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Voorwoord 
 
Voor u ligt de Veiligheidseffect Rapportage 2013, het jaarlijkse rapport waarmee de resultaten van de 
veiligheidsaanpak in Stichtse Vecht bekend worden gemaakt.  
 
Het College heeft lokale veiligheid als aandachtspunt benoemd en in het Integraal Veiligheidsplan zijn 
de prioriteiten vastgesteld. Voor een intensieve aanpak van deze prioriteiten (te weten 
woninginbraken, jeugdoverlast, woonoverlast en criminele samenwerkingsverbanden) zijn budgetten 
voor de uitvoering beschikbaar gesteld. Met name om preventie- en samenwerkingsprojecten te 
faciliteren en persoonsgebonden trajecten te kunnen financieren. 
 
Er zijn de afgelopen periode aantoonbare resultaten geboekt die te danken zijn aan de investeringen, 
het contextgebonden handelen en het leveren van maatwerk. De cijfers tonen aan dat wij bij de 
veiligste gemeenten van de regio behoren en dat de criminaliteit bij ons fors daalt. Ook op de 
geprioriteerde thema’s. Onze ambitie is hoog en er ligt een doelstelling om in de top vijf van de meest 
veilige gemeenten van de regio te komen. Met trots kan ik u melden dat dit in veel opzichten is gelukt. 
 
Ter illustratie is in hoofdstuk 2 van deze rapportage onze positie weergegeven ten opzichte van de 
veiligheid in vergelijkbare gemeenten binnen de politieregio Midden Nederland. Deze is 
samengevoegd uit de voormalige regio’s Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.  
 
Mijn ambitie is de ingeslagen weg ook de komende periode voort te zetten. Laten wij graag uitbouwen 
wat wij tot nu toe met elkaar hebben neergezet en daarmee Stichtse Vecht nog veiliger maken voor 
inwoners, bedrijven en bezoekers.  
 
In veel opzichten staan ons nog uitdagende jaren te wachten. Vormen van snelle en harde criminaliteit 
- de zogeheten high impact crimes - duiken plotseling op. Bijvoorbeeld autobranden, overvallen en 
ramkraken. Woninginbraken komen nog te vaak voor en ook maatschappelijke veiligheid (jeugd- en 
woonoverlast, huiselijk geweld) blijft voortdurend onze aandacht vragen. 
   
Het blijft dus belangrijk te investeren in samenwerking met inwoners, in signaleringsteams, in 
netwerken zoals WAAKS en Burgernet, maar ook in expertise bij alle bij veiligheid betrokken 
professionals. Alleen zo kunnen we criminaliteit slagvaardig bestrijden of voorkomen. Daarenboven 
hebben we te maken met decentralisatie van taken van het Rijk en reorganisaties bij de Nationale 
Politie en het Openbaar Ministerie. Dit geeft ons een extra uitdaging om de aanpak efficiënt te maken.  
 
Wij kunnen tevreden zijn met de ontwikkeling van de veiligheid in Stichtse Vecht en ik ben trots op de 
resultaten die wij tot nu met elkaar, hebben geboekt. Het motto ‘door meer samenwerking extra kracht’ 
heeft gewerkt en om die reden wil ik de weg die is ingeslagen vervolgen om Stichtse Vecht veilig te 
houden. Samen met veiligheidsprofessionals, bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
instellingen. Met de beschikbare budgetten voor veiligheid was het mogelijk om meer te doen en 
vooral meer met elkaar te doen. Maar het kan nog beter en Stichtse Vecht verdient dat ook!  
 
 
De burgemeester van Stichtse Vecht, 
 
Mevrouw drs. M. M. van ’t Veld  
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1 Samenvatting op de thema’s 
 
De doelstellingen in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 zijn erop gericht om in 2015 zowel 
objectief als gevoelsmatig verbetering aan te brengen ten aanzien van de prioriteiten. Hieronder leest 
u samengevat de activiteiten en resultaten van de aanpak tot nu toe. In hoofdstuk 3 wordt nader 
ingegaan op feiten en details van de aanpak ten aanzien van de prioriteiten. In hoofdstuk 4 leest u 
over de aanpak en resultaten ten aanzien van de overige veiligheidsthema’s.  
 
1.1 Woninginbraken 
Het aantal woninginbraken is dit jaar sterk teruggebracht met 31% ten opzichte van 2012. Het 
resultaat is mede te danken aan de gebiedsgerichte aanpak en de focus op preventie. Dit in 
combinatie met verscherpt toezicht en adequaat optreden na meldingen van verdachte situaties. Ook 
de leden van buurtsignaleringsteams en Waaksdeelnemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd 
aan deze daling. Het percentage geslaagde woninginbraken is het afgelopen jaar ten opzichte van het 
aantal niet-geslaagde pogingen verder afgenomen. Dit kan er op wijzen dat inwoners meer alert zijn 
en de woning beter beveiligen. 
 
Om de gestelde doelstelling in 2015 te behalen, namelijk het aantal geregistreerde aangiften van 
woninginbraak in de gemeente Stichtse Vecht in 2015 met 40% verminderd te hebben, is aan te 
bevelen de huidige aanpak in 2014 voort te zetten. 
 
1.2 Jeugdoverlast en –criminaliteit 
Dit jaar lag de nadruk op een persoonsgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jongeren in 
de gemeente. Daarnaast is geïnvesteerd op versterking van de aanpak gericht op de groepsdynamiek 
en op de omgeving van overlastlocaties.  
 
Zo werden fysieke aanpassingen gedaan rondom overlastlocaties en werden activiteiten gestart om 
positieve gedragsverandering teweeg te brengen. Buurtsignaleringsteams en wijkcommissies zijn 
nauw betrokken bij de aanpak. Op enkele locaties werden omwonenden vooral gestimuleerd overlast 
te melden. Het aantal overlastmeldingen is dan ook niet gedaald ten opzichte van 2012. Evenwel 
signaleren politie en jongerenwerkers een rustiger straatbeeld in 2013. Door persoonlijke 
huisbezoeken te brengen aan overlastgevende jongeren en hun ouders of verzorgers is een eerste 
stap gezet tot een aanpak die meer gericht is op het individu en het gezin. Doel is om samen met 
ouders en jongeren plannen te maken gericht op het stoppen van overlastgevend gedrag en hulp te 
bieden waar dit nodig is. Deze persoonsgerichte aanpak is ook toegepast voor risicojongeren en 
kopstukken van criminele jeugdgroepen. Waar nodig zijn specialistische hulptrajecten ingezet om 
jongeren of gezinnen op weg te helpen naar een betere toekomst.  
 
Door vroegtijdig te signaleren en consequent te blijven inzetten op het voorkomen van overlastgevend 
en crimineel gedrag en het verder aanscherpen van de werkwijze is er vertrouwen dat het 
veroorzaken van overlast en het plegen van criminele feiten door jongeren zal dalen. 
 
1.3 Woonoverlast  
Sociale overlast kan onder meer leiden tot veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in wijken en duidt 
in voorkomende gevallen op achterliggende problematiek bij personen of binnen gezinnen. Samen 
met een breed scala aan zorg- en veiligheidspartners is resultaatgericht gewerkt om oplossingen te 
vinden in gecompliceerde overlastsituaties en tegelijkertijd toe te werken naar een meer solide en 
efficiënte werkwijze. Het gezamenlijke doel van de partners is om maximale inspanning te leveren op 
het vroegtijdig signaleren en melden van problematiek en met elkaar te investeren in het opheffen van 
overlast- of probleemsituaties door het bieden van zorg op maat. In complexe zaken vormde het 
casuïstiekoverleg Woonoverlast, onder regie van een gemeentelijk coördinator, hiervoor het platform. 
In andere situaties zijn deze laagdrempelig via Buurtzorg jong of buurtbemiddeling opgelost. In enkele 
complexe of zorgwekkende zaken is opgeschaald naar het lokaal casuïstiekoverleg Woonoverlast dan 
wel naar specifieke Veldtafels met het Veiligheidshuis. Onder strakke regie en met maximale inzet van 
onze zorg- en veiligheidpartners is ingezet op het stoppen van overlast, het normaliseren van 
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(dreigende) probleemsituaties en waar nodig met ondersteuning toewerken naar structurele 
oplossingen. 
 
De politie ontving dit jaar beduidend minder meldingen van escalerende burenruzies. Partners en 
inwoners leken de weg naar het Meldpunt Zorg en Overlast en buurtbemiddeling steeds beter te 
vinden. Hierdoor konden problemen binnen gezinnen of rondom notoire overlastgevers in een 
vroegtijdig stadium worden aangepakt.  
 
Geconcludeerd wordt dat de huidige verbeterde werkwijze effect sorteert. Er is blijvend aandacht 
nodig voor borging van de werkwijze in convenanten en voor doorontwikkeling van de aanpak. 
Hierdoor is onderverminderde investering op de bekendheid van het Meldpunt, buurtbemiddeling, 
maar ook het inzetten van flexibele hulptrajecten op maat essentieel. 
 
