2. Programma Veiligheid
06 oktober 2021

Classificatie: Intern

Ambitie
Veiligheid blijft voor de gemeente Gooise Meren een belangrijke prioriteit voor een goed en prettig
leefklimaat. Als gemeente willen we dat inwoners, ondernemers en bezoekers niet alleen veilig zijn, maar zich
ook veilig voelen. We hebben daarbij oog voor het belang van zowel verlaging van de criminaliteit en overlast,
als ook een verhoogd veiligheidsgevoel van onze inwoners. Dit doen we onder meer door de sociale cohesie en
betrokkenheid in de buurt te versterken, en samen met de inwoners te kijken naar preventie en verbeteringen
in de wijken. Eigen verantwoordelijkheid is daarbij een belangrijk aspect. Daarnaast zetten we samen met
andere betrokken hulpdiensten (ketenpartners), zoals de politie, in op betere handhaving.
Als het gaat om veiligheid werken we ‘cyclisch’; eerst preventie, dan maatregelen, dan nazorg en evaluatie. Op
basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je moet er aan blijven
werken.
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2.1 Criminaliteit
Doelstellingen
2.1.1 Doelstelling - Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning
Met de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning willen wij voorkomen dat de onder- en
bovenwereld (verder) verweven raken, dat het lokale gezag ondermijnt wordt, dat de veiligheid en
leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide
ondernemers schade oplevert.

Maatregelen
Voortzetten van de aanpak ondermijning
Omschrijving (toelichting)
Er wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar een regionaal Bibob-team in de Gooi- en Vechtstreek
om na te gaan in hoeverre het juridisch mogelijk is om een dergelijke samenwerking te organiseren, wat de
kosten hiervan zijn, welke formatie noodzakelijk is (regionaal en lokaal) en de bereidwilligheid tot een
dergelijke samenwerking van gemeenten te onderzoeken.
Er wordt een privacy protocol ingesteld voor interne gegevensdeling. Voor een effectieve aanpak van
ondermijning is het belangrijk dat signalen en informatie samenkomen. Hiervoor is binnengemeentelijke
samenwerking en gegevensdeling essentieel.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Doelstellingen
2.1.2 Doelstelling - Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes
We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit, high impact crimes en
cyberveiligheid vanuit een goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het
Veiligheidsinformatiesysteem.

Maatregelen
Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen
Omschrijving (toelichting)
Door in samenwerking met de politie te monitoren zijn wij op de hoogte van de ontwikkelingen rond deze
misdrijven. Op hotspots wordt ingezet om misdrijven de kop in te drukken. Personen die in het bezit zijn van
inbrekerswerktuig, krijgen op basis van de APV een last onder dwangsom opgelegd. Door in te zetten op
Burgernet en bewoners te stimuleren om verdachte situaties te melden, proberen wij de heterdaadkracht te
vergroten. Met de controle op het digitaal opkopers register (DOR) gaan wij de illegale verkoop van gestolen
goederen tegen.
Omschrijving (label)
Begroting 2022
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Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken
Omschrijving (toelichting)
Samen met bewonersgroepen krijgen wij beter zicht op wat er speelt in de buurt. Wij zijn gemakkelijk te
benaderen bij vragen. Bewoners worden indien nodig geïnformeerd over het nemen van preventieve
maatregelen. Wij helpen bewoners bij het vormen van een georganiseerde groepen.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Aanpak Cybercrime
Omschrijving (toelichting)
Het doel is om bewustzijn van digitale criminaliteit en de weerbaarheid ertegen te vergroten, om zo de
effectiviteit en hopelijk de omvang ervan in te perken. De aanpak van digitale onveiligheid en criminaliteit
moet net zo normaal worden als de huidige aanpak van de traditionele criminaliteit.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

4

Classificatie: Intern

2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing
Doelstellingen
2.2.1 Doelstelling - Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing
verder ontwikkelen
Het doel is de kennis en vaardigheden van het eigen personeel op het gebied van rampenbestrijding en
crisisbeheersing verder ontwikkelen voor een inzet tijdens een ramp of crisis. Ook willen we inwoners bewust
maken van participatie en inzet voor eigen veiligheid.

