorkomen we verkeersonveilige situaties en gedrag.
Aanpak
Er wordt ingezet op voorlichting/communicatie en educatie. Dit doen we risicogericht: we concentreren ons op risicogroepen en -routes, in
het bijzonder kinderen, jongeren, beginnende bestuurders (scooter of auto), senioren, fietsers/E-bikers, schoolfietsroutes. We werken
samen met partners, zoals het onderwijs en sluiten aan op landelijke campagnes. Er wordt ingezet op handhaving van
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verkeersovertredingen en toezicht, waar mogelijk is samenwerking met de politie, op locaties waar de gemeente veel meldingen over
krijgen. Daarnaast wordt er projectmatig toezicht ingezet, zoals controle op fietsverlichting tijdens de donkere dagen.
Door aanpassingen aan verschillende wegen zoals de Willem de Zwijgerlaan, wordt het mogelijk om proactief de verkeersveiligheid te
verbeteren. Dit door middel van drempelplateaus en een duurzaam veilige weginrichting.
Effectindicatoren
Effectindicator
% inwoners dat veel
parkeeroverlast ervaart
% inwoners dat te hard als
probleem ervaart
Aantal meldingen
verkeersoverlast bij gemeente
Aantal interventies
verkeersovertredingen Boa

Pijler 6

Bron
Gemeentebeleidsmonitor 2017

Norm
26% (2017)

Doelstelling 2022
< 20%

Gemeentebeleidsmonitor 2017

26 % (2017)

< 20%

Interne registratie

39 (2018)

< 39

Citycontrol – gemeente
Woudenberg

106 (2018)

< 80

Brandveiligheid en crisisbeheersing op peil

Algemeen
De hoofdlijnen van de aanpak rond brandveiligheid en crisisbeheersing staan beschreven in bovenlokale beleidskaders en -plannen.
Belangrijke kaders zijn het Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht 2016/2019 (het beleidsplan VRU 2020/2023 is momenteel in
ontwikkeling), het Regionaal Risicoprofiel 2018, het Dekkingsplan 2.0 (wordt voor het jaar 2020 aangepast), Regionaal crisisplan Utrecht
2018/2020 en diverse uitvoeringsplannen van de verschillende afdelingen binnen de VRU. De gemeente(n) zijn nauw betrokken bij het
ontwikkelen van de bovengenoemde kaders, omdat het een gemeenschappelijke regeling betreft.
Aanpak
We stimuleren risicobewustzijn (‘awareness’), naleefgedrag en zelfredzaamheid van bewoners, ondernemers en andere maatschappelijke
partijen. Dit doen we enerzijds via voorlichting en communicatie (‘stimulerende preventie’), anderzijds via vergunning, toezicht en
handhaving (brandveilig gebruik). We werken risicogericht: de focus ligt op risicogroepen (zoals verminderd zelfredzame personen) en locaties.
We bewaken het niveau van de repressieve brandweerzorg (dit is onder andere het blussen van branden en het verlenen van hulp,
bijvoorbeeld bij ongevallen). Waar nodig tillen we die naar een hoger plan. We zorgen dat we hierover goed geïnformeerd zijn. We zorgen
dat onze uitvoeringspartners elkaar effectief aanvullen en versterken. Belangrijk element is de informatieoverdracht tussen afdeling
preventie (verantwoordelijk voor het toetsen van onder andere bouwvoorschriften, vergunningen voor bepaalde gebouwen en
evenementen) en repressie (post Woudenberg) van de Veiligheidsregio Utrecht.
We zorgen voor weerbaarheid in de gemeentelijke crisisbeheersing (Bevolkingszorg). Dit doen we door jaarlijks te investeren in de
vakbekwaamheid van medewerkers door middel van opleiden, trainen en oefenen.
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We bewaken het niveau van de externe veiligheid om te voorkomen dat een persoon in de omgeving van een activiteit (gevaarlijke of
explosieve stoffen) slachtoffer kan worden door die stoffen. Dit doen we door het actueel houden van planvorming en stimuleren van
toezicht met als doel transportrisico’s en risico’s bij inrichtingen te verkleinen en/of te beheersen.
Effectindicatoren
Effectindicator
Aantal activiteiten stimulerende
preventie
Aantal adviezen (bouw, gebruik,
evenementen en overige)
Aantal controles (bouw, gebruik,
evenementen en overige)
Aantal activiteiten post
Woudenberg**
Aantal incidenten in de
gemeente Woudenberg
Aantal geactualiseerde plannen
(IBP en RBP)
Externe veiligheid

