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Voorwoord  
 
Het is ons menens met veiligheid. Hoewel we een veilige gemeente zijn, heeft Stichtse Vecht hoge 
ambities op het gebied van veiligheid.  
In het unaniem door uw raad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan, zijn de ambities uitgewerkt in een 
programmatische aanpak om de veiligheid in onze gemeente verder te verbeteren. Het accent lag op 
de aanpak van woninginbraak, een delict met grote impact op de slachtoffers, naast de aanpak van 
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit, woonoverlast en georganiseerde criminaliteit.  
In deze rapportage legt het college van B&W verantwoording aan u af over de effectieve aanpak en 
bereikte resultaten in 2012. 
 
Kenmerkend voor Stichtse Vecht is de bereidheid van inwoners om de veiligheid en leefbaarheid in 
hun woonomgeving te helpen bevorderen. Denk aan het groeiende aantal Burgernetdeelnemers - 
inmiddels bijna 4.300 - en de uitbreiding van het aantal buurtsignaleringsteams met drie extra teams in 
Stichtse Vecht.  
 
Er is breed maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor de gekozen prioriteiten en de aanpak 
daarvan. Dat draagvlak is nodig. Want het is onze overtuiging dat je veiligheidsproblematiek alleen 
effectief kunt aanpakken door integraal, lokaal en regionaal samen te werken. Niet alleen met 
professionals, zoals politie, Openbaar Ministerie, hulpverleningsinstanties en woningcorporaties, maar 
juist ook met inwoners en ondernemers. Vandaar ook ons motto ‘Samen werken aan veiligheid’. 
Daarmee gaan we ook in 2013 verder. 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders,  
Burgemeester M.M. Van ’t Veld  
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1 Inleiding 
 
1.1 Integraal Veiligheidsplan 2012 - 2015 
Stichtse Vecht is een veilige gemeente. Tegelijk hebben de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders hoge ambities als het gaat om het verder verbeteren van veiligheid. In 
het unaniem door de gemeenteraad vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2012 - 2015 staan de 
prioriteiten voor Stichtse Vecht als het gaat om veiligheid. De gemeente investeert deze jaren extra in 
de programmatische aanpak van de veiligheidsthema’s woninginbraak, jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit, woonoverlast en georganiseerde criminaliteit.  
 
Deze Veiligheidseffect Rapportage 2012 geeft de stand van zaken van de uitvoering van het Integraal 
Veiligheidsplan 2012 - 2015 (IVP). Deze rapportage maakt deel uit van de beleidscyclus. 
 
 
1.1.1 Uitgangspunten IVP 2012 - 2015  
Veiligheidsthema’s verschillen per wijk of kern. Naast de gemeentebrede aanpak is daarom altijd 
sprake van gebiedsgericht maatwerk. Het doel is om de veiligheidssituatie – samen met de 
wijkbewoners - effectief en integraal te verbeteren. Dus: precisiewerk leveren in die gebieden waar dat 
nodig is.  
Voor het effectief aanpakken van veiligheidsthema’s is participatie en samenwerking met de 
ketenpartners onontbeerlijk. Lokale en regionale professionals zoals politie, gemeente, 
gezinscoaches, buurtbemiddeling en woningcorporaties, werken samen om te komen tot 
samenhangende aanpak van veiligheidsproblematiek. Ook inwoners en ondernemers leveren een 
belangrijke bijdrage aan de  veiligheid in de eigen woon- of werkomgeving.  
 
 
1.1.2 Prioriteiten 
In het IVP zijn de volgende thema’s als prioriteit benoemd: 
• Woninginbraken; 
• Jeugdoverlast en -criminaliteit; 
• Woonoverlast en probleemgezinnen; 
• Georganiseerde criminaliteit. 
De andere veiligheidsthema’s worden gefaseerd aangepakt. Tussentijdse accentverschuivingen zijn 
naar aanleiding van deze Veiligheidseffect Rapportage mogelijk. 
 
In 2012 is inzet gepleegd op alle vier de prioriteiten. Het accent lag, zoals door de gemeenteraad 
vastgesteld, op de aanpak van woninginbraak, jeugdoverlast en – criminaliteit en woonoverlast en 
probleemgezinnen. 
Uiteraard is daarnaast ingezet op problemen en gebieden waar op dat moment een krachtige aanpak 
nodig was. Samen met de veiligheidspartners steekt de gemeente veel  energie in preventie. Dat wil 
zeggen: het vroegtijdig signaleren van problemen en hier direct op reageren. Zo worden onrust en 
dreigingen zoveel mogelijk tegen gehouden. 
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1.2 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft het veiligheidsbeeld van 2012 weer op basis van de criminaliteitscijfers van 2012. 
Hoofdstuk 3 geeft per prioriteit een samenvatting van de ingezette acties en de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen.  
Hoofdstuk 4 rapporteert per prioriteit over de resultaten en de aanpak die hieraan ten grondslag ligt.  
Hoofdstuk 5 gaat in op de aanpak en resultaten van de overige veiligheidsthema’s. 
Deze Veiligheidseffect Rapportage wordt afgesloten met een korte verantwoording betreffende de 
besteding van het veiligheidsbudgetten in 2012.  
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2 Veiligheidsbeeld 
 
Stichtse Vecht had in 2012 een totale daling van het aantal misdrijven van 12% ten opzichte van 
2011. Deze daling is sterker dan de gemiddelde daling in de regio Utrecht en deze daling is te zien bij 
alle delictsoorten. Hiermee behoort Stichtse Vecht tot de top-3 gemeenten die een daling van 10% of 
meer hebben gerealiseerd in het totaal aantal delicten van 2012 ten opzichte van 20111.  
 

 
De vermindering van het totale aantal misdrijven komt door de daling van 18% op het aantal 
autokraken en een daling van 16% op het aantal fietsendiefstallen. Door het zichtbaar aanwezig zijn 
met buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s), politiesurveillanten en wijkagenten en snelle acties 
uit te voeren daar waar hotspots (dreigen te) ontstaan, wordt bewustwording gecreëerd en crimineel 
gedrag ontmoedigd.  
 
Ook het aantal (pogingen tot) woninginbraken is gedaald over het gehele jaar 2012. De sterke stijging 
in de eerste vier maanden van 2012 is weggevallen door de daarop volgende daling. Opvallend is dat 
het aantal pogingen gestegen is en het aantal gerealiseerde inbraken is gedaald. In 2012 had de 
aanpak van woninginbraken prioriteit. Door extra inzet op onder meer voorlichting en preventie is 
handelingsperspectief geboden en de zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers bevorderd. Ook 
extra surveillance, repressie en opsporing, gecombineerd met een persoonsgebonden aanpak draagt 
bij aan de daling van de criminaliteit in Stichtse Vecht. 
  

