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Voorwoord
In de Veiligheidseffectrapportage die voor u ligt, wordt teruggekeken op de uitvoering van het
veiligheidsbeleid in 2017. De resultaten zijn per thema weergegeven.
In 2017 is de totale criminaliteit in Stichtse Vecht met 9% gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling
van de criminaliteit is gelijk aan de gemiddelde ontwikkeling in Midden-Nederland. In vergelijking met
vorig jaar is het aantal autokraken fors gedaald. Daarentegen is er een stijging te zien in het aantal
fietsendiefstallen en vernielingen.
Wederom hebben de inwoners een heel goede bijdrage geleverd aan de resultaten. Net als
voorgaande jaren is het aantal meldingen verdachte situatie weer hoog met 666 meldingen. Dit jaar
hebben twee actieve whatsappcoördinatoren in samenwerking met de gemeente een website
gelanceerd. Op deze website kunnen inwoners zich aanmelden voor een whatsappgroep,
signaleringsteam of informatie opzoeken over verdachte situaties. Sinds de lancering in april hebben
al 563 inwoners zich via deze site aangemeld.
In 2018 wordt een start gemaakt met het opstellen van een nieuw Integraal Veiligheidsplan. De
ambities en resultaten van het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 worden hierin meegenomen.
Wij blijven ons inzetten voor de veiligheid zodat iedere inwoner en bezoeker zich veilig kan voelen in
Stichtse Vecht. Samenwerken aan veiligheid doen wij mét de inwoners.
De burgemeester van Stichtse Vecht
Marc Witteman
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Samenvatting per thema
Deze Veiligheidseffectrapportage 2017 (VER 2017) kijkt naar de geleverde inspanningen en de
resultaten in het jaar 2017 ten opzichte van 2016. In het Integraal Veiligheidsplan 2016-2018
(IVP 2016-2018) zijn uitgangspunten en prioriteiten met bijbehorende doelstellingen vastgesteld.

Buurt en Veiligheid
In 2017 is het aantal woninginbraken met 7% gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling zit met
name in een afname van het aantal pogingen (-19%). Samen met Politie zijn wij blijven inzetten op
preventiecampagnes. Het percentage Burgernetdeelnemers is gestegen naar 10,1% in 2017. Het
aantal signaleringsteams is gelijk gebleven; wel zien we een groei van het aantal whatsappgroepen.
Ten opzichte van 2016 is het aantal autokraken met 22% gedaald. Het aantal fietsendiefstallen is met
28% gestegen van 117 naar 150. Naar aanleiding van de stijging zijn gedurende het jaar verschillende
preventieacties en een graveeractie georganiseerd.

Zorg en Veiligheid
In 2017 zijn er negen inbewaringstellingen en zes tijdelijke huisverboden afgegeven met als doel
passende zorgverlening mogelijk te maken. De aanpak van de Top-X en de Persoonsgerichte Aanpak
is voorgezet in 2017. In het tweede kwartaal van 2018 gaan we, samen met onze zorg- en
veiligheidspartners, van start met een regulier casus overleg.

Jeugd en Veiligheid
In 2017 is het aantal meldingen jongerenoverlast gestegen met 5%. Dit zijn 16 meldingen meer dan in
2016. Ondanks deze toename is er een daling van 15,5% ten opzichte van het peiljaar 2014.
Halverwege het jaar was er een stijging van 38% ten opzichte van dezelfde periode het jaar daarvoor.
Naar aanleiding daarvan zijn de samenwerkingsafspraken met betrokken partners aangescherpt.
Mede dankzij deze aanscherping, een aantal projecten en intensiever contact met inwoners, kende de
tweede helft van het jaar een positieve ontwikkeling.

Georganiseerde criminaliteit
In 2017 zijn in totaal zes casussen integraal aangepakt. Daarnaast heeft het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) in 2017 een Ondermijningsbeeld opgesteld voor Stichtse Vecht. Het
ondermijningsbeeld geeft inzicht in de fenomenen, blinde vlekken en kwetsbaarheden op het gebied
van ondermijnende criminaliteit binnen Stichtse Vecht. In 2018 zal gewerkt worden aan de vorming
van en het uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning.

Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022
In 2018 wordt een start gemaakt met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022.
Hiervoor zal informatie worden opgehaald bij interne en externe partners. Tevens zal in het komende
jaar verder worden ingezet op het behalen van de doelstellingen uit het IVP. Voor 2018 staan de
thema’s Persoonsgerichte Aanpak en Ondermijning centraal.
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Veiligheidsbeeld
De onderstaande tabel geeft een weergave van de criminaliteitsontwikkeling van de verschillende
delicten over de jaren 2014-2017.