Maatregelen
Samenwerken met buurgemeenten, deelnemen aan regionale piketten en opleiden en trainen
Omschrijving (toelichting)
De gemeenten werken binnen de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg al samen en zoeken de samenwerking op
met de directe buurgemeenten. Zo kan men elkaar ondersteunen en waar nodig vervangen wanneer er een
ramp of crisis is in een gemeente. Wij stimuleren dat het eigen personeel ook deelneemt aan regionale
piketten voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing.
Wij trainen de sleutelfunctionarissen en medewerkers. Regionale trainingen worden aangeboden vanuit
Bevolkingszorg. We bieden, waar nodig, maatwerk aan door middel van in-company trainingen.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid
Omschrijving (toelichting)
We willen inwoners bewust blijven maken van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Dit doen we
door het nemen van de volgende maatregelen:


inzet van wijkbrandweer



informatie op de website van de gemeente



informatie in lokale bladen



promoten van lokale en regionale initiatieven.

Omschrijving (label)
Begroting 2022

Doelstellingen
2.2.2 Doelstelling - Brandveilig leven bevorderen
Het landelijke programma van de brandweer - brandveilig leven – heeft als doel om de activiteiten rond
fysieke en sociale veiligheid van verschillende doelgroepen in hun eigen omgeving te verbeteren. Kwetsbare
groepen, zoals (zelfstandige wonende) ouderen en personen met een beperking hebben in het bijzonder onze
aandacht.
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Maatregelen
Inzet van de wijkbrandweer
Omschrijving (toelichting)
De wijkbrandweer zal brandveilig leven bevorderen door samen te werken met de partijen die de meeste
invloed hebben op de risicogroepen. De kennis en expertise van de brandweer kan via organisaties, die achter
de voordeur van de kwetsbare groepen komen, worden overgebracht.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Verbinden van partijen
Omschrijving (toelichting)
Door verbinding te zoeken en te onderhouden met o.a. burgers, woningcorporaties, zorginstanties en
verzekeraars, maar ook met interne partners zullen we de bewustwording vergroten van de participatie in
eigen veiligheid.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Doelstellingen
2.2.3 Doelstelling - Samenwerking tussen Veiligheidsregio’s
We bieden ondersteuning aan de verregaande samenwerking en versterking van de Veiligheidsregio Gooi en
Vechtstreek door de samenwerking met Veiligheidsregio Flevoland op basis van de
samenwerkingsovereenkomst.

Maatregelen
Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst
Omschrijving (toelichting)
We zetten de ingezette ondersteuning aan de samenwerking van de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en
Vechtstreek en de GGD-en voort. De samenwerking met Flevoland geschiedt op basis van een

samenwerkingsovereenkomst (SOK).
Omschrijving (label)
Begroting 2022
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2.3 Sociale veiligheid
Doelstellingen
2.3.1 Doelstelling - Effectieve aanpak van personen met ernstige veiligheidsproblemen
Om de zorg voor kwetsbare mensen en hun omgeving te verbeteren en veiligheidsproblematiek aan te pakken
is intensieve samenwerking tussen sociaal domein- en veiligheidsprofessionals nodig.

Maatregelen
Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving
Omschrijving (toelichting)

Wij werken integraal aan de aanpak van woonoverlast met het team maatschappelijk zorg
van de Uitvoeringsdienst Sociaal domein, de afdeling Mens en Omgeving, de politie en met
zorgpartners om de overlast in de woonomgeving te voorkomen en te bestrijden. Zorgpunt
is de toename van woonoverlast door verwarde, zorgmijdende personen en de beperkte
invloed die we hierop hebben.
In het uiterste geval kunnen wij instrumenten inzetten zoals een last onder dwangsom, een
tijdelijk huisverbod of een woningsluiting.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Voortzetten persoonsgerichte aanpak
Omschrijving (toelichting)
Wij zetten de persoonsgerichte aanpak (PGA) voort door te werken aan de aanpak voor:


personen die in aanraking geweest zijn met de politie;



personen die overlast veroorzaken in de woonomgeving;



personen met verward gedrag.

Hiervoor is de inzet en expertise van de beleidsterreinen zorg en veiligheid vereist.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Doelstellingen
2.3.2 Doelstelling - Zorg- en Veiligheidshuis
Wij werken in het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek (ZVHGV) met jeugd- en zorginstellingen,
politie en justitie samen bij de persoonsgerichte aanpak van plegers van overlast en criminaliteit.
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Maatregelen
Inzet Zorg-en Veiligheidshuis
Omschrijving (toelichting)
Het Zorg- en Veiligheidshuis is het escalatiepunt als in reguliere uitvoering geen oplossing gevonden kan
worden. Het Zorg- en Veiligheidshuis richt zich op het bestrijden van ernstige overlast en criminaliteit, door
recidive en maatschappelijke uitval te voorkomen.Het Zorg- en Veiligheidshuis vormt de verbinding tussen
straf en zorg. De meerwaarde van de samenwerking zit in de ketenoverstijgende aanpak, die de afzonderlijke
aanpakken versterkt. Daarbij behouden alle partners hun eigen (wettelijke) verantwoordelijkheden
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Doelstellingen
2.3.3 Doelstelling - Integrale aanpak (kwetsbare) jongeren
Wij willen voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de
criminaliteit verzeild raken.