                                                      
1 Bron: Veiligheidsbeeld Regio Utrecht, derde (4-maands) voortgangsrapportage, jaarplan 2012, Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en Eenheidsstaf politie Midden-Nederland. 
  
 
Pag. 6:     Veiligheidseffect  Rapportage 2012 – Brede aanpak en samenwerking – februari 2013 
 
 



Het onderstaande overzicht geeft het veiligheidsbeeld weer aan de hand van de criminaliteitscijfers2 
over de afgelopen drie jaar. 
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Totaal misdrijven 3943 3730 3290 – 12% – 5% – 7% – 12% – 16%

autokraken 502 455 374 – 18% – 7% – 19% – 52% + 33%

fietsdiefstal 272 197 166 – 16% – 8% + 13% – 27% – 27%

vernielingen 495 411 399 – 3% – 10% – 6% + 4% – 5%

woninginbraken 474 597 557 – 7% + 5% + 47% – 10% – 37%

...waarvan pogingen 158 193 206 + 7% + 13% + 55% + 83% – 39%

...waarvan geslaagd 316 404 351 – 13% + 1% + 43% – 30% – 36%

geweld: totaal 352 296 273 – 8% – 7% – 9% – 8% – 6%

...waarvan zeden 26 20 19 – 5% – 4% – 38% + 125% – 38%

...waarvan openlijk tegen persoon 18 19 15 – 21% – 17% + 40% – 57% – 29%

...waarvan bedreiging 110 83 80 – 4% – 2% + 17% – 20% 0%

...waarvan mishandeling 168 142 139 – 2% – 8% – 14% + 8% + 4%

...waarvan st raat roof 10 15 8 – 47% – 17% + 33% – 80% – 57%

...waarvan overvallen 5 5 3 – 40% – 20% – 100% + 100%

...waarvan overig geweld 15 12 9 – 25% 0% – 33% – 33% 0%

huiselijk geweld totaal 102 86 82 – 5% – 1% + 4% + 19% – 24%

bedrijfsinbraken 77 79 69 – 13% – 5% – 26% – 12% + 11%

winkeldiefstal 56 62 54 – 13% 0% 0% + 18% – 39%
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2 Bron: Veiligheidsbeeld Regio Utrecht, derde (4-maands) voortgangsrapportage, jaarplan 2012, Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie Midden-Nederland en Eenheidsstaf politie Midden-Nederland.  
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3 Samenvatting op thema 
 
In het Integraal Veiligheidsplan 2012 - 2015 zijn de onderstaande prioriteiten met bijbehorende 
doelstellingen bepaald. 
 
• Woninginbraken:  

Het aantal geregistreerde aangiften van woninginbraken bij de politie in de gemeente Stichtse 
Vecht is in 2015 verminderd met 40% ten opzichte van 2010.  

• Jeugdoverlast en -criminaliteit:  
Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte 
van 2010 en het percentage inwoners dat aangeeft vaak overlast van jeugd te ervaren 
(Veiligheidsmonitor 2011) in 2015 reduceren tot 10%.  

• Woonoverlast en probleemgezinnen:  
De ervaren sociale overlast in de gemeente in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte van 2010. 
Daarnaast het aantal politiemeldingen van burenruzie in 2015 terugbrengen met 20% ten opzichte 
van 2010. 

• Georganiseerde criminaliteit:  
Wij zetten een lokale structuur op voor zowel een repressieve als preventieve integrale aanpak 
van georganiseerde criminaliteit en behandelen tot 2015 vier cases (aanpak op basis van 
signalen).  

 
 
3.1 Woninginbraken 
De daling van het aantal woninginbraken die zichtbaar werd in mei heeft doorgezet. Ten opzichte van 
2011 is een daling gerealiseerd van 7%. Opvallend is dat het aandeel inbraakpogingen is gestegen 
met 7%. Dat kan er op wijzen dat meer inwoners preventieve maatregelen nemen waardoor inbrekers 
niet binnen komen en inwoners meer alert zijn op verdachte situaties.  
Er is stevig ingezet op preventie door de inzet van diverse communicatiemiddelen en het stimuleren 
van participatie op dit thema. Ook de  inzet van politie op repressie, opsporing, toezicht en een 
persoonsgebonden aanpak werpt zijn vruchten af. De gekozen aanpak lijkt effect te sorteren, maar 
een samenhangende aanpak met veiligheidspartners blijft nodig. Het is aan te bevelen ook in 2013 
prioriteit te geven aan het thema woninginbraken zodat deze totaal aanpak voortgezet kan worden.  
 
 
3.2 Jeugdoverlast en –criminaliteit 
In 2012 is het aantal meldingen van jeugdoverlast een nulmeting. Door een ontwikkeling in het  
politiesysteem kunnen de cijfers niet worden vergeleken met voorgaande jaren. Politie en 
jongerenwerk hebben het beeld  dat het gemeentebreed vrij rustig is geweest op straat, op een aantal 
plaatsen na, waar dit aangepakt wordt. Ditzelfde beeld wordt gezien in de resultaten van veelal jeugd 
gerelateerde strafbare feiten zoals mishandeling, uitgaansgeweld, vernieling en openlijk geweld. 
Er is in 2012 geïnvesteerd in de sluitende jeugdaanpak met maatregelen gericht op de openbare 
ruimte, de groep en het individu. Het handhaven van deze prioriteit in 2013 is te adviseren om de 
doorontwikkeling af te ronden en de nieuwe werkwijze te borgen in de betrokken organisaties. 
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3.3 Woonoverlast en probleemgezinnen 
Met interventies zoals schuldhulpverlening, buurtbemiddeling en zorgtrajecten op maat zijn reeds 
diverse probleemsituaties opgelost. Buurtbemiddeling kwam in 2012, mede door uitbreiding naar 
overige gebieden in Stichtse Vecht, vaker in actie dan in 2011. Door betere bekendheid met het 
Meldpunt Zorg en Overlast werd hier door de ketenpartners meer gemeld. Veelal konden cases vanuit 
het veld worden opgepakt. In enkele gevallen is een casemanagementtraject ingezet. Geconcludeerd 
wordt dat ten behoeve van vroegsignalering een meldpunt nodig blijft waar zowel professionals als 
buurtbewoners hun zorgen kunnen melden en waar via contractuele afspraken met het zorgnetwerk 
direct kan worden doorgepakt. Blijvende aandacht in 2013 is nodig om in samenspraak met het 
netwerk, duidelijke kaders vast te stellen, scherp te blijven op adequate monitoring en inzetafspraken 
te maken.  
 
