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Inleiding 

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 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 ondermijnd wordt, dat de veiligheid en 
leefbaarheid verslechtert, dat er normvervaging plaatsvindt en dat ondermijnende criminaliteit bonafide 
ondernemers schade oplevert. 

 

Maatregelen 

Versterken van de weerbaarheid binnen de eigen organisatie 

Kwaliteit 

Tot de zomer van 2021 is deelgenomen aan de pilot: https://weerbaar-bestuur.nl/pilot-integrale-beveiliging. 
Er zijn diverse projecten uitgevoerd ter versterking van de weerbaarheid in Gooise Meren. De pilot heeft 
geresulteerd in het platform Weerbare Overheid: https://weerbareoverheid.nl/  

 

Voortzetten van de aanpak ondermijning 

Kwaliteit 

Vanuit het Regionale Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC-MN) zijn meerdaagse 
trainingen verzorgd voor onze BOA's over het herkennen van ondermijningssignalen, de bevoegdheden als 
toezichthouder en het rapporteren.   

Er is een samenwerking aangegaan met de Bibob Academie om voor het team APV/Bijzondere wetten een 
incompany training Wet Bibob te verzorgen, de training zal in 2022 plaatsvinden.   

Naar aanleiding van de motie Nuij (VVD) bij de behandeling van de perspectiefnota 2022-2025, is een start 
gemaakt met het onderzoek naar de mogelijkheden voor een regionaal Bibob Team in samenwerking met 
omliggende gemeenten. Het haalbaarheidsonderzoek wordt verder uitgevoerd en afgerond in 2022. 

 

Doelstellingen 

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes 

We voeren regie op de gezamenlijke aanpak van vermogenscriminaliteit en high impact crimes vanuit een 
goede informatiepositie en analyse van cijfers uit het Veiligheidsinformatiesysteem. 

 

https://weerbaar-bestuur.nl/pilot-integrale-beveiliging
https://weerbareoverheid.nl/
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Maatregelen 

Aanpak inbraken, insluipingen, autokraken en fietsendiefstallen 

Kwaliteit 

We hebben  lokaal en regionaal ingezet op de aanpak van thema's als autokraken, woninginbraken en 
fietsendiefstallen.  
In 2021 heeft zich geen casus voorgedaan waarbij de "last onder dwangsom" opgelegd kon worden. 
Op wijkniveau zijn trends waargenomen en daar is in samenwerking met de politie extra aandacht aan 
besteed. Dit  monitoren wij voortdurend.  
In buurtbijeenkomsten en middels social media is aan wijken met een hoog aantal autokraken gevraagd om 
verdachte situaties te melden en preventief gedrag te verbeteren. 
De controle op het digitaal opkopersregister (DOR) is volledig geïmplementeerd. De controles zijn verricht 
door de Boa's.   

   

  

 

Versterken samenwerking met inwoners om buurten veiliger te maken 

Kwaliteit 

•    Wij hebben geïnvesteerd in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun 
buurt. We hebben ons met        name gericht op de georganiseerde groepen inwoners. 
•    De samenwerking met burgerinitiatieven hebben wij in 2021 voortgezet en hebben door de situatie rond 
Covid vooral online plaatsgevonden.  
•    Bij actuele veiligheidsinformatie in de buurt zijn burgerinitiatieven geïnformeerd. Dit heeft zowel digitaal 
als in bijeenkomsten plaatsgevonden.  

•    Belangrijke thema’s waar de buurtinitiatieven bij betrokken waren zijn overlast, verdachte situaties en 
criminaliteit in de wijk, zoals woninginbraken en fietsdiefstallen.  
•    Op meerdere momenten zijn op de sociale media kanalen en in de lokale kranten berichten gedeeld om 
inwoners te informeren over verschillende veiligheidsthema’s.  
•    Inwoners die zich melden bij de gemeente met veiligheidsthema's zijn indien mogelijk geïnformeerd 
over de wijze waarop zij zelf kunnen bijdragen aan de veiligheid.  
•    Bij flyeracties, presentaties en promotieacties en wijkschouwen over veiligheid waren wij aanwezig. 
•    Er is in samenwerking met de politie in oktober 2021 is een veiligheidsdag georganiseerd. Op straat 
hebben we inwoners geïnformeerd over verschillende veiligheidsthema’s. Met  name het onderwerp 
cybercrime is daarbij besproken. 
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2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Doelstellingen 

2.2.1 Kennis en vaardigheden rampenbestrijding en crisisbeheersing verder ontwikkelen 

We willen 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 

Kwaliteit 

In 2021 hebben we “on the job” kunnen leren tijdens onze inzet bij de pandemie. Door de beperkende 
maatregelen zijn er verder weinig tot geen trainingen aangeboden om kennis op het gebied van 
crisisbeheersing te verbreden. Daarnaast werden de personen die zich bezighouden met het organiseren en 
begeleiden van trainingen op het gebied van crisisbeheersing zowel lokaal als regionaal ingezet in de 
huidige pandemie.  
Leerpunten en ervaringen vanuit de huidige pandemie werden regionaal op uitvoerend en bestuurlijk 
niveau gedeeld.  
Daarnaast is er regionaal geoefend en getraind op het thema “overstromingen”. Ook Gooise Meren heeft 
hier bestuurlijk en ambtelijk aan meegedaan.  