1.4 Georganiseerde criminaliteit 
Context en doel 
Georganiseerde criminaliteit laat zich moeilijk definiëren. Een aantal kenmerken van georganiseerde 
criminaliteit is echter herkenbaar en ook te benoemen. Zo is er sprake van groepen die zich primair 
richten op illegaal gewin. De georganiseerde criminaliteit maakt vrijwel altijd gebruik van plaatselijke 
infrastructuren en faciliteiten om het illegaal gewin te bereiken. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de horeca of 
de recreatieve sector. Dat geldt op dit moment in het bijzonder voor hennepteelt, arbeidsuitbuiting en 
mensenhandel. Een ander kenmerk van georganiseerde criminaliteit is dat de groepen goed in staat 
zijn zich op effectieve wijze af te schermen. Het gevolg van het laatste kenmerk is dat georganiseerde 
criminaliteit vaak onzichtbaar is. Uitgangspunt in het Integraal Veiligheidsbeleid is dat georganiseerde 
criminaliteit zoveel mogelijk moet worden aangepakt en ondermijnd. Van belang is hierbij dat er meer 
bewustwording en herkenning van georganiseerde criminaliteit is bij gemeente, inwoners en partners. 
Hiertoe moet, zoals ook ten doel is gesteld in het IVP Stichtse Vecht, eerst een effectieve signalering, 
overleg- en informatiestructuur worden opgezet met een focus op resultaat.  
Dit was in 2013 het voornaamste doel. Uiteraard zijn ook de nodige resultaten geboekt.  
 
Aanpak en partners 
Een effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit vraagt om een aanpak op lokaal en 
regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten op preventieve en 
bestuurlijke handhavende maatregelen. De aanpak van georganiseerde criminaliteit is een 
verantwoordelijkheid van alle bij de aanpak betrokken partners. De gemeente heeft samen met 
andere partners een belangrijke rol in de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. 
Binnen de bestuurlijke aanpak zijn diverse instrumenten te onderscheiden. Een belangrijke 
ontwikkeling is de totstandkoming van een landelijk dekkend netwerk van Regionale Informatie en 
Expertise Centra (RIEC). De RIEC’s zijn informatieknooppunten waar gesignaleerde criminele 
activiteiten kunnen worden gedeeld met diverse partners. Aangesloten gemeenten kunnen over 
situaties waar vermoedens zijn van criminele activiteiten gevraagd en ongevraagd advies krijgen. 
Aan het RIEC ligt een convenant ten grondslag dat tot doel heeft de informatieverstrekking en -
uitwisseling in het kader van de geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad in Midden 
Nederland mogelijk te maken. Hierdoor heeft het RIEC Midden Nederland de beschikking over 
gegevens van de decentrale convenantpartners in het samenwerkingsverband die noodzakelijk zijn 
voor een gezamenlijke aanpak van de georganiseerde misdaad. Stichtse Vecht is sinds 2011 
convenantpartner van het RIEC.  
 
1.5 Prioriteiten 2014  
Op alle veiligheidsthema’s is vooruitgang geboekt en de doelstellingen voor 2013 zijn behaald. Echter 
er is meer nodig om ook de einddoelstellingen te halen die zijn gesteld in het Integraal Veiligheidsplan 
2012-2015. Het College heeft daarom besloten de huidige aanpak voort te zetten en de extra inzet op 
de prioriteiten te continueren in 2014.  
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2 Veiligheidsbeeld 
 
Algemeen 
In 2013 is het aantal misdrijven in Stichtse Vecht met 11% gedaald ten opzichte van 2012. Dit 
resultaat is met name teweeggebracht door de daling van het aantal woninginbraken (31%) en geweld 
(23%). Ter illustratie onze positie ten opzichte van de veiligheid in vergelijkbare gemeenten binnen de 
politieregio Midden Nederland. Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van het aantal misdrijven per 
1000 inwoners.  
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Thema’s 

 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2013 met 31% gedaald ten opzichte van 2012. 
Met name de eerste vier maanden (47%) en de laatste vier maanden (26%) vertoonden een 
daling. Regionaal is het aantal woninginbraken met 9% gedaald ten opzichte van 2012. 

 Geweld: Het aantal geweldsmisdrijven is in 2013 met 23% gedaald. Opvallend is de daling van het 
aantal mishandelingen (29%).  

 Jeugd: Het aantal meldingen jongerenoverlast is in 2013 gestegen ten opzichte van 2012 (3%). In 
tegenstelling tot het regionaal beeld, waarin het aantal meldingen afgenomen is (14%).  

 Volumecriminaliteit: Zowel autokraak, fietsdiefstal als vernielingen is vertoonden dalingen met 
respectievelijk 1%, 8% en 15%.  
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woninginbraak: pogingen 193 206 162 – 21% – 4% – 39% + 5% – 11%
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3 Aanpak en resultaten per prioriteit 
 
3.1 Woninginbraken 
 
Doelstelling IVP 
Het aantal geregistreerde aangiften in de gemeente Stichtse Vecht is in 2015 verminderd met 40% ten 
opzichte van 2010. In 2010 werden 474 woninginbraken gepleegd, in 2015 dient dit aantal conform de 
doelstelling teruggebracht te zijn tot 285 woninginbraken of minder. 
 
Resultaten 2013 
 

 
  

Het aantal woninginbraken in de gemeente Stichtse Vecht is sterk gedaald. Ten opzichte van 2012 
vond een daling plaats van 31%. Werden er in 2012 nog 557 aangiften gedaan van (poging tot) 
woninginbraak, in 2013 nam de politie 382 aangiften op. Het percentage geslaagde woninginbraken is 
het afgelopen jaar ten opzichte van het aantal niet-geslaagde pogingen verder afgenomen.  
 
De voorgenomen aanpak 
 Fysieke maatregelen; 
 Gebiedsoffensief; 
 Persoonsgerichte aanpak; 
 Regionale samenwerking; 
 Burgerparticipatie; 
 Preventiemaatregelen. 
 
Uitgevoerde activiteiten 
De aanpak tegen woninginbraken is gericht op zowel preventie van inbraken en bewustwording van 
inwoners als op het opsporen en aanpakken van daders.  
 
In 2013 is gestart met het versturen van 
zogenaamde MO-brieven. Na een (poging tot) 
woninginbraak ontvangen inwoners in de nabije 
omgeving een brief met daarin de wijze waarop is 
ingebroken (modus operandi) en tips over wat zij 
zelf kunnen doen om een soortgelijke inbraak te 
voorkomen. Hiermee krijgen inwoners een 
handelingsperspectief op maat. 
 
Naar aanleiding van het stijgende aantal 
woninginbraken in Breukelen in het begin van 
2013 is een gebiedsoffensief ingezet. De politie 
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heeft ingezet op extra surveillance. Door middel van voorlichting door onder meer flyers, berichten in 
de media, en op de gemeentelijke website, maar ook via burgernet is gepoogd inwoners meer alert te 
maken.  
 
Voor de leden van de buurtsignaleringsteams is een clinic ‘observeren en signalementen onthouden’ 
georganiseerd. Door tips kunnen zij de politie beter van de juiste informatie voorzien. 
 
‘Het Beveiligingscentrum’ heeft in drie georganiseerde bijeenkomsten inwoners geïnformeerd over 
verschillende mogelijkheden om een woning te beveiligen tegen inbraak. 
 

In de ‘Week tegen woninginbraak’ zijn door gemeente en politie 
diverse acties uitgevoerd. De politie heeft het accent gelegd op 
extra surveillance. Dit heeft geleid tot meerdere aanhoudingen. 
De gemeente heeft de nadruk gelegd op preventie en heeft 
verschillende communicatiemiddelen ingezet, zoals 
driehoeksborden, persberichten en een alerteringsactie onder 
Burgernetdeelnemers. Daarnaast is een voorlichtingsbijeenkomst 
gehouden. Tijdens deze avond vertelde een ex-inbreker over zijn 
ervaringen en gaf gerichte tips aan inwoners om de kans op een 
woninginbraak te verkleinen. Ook politie en twee PKVW-
gecertificeerde bedrijven waren aanwezig om vragen te 
beantwoorden en adviezen te geven.  
 
Naar aanleiding van een aantal woningovervallen en babbeltrucs 
is een seniorenbijeenkomst georganiseerd. Tijdens de 
bijeenkomst kregen de aanwezigen praktische tips aangereikt 
voor hun veiligheid en veiligheidsgevoel thuis en op straat. 

 
In december is een themabijeenkomst georganiseerd voor de leden van buurtsignaleringsteams, 
buurtpreventieteams en Waaksdeelnemers. Het team ‘Openbare orde en veiligheid’ heeft samen met 
de politie een workshop woninginbraak ontwikkeld, waarbij de focus lag op preventie. De politie heeft 
een handelingsperspectief aangeboden in geval van een verdachte situatie. 
 