 
3.4 Georganiseerde criminaliteit 
In 2012 lag, conform de afspraken, meer de nadruk op de overige drie prioriteiten van het IVP. Toch 
zijn er vorderingen geboekt op deze prioriteit. Een eerste casus is via het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC) geleid. Ook is er een geharmoniseerd BIBOB-beleid vastgesteld en zijn de 
woningbouwcorporaties aangesloten op het hennepconvenant. Geadviseerd wordt in 2013 het thema 
georganiseerde criminaliteit als prioriteit te handhaven en nadrukkelijker op te pakken, onder meer 
door middel van een publiekscampagne over de risico’s van hennepteelt.  
 
 
3.5 Gebiedsgerichte aanpak, participatie en zelfredzaamheid 
Naast de aanpak op de veiligheidsthema’s is specifiek ingezet op de gebiedsgerichte aanpak. Daar 
waar hotspots (dreigen te) ontstaan wordt met gerichte, snelle acties gepoogd het veiligheidsprobleem 
in de kiem te smoren. In de pilot Zwanenkamp resulteerde de aanpak in een daling van het aantal 
woninginbraken en meldingen van jeugdoverlast.  
Participatie in de aanpak van veiligheid is gestimuleerd door onder meer het faciliteren van 
buurtsignaleringsteams en de deelname aan Burgernet. Bij de aanpak van de diverse 
veiligheidsthema’s is waar mogelijk aandacht besteed aan het gericht bieden van 
handelingsperspectief naar onze inwoners en ondernemers. Hierdoor wordt de zelfredzaamheid 
verbeterd.  
 
 
3.6 Aanbevelingen prioriteiten 2013 
De criminaliteitcijfers van 2012 geven geen aanleiding tot accentverschuivingen. Op alle prioriteiten is 
voortgang geboekt en zijn successen behaald. De goede weg is ingeslagen met de juiste middelen. 
Om de successen structureel vast te houden en verder uit te breiden blijft verhoogde inzet op de 
geprioriteerde veiligheidsthema’s noodzakelijk. Gelet op deze Veiligheidseffect Rapportage over het 
jaar 2012 wordt geadviseerd de gestelde prioriteiten te handhaven voor 2013.  
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4 Aanpak en resultaten op prioriteit 
 
4.1 Woninginbraken 
Doelstelling IVP 
Het aantal geregistreerde aangiften van woninginbraken in de gemeente Stichtse Vecht is in 2015 
verminderd met 40% ten opzichte van 2010. In 2010 werden 466 woninginbraken gepleegd, in 2015 
dient dit aantal conform de doelstelling terug gebracht te zijn tot 280 woninginbraken of minder.   
 
Resultaten 2012 
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Ten opzichte van 2011 vond een daling van 7% plaats op het aantal woninginbraken. Opvallend is dat 
het aantal pogingen tot woninginbraak is gestegen met 7% en het aantal ‘geslaagde’ woninginbraken 
is gedaald met 13%. Door de gerichte preventieadviezen en extra alertheid zijn inwoners in staat de 
juiste maatregelen te treffen om een inbraak te bemoeilijken. 
 
De voorgenomen aanpak  
• Fysieke maatregelen; 
• Gebiedsoffensief; 
• Persoonsgerichte aanpak; 
• Regionale samenwerking. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012 
De aanpak tegen woninginbraken is gericht op zowel preventie en bewustwording van inwoners als op 
het opsporen en aanpakken van daders.  
 
De preventiecampagne is gestart met de Veiligheidskrant welke huis-aan-huis verspreid is in Stichtse 
Vecht. Hierin is onder meer aandacht besteed aan het voorkomen van woninginbraken. In 2012 zijn in 
diverse kernen tien voorlichtingsbijeenkomsten tegen woninginbraken georganiseerd. Op deze 
avonden vertelde een ex-inbreker over zijn ervaringen en gaf gerichte tips aan inwoners om de kans 
op een woninginbraak te verkleinen. Ook de politie, de woningbouwcorporaties en twee PKVW-
erkende bedrijven waren aanwezig om vragen te beantwoorden en adviezen te geven. In totaal zijn 
deze avonden door bijna 300 inwoners bezocht.  
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In de regionale ‘Week tegen woninginbraak’ zijn door gemeente en politie diverse acties uitgevoerd. 
De politie legde het accent op extra surveillances, zowel zichtbaar door middel van controles en 
voetjesacties als ‘onzichtbaar’. De gemeente heeft de nadruk gelegd op preventie en heeft 
verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals driehoeksborden, persberichten en een 

alerteringsactie onder Burgernetdeelnemers. Ook 
werd in Breukelen een wijkschouw gehouden onder 
begeleiding van een ex-inbreker. In samenwerking 
met inwoners en de politie is een clinic ‘observeren 
en signalementen onthouden’ georganiseerd voor de 
leden van buurtsignaleringsteams. In een aantal 
wijken en kernen werden op verzoek van de 
bewonersgroepen extra bijeenkomsten of clinics 
georganiseerd, onder andere bij de 
startbijeenkomsten van signaleringsteams in 
Maarssen-dorp en Breukelen Midden.  
 
In oktober is gestart met het sturen van 
waarschuwingsbrieven. Na een woninginbraak 
ontvangen inwoners in de nabije omgeving een brief 
met daarin de wijze waarop is ingebroken en tips wat 
zij zelf kunnen doen om een soortgelijke inbraak te 
voorkomen. Hiermee krijgen inwoners een 
handelingsperspectief op maat.  

 
Het voor- en najaar stonden in het teken van het donkere dagen offensief, voor zowel de gemeente 
als de politie. Hierbij is ingezet op extra surveillance, ook door middel van mobiele camera’s, en 
voorlichting. Voor de feestdagen heeft een alerteringsactie via Burgernet plaatsgevonden en zijn 
inwoners door middel van een flyeractie en communicatieberichten gewezen op het risico van een 
woninginbraak tijdens de feestdagen. De politie heeft ingezet op extra surveillance in het kader van 
een ‘Stille Nacht’. 
 
De (vermoedelijke) daders van woninginbraken krijgen een persoonsgerichte aanpak. Ook vanuit de 
politie is hier extra aandacht voor. Deze aanpak maakt onderdeel uit van de integrale jeugdaanpak. 
 