 

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid 

Kwaliteit 

 

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid:  
•    De wijkbrandweer is samen met de gemeente voor brandveiligheidsthema's, zoals brand veilig wonen, 
ingezet in de wijk. 
•    Rond diverse veiligheidsthema's is informatie op de website gepubliceerd. De website blijft een 
belangrijk kanaal om informatie te    delen. 
•    Wij hebben nog geen voorlichtingen gegeven op scholen over veiligheid. Scholen hebben nog niet 
aangegeven hier behoefte aan te hebben. 
•    Lokale en regionale initiatieven zijn waar mogelijk gepromoot.  

 

 

Doelstellingen 

2.2.2 Brandveilig leven bevorderen 

We willen de fysiek en sociale veiligheid in de eigen omgeving van verschillende doelgroepen verbeteren. We 
hebben aandacht voor 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 

Kwaliteit 

De wijkbrandweer is in 2021 aangesloten bij lokale overleggen. Tevens heeft de wijkbrandweer samen met 
Versa en/of gemeente huisbezoeken afgelegd en hebben voorlichting gegeven. Door de corona crisis was 
het geven van voorlichting en het afleggen van huisbezoeken niet altijd mogelijk.  

 

Verbinden van partijen 

Kwaliteit 

In 2021 is met verschillende ketenpartners en burgers verbinding gelegd op het gebied van brandveiligheid. 
De inzet was gericht op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.  

 

Doelstellingen 

2.2.3 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 

Kwaliteit 

In 2021 is verder invulling gegeven aan de uitvoering van de SOK. Door de huidige pandemie is er iets 
vertraging opgelopen in de planning van een evaluatie van de SOK, maar inmiddels zijn de meeste 
gesprekken met verschillende betrokkenen gevoerd en loopt het evaluatieproces.   
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2.3 Sociale veiligheid 

Doelstellingen 

2.3.1 Effectieve aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige 
overlast veroorzaken 

Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het voorkomen van 
(nieuwe) strafbare feiten. 

  

 

Maatregelen 

Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving 

Kwaliteit 

 

De woonomgeving moet een plek zijn waar iemand zich thuis, vrij  en veilig voelt. Veiligheid in de buurt 
heeft invloed op het woongenot van inwoners, op de veiligheidsgevoelens en op het vertrouwen in de 
samenleving en de rol van de overheid daarin.  
Wij hebben in 2021 de signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg, met als doel 
vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. Indien signalen vragen om een aanpak dan wordt 
er integraal samengewerkt.  
In 2021 hebben zich geen incidenten voorgedaan waarop een tijdelijk huisverbod kon worden ingezet.  Wij 
hebben de wet aanpak woonoverlast verder vormgegeven.    

 

 

Voortzetten persoonsgerichte aanpak 

Kwaliteit 

Wij hebben gewerkt aan de doorontwikkeling van de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) voor verschillende 
doelgroepen. De signalen vanuit zorg en vanuit veiligheid zijn besproken in het overleg van het team 
maatschappelijke zorg van de gemeente. In dit overleg worden de casussen beoordeeld en waar nodig 
monodisciplinair of integraal opgepakt.  

 

Doelstellingen 

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek  is een  netwerksamenwerkingsverband die de gemeenten in 
de regio en ruim 20 partners uit de strafrechtketen en de zorgketen verbindt in de aanpak van complexe 
problematiek. Het doel van de samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en 
criminaliteit. Het Zorg- en Veiligheidshuis wil zich regionaal verder optimaliseren en beter positioneren binnen 
het zorg- en veiligheidsdomein. 
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Maatregelen 

Inzet Zorg-en Veiligheidshuis 

Kwaliteit 

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken over plegers van ernstige overlast en 
criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het 
uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang.   

   

  

 

Doelstellingen 

2.3.3 Verbeteren 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 

Kwaliteit 

 

 

Wij hebben geïnvesteerd in onze jeugd door:  

 Jongeren actief te benaderden  

 Inwoners zijn geïnformeerd hoe zij zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan. Versa Welzijn is 
hierbij een belangrijke partners. 

 

In samenwerking met de politie is er handhavend opgetreden, waarbij extra aandacht was voor hotspots. Er 
zijn geen nieuwe jeugdgroepen in beeld gekomen waarbij de dynamiek van de groep of individuele 
problematiek in kaart moest worden gebracht, omdat er geen sprake was van complexe, structurele of 
ernstige jeugdoverlast.  

 
Er zijn geen (voorwaarschuwingen voor) gebiedsontzeggingen (APV artikel 2:78) opgelegd, omdat er geen 
personen in beeld zijn gekomen die hiervoor in aanmerking kwamen wegens structurele of ernstige 
overlast.  
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Voortzetten integrale aanpak van risicojongeren 

Kwaliteit 

De  integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij werken hierbij samen met zowel interne 
als externe partijen.  