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

2016

2017

2915
219
79
140
215
13
12
61
108
7
1
13
48
343
188
275
46
79
47

2725
195
69
126
218
11
13
63
113
6
2
10
50
314
181
344
24
48
59

2976
179
58
121
231
21
21
66
112
2
2
7
65
424
117
270
19
65
48

2710
– 9%
166
– 7%
47
– 19%
119
– 2%
199
– 14%
15
– 29%
9
– 57%
48
– 27%
113
+ 1%
3 + 50%
5 + 150%
6
– 14%
59
– 9%
331
– 22%
150 + 28%
296 + 10%
12
– 37%
30
– 54%
47
– 2%

400

248

322

338

+ 5%

– 9%
– 8%
– 3%
– 10%
– 7%
+ 0%
– 7%
– 9%
– 4%
– 30%
+ 1%
– 23%
– 12%
– 9%
– 15%
– 12%
– 16%
– 15%
+ 6%
+ 0%

juli t/m
december

2015

ont w ikkeling
2017
t ov 2016, per
6-maands
periode

januari
t/m juni

2014

ontwikkeling 2017
tov 2016, regio MNL

= daling van 10%
of meer
= daling of stijging
minder dan 10%
= stijging van 10%
of meer

ontwikkeling 2017
tov 2016, gemeente

Algemene samenvatting cijfers
De totale criminaliteit is in 2017 gedaald met 9%. Deze daling is gelijk aan het gemiddelde in de regio
Midden-Nederland. Sinds 2014, het peiljaar Integraal Veiligheidsplan, bedraagt de daling van de totale
criminaliteit in Stichtse Vecht 7%. Deze afname is voornamelijk te verklaren door dalingen bij de
delicten fietsendiefstal, bedrijfsinbraak en woninginbraak.

– 9%
– 9%
– 22%
+ 6%
– 31%
– 7%
– 18% + 13%
– 7%
– 21%
– 18%
– 40%
– 69%
– 38%
– 31%
– 24%
+ 23%
– 19%
0% + 100%
+ 200% + 100%
– 25%
0%
– 9%
– 9%
– 27%
– 16%
+ 52%
+ 2%
– 6% + 27%
– 42%
– 29%
– 63%
– 43%
+ 76%
– 63%
+ 37%

– 16%

Tabel 1: Criminaliteitsontwikkeling 2014-2017 Stichtse Vecht

Totale Criminaliteit:
Sinds begin 2017 zijn er nieuwe delicten toegevoegd aan de lokale cijfers, waardoor het aantal
delicten over alle jaren is gestegen ten opzichte van de tabel die vorig jaar is gepresenteerd. Delicten
zoals tanken zonder te betalen, rijden onder invloed en diverse fraudezaken worden bij de lokale
cijfers opgeteld. Voor Stichtse Vecht is dit een stijging. In de gemeente liggen twee grote tankstations,
Haarrijn en Ruwiel aan de A2, waar regelmatig wordt getankt zonder te betalen. Politie heeft veel
aandacht voor het rijden onder invloed, omdat de gevolgen groot zijn. De aanpak is vooral gericht op
het vergroten van de pakkans.
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Met de vaststelling van het IVP 2016-2018 is de ambitie uitgesproken om het veiligheidsniveau van
2015 te willen behouden. Deze doelstelling is in 2017 gehaald. Gemeten over 2017 is de gemeente
Stichtse Vecht de zevende veiligste gemeente van de grotere gemeenten (meer dan 40.000 inwoners)
in de Provincie Utrecht, in 2016 was dit een zesde plaats. Kleine gemeenten zijn buiten beschouwing
gelaten aangezien hier relatief weinig delicten plaatsvinden. Deze daling komt vooral door de stijging
van de totale criminaliteit zoals bovenstaand aangegeven. Gekeken naar de tien grootste gemeenten
van de Politie Eenheid Midden-Nederland, heeft Stichtse Vecht ook in 2017 weer de laagste
criminaliteit per 1000 inwoners.

Totale criminaliteit Stichtse Vecht
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Grafiek 1: Criminaliteitsontwikkeling gemeente Stichtse Vecht
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Staafdiagrammen 1: Criminaliteitsontwikkeling Stichtse Vecht ten opzichte van andere gemeenten
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Buurt en Veiligheid
In het IVP 2016-2018 bevat het thema Buurt en Veiligheid de onderwerpen Veilig Wonen, Veel
Voorkomende Criminaliteit (VVC), High Impact Crime (HIC) en Verkeersveiligheid. In dit hoofdstuk
staat beschreven wat in 2017 is bereikt op deze onderwerpen.