Conclusie 
De daling van het aantal woninginbraken vanaf  mei heeft doorgezet. Ten opzichte van 2011 is een 
daling van 7% gerealiseerd. Opvallend is dat het aantal pogingen is gestegen met 7%. Dat kan er op 
wijzen dat meer inwoners preventieve maatregelen nemen waardoor inbrekers niet binnen komen en 
zij extra alert zijn op verdachte situaties. Ook de inzet van politie op repressie, opsporing en toezicht 
en een persoonsgebonden aanpak werpt zijn vruchten af. De gekozen aanpak lijkt effect te sorteren, 
maar een samenhangende aanpak met veiligheidspartners blijft nodig. Het is aan te bevelen ook in 
2013 prioriteit te geven aan het thema woninginbraken zodat deze totaal aanpak voortgezet kan 
worden.  
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4.2 Jeugdoverlast en –criminaliteit 
Doelstelling IVP 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast bij de politie in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte van 
2010 en het percentage inwoners dat aangeeft vaak overlast van jeugd te ervaren (Veiligheidsmonitor 
2011) in 2015 reduceren tot 10%.In 2010 was er sprake van 410 meldingen jeugdoverlast bij de 
meldkamer van de politie, in 2015 dient dit aantal gereduceerd te zijn tot 328 meldingen of minder. 
Van de inwoners gaf 48% in 2010 aan dat jeugdoverlast vaak voor komt, in 2015 dient dat maximaal 
10% te zijn. 
 
Resultaten 2012 
 2010 2011 2012 
Meldingen 
meldkamer politie 
Utrecht jeugdoverlast 

410 niet bekend 382* 

*Eind 2011 is de registratie van jeugdoverlast bij de meldkamer sterk verbeterd. Daardoor is het niet mogelijk om 

de gegevens van 2012 te vergelijken met de periode voor januari 2012. 
 
 2010 2011 2012 
Aantal Halt 
verwijzingen 

69 42 51 

 
De voorgenomen aanpak  
• Openbare ruimte en voorzieningen; 
• Preventie; 
• Integrale jeugdaanpak. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012 
Voor de aanpak van jeugdoverlast en –criminaliteit is nauw samengewerkt met jongerenwerk, politie 
en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De jeugdgroepen in de gemeente zijn in samenwerking 
met jongerenwerk en politie in beeld gebracht. Er wordt in de aanpak onderscheid gemaakt tussen 
overlastgevende en criminele jeugdgroepen. Voor elke groep is een eigen pakket van maatregelen 
afgesproken en uitgevoerd. Maatwerk is bij de jeugdaanpak belangrijk. 
 
De maatregelen waren zowel gericht op de openbare ruimte, het individu als op de groep als geheel.  
Er is samen met politie en jongerenwerk ingezet op actuele overlastmeldingen. In veel gevallen zijn 
groepsgerichte en domeingerichte maatregelen genomen, om de overlast die een groep veroorzaakt 
te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van flexibel cameratoezicht in Antilopespoor en 
Zwanenkamp. Daarnaast is ook op individueel niveau aandacht geweest voor risicojongeren, 
onafhankelijk van hun aandeel in de jeugdgroep. De inzet is erop gericht om vroegtijdig in te grijpen, 
voordat een jongere ontspoort. De samenwerking met het CJG is hierin heel erg belangrijk 
 
Alle leden van de criminele groepen en hun ouders hebben in 2012 een brief ontvangen dat zij als 
onderdeel van een jeugdgroep zijn geïdentificeerd en dat dit niet zonder gevolgen is. De kopstukken 
uit deze groepen hebben inmiddels een persoonsgebonden traject toegewezen gekregen.   
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De inzet is daar waar nodig repressief, echter ook bedoeld om in gesprek te gaan met de jongeren, 
hen bewust te maken van de gevolgen van normafwijkend gedrag, maar ook de helpende hand te 
bieden als ondersteuning gewenst is. Om hier op een laagdrempelige wijze uitvoering aan te geven, 
zijn naast het reguliere jongerenwerk eind 2012 straathoekwerkers ingezet die contact gemaakt 
hebben met de jeugd op straat en hen waar nodig ondersteund hebben in samenwerking met het 
jongerenwerk. 
 
In 2012 is een verbetertraject gestart dat de jeugdaanpak sluitend moet maken. In 2013 wordt de 
rapportage met aanbevelingen opgeleverd en zullen de verbeterpunten geïmplementeerd worden.  
 
Conclusie 
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2012 een nulmeting; door een ontwikkeling in het  
politiesysteem kunnen de cijfers niet vergeleken worden met voorgaande jaren. Politie en 
jongerenwerk hebben het beeld  dat het gemeentebreed vrij rustig is geweest op straat, op een aantal 
plaatsen na, waar dit aangepakt wordt. Ditzelfde beeld wordt gezien in de resultaten van veelal jeugd 
gerelateerde strafbare feiten zoals mishandeling, uitgaansgeweld, vernieling en openlijk geweld. 
Er is in 2012 geïnvesteerd in de sluitende jeugdaanpak met maatregelen gericht op de openbare 
ruimte, de groep en het individu. Het handhaven van deze prioriteit in 2013 is te adviseren om de 
doorontwikkeling af te ronden en de nieuwe werkwijze te borgen in de betrokken organisaties.  
 
 

4.3 Woonoverlast en probleemgezinnen  
Doelstelling IVP 
De ervaren sociale overlast in de gemeente in 2015 terugdringen met 20% ten opzichte van 2010. Uit 
de Veiligheidsmonitor 2010 blijkt dat 25% van de ondervraagden wel eens overlast ondervindt, dit 
dient in 2015 gedaald te zijn met 5%. Het aantal politiemeldingen van burenruzie in 2015 
terugbrengen met 20% ten opzichte van 2010. In 2010 waren er 183 meldingen bij de politie van 
burenruzie, het doel is dit aantal meldingen in 2015 terug te brengen naar maximaal 146. 
 
Resultaten 2012 
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De meldingen bij het Meldpunt Zorg en Overlast kwamen met name vanuit de politie (27%), gemeente 
en woningcorporatie (beiden 21%) en de inwoners zelf (12%). Door professionals uit het veld werd 32 
keer een beroep gedaan op een consult vanuit het Meldpunt, ten opzichte van 22 keer in 2011. In 
25% van de gevallen betrof het een melding betreffende een psychosociaal probleem. In andere 
gevallen speelden er andere problemen, zoals psychiatrie, verslaving en financiële problematiek. 
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De beoogde doelstelling met betrekking tot het aantal meldingen bij de politie van overlast en 
burenruzie is behaald. De meldingen die werden geregistreerd in 2012 kwamen met name uit 
Maarssen (79), Breukelen (12), Kockengen en Loenen aan de Vecht (6).  
Buurtbemiddeling ontving de aanmeldingen met name van politie (24) en woningcorporaties (16).  
 