Het najaar stond wederom in het teken van het ‘donkere 
dagen offensief’. Dit offensief is een intensieve 
samenwerking tussen politie, gemeente en de inwoners. 
Inwoners is gevraagd extra alert te zijn en maatregelen 
te nemen om inbraak te voorkomen. De politie heeft 
ingezet op extra surveillances. De gemeente heeft 
ingezet op preventie en heeft inwoners via verschillende 
communicatiemiddelen tips gegeven om inbraak te 
voorkomen. Twee weken voorafgaand aan de 
jaarwisseling heeft in Maarssen en Breukelen op 
strategische punten een tekstkar gestaan. De tekstkar 
had als doel alertheid van voorbijgangers te stimuleren. 
              
Een aantal (vermoedelijke) daders van woninginbraken heeft een persoonsgerichte aanpak gekregen. 
 
Ranglijst 
Woninginbraken D5 2012 2013 Procentuele verandering 
1. Hilversum 793 540 -32% 
2. Stichtse Vecht 557 382 -31% 
3. Utrecht 2445 2225 -9% 
4. Amersfoort 1201 1149 -4% 
5. Almere 1673 1875 12% 
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Woninginbraken District-West 2012 2013 Procentuele verandering 
1. Oudewater 65 43 -34% 
2. Stichtse Vecht 557 382 -31% 
3. Woerden 192 171 -11% 
4. Lopik 35 32 -9% 
5. Montfoort 63 59 -6% 
6. De Ronde Venen 212 216 2% 
7. Vianen 115 118 3% 
8. Nieuwegein 369 388 5% 
9. IJsselstein 114 132 16% 

 
Conclusie 
Het aantal woninginbraken is dit jaar sterk teruggebracht met 31% ten opzichte van 2012. Het 
resultaat is mede te danken aan de gebiedsgerichte aanpak en de focus op preventie. Dit in 
combinatie met verscherpt toezicht en adequaat optreden na meldingen van verdachte situaties. Ook 
de leden van buurtsignaleringsteams en Waaksdeelnemers hebben een belangrijke bijdrage geleverd 
aan deze daling. Het percentage geslaagde woninginbraken is het afgelopen jaar ten opzichte van het 
aantal niet-geslaagde pogingen verder afgenomen. Dit kan er op wijzen dat inwoners meer alert zijn 
en de woning beter beveiligen. 
 
Om de gestelde doelstelling in 2015 te behalen, namelijk het aantal geregistreerde aangiften van 
woninginbraak in de gemeente Stichtse Vecht in 2015 met 40% verminderd te hebben, is aan te 
bevelen de huidige aanpak in 2014 voort te zetten. 
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3.2 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 met 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.  
 
Resultaten 2013 
De politie ontving dit jaar 395 meldingen van jeugdoverlast. Dit is een daling van 5% ten opzichte van 
het peiljaar 2010 en lichte stijging ten opzichte van de 382 meldingen in 2012.  
 
De voorgenomen aanpak 
 Samenhangende interventies; 
 Aandacht voor het individu. Eén gezin, één plan; 
 Strakke regie en sturen op resultaten; 
 Aandacht voor preventie. 
 
Uitgevoerde activiteiten 
Het terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit vereist geduld, stevige regie en sturing op 
samenwerking en resultaten. Ook dit jaar is, lerend van de bevindingen in 2012, nauw samengewerkt 
met onder meer jongerenwerk, politie en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).  
Verschillende professionals in de wijk rapporteerden een ogenschijnlijk rustiger straatbeeld dan in 
2012. De toename van het aantal 
meldingen ten opzichte van 2012 
heeft plaatsgevonden in het laatste 
kwartaal. In die periode is er op 
enkele specifieke locaties het melden 
van elke overlastsituatie extra 
gestimuleerd. Dit gaf politie, 
gemeente en jongerenwerk de 
informatie om de maatregelen 
precies af te stemmen op de 
jeugdgroep, tijden van overlast en op 
de locatie. Gevolg hiervan is dat dit 
een toename veroorzaakt in het 
aantal meldingen van jeugdoverlast 
en daarmee mogelijk een vertekend 
beeld geeft van de werkelijke mate 
waarin jeugdoverlast in de gemeente 
plaatsvindt.  
Dit jaar lag het accent op de samenwerking met inwoners, zoals direct omwonenden van 
overlastlocaties, wijkcommissies en signaleringsteams. Er zijn onder meer enkele zogeheten 
‘streetwise-clinics’ verzorgd, waarbij de aanwezigen inzicht en tips kregen hoe zij kunnen omgaan met 
rondhangende jeugd in hun wijk. 
 
In het voorjaar is samen met politie en jongerenwerk een nieuwe scan gemaakt, volgens de Beke-
Ferweda-methodiek. Dit om zicht te krijgen op de overlastgevende jeugdgroepen in onze gemeente. 
In de vernieuwde aanpak diende de rapportage als basis voor een Jongeren-In-Beeld-dag (JIB-dag). 
Op deze dag is er gezamenlijk een sluitend beeld gevormd ten aanzien van de groepen, de 
problemen in de omgeving en de individuen uit de groep. De gelegenheid is ook aangegrepen voor 
een eerste verkenning van mogelijke maatregelen. Dit resulteerde in op maat gesneden plannen van 
aanpak voor elke afzonderlijke jeugdgroep. De plannen zijn gefaseerd ten uitvoer gebracht. Een 
voorbeeld van een dergelijke maatregel is locatiegebonden afspraken tussen professionals op straat 
hoe de jongeren duidelijk en eenduidig te bejegen. Ook zijn maatregelen ingezet, zoals extra 
politietoezicht of ambulant jongerenwerk, fysieke maatregelen in de openbare ruimte, extra activiteiten 
voor de jongeren en inzet van flexibel cameratoezicht. De politie meldt dat enkele groepen inmiddels 
geen overlast meer veroorzaken. Dit resultaat zal definitief moeten blijken uit de shortlistrapportage in 
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2014. Ook incidentele overlastsituaties zijn bestreden. Dit gebeurde altijd in samenwerking met 
partners en waar mogelijk met inwoners en gericht op maatwerk in het gebied.  
 
De nadruk lag dit jaar op een persoonsgerichte aanpak. De landelijke werkwijze om brieven te sturen 
aan de ouders van overlastgevende jongeren is in samenwerking met politie, jongerenwerk en CJG op 
eigen wijze vormgegeven. Via huisbezoeken zijn ouders en jongeren persoonlijk benaderd om in 
gesprek te komen over de situatie. Er werd direct een aanbod gedaan om via een vervolggesprek 
details van de overlast te bespreken en samen te zoeken naar oplossingen. Waar nodig wordt 
ondersteuning mogelijk gemaakt volgens de werkwijze ‘één gezin, één plan’. Deze werkwijze werd 
door velen gewaardeerd. De vervolggesprekken zijn sinds het najaar van 2013 in volle gang en 
worden voortgezet in 2014.  
 
Het Veiligheidshuis vervulde samen met onder meer het Openbaar Ministerie en de reclassering een 
belangrijke rol in de behandeling van criminele kopstukken en veelplegers. Het doel van de aanpak is 
het voorkomen van recidive, door de focus te leggen op leefgebieden als werk, studie of 
dagbesteding. Met onder meer begeleidingstrajecten, vaak opgelegd door justitie, alsook persoonlijk 
contact met een politiemedewerker, ook wel ‘adoptieagent’, hebben diverse jongeren een tweede 
kans gekregen uit het criminele circuit te stappen. In uitzonderlijke gevallen kregen enkele 
risicojongeren, in de aanpak ook wel ‘dubbeltjes op z’n kant’ genoemd, via ons eenmalig de kans hun 
leven met extra specialistische en intensieve begeleiding op de rit te krijgen. Dit onder strikte 
voorwaarden, afgestemd met politie en jongerenwerk. Bij een van de jongeren leidde zijn 
gemakzuchtige houding ten opzichte van het hulptraject en een nieuw delict tot een zwaardere straf 
door de rechter en het stoppen van het traject. Bij anderen droeg de aanpak bij aan het stoppen van 
overlast of criminele activiteiten.  
 

Vanuit preventief oogpunt is, via Halt Utrecht en 
jongerenwerkers, ook dit jaar voorlichting gegeven 
over de gevolgen van overlastgevende en strafbare 
gedragingen. Dit gebeurde in totaal 150 keer op 
onder meer basisscholen, enkele middelbare 
scholen en in jongerencentra. De scholen brachten 
op hun beurt zorgwekkende signalen van jongeren 
of gezinnen onder de aandacht waardoor in een 
vroegtijdig stadium kon worden ingegrepen. 
Sommige overtreders hebben via Halt werkstraffen 
moeten uitvoeren.  

 
Via het project Nuchter Verstand en samenwerkingsverbanden rondom de invoer en handhaving van 
de nieuwe Drank- en Horecawet is preventief ingezet op het tegengaan en voorkomen van alcohol- en 
drugsgebruik onder jongeren in de leeftijd van 10-18 jaar. Zo is er in de zomer een informatie-avond 
georganiseerd voor detailhandelaren, horeca ondernemers en sportverenigingen over de nieuwe 
Drank- en Horecawet. Ook werd in samenwerking met de GGD een ouderavond gehouden op de 
regionale scholengemeenschap Broklede over het thema alcohol en drugs. 
 
