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Aan de gemeenteraad 
 
Voorgesteld Besluit 
 
 
1. De Veiligheidseffect Rapportage 2012 voor kennisgeving aannemen. 
2. De geprioriteerde veiligheidsthema’s uit het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 ongewijzigd te laten 

in 2013. 
 
 
Samenvatting 
 
 
In 2012 is het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 (IVP) door uw raad vastgesteld. Als onderdeel van de 
beleidscyclus van het IVP wordt jaarlijks over de resultaten gerapporteerd aan uw raad via een 
Veiligheidseffect Rapportage. Uw raad heeft jaarlijks op basis van de Veiligheidseffect Rapportage de 
mogelijkheid de vastgestelde prioriteiten en doelstellingen bij te stellen.  
 
In 2012 daalde het totaal aantal misdrijven met 12% ten opzichte van 2011. Hiermee behoort Stichtse 
Vecht tot de top-3 gemeenten die ten opzichte van 2011 een daling van 10% of meer hebben 
gerealiseerd. 
 
Het aantal woninginbraken daalde met 7%. Er is stevig ingezet op preventie en het stimuleren van 
participatie op dit thema. Daarnaast is ingezet  op repressie, opsporing, toezicht en een dadergerichte 
aanpak.  
 
Gemeentebreed werd minder jeugdoverlast gemeld. Er is in 2012 geïnvesteerd in een sluitende 
jeugdaanpak met maatregelen gericht op de openbare ruimte, de groep en het individu.  
Met diverse interventies is ingezet op woonoverlast- of probleemsituaties in gezinssituaties. Voorbeelden 
van deze interventies zijn schuldhulpverlening, buurtbemiddeling en zorgtrajecten op maat. 
Buurtbemiddeling kwam vaker in actie en bij het Meldpunt Zorg en Overlast werd meer gemeld.  
 
Ten aanzien van de aanpak tegen georganiseerde criminaliteit werd samengewerkt met het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC), is  geharmoniseerd BIBOB-beleid vastgesteld en zijn de in 
Stichtse Vecht actieve woningbouwcorporaties aangesloten op het hennepconvenant.  
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Naast de aanpak op de veiligheidsthema’s is specifiek ingezet op de gebiedsgerichte aanpak, participatie 
en zelfredzaamheid. In de pilot Zwanenkamp resulteerde de aanpak in een daling van het aantal 
woninginbraken en meldingen van jeugdoverlast. Het aantal deelnemers aan Burgernet en 
buurtsignaleringsteams is toegenomen. De zelfredzaamheid werd verbeterd door het bieden van gericht 
handelingsperspectief.  
 
Er is voortgang geboekt en er 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 nu geprioriteerde veiligheidsthema’s noodzakelijk. 
 
 
 
 
Bijlage 
- Veiligheidseffect Rapportage 2012 
 
 
 
 
Doel 
De 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. 
 
In de Veiligheidseffect Rapportage wordt gerapporteerd over de aanpak en resultaten op de vier door uw 
raad unaniem geprioriteerde thema’s: woninginbraken, jeugdoverlast en –criminaliteit, woonoverlast en   
probleemgezinnen en georganiseerde criminaliteit. Daarnaast wordt gerapporteerd over de geleverde 
inspanningen op de overige veiligheidthema’s. De aanvullende gebiedsgerichte inzet maakt 
vanzelfsprekend onderdeel uit van de Veiligheidseffect Rapportage. 
 
Geadviseerd wordt de Veiligheidseffect Rapportage 2012 voor kennisgeving aan te nemen. Uw raad heeft 
jaarlijks op basis van de Veiligheidseffect Rapportage de mogelijkheid de vastgestelde prioriteiten en 
doelstellingen bij te stellen. Op basis van de Veiligheidseffect Rapportage 2012 wordt geadviseerd de 
gestelde prioriteiten en doelstellingen voor 2013 ongewijzigd te laten. 
 
Argumenten 
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 2011. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van de voortgang en aanpak op de geprioriteerde thema’s zoals 
opgenomen in de Veiligheidseffect Rapportage. 
 
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.  
 
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 
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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. 
 
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.  
 
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.  
 
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.  
 
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. 
Vervolg 
Begin 2014 wordt de Veiligheidseffect Rapportage 2013 aangeboden aan uw raad. 
 
Financiële paragraaf 
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.  
 
 
12 maart 2013 
Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 
 
Gemeentesecretaris   Burgemeester 
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