De voorgenomen aanpak 
• Preventie en vroegsignalering; 
• Bemiddeling; 
• Repressie en zorg; 
• Aansluiting lokaal netwerk met het Veiligheidshuis. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012 
 
In het jaar 2012 lag de focus enerzijds op het direct oppakken van overlastmeldingen en anderzijds op 
het krijgen van inzicht in de huidige situatie en werkwijze. Het doel is een solide basis te leggen voor:  
• Vroegtijdige signalering in de gebieden van Stichtse Vecht; 
• Snelle preventieve dan wel repressieve interventies op maat; 
• Adequate en gebiedsgerichte monitoring. 
 
Sinds juni 2012 zijn inwoners en zorginstanties via diverse communicatietrajecten, zoals via de 
Veiligheidskrant 2012 en contacten met bewonersgroepen, geattendeerd op hun rol in signaleren en 
melden van zorgwekkende situaties in hun omgeving.  
 
In de aanpak van overlast kan in een vroegtijdig stadium vaak worden volstaan met buurtbemiddeling 
of maatschappelijk werk. Waar sprake is van langdurige en/of meervoudige problematiek of 
zorgmijdend gedrag wordt in een casusoverleg met de diverse veiligheids- en zorgpartners een 
passende aanpak samengesteld. Naast de gemeente, politie en woningcorporaties maken onder meer 
GGD, Careyn en bemoeizorg-instanties onderdeel uit van dit overleg. In situaties waar de 
problematiek raakvlakken heeft met psychiatrie wordt de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ) bij de aanpak betrokken. 
 
Parallel aan de uitvoering op casusniveau startte eind augustus een onderzoek. De huidige aanpak en 
wensen van onze netwerkpartners zijn daarbij in kaart zijn gebracht. Dit resulteerde eind oktober in 
een advies voor een verbetertraject voor de werkwijze en de organisatiestructuur. In december is de 
nieuwe werkwijze in de praktijk van start gegaan in de vorm van gebiedsgerichte behandeling van de 
casuïstiek. Politie, woningbouwcorporaties en zorgpartners waaronder GGD, het meldpunt Zorg en 
Overlast en Altrecht zijn hierin belangrijke partners. Conform het advies is tegelijkertijd gestart met de 
borging, de privacyconvenanten en de nieuwe werkwijze van onderzoek naar nieuwe vormen van 
zelfredzaamheid in het sociale domein. Onderdeel van het beleid wordt de mogelijkheid om in Stichtse 
Vecht multidisciplinaire issues op te schalen en met het Veiligheidshuis betrokken partners te 
bundelen. Zo worden deze cases snel en adequaat integraal aangepakt. Ook de inzet van 
aanvullende instrumenten op de reguliere hulpverlening, denk aan gezinscoaching, buurtbemiddeling 
en schuldhulpverlening, is onderdeel van dit traject. Bij wijze van proef is dit  jaar een 
casemanagementtraject ingezet op complexe multidisciplinaire cases.  
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In 2012 hebben de grote woningbouwcorporaties in Stichtse Vecht besloten om structureel financieel 
bij te dragen aan het in stand houden van buurtbemiddeling. Lokale politie en woningbouwcorporaties 
weten het Meldpunt Zorg en Overlast beter te vinden, wat ook terug te zien is in het aantal meldingen 
en consulten. Het Meldpunt dient om vroegtijdig zorgwekkende (overlast)situaties te signaleren en 
vroegtijdig te kunnen interveniëren door de aangemelde casus direct te beleggen bij de betreffende 
netwerkpartners binnen het convenant.  
 
Conclusie 
Met interventies op maat zijn reeds diverse probleemsituaties opgelost. Buurtbemiddeling kwam in 
2012, mede door uitbreiding naar overige gebieden in Stichtse Vecht, vaker in actie dan in 2011. Ook 
bij het Meldpunt Zorg en Overlast kwamen meer meldingen binnen van ketenpartners door betere 
bekendheid met het Meldpunt. Veelal konden cases vanuit het veld worden opgepakt. In enkele 
gevallen is een casemanagementtraject ingezet. Geconcludeerd wordt dat ten behoeve van 
vroegsignalering een meldpunt nodig blijft waar zowel professionals als buurtbewoners hun zorgen 
kunnen melden en waar via contractuele afspraken met het zorgnetwerk direct kan worden 
doorgepakt. Blijvende aandacht in 2013 is nodig om in samenspraak met het netwerk, duidelijke 
kaders vast te stellen, scherp te blijven op adequate monitoring en inzetafspraken te maken.  
 
 

4.4 Georganiseerde criminaliteit 
Doelstelling IVP 
Wij zetten een lokale structuur op voor zowel een repressieve als preventieve integrale aanpak van 
georganiseerde criminaliteit en behandelen tot 2015 vier cases (aanpak op basis van signalen). 
 
Resultaten 2012 
• Twaalf ontmantelingen van hennepkwekerijen; 
• Eén casus via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) geleid. 
 
De voorgenomen aanpak  
• Hennepconvenant; 
• BIBOB-toets; 
• Structuur en registratie. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012 
In de eerste helft van 2012 zijn de vijf in Stichtse Vecht werkzame woningbouwcorporaties 
aangesloten bij het Hennepconvenant. Bij het aantreffen van een hennepkwekerij in een huurwoning 
wordt door de woningbouwcorporatie in beginsel overgegaan tot contractbeëindiging. Door de 
gemeente wordt onder meer gekeken of er sprake was van een uitkering. Zo wordt door alle 
contractpartners opgetreden waar mogelijk om hennepteelt integraal aan te pakken en te 
ontmoedigen. In 2012 hebben er twaalf ontmantelingen van hennepkwekerijen plaatsgevonden 
verspreid over de gemeente.       
 
Het geharmoniseerde BIBOB-beleid is in de tweede helft van 2012 vastgesteld. Op basis van dit 
beleid kunnen BIBOB-toetsen plaatsvinden. Dit is tot op heden nog niet gebeurd omdat hier geen 
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aanleiding toe was. In 2013 zal een start gemaakt worden met de doorlichting van de horeca 
gerelateerd aan de invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet.    
 
Een eerste casus is via het RIEC geleid. Naar aanleiding van het RIEC-rapport heeft er een integrale 
controle plaatsgevonden waar ook de belastingdienst en de brandweer een aandeel in hadden. Op 
basis van de uitkomsten is een handhavingstraject ingezet. 
 