Ranglijst 

Meldingen jongerenoverlast D5 2012 2013 Procentuele verandering 
1. Hilversum 772 513 -34% 
2. Utrecht 2996 2465 -18% 
3. Amersfoort 1181 1091 -8% 
4. Almere 990 991 0% 
5. Stichtse Vecht 382 395 3% 
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Conclusie en aanbevelingen 
Dit jaar lag de nadruk op een persoonsgerichte aanpak van overlastgevende en criminele jongeren in 
de gemeente. Daarnaast is geïnvesteerd op versterking van de aanpak gericht op de groepsdynamiek 
en op de omgeving van overlastlocaties.  

 
Zo werden fysieke aanpassingen gedaan rondom overlastlocaties en werden activiteiten gestart om 
positieve gedragsverandering teweeg te brengen. Buurtsignaleringsteams en wijkcommissies zijn 
nauw betrokken bij de aanpak. Op enkele locaties werden omwonenden vooral gestimuleerd overlast 
te melden. Het aantal overlastmeldingen is dan ook niet gedaald ten opzichte van 2012. Evenwel 
signaleren politie en jongerenwerkers een rustiger straatbeeld in 2013. Door persoonlijke 
huisbezoeken te brengen aan overlastgevende jongeren en hun ouders of verzorgers is een eerste 
stap gezet tot een aanpak die meer gericht is op het individu en het gezin. Doel is om samen met 
ouders en jongeren plannen te maken gericht op het stoppen van overlastgevend gedrag en hulp te 
bieden waar dit nodig is. Deze persoonsgerichte aanpak is ook toegepast voor risicojongeren en 
kopstukken van criminele jeugdgroepen. Waar nodig zijn specialistische hulptrajecten ingezet om 
jongeren of gezinnen op weg te helpen naar een betere toekomst.  
 
Door vroegtijdig te signaleren en consequent te blijven inzetten op het voorkomen van overlastgevend 
en crimineel gedrag en het verder aanscherpen van de werkwijze is er vertrouwen dat het 
veroorzaken van overlast en het plegen van criminele feiten door jongeren zal dalen. 
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3.3 Woonoverlast  
 
Doelstelling IVP 
Het aantal politiemeldingen van burenruzie in 2015 terugbrengen met 20% ten opzichte van 2010. In 
2010 ontving de politie 183 meldingen van burenruzie. Het doel is dit aantal meldingen in 2015 terug 
te brengen naar maximaal 146. 
 
Resultaten 2013  
 2012 2013 
Politieregistraties burenruzie 183 150 
Zaken buurtbemiddeling 44 75 
Meldingen bij Meldpunt Zorg 
en Overlast 

115 118 

 
De voorgenomen aanpak 
 Preventie en vroegsignalering; 
 Bemiddeling; 
 Repressie en zorg; 
 Eigen kracht stimuleren; 
 Aansluiting netwerk Veiligheidshuis. 
 
Uitgevoerde activiteiten 
Sociale overlast kan onder meer leiden tot veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in wijken en duidt 
in voorkomende gevallen op achterliggende problematiek bij personen of binnen gezinnen. Samen 
met een breed scala aan zorg- en veiligheidspartners is ook in 2013 hard gewerkt om gecompliceerde 
overlastzaken direct op te pakken en toe te werken naar een steeds meer solide en efficiënte 
werkwijze. Partners in de aanpak zijn onder meer het Veiligheidshuis, de woningcorporaties, politie, 
het Meldpunt Zorg en Overlast, het CJG en instellingen uit het sociale domein zoals Kwintes, Altrecht, 
Careyn en het Leger des Heils.  
 
Om problemen in een vroegtijdig stadium te kunnen signaleren en zo escalatie te voorkomen, is dit 
jaar het bestaan van zowel het Meldpunt Zorg en Overlast (verder: Meldpunt) als buurtbemiddeling 
onder de aandacht gebracht bij inwoners. Zo zijn berichten in de krant geplaatst, hebben wijkagenten 
getwitterd en is dit onder de aandacht gebracht bij de bewonersorganisaties. Cijfers tonen aan dat ook 
politie en woningbouwcorporaties vaker en in een vroegtijdiger stadium het Meldpunt Zorg en Overlast 
en buurtbemiddeling benutten. 
 
Zoals aangegeven in de VER 2012 is onder meer onderzoek gedaan naar een verbetering van de 
werkwijze. De aanpassing moet leiden tot het tijdiger signaleren van problemen en ruimte bieden voor 
adequate op maat gesneden preventieve dan wel repressieve interventies. De nieuwe werkwijze is dit 
jaar in de praktijk gebracht. De ervaringen zijn positief en dat geeft een solide basis voor nadere 
uitwerking en borging in beleidsterreinen van de verschillende betrokken organisaties.  
 
In de werkwijze is bijvoorbeeld meer dan voorheen 
aandacht besteed aan het daadwerkelijk beleggen 
van casemanagement, registratie van afspraken en 
sturing op resultaten. Om dit te bevorderen is dit jaar 
geïnvesteerd om een onafhankelijke voorzitter te 
verbinden aan het casusoverleg. Er is bovendien een 
efficiencyslag gemaakt door het aantal deelnemers 
aan het multidisciplinaire casuïstiekoverleg 
Woonoverlast terug te brengen tot de kernpartners. 
De verbeterde werkwijze verplicht de organisaties 
direct bij het inbrengen van nieuwe casuïstiek alle 
benodigde informatie te delen. Het resultaat is dat 
effectiever vergaderd wordt en leidt tot adequate 
planvorming. Een werkplan, met daarin onder meer aandacht voor de instrumenten die voorhanden 
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zijn, zoals inzet van buurtbemiddeling en opschaling via het Veiligheidshuis, lijkt goed te functioneren. 
Via de pilot ‘Buurtzorg Jong’ zijn diverse zaken laagdrempelig opgepakt. Het thema ‘eigen kracht’ is 
een standaard onderdeel bij behandeling van elke zaak. Partijen gaan na of buren, familieleden of 
vrienden een aandeel leveren. In de werkwijze ligt nadruk op persoonlijk contact met het betreffende 
gezin of individu.  

 
Via het multidisciplinaire casuïstiekoverleg Woonoverlast werden ongeveer 20 complexe casussen 
behandeld. In ongeveer 80% van de gevallen zijn zaken opgelost in samenwerking met de 
woningcorporaties, politie en instellingen uit het sociale domein, die verbonden zijn via het Meldpunt. 
Laagdrempelige zorg en in sommige gevallen drang- en dwangmiddelen, zoals het zogenaamde 
‘Laatste Kans Beleid’ vanuit de woningcorporaties, brachten in voorkomende gevallen uitkomst. Ook 
buurbemiddeling is vaker en in een steeds vroeger stadium ingezet. Inmiddels zijn de vrijwilligers van 
buurtbemiddeling inzetbaar in alle kernen en dat is te zien in het aantal behandelde zaken. Met 
buurtbemiddeling wordt voorkomen dat irritaties tussen buren escaleren en met betrokkenen wordt 
samen gewerkt aan oplossingen. Het team van vrijwillige buurtbemiddelaars is in 2013 verder 
uitgebreid.  
 
In enkele situaties of veiligheidsissues moesten inventieve oplossingen worden gezocht omdat de 
reguliere instrumenten niet toereikend waren. Via veldtafels van het Veiligheidshuis, een overlegvorm 
over één specifieke casus, werd dan ook het Openbaar Ministerie betrokken. Waar nodig is 
geïnvesteerd in specialistische op maat gesneden hulptrajecten. De trajecten hebben een doorlooptijd 
tot 2014 en lijken resultaten op te leveren. Op termijn wordt bezien of deze trajecten onderdeel uit 
kunnen maken van de ontwikkelingen binnen het sociale domein. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Sociale overlast kan onder meer leiden tot veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek in wijken en duidt 
in voorkomende gevallen op achterliggende problematiek bij personen of binnen gezinnen. Samen 
met een breed scala aan zorg- en veiligheidspartners is resultaatgericht gewerkt om oplossingen te 
vinden in gecompliceerde overlastsituaties en tegelijkertijd toe te werken naar een meer solide en 
efficiënte werkwijze. Het gezamenlijke doel van de partners is om maximale inspanning te leveren op 
het vroegtijdig signaleren en melden van problematiek en met elkaar te investeren in het opheffen van 
overlast- of probleemsituaties door het bieden van zorg op maat. In complexe zaken vormde het 
casuïstiekoverleg Woonoverlast, onder regie van een gemeentelijk coördinator, hiervoor het platform. 
In andere situaties zijn deze laagdrempelig via Buurtzorg jong of buurtbemiddeling opgelost. In enkele 
complexe of zorgwekkende zaken is opgeschaald naar het lokaal casuïstiekoverleg Woonoverlast dan 
wel naar specifieke Veldtafels met het Veiligheidshuis. Onder strakke regie en met maximale inzet van 
onze zorg- en veiligheidpartners is ingezet op het stoppen van overlast, het normaliseren van 
(dreigende) probleemsituaties en waar nodig met ondersteuning toewerken naar structurele 
oplossingen. 
 