Veilig wonen
Buurtsignaleringsteams & Whatsappgroepen
Ambitie IVP 2016 – 2018
Het aantal signaleringsteams uitbreiden van de huidige tien naar veertien teams over de hele
gemeente.
Resultaat
Het aantal signaleringsteams is ten opzichte van 2016 gelijk gebleven met negen teams. Voor de
signaleringsteams blijft het moeilijk om leden te vinden die op vrijdag- en zaterdagavond actief willen
zijn in hun wijk. Ook geven veel leden aan dat er weinig gebeurt in de wijk, wat een goed teken is.
Daarentegen is het aantal whatsappgroepen weer toegenomen: ten opzichte van 2016 was er sprake
van een stijging met veertien whatsappgroepen. In totaal zijn er nu 52 groepen actief in de gemeente.
Het aantal groepen is groter dan aantal wijken en kernen
doordat er voor gekozen is om grote whatsappgroepen op
straatniveau onder te verdelen.
Twee actieve coördinatoren van twee whatsappgroepen
hebben een centrale website opgezet. Tot dusver waren er
voor de aanmelding bij een whatsappgroep veel verschillende
manieren. De website biedt de mogelijkheid om je aan te
melden voor een signaleringsteam of whatsappgroep. Ook
geeft de website informatie over hoe een inbraak voorkomen
kan worden. Samen met Politie en de burgemeester is de
website in april gelanceerd. Sinds de lancering zijn er 563
aanmeldingen via de website bijgekomen.

Burgernet
Ambitie IVP 2016 – 2018
Om de burgerparticipatie te verstevigen, is het percentage burgernetdeelnemers gestegen van 9,3%
thans tot 11% in 2018.
Resultaat
Het aantal burgernetdeelnemers is in 2017 gestegen
met 4,5% ten opzichte van 2016. Op dit moment zijn
er 6406 inwoners lid van Burgernet, dat is 10,1% van
het totaal van het aantal inwoners. In oktober heeft
Burgernet weer voor een succes gezorgd in Stichtse
Vecht. Naar aanleiding van een winkeldiefstal is
Burgernet ingezet, een deelnemer zag de verdachten
lopen en heeft vervolgens de politie ingeschakeld,
waarna zij tot aanhouding kon overgaan.
In 2017 is in totaal 57 keer gebruik gemaakt van Burgernet om deelnemers te vragen mee te helpen
uitkijken.

Veiligheidseffectrapportage 2017

Pagina 7

Woonoverlast
Onder woonoverlast verstaan wij vormen van overlast en criminaliteit die het woonklimaat en/of de
veiligheid van buurtbewoners sterk beïnvloeden. Dit kan variëren van kleine ergernissen tot grote
burenruzies die een negatieve invloed hebben op de sfeer en leefbaarheid in de wijk.
Resultaat
In 2017 hebben de inwoners van Stichtse Vecht 108 keer melding van woonoverlast bij de politie
gedaan. Naast politieregistraties wordt woonoverlast ook gemeld en geregistreerd bij
Buurtbemiddeling en het Meldpunt Zorg en Overlast.
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Wat hebben wij hiervoor gedaan?
Het periodieke overleg woonoverlast waar betrokken netwerkpartners aan deelnemen heeft in 2017
plaatsgevonden. Door de nauwe samenwerking met de zorg- en veiligheidspartners is het mogelijk de
overlastzaken in een vroeg stadium op te pakken. Samen met de partners is in 2017 besloten om dit
periodieke overleg woonoverlast stop te zetten en onder te brengen in het PGA-overleg dat in 2018
wordt gestart.
Buurtbemiddeling is wederom een effectief instrument gebleken. In 2017 zijn er 84 cases aangemeld.
In Maarssenbroek is buurtbemiddeling het meest ingezet.
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Veel voorkomende criminaliteit
Autokraken

Autokraken
Autokraken

600
400
200
0
2014

2015

2016

2017

2018

Resultaat
Ten opzichte van 2016, een jaar met een aanzienlijke toename van het aantal autokraken, kende
2017 een afname van 22%. Het totaal aantal autokraken (331) is daarmee vergelijkbaar met het
niveau van 2014 (343).
Wat hebben wij gedaan?
In 2017 is een start gemaakt met het aanleggen van cameratoezicht rondom het stationsgebied van
Breukelen. Een aantal tegenslagen heeft de aanleg van het cameratoezicht vertraagd. De camera’s
zijn begin 2018 opgeleverd.
De politie heeft een analyse gemaakt van de plaatsen waar de autokraken het meest voorkomen.
Deze plekken worden in de surveillance extra meegenomen. Samen met de eigenaren van de
parkeerplaatsen wordt gekeken naar preventieve maatregelen zoals het plaatsen van tekstkarren.