Conclusie 
In 2012 lag, conform de afspraken, meer de nadruk op de overige drie prioriteiten van het IVP dan op 
georganiseerde criminaliteit. Geadviseerd wordt in 2013 het thema georganiseerde criminaliteit als 
prioriteit te handhaven en nadrukkelijker op te pakken, onder meer door middel van een 
publiekscampagne over de risico’s van hennepteelt.  
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5 Aanpak en resultaten op overige thema’s 
 
5.1 Veilige woon- en leefomgeving 
 
 
5.1.1 Sociale veiligheid 
 
De voorgenomen aanpak  
• Voorkomen en aanpakken huiselijk geweld; 
• Cameratoezicht. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
In 2012 is door de burgemeester vijf keer een huisverbod opgelegd bij huiselijk geweld. Het aantal 
aangiften van huiselijk geweld is in 2012 met 5% gedaald ten opzichte van 2011. 
 
Stichtse Vecht volgt de regionale ontwikkelingen met betrekking tot cameratoezicht nauwgezet. Eind 
2012 is besloten op dit moment niet aan te sluiten bij de regionale toezichtcentrale in Utrecht, maar 
het cameratoezicht lokaal voort te zetten. Wel wordt bij de vervanging van het camerasysteem 
rekening gehouden met eventuele aansluiting bij de regionale toezichtcentrale op een later moment. 
De vervanging van het camerasysteem vindt naar verwachting plaats in de eerste helft van 2013. 
Daarnaast wordt in de eerste helft van 2013 de Visie op cameratoezicht opgeleverd. 
 
 
5.1.2 Fysieke kwaliteit 
 
De voorgenomen aanpak  
• Schoon, heel en veilig; 
• Signalering. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
In maart 2012 hebben diverse bewonersgroepen deelgenomen aan de landelijke Opschoondag om de 
gemeente nog schoner te maken. Ook zijn er bij de treinstations zowel door de Nederlandse 
Spoorwegen als de gemeente periodiek weesfietsen verwijderd om verloedering tegen te gaan. Voor 
de jaarwisseling is op diverse plekken preventief straatmeubilair verwijderd en zijn containers 
afgedicht om schade door vuurwerk te voorkomen. Bewonersgroepen en buurtsignaleringsteams is 
gevraagd om vernielingen in de buitenruimte, onder meer door vuurwerk, direct door te geven aan de 
gemeente zodat hierop direct actie kan worden ondernomen. In een aantal gevallen is schade 
verhaald op de daders.  
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5.1.3 Volumecriminaliteit 
 
De voorgenomen aanpak  
• Preventie; 
• Handhaving en toezicht; 
• Hotspot benadering. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Op de website van Stichtse Vecht staan preventietips die handelingsperspectief bieden voor diverse 
veiligheidsthema’s. Er is gebiedsgericht extra aandacht besteed aan de veiligheidsthema’s. Zo heeft 
er onder meer een preventieactie plaatsgevonden samen met de lokale ondernemers in Loenen aan 
de Vecht na een serie autokraken.  

Gemeentelijke boa’s hebben in 2012, in 
samenwerking met politiesurveillanten 
en wijkagenten, op diverse locaties 
preventieacties gehouden. Zo werd bij 
het stationsgebied in Breukelen geflyerd 
om autobezitters erop te wijzen de buit 
uit hun auto te halen en het gebied zo 
minder aantrekkelijk te maken voor 
gelegenheidsdieven.  
 
Er zijn, in samenspraak met politie, OM 
en omgeving, flexibel in te zetten 

camera’s geplaatst op hotspots. In 2013 volgen nieuwe afwegingen voor de inzet van flexibel 
cameratoezicht. 
 
In Zwanenkamp werd samen met contactpersonen in de buurt breed ingezet op bevordering van 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. Onder meer met extra inzet van politie, tijdelijk cameratoezicht en 
preventie daalde het aantal meldingen jeugdoverlast en  woninginbraken. 
 
Resultaten 2012: 
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De volumecriminaliteit is de afgelopen jaren sterk gedaald. De bovenstaande grafiek laat de 
ontwikkeling van het aantal aangiften van de veelvoorkomende criminaliteit zien in de afgelopen jaren. 
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Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2012 gehalveerd ten opzichte van 2011 en het aantal 
aangiften van (poging tot) woninginbraak is in 2012 met 20% gedaald ten opzichte van 2011.    
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5.1.4 Onveiligheidsgevoelens – participatie 
 
De voorgenomen aanpak:  
• Participatie van inwoners; 
• Zichtbaar toezicht. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012: 
Sinds 2011 is het voor elke inwoner van Stichtse Vecht mogelijk om deelnemer te worden van 
Burgernet. In oktober 2012 heeft een regionale wervingscampagne voor Burgernet plaatsgevonden 
wat tot ruim 200 nieuwe aanmeldingen heeft geleid. Op 31 december 2012 zijn 4.273 enthousiaste 
inwoners lid van Burgernet. In 2012 hebben zij 43 meldingen van Burgernet ontvangen, waaronder 
ook enkele preventieve waarschuwingsberichten over woninginbraak. In één geval heeft de politie 

direct naar aanleiding van een tip 
van een Burgernetdeelnemer een 
bejaarde vrouw gevonden. 
 
In 2012 zijn politiesurveillanten, 
boa’s, jongerenwerkers en 
straathoekwerk (jongerenwerk 
plus) ingezet om te investeren in 
contact met inwoners en jongeren 
op straat. Daarnaast is de start 
van nieuwe buurtsignalerings-
teams gestimuleerd. Dit 
resulteerde in drie nieuwe teams, 
te weten Boomstede & 

Bloemstede, Maarssen-dorp en Breukelen Midden. In totaal zijn er op dit moment zeven 
buurtsignaleringsteams actief en vijf buurtpreventieams. Alle signaleringsteams zijn in 2012 door de 
gemeente voorzien van een basisuitrusting. 
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Bewonersgroepen zijn gedurende het jaar betrokken bij veiligheidscampagnes. Op verzoek hebben zij 
persberichten over onder meer de preventie van woninginbraken en het werven van 
Burgernetdeelnemers overgenomen op hun websites en in hun nieuwsbrieven.  
Wijkagenten zijn aanwezig geweest bij vergaderingen van bewonersgroepen voor het onderwerp 
veiligheid in de eigen wijk. 
 