De politie ontving dit jaar beduidend minder meldingen van escalerende burenruzies. Partners en 
inwoners leken de weg naar het Meldpunt Zorg en Overlast en buurtbemiddeling steeds beter te 
vinden. Hierdoor konden problemen binnen gezinnen of rondom notoire overlastgevers in een 
vroegtijdig stadium worden aangepakt.  
 
Geconcludeerd wordt dat de huidige verbeterde werkwijze effect sorteert. Er is blijvend aandacht 
nodig voor borging van de werkwijze in convenanten en voor doorontwikkeling van de aanpak. 
Hierdoor is onderverminderde investering op de bekendheid van het Meldpunt, buurtbemiddeling, 
maar ook het inzetten van flexibele hulptrajecten op maat essentieel. 
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3.4 Georganiseerde criminaliteit 
 
Doelstelling IVP 
Er wordt een lokale structuur opgezet voor zowel een repressieve als preventieve integrale aanpak 
van georganiseerde criminaliteit en behandelen tot 2015 vier cases (aanpak op basis van signalen). 
 
Lokaal kader aanpak Stichtse Vecht 
Er is inmiddels een lokale structuur opgezet voor ketensamenwerking. Uitvoerend moeten tijdens de 
looptijd van het IVP vier casus worden opgepakt, op basis van een indicatie dat sprake zou kunnen 
zijn van georganiseerde criminaliteit. Binnen de regionale veiligheidstrategieën van de politie-eenheid 
Midden Nederland heeft de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden hoge prioriteit. Vanuit 
een taskforce worden gemeenten op lokaal niveau ondersteund bij de aanpak. Onze gemeente neemt 
deel aan de werkgroep die de taskforce voorziet van informatie, lokale aandachtspunten en adviezen.  
 
In Stichtse Vecht ligt de focus met name op de bestrijding van hennepteelt (particulier en 
bedrijfsmatig), misstanden in recreatieparken (arbeidsuitbuiting en illegaliteit) en misbruik van 
horecavergunningen voor criminele doeleinden. Via een convenant met het RIEC is een goede 
aansluiting met andere bij de aanpak betrokken partners, zoals de Belastingdienst en het Openbaar 
Ministerie. Via het BIBOB beleid kan bestuurlijk de achtergrond van een bedrijf of persoon worden 
onderzocht bij een af te geven of afgegeven vergunning, een subsidie of bij het gunnen van een 
overheidsopdracht. Als sprake is van criminele antecedenten of als er sprake is van het witwassen 
van gelden afkomstig uit strafbare feiten, kan de vergunning, subsidie of opdracht worden geweigerd. 
Zo wordt voorkomen dat de overheid ongewild criminaliteit ondersteunt en een vermenging van 
boven- en onderwereld ontstaat.  
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013 
In 2013 is de integrale aanpak van criminele samenwerkingsverbanden projectmatig uitgevoerd, met 
als doel optimalisatie van de bestaande aanpak en meer gericht op het met name voorkomen van 
criminaliteit. Dit heeft er toe geleid dat de repressieve aanpak van hennepteelt op uitvoeringsniveau 
nu structureel plaatsvindt. Door signaleringsteams en inwoners te vragen alert te zijn op signalen van 
hennepteelt is tevens een sterk accent op preventie gelegd. Tevens is in de afgelopen periode gericht 
een aantal cases specifiek opgepakt op basis van signalen dat mogelijk sprake was van 
georganiseerde criminaliteit.  
 
Het ging hier om de doorlichting van een recreatiepark via het RIEC en Bureau Tegenhouden op 
illegale activiteiten na signalen dat er mogelijk sprake is van een crimineel samenwerkingsverband, de 
bestuurlijke sluiting van een horecazaak in Breukelen na constatering van hennepteelt in een 
bedrijfsruimte en het inbouwen van een risicoscan bij de aanvraag van horecavergunningen om 
criminele groepen te kunnen weren zoals de zogeheten Outlaw Bikers (voorheen 1% Motorclubs).  
 
Voorts valt nog te benoemen dat wij vanwege het regelmatig houden van Kickboksgala’s in onze 
gemeente, een risicoscan hebben ingevoerd bij de evenementenprocedure voor dit type 
vechtsportevenementen zodat wij aan de voorkant kunnen scannen op risico’s. Tevens worden 
expliciete voorwaarden aan de vergunning verbonden om een aanzuigende werking op de criminele 
sector te voorkomen.  
 
Bestrijding hennepteelt 
Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en de 
netbeheerder werken met elkaar samen in de aanpak van hennepteelt. Illegale 
hennepkwekerijen zorgen voor veel overlast, verloedering en gevaarlijke 
situaties. Het is dan ook van groot belang dat deze hennepkwekerijen worden 
opgespoord en ontmanteld. Een gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen 
is in de praktijk het meest succesvol.  
 
Het doel van de samenwerking is het nemen van maatregelen om 
hennepkwekerijen te voorkomen of te beëindigen, waardoor de leefbaarheid 
van omwonenden verbetert en het oneigenlijke gebruik van woonruimte wordt 
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tegengegaan. De betrokken partijen hebben hierin hun eigen rol. De politie heeft de operationele regie 
voor het vinden en ontmantelen van hennepkwekerijen en het Openbaar Ministerie 
vervolgt de verdachte(n). Woningcorporaties verzoeken de rechter om het huurcontract te ontbinden 
en zo nodig de woning te ontruimen. De beheerder van het elektriciteitsnet sluit de stroom af en 
verwijdert de meter. De gemeente heeft de regie op de naleving van de samenwerkingsovereenkomst 
‘aanpak hennepteelt’. Op basis van de Opiumwet heeft de burgemeester de bevoegdheid panden te 
sluiten waar drugs wordt gedeald. Ook geeft deze wet mogelijkheid om panden waar hennep wordt 
geteeld te sluiten (Damoclesbeleid). Er wordt samengewerkt met private en publieke partners zoals 
woningbouwcorporaties, particuliere verhuurders, makelaars, elektriciteitsnetbeheerder, UWV, 
Belastingdienst, Openbaar Ministerie en politie.  
 
In totaal werden 35 meldingen uitgerechercheerd en zijn er 11 kwekerijen ontmanteld. 
Kern Melding Ontmanteld 
Maarssen 18 6 
Breukelen 12 4 
Loenen 2 1 
Vreeland 2 0 
Kockengen 1 0 
 
Conclusie en aanbevelingen 
De aanpak zoals die nu staat in Stichtse Vecht is effectief gezien de resultaten. Echter er is nog veel 
te halen in de sfeer van preventie, informatiedelen en het uitbouwen van expertise om de 
georganiseerde criminaliteit verder te kunnen ondermijnen en te bestrijden. De focus ligt in Stichtse 
Vecht op de aanpak van hennepteelt en op signaleren en aanpakken van illegaliteit in de horeca- en 
recreatiesector. Het loont om te investeren in kennis en ervaring bij buurtsignaleringsteams om het 
vroeg signaleren te bevorderen. 
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3.5 Issuemanagement 
 
Doelstelling IVP 
In elke gemeente doen zich onverwachte, grote dan wel kleine gebeurtenissen voor die, al dan niet 
versneld door de media, tot sociale onrust kunnen leiden. Te denken valt aan uit de hand lopende 
burenconflicten, zedenzaken, gezinsdrama’s, openlijke geweldplegingen of een reeks autobranden in 
een wijk. 

 

Het is belangrijk alert en zoveel mogelijk voorbereid te zijn om in een vroegtijdig stadium direct te 
kunnen acteren en maatregelen te nemen gericht op de-escalatie. Communicatie is in dergelijke 
situaties essentieel.  
  
De voorgenomen aanpak 
 Vroegtijdig; 
 Communicatiedraaiboeken of strategie; 
 Contextgericht; 
 Persoonlijk. 
 
Uitgevoerde activiteiten 
Er hebben zich het afgelopen jaar diverse gebeurtenissen voorgedaan 
zoals high-impact crimes, escalerende burenruzies of bijzondere 
omstandigheden bij branden, waarbij onder verantwoordelijkheid van de 
burgemeester gerichte, snelle acties zijn ondernomen om sociale onrust 
of direct gevaar voor inwoners te voorkomen.  
 
Een concreet voorbeeld is de aanpak na een reeks autobranden in 
Maarssenbroek dit jaar. De aanpak is qua werkwijze te vergelijken met 
de aanpak in 2012 tegen een project X bijeenkomst in Bisonspoor. De 
context staat in dit soort zaken centraal. In nauwe samenwerking met 
onder meer politie, brandweer en inwoners, is een aanpak opgesteld. 
Met diverse middelen is ingezet om pakkans van de dader(s) te 
vergroten en onrust te kanaliseren. Het betreft een combinatie van onder 
meer een communicatiestrategie, handelingsperspectief, adequate 
opsporingscapaciteit en persoonlijke aandacht voor slachtoffers en snel 
herstel van de fysieke omgeving. Kenmerkend is dat in de wijk is ingezet op intensieve samenwerking 
met wijkbewoners op drie verschillende schaalniveaus.  
Binnen de regio Midden Nederland is onze aanpak aangemerkt als good practice voor andere 
gemeenten.  
 