Bron
Jaarrapportage VRU

Norm
4 (2017)

Doelstelling 2022
>4

Jaarrapportage VRU

127 (2018)

< 27 *

Jaarrapportage VRU

97 (2017)

> 100

Jaarrapportage VRU

151 (2018)

< 120

Jaarrapportage VRU

88 (2018)

< 70

Jaarrapportage VRU

11 (2018)

11

Risicokaart
100%
100%
RBP Van Appeldoorn
Besluit Routing gevaarlijke
stoffen
* Dit is afgesproken tijdens het afstemmingsoverleg tussen de VRU en het afdelingshoofd VTH gemeente Woudenberg.
** Dit betreft alle inzetten van de post Woudenberg, oftewel buiten de gemeentegrenzen.

Pijler 7

-

Veilige evenementen

Algemeen
De evenementenwereld is voortdurend aan veranderingen (trends) onderhevig wat het dynamischer, maar vaak ook gecompliceerder
maakt. Daarbij komt de veranderende wet- en regelgeving alsmede de nadrukkelijkere rol van de (social) media. Het strak toezien op
naleving van de vergunningen, de gestelde termijnen en de gestelde voorwaarden is een basisvereiste voor een goed verloop van
evenementen. Een professionele en integrale organisatie rondom evenementen is hierbij onmisbaar.
Aanpak
We zorgen ervoor dat het integraal evenementenbeleid wordt aangepast aan de huidige tijd. Om de veiligheid bij evenementen goed te
kunnen waarborgen, is het belangrijk om de procedure van aanvraag tot uitvoering van A tot en met Z goed te beschrijven in het
integraal evenementenbeleid.
Door tijdig met veiligheidspartners, organisatie en mogelijke overige stakeholders de voorbereiding voor een evenement te doen, worden
risico’s geminimaliseerd. Een zorgvuldige vergunningverlening door de gemeente is daarbij een belangrijk onderdeel. Ook bij een jaarlijks
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terugkerend evenement is het belangrijk om scherp te blijven met betrekking tot het organisatieproces. Scenariodenken moet een vast
onderdeel zijn van de voorbereiding.
Om een goede afweging en inschatting te kunnen maken over alle veiligheidsaspecten is het noodzakelijk dat de vergunningaanvraag en
alle relevante informatie voor het evenement op tijd worden aangeleverd. Door de groei van de omvang en van het aantal evenementen
is het noodzakelijk om goede en professionele veiligheidsanalyses te maken waarbij de risico’s in kaart worden gebracht. Helderheid,
duidelijke afspraken en duidelijkheid over verantwoordelijkheden zijn essentieel voor een succesvol evenement.
Effectindicatoren
Effectindicator
Aantal controles bij
evenementen
Aantal interventies door de Boa
Aantal overtredingen

Bron
Citycontrol

Norm
10 (2018)

Doelstelling 2022
> 10

Citycontrol
Citycontrol

2 (2018)
2 (2018)

<2
<2
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4. Coördinatie, monitoring en begroting
Gemeentelijke organisatie
De gemeenteraad stelt de beleidskaders voor de komende vier jaar vast en controleert de uitvoering. Voor veiligheid is het gehele college
van B&W verantwoordelijk. Het integrale karakter van veiligheid maakt het noodzakelijk dat niet vanuit één perspectief naar veiligheid
gekeken wordt. Binnen het college is de burgemeester de coördinerend portefeuillehouder veiligheid. Naast de coördinatie van het
veiligheidsbeleid heeft de burgemeester nog een aantal specifieke portefeuilles, namelijk openbare orde, integriteit, integrale handhaving,
brandveiligheid en crisisbeheersing. Tevens heeft de burgemeester van Woudenberg ook gezag over de politie voor zover het de
handhaving van de openbare orde betreft. De overige portefeuilles die te maken hebben met veiligheid zijn verdeeld over de verschillende
wethouders, zoals milieuveiligheid, economie, zorg en verkeersveiligheid.
De ambtelijke coördinatie van de uitvoering van de kadernota integrale veiligheid, het uitvoeringsprogramma en veiligheidsvraagstukken
(bijvoorbeeld maatschappelijke onrust, persoonsgerichte aanpak en huisverboden) ligt bij de beleidsadviseur integrale veiligheid.