Fietsendiefstallen
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Resultaat
Het aantal fietsendiefstallen is ten opzichte van 2016 met 28% gestegen van 117 naar 150. Deze
stijging zit met name in het eerste half jaar (+58%). In dat tijdvak zijn er drie zogenoemde piekdagen
geweest waarbij meerdere fietsen tegelijkertijd zijn weggenomen.
Wat hebben wij gedaan?
Vooral in het begin van 2017 zijn in de stationsgebieden
en bij scholen preventiecampagnes georganiseerd. Op 7
juli heeft er een graveeractie plaatsgevonden voor het
Safarigebouw in Maarssen. Inwoners konden gratis de
fiets laten graveren waarbij zij een unieke code
meekregen. In totaal zijn er 205 fietsen en fietsenaccu’s
gegraveerd.
Veiligheidseffectrapportage 2017
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De politie heeft meerdere malen een lokfiets ingezet. Het aantal daadwerkelijk gepleegde
fietsendiefstallen ligt waarschijnlijk hoger dan het cijfer nu aangeeft. Dit komt omdat de
aangiftebereidheid bij fietsendiefstallen heel laag ligt. In 2018 gaat de politie een onderzoek doen naar
de fietsendiefstallen in onze gemeente. Met de uitkomsten van dit onderzoek zal de aanpak van deze
vorm van criminaliteit worden aangescherpt.

Overige VVC
De vernielingen zijn in 2017 met 10% gestegen. Voornamelijk werden de vernielingen gepleegd
rondom winkelcentra, de horeca en locaties waar jeugdoverlast wordt gemeld. In december 2016 zijn
op één avond in totaal 11 vernielingen aan o.a. auto’s geregistreerd. Hiervoor zijn twee verdachten
aangehouden, zij hadden op hun route vanuit het centrum van Maarssen naar huis meerdere auto’s
beschadigd.
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High Impact Crime
Woninginbraken
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Ambitie IVP 2016 – 2018
Het aantal woninginbraken is in 2018 verder met 10% gedaald ten opzichte van 2014.
Resultaat 2016
Het aantal woninginbraken is in 2017 met 7% gedaald ten opzichte van 2016. Deze daling zit met
name in een afname van het aantal pogingen (-19%). Sinds 2014 is het aantal woninginbraken met
32% gedaald.
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Wat hebben wij gedaan?
Net als voorgaande jaren zijn er veel preventieacties
georganiseerd. Deze acties zijn afgestemd op de
maanden waarin statistisch gezien veel woninginbraken
plaatsvinden.
In de Week van de Veiligheid heeft de politie een
heterdaadoefening in Loenen aan de Vecht
georganiseerd. Tijdens deze oefening werd
gesimuleerd dat een woninginbraak werd gepleegd en
verdachten werden aangehouden. In het kader van het Donkere Dagenoffensief zijn er twee
buurtenten georganiseerd, respectievelijk in Fazantenkamp en Vreeland. Inwoners konden met Politie,
Jeugd-punt, Brandweer en Gemeente in gesprek over problemen in de wijk.
In november vond er een stijging plaats van het aantal woninginbraken. De
inbraken waren verspreid over de gehele gemeente. Een aantal weken
achter elkaar is een tekstkar geplaatst op verschillende plekken in de
gemeente om inwoners alert te maken.
Ten slotte is er door middel van kranten, twitter en facebookberichten veel
gecommuniceerd met inwoners met het doel hen alert te maken op
verdachte situaties. Dit is met name gedaan in periodes waarin er in de
voorgaande jaren meer inbraken werden gepleegd. Hierbij valt te denken
aan de periode voor de zomervakantie en de donkere dagen.

