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I Inleiding 
 

In januari 2012 stelde uw raad het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 (IVP) vast. Met dit plan voert 
de gemeente regie op de lokale veiligheid. Mede dankzij investeringen via door uw raad beschikbaar 
gestelde middelen zijn goede resultaten geboekt en de doelstellingen behaald.  
 
Dit jaar eindigt de looptijd van het huidige IVP. In januari 2016 dient nieuw beleid te zijn vastgesteld.  
Voor een goede aanloop is reeds met de voorbereiding gestart. Het actuele veiligheidsbeeld is 
gepeild, de tot nu behaalde resultaten zijn geëvalueerd en deze zijn besproken met bij het beleid 
betrokken inwoners en partners. Het bovenstaande heeft geresulteerd in een concept startnotitie IVP 
2015-2018.  
 
Op 24 maart 2015 is tijdens een informatieve vergadering met de commissie Bestuur en Financiën 
van gedachten gewisseld over deze notitie. Er is gesproken over het proces waarmee het IVP tot 
stand moet komen en over uitgangspunten c.q. kaders die het nieuwe ambitieniveau moeten 
bepalen. Tevens is de commissie expliciet gevraagd om inbreng van prioriteiten waarbinnen de 
kaders van het IVP aandacht aan moet worden besteed.    
 
De uitkomsten zijn in deze notitie verwerkt en hierbij treft u ter vaststelling de definitieve startnotitie 
IVP 2015-2018 aan.  
 
 
II Doel startnotitie 

 
De startnotitie voor het IVP stelt de kaders en uitgangspunten vast voor het te vormen nieuwe 
Integrale Veiligheidsbeleid  2015-2018.   
 
 
III Proces  
 
Veiligheidsanalyse 
Een actueel veiligheidsbeeld en analyse van de veiligheidssituatie vormt de basis van integraal 
veiligheidsbeleid. Om te komen tot een representatief beeld voor Stichtse Vecht zijn hiervoor de 
Rapportage Monitor Veiligheid en Leefbaarheid 2014, de Veiligheidseffect Rapportage 2014 en een 
Integrale Gebiedsscan gebruikt. De uitkomsten zijn besproken met partners en inwoners en met de 
commissie Bestuur en Financiën in de vergadering van 24 maart jl. De conclusie is dat het algemene 
veiligheidsgevoel in Stichtse Vecht positief is en de betrokkenheid groot. Echter inwoners geven ook 
aan dat vooral woninginbraken, hondenoverlast en verkeersonveiligheid een negatieve factor vormt 
voor de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt.   
 
Integraal Veiligheidsbeleid 
De gemeente is wettelijk verplicht om Integraal Veiligheidsbeleid te voeren. Alle bij veiligheid 
betrokken doelgroepen en professionals worden betrokken bij het proces waarmee het Integraal 
veiligheidsplan 2015-2018 tot stand komt. Het resultaat moet zijn, dat binnen de door uw raad 
vastgestelde kaders het Integraal Veiligheidsplan aan het einde van 2015 ter besluitvorming aan uw 
raad wordt voorgelegd, inclusief uitvraag budgettaire middelen om de ambities te verwezenlijken. 
 
Uitvoeringsprogramma  
Na vaststelling van het Integraal Veiligheidsplan volgt uitwerking in de praktijk via een 
uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma wordt vastgesteld door het college en ter 
kennisname gebracht van uw raad.  
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Planning 
De procesplanning is hieronder op hoofdlijnen weergegeven: 
 
Q1 Fase 1: Startfase (reeds afgerond) 

Doel: delen informatie en analyses, afstemmen concept startnotitie inzake proces IVP 
en kaders. 
- College stelt Veiligheidseffect Rapportage & Veiligheidsmonitor 2014 vast. 
- Gesprekken met veiligheidspartners en actieve inwoners, waaronder de leden van 

de wijkcommissies en signaleringsteams. Doel: veiligheidsgevoel peilen.  
- ‘Start-up bijeenkomst’, informatieve raadscommissie d.d. 24 maart 2015.  
 

Q2 Fase 2-3: uitwerking en vervolgsessie  
- Uitkomsten informatieve raadscommissie en gesprekken met betrokkenen en 

verwerken in definitieve startnotitie en deze ter besluitvorming voorleggen aan de 
raad.  

- Opstellen IVP c.q. uitvoeringsprogramma. 
 

Q3 Fase 4: 
Gemeenteraad stelt Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 (IVP) vast. 
 

Q4 Fase 5: 
- College stelt VeiligheidsUitvoerings Programma vast, deze wordt ter kennisname 

aan de raad aangeboden.  
 