In voorkomende gevallen is gelet op aard en omstandigheden van de kwestie de aanpak en inzet niet 
zichtbaar geweest voor de buitenwereld. In die gevallen is achter de schermen gewerkt aan het 
voorkomen van escalatie.   
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4 Aanpak en resultaten op overige thema’s 
 
4.1 Veilige woon- en leefomgeving 
 
4.1.1 Volumecriminaliteit 
 
De voorgenomen aanpak 
 Preventie; 
 Handhaving en toezicht; 
 Hotspot benadering; 
 Voorkomen en aanpakken huiselijk geweld. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013 
 
Misdrijven aantal 2010-2013 gemeente Stichtse Vecht 

 
 
In 2013 daalde het aantal gevallen van autokraak, fietsendiefstal en vernielingen met respectievelijk 
1%, 8% en 15%. In alle gevallen is dit een positief beeld ten opzichte van de gemiddelden binnen de 
politieregio Midden Nederland.  
 
Vanzelfsprekend wordt in de aanpak van volumecriminaliteit nauw samengewerkt met de politie. Er 
zijn dit jaar met politie afspraken gemaakt over het monitoren van trends en het inspelen op lokale 
ontwikkelingen of signalen vanuit gemeenten om ons heen. Zo ontvingen inwoners preventief 
berichten via internet, lokale kranten en signaleringsteams naar aanleiding van signalen van 
zogeheten mobiel banditisme in omringende gemeenten. Politie en gemeentelijke toezichthouders 
namen bekende hotpots extra mee in de rondes.  
 
In de veiligheidsaanpak is er altijd sprake van gebiedsgericht maatwerk. Door gebieden, betrokken 
sleutelfiguren en organisaties te kennen is gewerkt aan het verbeteren van veiligheidssituaties. Zo 
varieert de aanpak per gebied.  
 
Een voorbeeld is de samenwerking met autodealers om diefstal van kentekenplaten, met name in 
Breukelen, te voorkomen. Bijkomend voordeel is het terugdringen van het aantal gevallen dat wordt 
getankt zonder te betalen langs de snelweg. In Bisonspoor, nabij station Breukelen en in enkele 
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specifieke wijken werden door studenten flyers uitgedeeld om inwoners en bezoekers te vragen alert 
te zijn en mogelijke buit uit de auto te halen. 
 
Waar nodig is in samenspraak met wijkcommissies, een gebiedsaanpak aangevuld met tijdelijk 
cameratoezicht of werd om verloedering tegen te gaan eigenaren opgespoord om aanhangers of 
autowrakken te verwijderen. Via Halt werden jongeren ingezet om op vooraf aangewezen plekken in 
Stichtse Vecht schoonmaakacties te houden, zoals rondom het winkelcentrum in Zwanenkamp.  
 
4.1.2 Huiselijk geweld 
 

 
 
Het aantal geweldsdelicten daalde in 2013 met 23% ten opzichte van 2012. Er werd 69 keer aangifte 
opgenomen van huiselijk geweld. Dat is een daling van 13 aangiften ten opzichte van 2012. Via een 
vaste methode, de risico inventarisatie huiselijk geweld, is in enkele gevallen gebruik gemaakt van de 
burgemeesterbevoegdheid om een van beide partijen een tijdelijk huisverbod op te leggen. Dit kwam 
acht keer voor in 2013. Het advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) heeft in deze gevallen 
samen met betrokken zorginstanties een zorgplan opgesteld om herhaling in te toekomst te 
voorkomen. In veel gevallen zijn kinderen betrokken. Om die reden wordt bezien om op termijn het 
ASHG samen te voegen met het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK).  
 
4.1.3 Geweld overig 
Door onder meer het live uitkijken van camera’s in het weekend, toezicht van politie en afspraken met 
horeca exploitanten is samen gewerkt aan het voorkomen en terugdringen van geweld. Het aantal 
geregistreerde mishandelingen daalde in 2013 met 29%. Het aantal zaken waarin melding is gemaakt 
van openlijk geweld, mishandeling waarbij meer personen betrokken zijn, bleef ongeveer gelijk. Soms 
werd meer dan één aangifte opgenomen per zaak wat een vertekend beeld oplevert ten opzichte van 
de werkelijkheid. 
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4.2 Bedrijven en veiligheid 
 
4.2.1 Veilige winkel- en horecagebieden 
 
De voorgenomen aanpak 
 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO); 
 Gericht toezicht; 
 Integrale horecacontroles; 
 Contact versterken met lokale horeca. 

 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013 
Het afgelopen jaar is gewerkt aan het behalen van de tweede ster van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen, samen met de winkeliersvereniging, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid, de Veiligheidsregio Utrecht(VRU) en politie. Het ontruimingsplan is het afgelopen jaar 
ontwikkeld en wordt in het eerste kwartaal van 2014 vastgesteld. Ook de komende jaren zal voor het 
behoud van het keurmerk blijvend aandacht zijn voor veiligheid in het winkelgebied. Het aantal 
winkeldiefstallen is in 2013 ten opzichte van 2012 gelijk gebleven, namelijk 54 aangiftes. 
 
Met cameratoezicht in het winkel- en uitgaansgebied van Maarssen-dorp en Bisonspoor is gericht 
toezicht gehouden. Op basis van de camerabeelden is zowel direct als indirect actie ondernomen door 
de politie en in een aantal gevallen door de gemeente. Ook in 2013 zijn horecaondernemers 
aangeschreven op betreffende overtredingen van onder meer de sluitingstijden. Dit is gebeurd op 
basis van politie-informatie 
 
Medeverantwoordelijkheid en lokaal maatwerk is de leidraad geweest bij het opstellen van de nieuwe 
drank- en horecaverordening voor sportclubs, dorpshuizen, kerken en sociaal-culturele organisaties, 
ook wel de paracommercie genoemd. Hiermee krijgt de paracommercie de vrijheid en het vertrouwen 
om de Drank- en Horecawet goed na te leven, zonder te veel bemoeienis van de gemeente. Op basis 
van de drank- en horecaverordening is gestart met integrale horecacontroles. 
 
4.2.2 Veiligheid bij evenementen en toerisme 
 
De voorgenomen aanpak 
 Maatwerk grootschalige evenementen en toerisme 
 Evenementenbeleid. 
 
Uitgevoerde activiteiten 
Voorafgaand aan de vergunningverlening aan evenementenorganisatoren heeft een gedegen 
voorbereiding plaatsgevonden om veiligheidsproblemen dan wel overlast voor de omgeving te 
voorkomen. Grote evenementen zijn besproken in het multidisciplinair vergunningenoverleg waaraan  

de gemeente, de politie, de VRU, organisatoren en andere betrokken organisaties deelnemen. 
Gezamenlijk zijn risicofactoren besproken, scenario’s beschreven en zijn er draaiboeken ontwikkeld. 
Te denken valt aan Ultrasonic, Koningsdag, kickboksevenementen en de jaarwisseling. Niet alleen 
planbare evenementen, maar ook spontane evenementen, zoals een schaatsevenement, zijn op een 
integrale manier opgepakt. 
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4.3 Brandveiligheid en crisisbeheersing  
 
4.3.1 Brandveiligheid 
 
De voorgenomen aanpak: 
 Voldoen aan de wettelijke normen; 
 Preventie en participatie. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013: 
 
Brandveilig leven 
In 2013 is samen met de Veiligheidsregio 
Utrecht (VRU) ingezet op het programma 
‘brandveilig leven’. Dit programma omvat 
kort gezegd de activiteiten die tot doel 
hebben de fysieke en sociale veiligheid van 
inwoners, bedrijven en instellingen in de 
eigen omgeving te verbeteren. Het creëren 
van veiligheidsbewustzijn en participatie zijn 
hierin de belangrijkste pijlers. Het doel is 
inwoners, instellingen en bedrijven in de 
gelegenheid te stellen de eigen omgeving 
brandveiliger te maken. 
Om dit mogelijk te maken, zijn er het 
afgelopen jaar vijftien ambassadeurs 
brandveiligheid aangesteld en opgeleid. 
Deze ambassadeurs geven in het district waar Stichtse Vecht onderdeel van is voorlichting over 
brandveiligheid op onder meer basisscholen, zorginstellingen en verenigingen. Zo is gestart met het 
voorbereiden van een basisscholenproject, het zogenaamde schatkistproject. De kinderen van groep 
vier zijn hierbij de doelgroep. Er wordt hen spelenderwijs geleerd hoe zij zich goed kunnen 
voorbereiden op een eventuele brand, of om juist dit te voorkomen. Via deze kinderen komt deze 
kennis ook bij de rest van het gezin terecht. De aftrap is geweest bij basisschool De Wegwijzer in 
Kockengen. Brandveilig leven was ook een thema tijdens de preventiebijeenkomsten over inbraak en 
brandveiligheid in juni en was het thema van één van de workshops tijdens de bijeenkomst met de 
signaleringsteams in december. 
 
