
Wat zijn de concreet succesfactoren in de aanpak, die tot dit dit (hoge) niveau hebben geleid? 
Verschillende factoren hebben ervoor gezorgd dat het veiligheidsniveau is gedaald. De betrokkenheid 
van de inwoners is de laatste jaren sterk toegenomen. Hierbij valt te denken aan de grote stijging van 
het aantal WhatsApp groepen naar 52 in heel Stichtse Vecht. Doormiddel van veel 
bewustwordingscampagnes onder inwoners is er bewustzijn gecreëerd dat ervoor gezorgd heeft dat 
de cijfers zijn gedaald. Ook zien wij de afgelopen jaren in heel Midden Nederland een daling van de 
criminaliteitscijfers. Tenslotte is de goede samenwerking met onder andere de politie van grote 
toegevoegde waarde geweest. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat sinds 2014 het veiligheidsniveau 
sterk gedaald is in Stichtse Vecht. 

Zijn er duidelijke prioriteiten gesteld in het IVP? Zo ja welke en welke concrete effecten worden 
hiermee beoogd? 

In het IVP zijn zes thema’s (prioriteiten) opgenomen. Aan elk thema is een doelstelling verbonden, de 
beoogde effecten zijn daarbij benoemd onder de kop “Hoe wordt dit bereikt”.    

Waar kan de raad de beoogde effecten van de verschillende onderdelen, de doelstellingen en 
indicatoren (uiteindelijk) vinden om op een goede manier de controlerende rol te kunnen 
oppakken? 
In de jaarlijkse veiligheidseffectrapportage wordt voor elke doelstelling een inzicht gegeven in wat er in 
het afgelopen jaar is gedaan om het doel te bereiken. Vanaf 2019 zullen wij daarbij ook starten met 
een vooruitblik naar het volgende jaar, waarin aandacht zal zijn voor ontwikkelingen en trends. Door 
de combinatie van voor- en achteruit kijken, wordt de Raad in staat gesteld om te kunnen controleren 
hoe het beleid er voor staat. Daarnaast worden financiële ontwikkelingen verantwoord in de P&C 
cyclus.  
 
 
Op welke wijze geeft De VER handen en voeten hieraan? Graag een voorbeeld. Is alleen de VER 
voldoende om de effecten te kunnen volgen?   
De Veiligheidseffectrapportage (VER) geeft jaarlijks een duidelijke en heldere terugkoppeling en 
vooruitblik voor het komende jaar. Denk aan de ontwikkeling van het aantal autokraken, 
woninginbraken en fietsendiefstallen. In aanvulling op de VER wordt tweemaal per jaar de 
veiligheidscijfers gedeeld met de raad middels een raadsinformatiebrief. Mocht er in het jaar sprake 
zijn van grote openbare orde incidenten, dan wordt de raad hier middels een vertrouwelijke OOV-RIB 
op de hoogte gesteld. Naast de VER, de veiligheidscijfers en de OOV-RIB worden de ontwikkelingen 
met een financieel aspect meegenomen in de P&C cyclus. 

Komt er een concreet uitvoeringsdocument? Zo ja, wordt in dit document de kaders vanuit het 
IVB SMART gemaakt. 
Nee. 

Is het mogelijk om met zeer gerichte burgerpanels in gerichte gebieden van onze gemeenten 
metingen te verrichten over bijv. (Ter illustratie)het Percentage inwoners dat zich soms 
onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente?   

Voor het meten van het gevoel van veiligheid maken wij gebruik van de veiligheidsmonitor. Dit 
onderzoekt vindt elke twee jaar plaats en bestrijkt de hele gemeente. In de rapportage van dit 
onderzoek wordt naast de gemeente brede uitkomst ook een uitkomst per kern beschreven. Naast dit 
instrument zijn de gebiedsregisseurs onze oren en ogen in de wijk.  

- Werkt de gemeente al op dit moment zo gebiedsgericht op doelstellingen van het IVP? 
De doelstellingen voor het IVP zijn Stichtse Vecht breed opgesteld. Echter wanneer zich een probleem 
voordoet in de buurt dan wordt de directe omgeving hierbij meegenomen. Hierbij valt te denken aan 
de wijkcommissie of het doen van een buurtonderzoek. Dit om de inwoners te betrekken bij een 
oplossing van het probleem.  

- Zo ja, reik enkele concrete voorbeelden aan? 
In uw voorbeeld spreekt u van de onveilige situatie door groepen jongeren die rondhangen in de 
gemeente. In de zomer is er sprake geweest van jongerenoverlast in Breukelen Noord. Hiervoor is 
een aanpak opgesteld. Een onderdeel van deze aanpak was een buurtonderzoek onder de inwoners 
om hun mening te vragen en een luisterend oor te bieden. 



- Zo, nee. Is het college van plan om op deze gebiedsgerichte manier zaken smart te maken en 
de gepercipieerde veiligheid van bijv. een (probleem)wijk te meten?  
Met de veiligheidsmonitor zijn wij voldoende in staat om het gevoel van veiligheid in wijken te meten. 
Daarbij is de gerichte aanpak van een veiligheidsprobleem in samenwerking met de buurt het meest 
effectief in het bestrijden van een gevoel van onveiligheid.   

 