 
5.1.5 Verkeersveiligheid 
 
De voorgenomen aanpak 
• Gebiedsgerichte aanpak; 
• Verkeersveiligheid rondom scholen; 
• Controles; 
• Brommers op de rijbaan. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Verkeersonderwerpen zijn per gebied geïnventariseerd. Deze inventarisatie betrof veelal kleinschalige 
problemen welke direct zijn opgepakt. Per wijk vond er een inventarisatie plaats om de plaatsing van 
verkeersborden te optimaliseren en de wijk veiliger te maken. De uitkomsten van deze inventarisatie 
worden opgenomen in de integrale verkeersvisie welke in 2013 wordt aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Na de schoolzones in Maarssen is een eerste schoolzone aangelegd in Loenen. Tevens zijn enkele 
schoollocaties middels het plaatsen van borden, het verwijderen van begroeiing of het duidelijker 
zichtbaar maken van belijning verbeterd. Verdere acties worden opgenomen in de integrale 
verkeersvisie welke in 2013 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
De politiesurveillanten controleerden regelmatig op verkeersveiligheid rond scholen. Hierbij zijn 
gevaarlijke en onoverzichtelijke situaties bij basisscholen aangepakt. Ook hielden zij regelmatig 
scootercontroles met als doel de scooteroverlast te verminderen. 
 
Het onderzoek naar brommers op de rijbaan maakt deel uit van de beleidsnota langzaam verkeer 
welke onderdeel uitmaakt van de integrale verkeersvisie. De beleidsnota langzaam verkeer wordt in 
2014 aangeboden aan de gemeenteraad. 
 
 
5.2 Bedrijvigheid en veiligheid 
 
5.2.1 Veilige winkel- en horecagebieden 
De voorgenomen aanpak 
• Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO); 
• Gericht toezicht; 
• Integrale horecacontroles; 
• Contact versterken met lokale horeca. 
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Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Na het behalen van de eerste ster voor het KVO in 2010, zijn de afgelopen twee jaar diverse acties 
uitgevoerd in het kader van leefbaarheid en veiligheid in en rondom winkelcentrum Bisonspoor. Zo zijn 
diverse fysieke aanpassingen gedaan zoals het plaatsen van extra verlichting en is gestart met een 
collectief winkelverbod. Deze acties zijn in samenwerking tussen gemeente, winkeliers, eigenaar, 
politie en brandweer tot stand gekomen. Ook de komende jaren zal voor het behoud van het keurmerk 
doorlopend aandacht zijn voor veiligheid in het gebied. Het aantal winkeldiefstallen in Stichtse Vecht is 
in 2012 ten opzichte van 2011 gedaald met 13% naar 54 aangiftes. 
De politiesurveillanten zijn in 2012 wekelijks op de uitgaansavonden ingezet tijdens de openbare orde 
diensten. Met camera’s is tevens toezicht gehouden in het winkel- en uitgaansgebied van Maarssen-
dorp en Bisonspoor. Op basis van politie-informatie betreffende overtredingen van onder meer de 
sluitingstijden heeft de horeca in Maarssen-dorp een brief ontvangen om hen te wijzen op de 
geldende wet- en regelgeving. Op basis van politie-informatie zijn in twee gevallen maatregelen 
opgelegd aan horecaondernemers die zich niet aan de regels hielden. 
 
In 2012 is door gemeente en politie een gezamenlijke kennismakingsronde gemaakt langs de 
horecagelegenheden in het centrum van Breukelen en Loenen aan de Vecht. Dit met als doel de 
horecaondernemers te wijzen op de bestaande afspraken over onder meer veiligheid en 
sluitingstijden. Er is in 2012 gestart met de implementatie van de invoering van de nieuwe Drank- en 
horecawet in Stichtse Vecht. Een onderdeel hiervan was de harmonisatie van het bestaande 
horecabeleid. In 2013 wordt nieuw integraal horecabeleid opgesteld op basis waarvan gestart wordt 
met integrale horecacontroles.  
 
 
5.2.2 Veiligheid bij evenementen en toerisme 
 
De voorgenomen aanpak  
• Maatwerk grootschalige evenementen en toerisme; 
• Evenementenbeleid. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Bij de vergunningverlening voor onder meer de grootschalige evenementen heeft een gedegen 
voorbereiding plaatsgevonden ter voorkoming van veiligheidsproblemen dan wel overlast voor de 
omgeving. Gemeente en hulpdiensten trekken hierin samen op met de organisatoren. Te denken valt 
aan Ultrasonic, kickboksevenementen en een jongerenfeest tijdens de jaarwisseling. Maar ook voor 
de spontane toeloop van vele inwoners en toeristen om te schaatsen en te zwemmen of bij signalen 
van feesten zonder vergunning.  
De gemeente heeft ook in 2012 de integrale aanpak rondom de jaarwisseling gecoördineerd met de 
hulpdiensten met als doel de jaarwisseling voor iedereen een feest te houden en de overlast en 
schade zoveel mogelijk te beperken. 
 
Medio 2012 is het ‘Uitvoeringsbeleid evenementen’ vastgesteld waarin het onderdeel veiligheid 
nadrukkelijker is verankerd.  
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5.2.3 Veiligheid op bedrijventerreinen 
 
De voorgenomen aanpak 
• Proactie externe- en sociale veiligheid; 
• Signalering. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
De bedrijfscontactfunctionaris heeft periodiek overleg met de Ondernemersvereniging Stichtse Vecht. 
In 2012 werden 20 bedrijfsbezoeken afgelegd. Dit heeft tot op heden geen aanleiding gegeven tot het 
inzetten van gerichte acties op het gebied van veiligheid. Het aantal bedrijfsinbraken in Stichtse Vecht 
is in 2012 ten opzichte van 2011 gedaald met 13% naar 69 aangiftes. 
 
 
5.3 Jeugd en veiligheid 
 
5.3.1 Alcohol en drugsgebruik 
 
De voorgenomen aanpak 
• Nuchter Verstand 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
In het kader van het project Nuchter Verstand is in 2012 samen met onder meer politie, jongerenwerk 
en GGD geïnvesteerd in het terugdringen van (overmatig) alcoholgebruik onder jongeren. Er is een 
mysteryshop onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is zicht ontstaan op alcoholverstrekking bij horeca, 
detailhandel en verenigingen. Deze informatie wordt betrokken bij de implementatie van de nieuwe 
Drank- en Horecawet in 2013. Tevens is er een peer-to-peer project opgezet dat tot op heden 
resulteerde in een eerste peer-groep van zeven jongeren in Stichtse Vecht. Onder andere is samen 
met deze groep voorlichting gegeven op diverse scholen en in jongerencentra binnen Stichtse Vecht. 
 