Ook in 2013 is extra aandacht besteed aan de brandveiligheid in zorginstellingen. De BHV 
organisaties van alle zorginstellingen in Stichtse Vecht zijn getraind door middel van tabletop 
oefeningen getraind en kunnen hier zelfstandig verder mee oefenen. 
 
Toezicht en handhaving 
Ook dit jaar is er toezicht gehouden op brandveiligheid volgens de prioritering in het 
Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). 
 
In 2013 is meer dan 100% van de geplande controles uitgevoerd. Dit komt onder meer doordat 
hercontroles hebben plaatsgevonden en doordat er in samenwerking met de Omgevingsdienst Regio 
Utrecht (ODRU) integrale controles hebben plaatsgevonden die niet ingepland waren. Het 
nalevingsniveau ten aanzien van wet- en regelgeving is in onze gemeente hoger dan de regionaal 
gestelde norm van 80%. Bij 85% van de objecten in Stichtse Vecht bleek handhaving door middel van 
een brief of een hercontrole niet nodig. 
 
Veiligheidszorg op Maat 
Het project Veiligheidszorg op Maat is in 2013 verder uitgewerkt. In essentie gaat het project 
Veiligheidszorg op Maat over de vraag hoe zo effectief en efficiënt mogelijk aan de wettelijke eisen 
kan worden voldaan. Het project heeft geresulteerd in een dekkingsplan. Dit dekkingsplan voorziet in 
een verbeterde veiligheidszorg en in samenhang met het actief verhogen van het 
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veiligheidsbewustzijn bij de inwoners en het nemen van risicobeheersingsmaatregelen, in een 
verhoogd veiligheidsniveau. Besluitvorming vindt plaats in 2014. 
 
4.3.2 Externe veiligheid 
 
De voorgenomen aanpak: 
 Voorbereiding op incidenten; 
 Toezicht en handhaving; 
 Risicocommunicatie. 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013 
 
Voorbereiding op incidenten 
Er is gewerkt aan de uitwerking van drie van de zeven risico’s die genoemd worden in het regionaal 
risicoprofiel. Het gaat om de scenario’s extreem weer, uitval van nutsvoorzieningen en een 
terroristische aanslag. Het scenario extreem weer is afgerond, de overige twee worden in 2014 
afgerond.Het doel van het opstellen van deze scenario’s is om maatregelen in beeld te brengen die 
helpen bij het voorkomen, beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.  
 
Toezicht en handhaving 
Ook in 2013 is de veiligheidsketenbrede aanpak (preventie-preparatie-repressie) van de risico’s van 
acht bedrijven en instellingen in de gemeente gehanteerd. De incidentscenario’s voor deze bedrijven 
en instellingen zijn nader uitgewerkt zodat de interne organisatie, gemeente en de VRU nog beter 
voorbereid zijn bij calamiteiten. 
 
In het kader van het HUP zijn integrale controles met de ODRU uitgevoerd in complexe/risicovolle 
industrie, bedrijven en jachthavens. 
 
Risicocommunicatie 
De implementatie van de in 2012 
vastgestelde visie risicocommunicatie 
is dit jaar gestart. Er is een regionale 
expertgroep opgestart met deelnemers 
vanuit de VRU en de deelnemende 
gemeenten. Stichtse Vecht is in deze 
expertgroep vertegenwoordigd. Deze 
expertgroep heeft onder meer gewerkt 
aan de verbetering van campagnes. 
 
Al een aantal jaar worden inwoners 
geïnformeerd over de risico’s in onze 
gemeente via de provinciale risicokaart. 
Om dit adequater te kunnen doen, is 
gewerkt aan een manier waarop 
gegevens over de objecten geautomatiseerd op de risicokaart gezet kunnen worden. Dit project wordt 
in 2014 afgerond.  
 
Onderzoek blindgangers 
In het najaar van 2013 heeft het college besloten uitvoering te geven aan het projectplan voor het 
onderzoek naar blindgangers uit de Tweede Wereldoorlog in de omgeving van het buurtschap 
Kerklaan te Loenen aan de Vecht. Het eerste deel van het onderzoek is uitgevoerd. Het vervolg van 
het onderzoek zal in 2014 plaatsvinden. 
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4.3.3 Voorbereiding op Crisisbeheersing 
 
De voorgenomen aanpak 
 Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing; 
 Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO). 
 
Uitgevoerde activiteiten en resultaten 2013 
 
Implementatie project “Doorontwikkeling gemeentelijke crisisbeheersing” 
In 2013 is gewerkt aan de implementatie van de doorontwikkeling van de gemeentelijke 
crisisbeheersing. Het doel van de doorontwikkeling is een meer efficiënte en effectieve 
organisatievorm. Dit is nodig om de bevolkingszorg tijdens rampen en crises te kunnen verbeteren en 
te kunnen voldoen aan de eisen die wet- en regelgeving aan de gemeenten stelt. Uitgangspunt hierbij 
is: “Gemeentelijk waar het moet, regionaal waar het kan!”. 
Er is in samenwerking met alle 26 gemeenten en de VRU gewerkt aan een nieuw handboek, waarin 
alle gemeentelijke crisisbeheersingstaken zijn beschreven. Daarnaast is er een regionale invulling van 
functies bevolkingszorg bewerkstelligd. Ook is er gewerkt aan een nieuwe gemeentelijke organisatie 
voor die taken die door gemeenten uitgevoerd moeten worden. De nieuwe organisatie gaat in mei 
2014 van start. 
 
Regionaal Crisisplan 
In 2013 is het Regionaal Crisisplan vastgesteld. Het Regionaal Crisisplan vervangt de gemeentelijke 
crisisbeheersingsplannen. Dit plan beschrijft de organisatie, verantwoordelijkheden en taken en 
bevoegdheden ten tijde van een ramp of crisis. Het gaat hierbij om de maatregelen en voorzieningen 
die gemeenten treffen bij rampenbestrijding en crisisbeheersing en om de afspraken die zijn gemaakt 
met andere partijen die bij een mogelijke ramp en/of crisis betrokken kunnen worden. 
 
Operationeel Veiligheidsinformatiecentrum 
Sinds juni is het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) van de VRU operationeel. Het VIC heeft tot taak 
de informatiepositie van de VRU te verbeteren nog voordat er sprake is van een echt incident. Om te 
beschikken over een actueel informatiebeeld monitoren de medewerkers van het informatiecentrum 
voortdurend uiteenlopende informatiebronnen. Zo worden bijvoorbeeld potentiële risico’s in relatie tot 
het regionale risicoprofiel beoordeeld, maar ook ontwikkelingen met betrekking tot meer algemene 
veiligheidsthema’s die binnen de regio van belang zijn. Als onderdeel van de 
crisisbeheersingsorganisatie is het VIC gepositioneerd als dagelijks operationeel centrum zodat ten 
allen tijden zicht is op wat er in de gemeenten speelt.  
 
Opleiden, trainen en oefenen 
Door middel van opleidingen, trainingen en oefeningen 
is in samenwerking met de VRU het niveau van de 
crisisbeheersingsorganisatie op peil gehouden. Gelet 
op de doorontwikkeling van de gemeentelijke 
crisisbeheersing lag de focus dit jaar op het ontwikkelen 
van opleidingsplannen en opleidingen voor de nieuwe 
gemeentelijke crisisorganisatie. 
Er zijn dit jaar praktijkoefeningen gehouden bij GULF 
Oil te Nigtevecht en bij Woon- en Zorgcentrum Maria 
Dommer te Maarssen. 
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4.4 Polarisatie en Radicalisering 
 
Radicalisering is een proces waarin personen zich steeds meer afkeren van de samenleving en bereid 
worden om grenzen te overschrijden om hun doelen te bereiken. In het meest extreme geval kan het 
gaan om het gebruik van geweld, maar ook in de fasen die hieraan vooraf gaan kunnen er problemen 
ontstaan, zoals intimiderend gedrag richting bepaalde groepen of het verkondigen van extreme 
ideeën. 
 
Radicalisering kan niet alleen leiden tot geweld maar heeft ook ernstige maatschappelijke gevolgen. 
Een incident kan leiden tot botsingen tussen groeperingen in een gemeente. Voor de aanpak van het 
proces van radicalisering is de gemeente eerste verantwoordelijke. Als radicalisering overgaat in 
terrorisme nemen politie en justitie het over. Vroegtijdige signalering is belangrijk. In dat kader is het 
van belang dat in de lokale veiligheidsaanpak aandacht besteed wordt aan herkenning en 
bewustwording.  
 
Omdat nog niet bekend was of bij ons sprake is van (signalen) van radicalisering, polarisering, 
extremisme of het zogeheten Jihadisme (uitreizen naar oorlogsgebieden om mee te doen aan de 
Jihad) is opdracht gegeven voor een verkennend onderzoek onder doelgroepen en 
veiligheidsprofessionals. Tevens bestond behoefte aan inzicht in lokale risicofactoren.  
 