 
IV Betrokkenen 
 
Veiligheidsbeleid is integraal beleid is en strekt zich uit over meerder domeinen, zoals  
handhaving, leefbaarheid, verkeersveiligheid, jongerenbeleid en het sociaal domein. Vandaar dat er 
een reeks aan interne- en externe partners betrokken worden bij de totstandkoming van het 
veiligheidsbeleid en worden gevraagd om hun inbreng. Het gaat hierbij naast samenspraak met  
inwoners, zoals wijkcommissies en signaleringsteams, ook om specifieke vertegenwoordigers van 
doelgroepen, te weten jongeren, scholen, zorgverleners, ouderen, ondernemers e.d.  
 
Tevens wordt inbreng gevraagd van de navolgende ketenpartners en bij veiligheidsbeleid betrokken 
instanties:  
- Politie; 
- Openbaar Ministerie; 
- Veiligheidsregio Utrecht; 
- Woningcorporaties; 
- Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland (RVS MN); 
- Veiligheidshuis Utrecht (VHU); 
- Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC); 
- Maatschappelijke organisaties; 
- Welzijnsorganisaties en GGZ-instanties; 
- NS en Prorail. 
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V Kaders en uitgangspunten  
Eén van de uitgangspunten in het raadsprogramma 2014-2018 is dat het bevorderen van de 
veiligheid in Stichtse Vecht hoge prioriteit heeft en de aanpak op de huidige doelstellingen 
gecontinueerd dient te worden.   
 
Met de extra middelen die zijn toegekend om het ambitieniveau van het vorige college te realiseren 
zijn samen met inwoners en professionals goede resultaten behaald. Hieronder de ontwikkeling van 
de veiligheidscijfers de afgelopen periode.  

 
Kaders 2015-2018 Netwerken en Informatie 
Na een zogeheten eerste generatie veiligheidsbeleid, te weten het eerste IVP na de fusie, kan via 
het versterken van de netwerkorganisatie en meer informatie gestuurd werken het behaalde 
veiligheidsniveau worden behouden en mogelijk worden verbeterd. Dit zouden de twee peilers 
moeten worden waar het nieuwe IVP op gaat steunen. Het versterken van de netwerkorganisaties 
moet plaatsvinden via het partnermodel. Anders dan voorheen ‘de regie pakken’ is er voor de 
gemeente nu meer een rol als het gaat om begeleiden, stimuleren en faciliteren.    
  
Deze behoefte kwam ook expliciet naar voren in de bijeenkomsten met de wijkcommissies en 
signaleringsteams d.d. 11 maart jl. Het is dus van belang dat wij vooral inwoners goed begeleiden bij 
het inzetten van hun eigen kracht om een bijdrage te kunnen leveren in de aanpak van 
veiligheidsproblemen in de buurt.  
 
De diverse ketenpartners moeten hierbij goed worden aangesloten, zoals politie en 
woningcorporaties, om de samenwerking zo optimaal mogelijk te maken. De rode draad in de 
uitvoering blijft een mix van preventie, persoonsgericht en/of gebiedsgericht maatwerk.   
 
Bij de noodzaak tot repressie, als de openbare orde en veiligheid in het geding is, heeft de gemeente 
uiteraard als bevoegd gezag de regierol op handhaving en bescherming van de openbare orde en 
veiligheid en kan zij haar bestuurlijk instrumentarium hanteren om de situatie te herstellen.   
 
Hoe kunnen wij dit bereiken? 
Daar waar mogelijk wordt de huidige aanpak geïnnoveerd via gebruik van intelligence (informatie 
gestuurd werken) en door te investeren in netwerkstructuren via het partnermodel.  
Om een deel van de veiligheidsaanpak meer op wijk- en buurtniveau te brengen kan tevens gedacht 
worden aan een aantal taken op het gebied van sociale veiligheid over te brengen naar het voorveld 
van het Sociaal Domein, bijvoorbeeld in de sociale wijkteams en het sociale toezicht. De 
veiligheidsregisseur kan in het sociale wijkteam een rol gaan spelen als aanspreekpunt bij 
veiligheidskwesties.   
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Uitgangspunten  
Via de veiligheidsmonitor en bijeenkomsten met wijkcommissies, signaleringsteams en doelgroepen 
zijn binnen de bovenstaande kaders de volgende uitgangspunten naar voren gekomen.  
Dit zijn meer inhoudelijke thema’s die extra aandacht behoeven en waar de veiligheidsaanpak zich 
de komende tijd op moet richten.   
 
• Jeugd & Veiligheid,  

met specifiek aandacht voor alcohol- en drugspreventie en vroeg signalering problemen;  
• Buurt & Veiligheid,  

met specifiek aandacht voor de leefbaarheid en ergernissen,  persoonsgerichte aanpak van 
overlastveroorzakers en gebiedsgerichte en informatiegestuurde aanpak van onder meer 
woninginbraken, verkeersonveilige situaties, alsmede de hotspot aanpak (concentreren van 
aanpak op een specifieke locatie) bij tunnels en tank- en treinstations, aanpak van autokraken en 
fietsendiefstal; 

• Zorg & Veiligheid,  
met specifiek aandacht voor onder meer ouderen, vormen van woonoverlast en een vangnet bij 
complexe meervoudige problematiek, zoals verwarde en kwetsbare personen. 