Monitoring
Monitoring vindt op verschillende manieren en momenten plaats. Jaarlijks wordt twee maal per jaar een voortgangsrapportage opgesteld
op basis van onder meer politiecijfers en de uitkomsten van het tweejaarlijkse gemeentebeleidsmonitor. In deze rapportage wordt
specifiek ingegaan op de voortgang van het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid. Ook binnen de P&C-cyclus wordt gerapporteerd
over de voortgang.
Op tactisch en operationeel niveau vindt monitoring plaats aan de hand van tussentijdse politiecijfers en andere gegevens, mede met
behulp van tools, zoals het Veiligheids-Informatiesysteem (VIS) en Citycontrol.

Financiën
Integrale veiligheid kost geld. De kosten voor onder andere de brandweerzorg, voorbereidingen m.b.t. rampen en crisisbeheersing,
toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het
RIEC worden door de gemeente gedragen. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het
gebied van veiligheid komen uit de gemeentelijke begroting.
Uitgangspunt is om de uitvoering van het integraal veiligheidsprogramma binnen de huidige begrotingskaders (formatie en budgetten) te
laten plaatsvinden. Indien vanuit de uitvoering van het beleid blijkt dat dit uitgangspunt wijziging behoeft, zullen vanuit de jaarlijkse
uitvoeringsplannen onderbouwde voorstellen worden gedaan voor het bijstellen van de ambitie, het anders prioriteren van thema’s dan
wel zal de raad om additionele middelen gevraagd worden.
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Veiligheidsbeeld 2018

c riminaliteit totaal
woninginbraken
woninginbraak: pogingen
woninginbraak: geslaagd
geweld: totaal
geweld: z eden
geweld: openlijk geweld
geweld: bedreiging
geweld: mishandeling
geweld: straatroof
geweld: ov erv al
geweld: ov erig
huiselijk geweld
autokraak
fietsdiefstal
v ernielingen
z akkenrollen
inbraak/ diefstal bedrijf en instelling
winkeldiefstal
meldingen jongerenov erlast

2017

2018

406
85
38
47
18
1
1
4
11
0
0
1
6
34
21
63
3
13
10

339
54
22
32
23
2
1
8
12
0
0
0
10
24
17
45
4
9
8

387
45
19
26
33
4
0
8
20
0
0
1
15
46
18
59
4
10
10

323
42
19
23
26
5
1
9
11
0
0
0
9
35
13
26
2
6
5

– 17%
– 7%
0%
– 12%
– 21%
+ 25%

– 100%
– 40%
– 24%
– 28%
– 56%
– 50%
– 40%
– 50%

– 4%
– 15%
– 16%
– 14%
– 1%
+ 21%
– 4%
0%
– 6%
+ 10%
– 30%
+ 21%
– 12%
– 12%
– 8%
– 10%
– 32%
– 15%
– 4%

37

46

63

54

– 14%

– 20%

+ 13%
– 45%

juli t/ m
decem ber

2016

o nt w ikkeling
2018
t o v 2017, p er
6-maand s
p erio d e

januari
t/ m juni

2015

ontw ikkeling 2018
tov 2017, regio MNL

= daling van 10%
of meer
= daling of st ijging
minder dan 10%
= st ijging van 10%
of meer

ontw ikkeling 2018
tov 2017, gem eente

Bijlage 1

– 17% – 16%
+ 39% – 37%
+ 83% – 38%
+ 17% – 36%
– 40%
+ 8%
– 33% + 200%
+ 150%
– 64%

– 33%
0%

– 100%
– 63%
– 40%
0%
– 53%
– 50%
– 50%
– 40%

– 14%
– 5%
– 50%
– 60%
– 50%
– 25%
– 60%

– 7%

– 20%
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