Conclusies en aanbevelingen 
Uit het onderzoek blijkt niet dat er signalen zijn van mogelijke radicalisering in Stichtse Vecht, niet 
onder volwassenen en niet onder jongeren. Er zijn geen situaties gemeld waarbij sprake is van 
concrete vrees voor extremisme of Jihadisme. Ook in Stichtse Vecht zijn er risicofactoren benoemd 
waardoor het van belang is om onder professionals bewustwording te stimuleren, alsmede protocollen 
te maken hoe te handelen bij signalen van problemen op dit vlak.  
 
Het komt er op neer dat onderstaande aanbevelingen worden uitgevoerd:  
 professionals trainen in het herkennen van en omgaan met signalen van radicalisering.  
 bevorderen van gerichte informatie uitwisseling tussen professionals om tijdig signalen te kunnen 

oppakken en doorleiden naar de juiste instantie. 
 

De aanbevelingen zijn opgepakt via de veiligheidsoverleggen. Er is een handelingsperspectief 
opgesteld hoe om te gaan met uitreizen voor de Jihad en terugkeer van Jihadisten. 
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4.5 Participatie en Preventie 
Inwoners van de gemeente vervullen een belangrijke rol binnen het concept ‘samen werken aan 
veiligheid’. Op verschillende manieren worden zij aangespoord en uitgenodigd mee te doen en mee te 
denken. Omdat de preventieacties vaak gekoppeld zijn aan geprioriteerde thema’s staan deze ook 
genoemd in andere hoofdstukken, waar inhoudelijk meer informatie te vinden is. 
 
4.5.1 Participatie 
 
Buurtsignaleringsteams 
Op dit moment zijn er negen buurtsignaleringsteams en buurtpreventieteams actief in Stichtse Vecht. 
In de loop van 2013 is een begin gemaakt met het opstarten van een buurtsignaleringsteam in 
Breukelen-Noord. In Breukelen Midden is het signaleringsteam sterk uitgebreid naar een aantal van 
55 leden. Begin 2014 start ook in Duivenkamp een buurtsignaleringsteam. Het afgelopen jaar zijn de 
teams ingezet om met politie mee uit te kijken naar verdachte situaties. Dit was bijvoorbeeld het geval 
in de zomermaanden waarin veel mensen op vakantie zijn en tijdens de donkere dagen in het najaar. 
Daarnaast werden buurtsignaleringsteams geïnformeerd bij incidenten in de wijk. Dit is onder meer 
gebeurd naar aanleiding van de autobranden in Maarssenbroek.  

 
Dit jaar zijn er verschillende trainingen aangeboden aan de buurtsignaleringsteams. Zo zijn de clinics 
‘observeren en signalementen onthouden’ en ‘streetwise’ georganiseerd.  

 
Voor de eerste keer is dit jaar een 
themabijeenkomst ‘Buurtsignaleren 2.0’ 
georganiseerd voor alle deelnemers van 
buurtsignaleringsteams, buurtpreventieteams en 
Waaks. Tijdens de bijeenkomst konden 
deelnemers uit de gehele gemeente ervaringen 
delen met elkaar en met betrokken professionals. 
Bovendien is de samenwerking tussen politie, 
gemeente en de teams besproken. In drie 
verschillende workshops kwamen de thema’s 
woninginbraken, jeugd en brandveiligheid aan 
bod. Met de uitkomst van deze bijeenkomst wordt 
een verbeterslag gemaakt in de samenwerking 
tussen de teams en met de professionals.  

 
De buurtsignaleringsteams die op dit moment actief zijn: 
Naam Kern 
Valkenkamp Maarssenbroek 
Zwanenkamp Maarssenbroek 
Reigerskamp Maarssenbroek 
Spechtenkamp Maarssenbroek 
Boom- en Bloemstede Maarssenbroek 
Dichters en Lanen Maarssen dorp 
Zandweg Oostwaard Maarssen dorp 
Breukelen Midden Breukelen 
Duivenkamp (nieuw) Maarssenbroek 
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Burgernet 
Vanaf 2013 is Burgernet landelijk ingevoerd. Tijdens de zogenaamde Burgernetweek in september is 
er landelijk en lokaal veel aandacht geweest voor Burgernet. Lokaal is burgernet gepromoot in de 
kleine kernen om extra deelnemers te werven. In de hele gemeente zijn flyers en posters opgehangen 
op centrale punten. Het aantal Burgernetdeelnemers is het afgelopen jaar flink gestegen, in totaal zijn 
er meer dan 1100 aanmeldingen. In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal 
deelnemers. Op dit moment is 8,5% van de inwoners lid van Burgernet. Gelet op het feit dat er vaak 
één deelnemer per huishouden staat ingeschreven is de dekkingsgraad hoog.  

Aantal per 
31-12-‘12 

Aantal per 
01-09-‘13 

Aantal per 
01-10-‘13 

Aantal per 
01-01-‘14 

% van de 
bevolking 

Aanwas  
2013 

4.255 4.512 5.050 5.412 8,5% 27.2% 

 
Waaks 
In april is gestart met project Waaks. Met dit project worden hondenbezitters gevraagd mee te kijken in 
de wijk tijdens hun ronde met de hond. Waaksdeelnemers zijn meerdere keren gevraagd mee uit te 
kijken naar verdachte situaties, bijvoorbeeld na de autobranden in Maarssenbroek en bij een stijging 
van autokraken in Breukelen. Daarnaast is gevraagd tijdens de zomermaanden en de donkere dagen 
extra alert te zijn op verdachte situaties, omdat dit de momenten zijn waarop er meer inbraken 
plaatsvinden. 
 
4.5.2.Preventie en communicatie 
 
Inbraakpreventiebijeenkomsten 
 
In juni en oktober zijn bijeenkomsten georganiseerd tegen inbraakpreventie en brandveiligheid. In juni 
werden deze bijeenkomsten verzorgd door Het Beveiligingscentrum en de brandweer. Het 

beveiligingscentrum informeerde geïnteresseerden over het voorkomen van inbraak door goede 
beveiliging aan te brengen en voorzorgsmaatregelen te nemen. De brandweer gaf een presentatie 
over brandveilig leven. In oktober, tijdens de week 
tegen woninginbraak, gaf Evert Jansen, een ex-
inbreker, een presentatie over welke maatregelen 
bewoners kunnen nemen om een inbraak te 
voorkomen. Naast een presentatie is er in de media 
veel aandacht geweest voor de week tegen de 
woninginbraak, zoals artikelen op de gemeentepagina, 
een artikel in de krant, driehoeksborden door de 
gehele gemeenten en een bericht op twitter.  
 
Voor de oudere doelgroep is er dit jaar een bijeenkomt 
georganiseerd gericht op babbeltrucs. Steeds meer ouderen hebben te maken met inbraken waarbij 
de babbeltruc wordt gebruikt. Tijdens de bijeenkomst zijn ouderen geïnformeerd over hoe zij deze 
situaties kunnen herkennen en hoe zij kunnen voorkomen slachtoffer te worden.  
 
Flyeracties woninginbraken en autokraken 

Als onderdeel van de aanpak om het aantal woninginbraken en 
autokraken te verminderen zijn er in 2013 flyeracties gehouden op 
hotspots. Dit zijn gebieden waarin sprake was van een verhoging 
van het aantal woninginbraken of autokraken. Zo zijn er flyeracties 
geweest in Breukelen Midden, Broeckland, in de stationsgebieden 
Maarssen en Breukelen, op de carpoolparkeerplaats in Breukelen 
en op het parkeerterrein bij het van der Valk hotel. Het doel van de 
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acties was steeds om inwoners en bezoekers meer alert te maken zodat zij zelf actie ondernemen om 
een autokraak of woninginbraak te voorkomen.  
 
Vast en zeker 
Door de ligging van onze kernen, langs de snelweg en nabij grote 
tankstations, tonen politiecijfers aan dat op sommige plekken kentekens 
worden gestolen om deze vervolgens te gebruiken voor onder meer tanken 
zonder te betalen. Om te voorkomen dat kentekenplaten gestolen worden, is 
samen met autodealers het project ‘vast en zeker’ opgestart. Automobilisten 
konden de kentekenplaten gratis vast laten zetten bij de autodealers in onder 
meer Stichtse Vecht. In totaal hebben 400 automobilisten de kentekens vast 
laten zetten.  
 
Oud en nieuw  
Om te zorgen dat oud en nieuw een leuk feest bleef, zijn ook dit jaar flyers uitgedeeld aan de 
vuurwerkverkooppunten zodat zij deze flyers mee kunnen geven aan alle klanten. In deze flyers wordt 
gewezen op de regels omtrent oud en nieuw en zijn veiligheidstips gegeven. Om oud en nieuw onder 
de aandacht te brengen bij jongeren zijn er posters met dezelfde boodschap op middelbare scholen 
en andere jongeren ontmoetingsplekken opgehangen. 
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5 Budgetten 
 
De veiligheidsbudgetten zijn benut om de in deze rapportage genoemde resultaten te behalen. Met de 
door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen kon extra geïnvesteerd worden in preventie en 
gebiedsgericht maatwerk en is een netwerk opgebouwd. De verantwoording van het budget vindt 
plaats in de jaarrekening 2013. 
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Bijlage 
 
Ranglijst Provincie Utrecht– aantal misdrijven per 1000 inwoners 
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