Overige HIC
In 2017 is het aantal straatroven gestegen met 50% ten opzichte van 2016. Het gaat hierbij om een
toename van één straatroof ten opzichte van 2016. In vergelijking met het peiljaar 2014 is er een
daling van 57%.
Het aantal bedrijfsinbraken is gedaald met 54% ten opzichte van 2016. De meeste bedrijfsinbraken
vonden plaats rondom het industrieterrein in Maarssen en rond de provinciale weg N230. Voor deze
sterke daling is geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. In 2017 zijn een aantal kantoren omgezet naar
woningen en is gekoppeld aan de groeiende economie ook meer bedrijvigheid te zien.
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Zorg en Veiligheid
In het IVP 2016-2018 bevat het thema Zorg en Veiligheid de onderwerpen Persoonsgerichte Aanpak,
Top-X aanpak, Verwarde Personen, Inbewaringstelling, Huiselijk Geweld en Radicalisering. In dit
hoofdstuk staat beschreven wat in 2017 is bereikt op deze onderwerpen.
Ambitie IVP 2016 - 2018
Het thema Zorg en Veiligheid gaat nadrukkelijk over het grote raakvlak tussen veiligheid en het sociaal
domein. Van belang is dat de sociale veiligheid in de wijken en kernen wordt gewaarborgd. Er zal de
komende jaren een verandering plaatsvinden van de huidige aanpak die gericht is op repressie
(straffen), naar een aanpak die gericht is op preventie. Juist nu er zo’n grote zorgtaak op de gemeente
is afgekomen, is het van belang dit moment te gebruiken om een aanpak te ontwikkelen vanuit een
preventieve gedachte.
Wat hebben wij gedaan?
Persoonsgerichte aanpak
Bij de uitvoering van de persoonsgerichte aanpak zijn zowel interne als externe zorg- en
veiligheidspartners ingezet. Op basis van de problemen is een regisseur voor de aanpak aangesteld.
Afhankelijk van de aard van het probleem wordt de regiefunctie belegd in het zorg- of
veiligheidsdomein.
In het districtelijk overleg is met alle gemeenten in Utrecht West besloten om in alle gemeenten een
regulier casusoverleg op te starten voor de persoonsgerichte aanpak. In 2017 is er een start gemaakt
met het vormgeven van de persoonsgerichte aanpak in Stichtse Vecht. In het tweede kwartaal van
2018 gaan wij, samen met onze zorg en veiligheidspartners, van start met een regulier casus overleg.
In dit overleg bespreken zorg- en veiligheidspartners verschillende type dossiers waarbij de
persoonsgerichte aanpak kan helpen. Hierbij valt te denken aan woonoverlast, overlast van jeugd en
verwarde personen.
Top-X
Voor complexe problemen met, en rond een persoon, is eind 2014 gestart met de Top-X aanpak.
Deze aanpak richt zich niet alleen op de persoon, maar betrekt ook het systeem rond de dader .
Inmiddels is dit een geïntegreerde aanpak, in uitvoering bij het Veiligheidshuis regio Utrecht. Op de
vaak complexe casuïstiek worden vanuit de zorg- en strafrechtketen interventies gepleegd met als
primair doel de overlast of criminaliteit te doen stoppen en de persoon weer binnen de normen
normaal te laten functioneren. Voor Stichtse Vecht is door het Veiligheidshuis Utrecht bij zes inwoners
een Top-X aanpak ingezet.
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Inbewaringstelling
De Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) geeft de burgemeester de
bevoegdheid om in het kader van de openbare orde en veiligheid een Inbewaringstelling (IBS) op te
leggen. In 2017 is er negen keer gebruik gemaakt van deze bevoegdheid. Voor deze personen is via
een gedwongen kader direct een zorgtraject opgestart.

aantal Inbewaringstellingen
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Tijdelijk huisverbod
De Wet Tijdelijk Huisverbod biedt de burgemeester de mogelijkheid om een tijdelijk huisverbod op te
leggen aan meerderjarige personen van wie een onmiddellijke en ernstige dreiging van huiselijk
geweld uitgaat richting huisgenoten. Het afgelopen jaar is het Tijdelijk Huisverbod zes keer opgelegd,
met als doel een afkoelingsperiode te creëren, de veiligheid voor de achterblijver(s) te waarborgen en
een hulptraject voor alle betrokkenen op te starten. Tijdens deze trajecten zijn meerdere
hulpverleningsinstanties betrokken geweest.
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Verwarde personen
In 2017 is in samenwerking met Politie en diverse zorgaanbieders een start gemaakt met een
sluitende aanpak voor personen met verward gedrag. De verwachting is dat de sluitende aanpak in de
loop van 2018 wordt gepresenteerd.
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Radicalisering
Via de netwerkpartners is ingezet op het vroegtijdig signaleren van radicalisering. Wij zijn met name
alert op signalen van Jihadisme, extremisme binnen de Islam, rechts radicale dreigingen en potentiele
terugkeerders. De contacten met inwoners en partners als scholen, belangenorganisaties en
geloofsgemeenschappen gebruiken wij om signalen van radicalisering te herkennen en te duiden. De
meldingen c.q. signalen die in 2017 binnenkwamen, zijn allemaal integraal getoetst onder regie van
het Team Openbare Orde en Veiligheid. Dit gebeurt door op basis van informatie vanuit het Sociaal
Wijkteam, Politie en andere netwerkpartners te beoordelen hoe concreet bepaalde signalen gemaakt
kunnen worden. In 2017 zijn hieruit geen concrete casussen op gebied van radicalisering naar voren
gekomen. Conform de landelijke protocollen doen wij dit in overleg met de Algemene Inlichtingen- en
Veiligheidsdienst, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, het Openbaar
Ministerie en Politie. Dit thema zal de komende jaren onverminderd de aandacht houden.
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Jeugd en Veiligheid
Ambitie IVP 2016 – 2018
In 2018 willen we het aantal meldingen jeugdoverlast teruggedrongen hebben ten opzichte van 2014.
Er is zicht op de hinderlijke jeugd(groepen) en daar waar nodig wordt samengewerkt met
ketenpartners om de jongeren een ander perspectief te bieden. Een daling van 10% is een realistisch
doel.
Resultaat 2016
In 2017 is het aantal meldingen jongerenoverlast gestegen met 5%. Dit zijn 16 meer meldingen dan in
2016. Ondanks deze toename is er een daling van 15,5% ten opzichte van het peiljaar 2014. Naast de
bekende hotspots komen de meldingen van uiteenlopende locaties. Opvallend is dat de samenstelling
van de jeugdgroepen wisselt, zowel in als ook tussen de groepen. Dit heeft als reden dat de groepen
elkaar eenvoudiger en vaker weten te vinden door snellere (digitale) informatiewisselingen.