Maatregelen
Verminderen overlast jongeren
Omschrijving (toelichting)
Wij brengen in samenwerking met de politie, Boa's, de outreachend jeugdconsulent Gooise Meren,
jongerenwerk Versa proactief in beeld waar jeugdoverlast speelt. Jongeren op straat worden proactief
benaderd door de politie, Boa's, het jongerenwerk van Versa en de outreachende jeugdconsulent Gooise
Meren. Bij aanhoudende overlast worden de dynamiek en personen binnen een jeugdgroep in kaart gebracht.
Indien nodig wordt er handhavend opgetreden of worden gebiedsontzeggingen opgelegd.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren
Omschrijving (toelichting)
Wij zetten de integrale aanpak van risicojongeren voort. Doel van de integrale aanpak is om de signalen van
risicojongeren vroegtijdig op te pakken.
Omschrijving (label)
Begroting 2022
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Doelstellingen
2.3.4 Doelstelling - Radicalisering en polarisatie
Wij zetten ons samen met de ketenpartners in op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.

Maatregelen
Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen
Omschrijving (toelichting)
In de lokale aanpak radicalisering en polarisatie staat een combinatie van preventie, repressie en nazorg
centraal. De gemeente werkt samen met de ketenpartners uit het veiligheids- en Sociaal domein.
In regionale overleggen wordt informatie gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie
in een vroeg stadium met alle ketenpartners te delen en voortijdig op te kunnen handelen.
Omschrijving (label)
Begroting 2022

Opleiden en trainen van medewerkers
Omschrijving (toelichting)
In 2022 zetten wij de trainingen aan ketenpartners voort om inzicht te krijgen en te behouden in het proces
van radicalisering en het herkennen en duiden van signalen. Waar mogelijk sluiten we aan bij regionale
trainingen, waar nodig zullen we dit ook lokaal organiseren.
Omschrijving (label)
Begroting 2022
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2.4 Handhaving
Doelstellingen
2.4.1 Doelstelling - Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid
We willen dat de leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren optimaal is door toezicht te houden, te
handhaven en met andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.

Wat mag het kosten

Bedragen x €1.000
Exploitatie

Realisatie 2020

Begroting 2021 (na

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

wijziging)
Lasten
605

5.213

5.398

5.284

5.350

5.347

5.344

1.751

1.299

749

734

734

734

6.964

6.696

6.033

6.084

6.081

6.077

-15

0

0

0

0

0

-65

-195

-66

-66

-66

-66

-80

-195

-66

-66

-66

-66

6.885

6.501

5.967

6.018

6.015

6.011

6.885

6.501

5.967

6.018

6.015

6.011

Brandweer
en rampen
606
Handhaving
Totaal
Lasten
Baten
605
Brandweer
en rampen
606
Handhaving
Totaal
Baten
Resultaat
voor
bestemming
Resultaat na
bestemming

Toelichting financiële verschillen
Toelichting verschillen begroting 2022 t.o.v. begroting 2021
Onderdeel programma 2

Verschil (x € 1.000)

V/N
(V= voordeel, N=
nadeel)
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Doorbelasting
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat,
nadere toelichting zie programma 9.

88

V

447

V

1

N

534

V

Handhaving
Bommenregeling. Op basis van aanvraag derden
wordt er subsidie aangevraagd (verantwoord op
programma 9 via algemene uitkering) en op
programma 2 uitbetaald. In 2022 is hiervoor geen
bedrag opgenomen.
Overige verschillen:
Diverse posten < € 70.000

Totaal

Beleidsindicatoren
Eigen indicatoren Veiligheid
Nr.

Omschrijving indicator

2017

2018

2019

2020

Bron

1.

Percentage inwoners dat zich ‘s
avonds onveilig voelt

1,4%

-

0,9%

-

Veiligheidsmonitor 2019
- VM 2021

2.

Percentage inwoners dat
sociale overlast ervaart

8,7%

-

9,1%

-

Veiligheidsmonitor

3.

Totaal aantal geregistreerde
misdrijven GM ≤ voorgaand
jaar

2.695

2.856

2.975

2.771

RVS - politie

De wettelijk verplichte beleidsindicatoren zijn opgenomen in bijlage 4.
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