5.3.2 Veiligheid in en rondom scholen 
 

De voorgenomen aanpak  
• Preventielessen. 
 
Uitgevoerde activiteiten en 
resultaten 2012 
Halt heeft in 2012 op het 
basisonderwijs preventielessen 
verzorgd waarbij onder meer aandacht 
is besteed aan (digi)pesten. In totaal 
zijn 131 lessen gegeven. De Halt-
lessen worden door docenten als zeer 
zinvol en preventief ervaren op de 
basisscholen in Stichtse Vecht. 
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5.4 Fysieke veiligheid 
 
5.4.1 Brandveiligheid 
 
De voorgenomen aanpak:  
• Voldoen aan de wettelijke normen; 
• Preventie en participatie; 
• Opzetten nieuw handhavingsbeleid. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012: 
In 2012 is het Handhavingsbeleid 2012-2014 vastgesteld door de gemeenteraad. Deze wordt 
uitgewerkt in het jaarlijks Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Conform het HUP 2012 heeft de 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) risicogericht toezicht gehouden. Over het HUP wordt afzonderlijk aan 
de gemeenteraad gerapporteerd. 
 
In het kader van het project Brandveilig Leven zijn periodiek brandpreventietips geplaatst op de 
gemeentelijke website en op de gemeentepagina. Daarnaast zijn er tabletop oefeningen 
georganiseerd voor de zorginstellingen om de interne organisatie beter voor te bereiden op 
calamiteiten. 
 
In de brandpreventieweek is er specifiek aandacht geweest voor de brandveiligheid op middelbare 
scholen door middel van gerichte voorlichting en oefeningen op het gebied van ontruimen. Ook 
zorginstellingen zijn in 2012 op dezelfde wijze voorgelicht. Deze werkwijze wordt in 2013 voortgezet. 
In de brandpreventieweek zijn daarnaast, in samenwerking met de Brandwondenstichting, ongeveer 
25 vrijwilligers uit de gemeente getraind in het ophangen van rookmelders en het verhogen van het 
bewustzijn op het gebied van brandveiligheid bij ouderen.  
 
 
5.4.2 Externe veiligheid 
 
De voorgenomen aanpak:  
• Voorbereiding; 
• Toezicht en handhaving; 
• Risicocommunicatie. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Het concept rampbestrijdingsplan Gulf Oil is in november 2012 vastgesteld door het algemeen bestuur 
van de VRU. 
 
In 2012 is een vervolg gegeven aan de veiligheidsketen brede aanpak (preventie-preparatie-
repressie) van de risico’s van acht bedrijven en instellingen in de gemeente. In 2013 worden de 
incidentscenario’s voor deze bedrijven en instellingen nader uitgewerkt zodat de interne organisatie, 
gemeente en de VRU nog beter voorbereid zijn bij eventuele calamiteiten. 
In de gemeente zijn er in het kader van het HUP integrale controles met de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht uitgevoerd in complexe/risicovolle industrie, bedrijven en jachthavens. 
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In 2012 is in de regio Utrecht de zogenaamde ’Visie op risicocommunicatie‘ opgesteld. Aan de hand 
van deze visie geeft de VRU de risicocommunicatie in de regio vorm. In het kader van het project 
“Brandveilig leven” is een groot aantal acties uitgevoerd om mensen bewust te maken van wat ze zelf 
kunnen doen om brand te voorkomen. Tijdens het EK voetbal is de horeca bezocht om hen voor te 
lichten over brandveiligheid en versieringen. Op dit moment zijn enthousiaste brandweervrijwilligers 
opgeleid om voorlichting te geven over brandpreventie. Al een aantal jaar worden inwoners 
geïnformeerd over de risico’s in onze gemeente via de provinciale risicokaart. Op de gemeentepagina 
kunnen inwoners informatie hierover terugvinden, inclusief een handelingsperspectief. Periodiek wordt 
hierover bovendien een bericht geplaatst op de gemeentelijke website en de gemeentepagina. 
 
 
5.4.3 Voorbereiding op rampbestrijding 
 
De voorgenomen aanpak 
• Eisen crisisbeheersingsorganisatie; 
• Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2012 
Op 21 juni 2012 zijn de interne draaiboeken ten behoeve van de crisisbeheersingsorganisatie 
vastgesteld. Dit betekent dat voor alle gemeentelijke processen de werkwijze is vastgelegd en 

functionarissen zijn toegewezen aan 
de processen. Stichtse Vecht is 
regionaal actief betrokken, 
bijvoorbeeld bij de doorontwikkeling 
van de gemeentelijke processen. 
 
In 2012 zijn in samenwerking met de 
VRU de benodigde functionarissen 
opgeleid, getraind en zijn voor alle 
gemeentelijke processen en het 
beleidsteam oefeningen 
georganiseerd.  
 

 
5.5 Integriteit en veiligheid 
 
5.5.1 Polarisatie en radicalisering 
 
De voorgenomen aanpak 
• Signaleren en reageren waar mogelijk door middel van een regionale aanpak. 
 
Uitgevoerde activiteiten 2012 
Inwoners hebben de mogelijkheid om discriminatie te melden bij het meldpunt Art. 1 Midden 
Nederland. 
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Resultaten 2012 
Bij het meldpunt Art. 1 Midden Nederland zijn in 2012 vijftien meldingen binnen gekomen. In zeven 
van de gevallen betreft het een klacht van een inwoner over een voorval in onze eigen gemeente en in 
zes gevallen over een voorval in een andere gemeente. In twee gevallen gaat het om een klacht van 
een inwoner uit een andere gemeente over een voorval in Stichtse Vecht. Art. 1 Midden Nederland 
zorgt tevens voor de klachtbehandeling.  
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6 Budgetten 
 
Voor de realisatie van de in deze rapportage genoemde effecten is gebruik gemaakt van alle 
veiligheidsbudgetten. De extra middelen die in 2012 zijn vrijgemaakt hebben een aanvullende inzet 
mogelijk gemaakt. Deze extra middelen zijn in 2012 aangewend voor met name gebiedsgerichte 
acties, zoals omschreven in deze rapportage. Denk hierbij aan de inzet van mobiele camera’s, 
straathoekwerkers, persoongebonden hulptrajecten, het organiseren van 
inbraakpreventiebijeenkomsten en het onderzoek en doorontwikkelingstraject ten behoeve van de 
versterking van de aanpak van woonoverlast en jeugdoverlast.  
 
De verantwoording van het budget vindt plaats in de jaarrekening 2012. 



Gemeente Stichtse Vecht
Postbus 1212
3600 BE  Maarssen
0346 25 40 00

www.stichtsevecht.nl
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