aantal meldingen jeugdoverlast
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Wat hebben wij gedaan?
De afgelopen jaren is een integrale werkwijze ontwikkeld die heeft gezorgd voor meer grip op de
overlast. Door deze groepsaanpak, het domein en het individu, wordt overlast beperkt.
Halverwege het jaar was er sprake van een stijging van 38% ten opzichte van dezelfde periode in het
voorgaande jaar. Naar aanleiding daarvan zijn de samenwerkingsafspraken met betrokken partners
aangescherpt. Mede dankzij deze aanscherping, een aantal projecten en intensiever contact met
inwoners, kende de tweede helft van het jaar een positieve ontwikkeling.
In 2017 zijn er overlastmeldingen geweest op de De Hoopkade in Maarssen. In samenspraak met de
omwonenden is er voor gekozen om langs de kade borden te plaatsen waarop wordt aangegeven dat
het verboden is om te zwemmen. Vanuit de gemeente hebben Boa’s regelmatig toegezien op dit
verbod en dat heeft erin geresulteerd dat er minder overlastmeldingen waren.
In de wijk Antilopespoor is in 2016 met het jongerenwerk en Politie een project gestart, te weten het All
Stars project. Bij dit project wordt gebruikt gemaakt van de All Stars-methodiek wat gericht is op
talentontwikkeling. De jongeren worden gestimuleerd om gebruik te maken van hun intrinsieke
motivatie en zich te ontwikkelen via talenten. Belangrijk onderdeel van de aanpak is het maken van
een persoonlijk ontwikkelingsplan. In 2017 zijn er geen overlastmeldingen geweest over deze
jongeren. In 2018 wordt dit project geëvalueerd.
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Georganiseerde criminaliteit
In het IVP 2016-2018 bevat het thema Georganiseerde Criminaliteit de onderwerpen Hennepteelt,
Uitbuiting en Criminele motorclubs (OMG). In dit hoofdstuk staat beschreven wat in 2017 is bereikt op
deze onderwerpen.
Ambitie IVP 2016 – 2018
Vier integrale projecten uitvoeren om georganiseerde criminaliteit aan te pakken en te ondermijnen.
Resultaat 2017
In 2017 zijn in totaal zes casussen integraal aangepakt. Daarnaast heeft het Regionaal Informatie en
Expertise Centrum (RIEC) in 2017 een Ondermijningsbeeld opgesteld voor Stichtse Vecht. Het
ondermijningsbeeld geeft inzicht in de fenomenen, blinde vlekken en kwetsbaarheden op gebied van
ondermijnende criminaliteit binnen Stichtse Vecht. Daarnaast wordt een handelingsperspectief
geboden om ondermijning aan te pakken en bewustzijn te creëren bij inwoners. De bevindingen uit dit
onderzoek zijn gedeeld met College en Gemeenteraad. In 2018 zal gewerkt worden aan het
vormgeven en uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning. Om een bewustzijn te creëren voor
het onderwerp ondermijning, zijn bijeenkomsten georganiseerd over ondermijning.
Wat hebben wij gedaan?
Naast het opstellen van een ondermijningsbeeld, is in 2017
een integrale controle gehouden op een recreatiepark.
Gemeente, Belastingdienst/Toeslagen, UWV, Sociale
Verzekeringsbank, Sociale Recherche en Politie hebben
hierin samengewerkt. De controle vond plaats in september
daarbij zijn 40 adressen en 50 personen gecontroleerd.
Politie heeft een grote hoeveelheid hennep gerelateerde
materialen aangetroffen. Door de goede samenwerking is er
veel informatie opgehaald over dit recreatiepark.
Ontmantelingen hennepkwekerijen
In 2017 zijn er 14 ruimingen geweest waarbij 8753 hennepplanten zijn aangetroffen. Op grond van het
beleid zijn er vijf waarschuwingen gegeven. In vijf zaken is er op basis van het beleid besloten om
over te gaan tot sluiting voor een aantal maanden. In drie zaken betrof het een huurwoning van een
woningcorporaties. Zij hebben een eigen beleid als er hennep geconstateerd word in de woning. Dit
beleid hebben zij in deze gevallen toegepast.