 
Daarnaast heeft de commissie Bestuur en Financiën aangegeven, dat naast de lokale prioriteiten 
aandacht moet blijven worden besteed aan thema’s uit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, 
zoals voorkomen van radicalisering en jihadisme, High Impact Crimes, ondermijning van 
georganiseerde criminaliteit en investeren in nieuwe technieken zoals geavanceerd cameratoezicht 
en andere opsporingsmethoden.  
 
Prioriteiten Stichtse Vecht 
Naast de kaders en uitgangspunten heeft de commissie Bestuur en Financiën nog een aantal lokale 
prioriteiten voor Stichtse Vecht aangegeven, waarvan u vindt dat deze moeten worden opgenomen 
voor aanpak in het nieuwe IVP. Hieronder treft u deze in een lijst (willekeurige volgorde) aan. In het 
nieuwe IVP worden deze prioriteiten opgenomen en in de uitvoering meegenomen.   
 
Ambitie 
- Stichtse Vecht moet in de top 5 van veiligste gemeenten in de provincie komen/blijven, om dit te 

meten willen we een helder meetinstrument ontwikkelen/afspreken. 
 
Specifieke plaatsen/plekken, onderwerpen 
- Lokale maatschappelijke dialoog opstarten om vroegtijdig radicalisering te signaleren;  
- Extra aandacht voor ouderen; 
- Aanpak van veelplegers, door kopstukken/top-x; 
- Aandacht voor high impact misdaad (onder meer geweld); 
- Aanpak woonoverlast; 
- Extra inzetten op het ‘beschermen van hulpverleners’. Zero tolerance voor mensen/omstanders 

die hulpverleners belagen of bedreigen; 
- Extra aandacht voor aandachtsgebieden zoals Nigtevecht, Tienhoven en Breukelen ten westen 

van het kanaal; 
- Aandacht voor veiligheid fietstunnels Maarssenbroek; 
- Veiligheid rondom stations en snelwegen; 
- Gebiedsontzeggingen actief gebruiken om overlast van bepaalde personen/groepen tegen te 

gaan. 
 
Jeugd: 
- Aandacht voor de aanpak van drugs- en alcoholgebruik van jongeren 12-18 jaar, waaronder 

zuipketen; 
- Aandacht voor voorzieningen voor jongeren;  
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- Koppeling van onderwijs, welzijn, cultuur en sport om probleemgedrag van jongeren te 
signaleren en aan te pakken; 

- Aanpak van jeugdcriminaliteit in samenwerking met ouders en onderwijs. 
 

Investeren in nieuwe technieken 
- Huidig aantal camera’s in stand houden. Op basis van evaluatie mogelijk uitbreiding/intensivering 

van cameratoezicht; 
- Inzet van mobiele camera’s bij de top10 van overlastlocaties. 
 
Preventie 
- Stimuleren eigen kracht; 
- Betrekken sociale wijkteams (signalering);  
- Optimaal gebruik van burgernet; 
- Voorlichting aan inwoners over woninginbraken; 
- Belang van communicatie; 
- Actieve stimulatie door de gemeente m.b.t. buurtpreventie; 
- Aandacht voor fishing, hennepteelt en babbeltrucs; 
- Creatieve inzet van middelen om het aantal woninginbraken verder omlaag te brengen 

(bijvoorbeeld (mobiele) kentekenregistratie bij toegangswegen tot gebieden waar veel wordt 
ingebroken, DNA-sprays e.d. om eigendommen te beveiligen). 

 
Politie 
- Zichtbaarheid politie is kernpunt, meer blauw op straat; 
- Pro-actieve rol wijkagenten behouden; 
- Maak het doen van aangifte makkelijker zodat meer mensen aangifte doen; 
- Vervang wijkagent bij uitval; 
- Meer blauw op straat kan mede worden verkregen door processen verbaal op het politiebureau 

te laten opnemen door administratief medewerkers met een adequate opleiding; 
- In de dorpen is de zichtbaarheid van de politie vaak een snel en enkelmatig ritje door het dorp, 

zorg dat er meer mogelijkheden zijn voor het kort kunnen aanspreken van politie; 
- Een verhoging van de aangiftebereidheid.  

 
Financiën 
Uiteraard zal het veiligheidsprogramma dat recht doet aan de invulling van de kaders van uw raad 
een match met beschikbare middelen uit de begroting moeten inhouden. Een doorrekening van de 
kosten volgt op basis van deze startnotitie als deze is vastgesteld.   
Deze berekening wordt dan opgenomen in de financiële paragraaf van het op te stellen IVP en wordt 
doorvertaald naar de begroting 2016 e.v. 
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