Kern
Ruimingen
Kockengen
1
Maarssen
12
Tienhoven
1
Totaal
14

waarvan woningen

waarvan lokalen

1
8
0
9

0
4
1
4

Aantal planten
195
8558
0
8753

Tabel 2 aantal hennepkwekerijen ontmanteld in 2017
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Openbare orde en crisisbeheersing

Openbare orde
In een dynamische samenleving veranderen zaken snel, ook op het gebied van (on)veiligheid. In de
Veiligheidseffectrapportage kunnen niet alle ontwikkelingen aan de orde komen. Continu wordt de
afweging gemaakt welke inzet op welk gebied moet worden toegepast. Hierin spelen de beschikbare
middelen, de doorlooptijd, het gewenste kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het bestuur en de
samenleving een belangrijke rol.
Regelmatig doen zich zowel zichtbare en mediagevoelige, als minder zichtbare veiligheidsincidenten
voor die veel aandacht, middelen en capaciteit kunnen vragen. Het uitgangspunt daarbij is dergelijke
incidenten snel onder controle krijgen en zoveel mogelijk voorkomen dat deze escaleren. Hierbij is het
van belang toe te zien op het verloop van het straf- dan wel het zorgtraject, alle mogelijkheden te
benutten om herhaling of escalatie te voorkomen en intensief contact te onderhouden met alle
betrokkenen, belanghebbenden en partners.
Cameratoezicht
Ook in 2017 is het cameratoezicht in de gemeente geëvalueerd. De sectiecamera’s in het
horecagebied en het winkelcentrum Bisonspoor worden gehandhaafd. De camera in Zwanenkamp is
in 2017 aangesloten op het regionaal cameratoezicht. Dit heeft als voordeel dat de camera live wordt
uitgekeken op vrijdag en zaterdagavond.
Gemeente Utrecht heeft een pilot gedraaid met flexibel cameratoezicht. De resultaten zijn eind 2017
geëvalueerd. In 2018 wordt gekeken of dit voor Stichtse Vecht een goede oplossing is voor de camera
in Antilopespoor.
De business cases Kerkbrink en het Stationsgebied zijn in 2017 bestuurlijk afgehandeld en
goedgekeurd. Er is een start gemaakt met het aanleggen van het cameratoezicht in het stationsgebied
Breukelen en deze is begin 2018 gerealiseerd. Voor de Kerkbrink is begin 2018 een start gemaakt
met de aanleg van de camera’s.

Brandweer en brandveiligheid
De brandweerorganisatie in de gemeente Stichtse Vecht is regionaal georganiseerd bij de
Veiligheidsregio Utrecht. Met de komst van de Wet Veiligheidsregio’s in 2010 is elke gemeente bij wet
verplicht om bij te dragen aan een verlengd lokaal bestuur, waar de brandweer, meldkamer en risico& crisisbeheersing voor de gehele regio worden ondergebracht.

Brandweerrepressie
In 2017 is de brandweer in Stichtse Vecht 96 keer uitgerukt voor een melding met de classificatie
brand. Ten opzichte van 2016 is dit een daling van 15 uitrukken.
Opvallend is het aantal uitrukken voor reanimatie. De Veiligheidsregio Utrecht is gestart met een pilot
AED. Dit houdt in dat de brandweer gealarmeerd wordt bij meldingen waarbij sprake is van een
reanimatie. In 2017 is de brandweer in Stichtse Vecht 41 keer uitgerukt voor een dergelijke melding.
De pilot wordt in 2018 voortgezet. Deze categorie is niet opgenomen in het overzicht ‘Uitrukken
Brandweer’, omdat er nog geen vergelijkingscijfers beschikbaar zijn.
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Repressieve huisvesting
Brandweerpost Tienhoven
In juni hebben de gemeenten De Bilt en Stichtse Vecht een overeenkomst gesloten waarin de intentie
is vastgelegd om naar de mogelijkheden te kijken voor de samenvoeging van de brandweerposten
Tienhoven en Westbroek. Op dit moment voldoen beide brandweerposten niet volledig aan de
technische en functionele eisen en toe aan vervangende nieuwbouw. Hiertoe wordt in 2018 een
projectplan opgesteld.
Brandweerpost Nieuwer ter Aa
In 2017 is de businesscase voor de brandweerpost Nieuwer ter Aa opgestart. De brandweerpost
voldoet niet aan de functionele en technische eisen. De oplossing hiervoor wordt hoogstwaarschijnlijk
gevonden in vervangende nieuwbouw. In 2018 worden verschillende varianten verder uitgewerkt.
Brandweerpost Nigtevecht
Voor de brandweerpost Nigtevecht geldt dat wordt bezien of de huidige locatie nog volstaat. Ook deze
locatie voldoet niet aan de functionele eisen. In samenwerking met de brandweerpost en de VRU
wordt gekeken naar een alternatieve locatie. De verwachting is dat hier in 2018 meer duidelijkheid
over komt.
Risicobeheersing
Realisatie brandveiligheidsadviezen
De planning en realisatie van activiteiten wordt jaarlijks besproken tussen de VRU en de gemeente.
Daar waar door de gemeente advies is gevraagd, heeft de VRU tijdig het advies geleverd. Ten
opzichte van 2016 is het aantal adviezen voor bouw en gebruik licht gestegen. Dit is het gevolg van
een toename van het aantal adviesaanvragen van de gemeente. Het aantal adviezen evenementen is
daarentegen afgenomen ten opzichte van 2016.
Realisatie brandveiligheidstoezicht
Er is een lichte toename op het aantal controles bouw en gebruik. Het aantal controles op
evenementen is licht afgenomen. Over het geheel genomen is het aantal controles nagenoeg gelijk
gebleven.
Stimulerende preventie
Stimulerende preventie richt zich op het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn van inwoners en
instellingen zodat zij beter brandgevaarlijke situaties signaleren en mogelijk brand kunnen voorkomen.
In 2017 zijn volgens planning de volgende gemeente specifieke activiteiten uitgevoerd:
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Roadshow met virtual reality op de weekmarkt in Breukelen op 18-8-2017
Roadshow met virtual reality op de jaarmarkt in Kockengen op 9-9-2017
Voorlichting gegeven op brandweerpost Maarssen aan ouders van kleine kinderen van
dagopvang Kind & Coo
Voorlichting gegeven op de Veiligheidsbuurttent (Vreeland en Maarssen): 2
Voorlichting voor VVE Troelstrastraat
Voorlichting voor georganiseerd door Gemeente en Welzijn Stichtse Vecht (Endelhovenlaan
1)
Aantal scholen schatkistles: 20

Crisisbeheersing & VRU
Samen met de VRU is er aandacht geweest voor opleiding-, trainings- en oefenactiviteiten voor
betrokken crisisfunctionarissen. Diverse trainingen zijn bijgewoond en opleidingen zijn gevolgd. Al
deze activiteiten zijn zo vorm gegeven dat deze direct toepasbaar zijn in de praktijk. In het kader van
waterveiligheid is er een start gemaakt met het opzetten van een grootschalige oefening met de
HDSR en het AGV. Deze oefening wordt hoogstwaarschijnlijk in het najaar van 2018 gehouden.
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Financiën
Het begrotingsprogramma Veiligheid bood in 2017 de dekking voor de uitvoering van het
veiligheidsbeleid. Binnen dit programma is € 3.951.333,- beschikbaar gesteld voor crisisbeheersing en
integrale veiligheid, exclusief het budget voor de interne doorbelasting De grootste lasten in 2017 zijn
voortgevloeid uit de verplichtingen aan de gemeenschappelijke regeling van de VRU. Het overige deel
(€ 468.497, -) is voor rekening gekomen van de post Integrale Veiligheid.
De structurele uitgaven aan regiovoorzieningen zoals het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie,
RIEC, Veiligheidshuis Utrecht en Burgernet hebben onderdeel gevormd van het budget Integrale
Veiligheid. Daarnaast is ook cameratoezicht een structurele uitgavenpost geweest. In 2017 is er een
budget van € 43.000,- overgeheveld van het Integraal Veiligheidsbudget naar Cameratoezicht. Dit om
de structurele kosten voor het cameratoezicht in het Stationsgebied Breukelen te kunnen bekostigen.
Een Integraal Veiligheidsbudget van € 150.000,- is flexibel ingezet om uitvoering te geven aan het
veiligheidsbeleid om de in het IVP 2016 - 2018 vastgestelde doelstellingen te halen. Dit budget is
onder meer gebruikt voor cameratoezicht op hotspotlocaties, preventiecampagnes, aanpak van
jongerenoverlast, projectondersteuning op het Integraal Veiligheidsplan, aanpak van Ondermijning en
een bijdrage aan buurtbemiddeling.

Integraal Veiligheidsbudget € 150.000
Buurtbemiddeling
Restant/calamiteiten
Jongerenoverlast
Cameratoezicht
Preventie
Incidentmanagement
Overig
Projectondersteuning IVP
Ondermijning

Dit budget is ook ingezet voor bijzondere acties en controles wanneer de situatie daarom vroeg. Het
budget van € 15.000,- voor preventiecampagnes is onder andere aangewend voor het gebruik van
tekstkarren, foldermateriaal voor preventieve acties rondom de jaarwisseling, woninginbraken,
fietsendiefstallen en autokraken. Daarnaast is dit budget ook gebruikt om verschillende vormen van
burgerparticipatie te faciliteren.
Voor meer specifieke financiële gegevens verwijzen wij u naar de Jaarrekening 2017.
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