 

Doelstellingen 

2.3.4 Radicalisering en polarisatie 

Wij willen samen met de ketenpartners inzetten op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.   

 

Maatregelen 

Inzetten op preventie, repressie en nazorg en deelnemen aan diverse overleggen 

Kwaliteit 

In 2021 is met verschillende ketenpartners de verbinding gelegd op het gebied van radicalisering en 
polarisatie. De inzet was gericht op contacten onderhouden en samen werken aan preventie, repressie en 
nazorg. In november is er lokaal een eerste overleg Bondgenotennetwerk gehouden. Dit is door de 
deelnemers als goed ervaren en heeft draagvlak om voort te zetten.  

 

Opleiden en trainen van medewerkers 

Kwaliteit 

In 2021 hebben verschillende medewerkers en ketenpartners trainingen gevolgd op het gebied van 
radicalisering en polarisatie.  
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2.4 Handhaving 

Doelstellingen 

2.4.1 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. 

 

Maatregelen 

Actief en informatie-gestuurd surveilleren 

Kwaliteit 

De boa's surveilleren dagelijks in de gemeente. In januari en februari heeft de nadruk gelegen op handhaven 
van verkeersovertredingen, controle Digitaal Opkopers Register, toezicht op ondermijning en tegengaan 
jeugdoverlast. Vanaf maart is de volledige inzet en prioriteit gegeven aan de toezicht op naleving van de 
noodverordening Covid-19.    

  

 

Handhaven en toezicht houden 

Kwaliteit 

Boa's treden qua handhaving  op verschillende wijze op. Dit is afhankelijk van de situatie. Met betrekking 
tot verkeersoverlast wordt op een aantal overtredingen een zero-tolerance beleid toegepast. Hier wordt 
direct een bekeuring uitgeschreven. Bij andere overtredingen of constateringen vindt eerst een 
waarschuwing plaats en pas bij recidive een proces verbaal. Bij handhaving van de noodverordening Covid-
19 wordt primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd.      

 

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden 

Kwaliteit 

Door dagelijks te rapporteren en de verkregen meldingen ontstaat er een beeld van plaatsen waar meer 
overlast is dan op andere plekken. Het kan hier gaan om jeugdoverlast, vernieling, parkeeroverlast en 
zwerfvuil. Hier wordt dan ook vaker gesurveilleerd. Hierin wordt nauw samengewerkt met de afdeling OOV, 
politie en andere instanties zoals Versa en jongerenwerkers. In kader van toezicht op de Noodverordening 
Covid-19 wordt  met de politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te 
handhaven op plekken waar groepsvorming plaatsvindt.  

 

Doelstellingen 

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang 

We creëren met de GGD en de exploitanten van kinderdagverblijven een veilige omgeving voor jonge 
kinderen die naar de kinderopvang gaan. We hebben de registratie van de kinderdagverblijven goed op orde in 
het landelijk registratiesysteem kinderopvang (LRK). 
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Maatregelen 

Registratie, Toezicht en Handhaving kinderopvang 

Kwaliteit 

De GGD heeft als gevolg van corona op 95 van de 158 locaties inspecties/controles uitgevoerd bij 
kinderdagverblijven/BSO en VSO (particulieren) in het kader van de Wet Kinderopvang. Onder normale 
omstandigheden worden alle locaties bezocht. Bij constatering van onrechtmatigheden handhaaft de 
gemeente. Hiertoe worden volgens het vastgestelde beleidskader verschillende stappen gezet. Meestal lukt 
het op voorhand om de onrechtmatigheden op te lossen voordat het protocol in werking moet worden 
gezet. Er zijn 13 overtredingen geconstateerd, de gemeente heeft 5 keer handhavend opgetreden.  
De gemeente registreert alle nieuwe centra voor kinderopvang en verwerkt de mutaties. Er zijn over 2021 
geen bijzonderheden te melden.  

  

 

Wat heeft het gekost? 

Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2020 Prim. Begroting 2021 Begroting 2021 (na 

wijziging) 

Realisatie 2021 

Lasten     

605 Brandweer en rampen 5.213 5.321 5.313 5.080 

606 Handhaving 1.751 721 1.431 1.316 

Totaal Lasten 6.964 6.042 6.744 6.397 

Baten     

605 Brandweer en rampen -15 0 0 -21 

606 Handhaving -65 -52 -346 -257 

Totaal Baten -80 -52 -346 -277 

Resultaat voor bestemming 6.885 5.990 6.399 6.119 

Resultaat na bestemming 6.885 5.990 6.399 6.119 

 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen tussen Realisatie 2021 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2021 

Onderdeel programma 2 Verschil (x € 1.000)  V/N  

(V= voordeel, N= 
nadeel) 

Doorbelastingen 
Betreft doorbelastingskosten ambtelijk apparaat, 
nadere toelichting zie programma 9. 

18 V 
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Veiligheidsregio 
Op basis van de Jaarstukken 2021 van de GR VRGV 
valt de deelnemersbijdrage voor Gooise Meren € 
214k lager uit. 

214 V 

Handhaving 

Voor de controle op het corona 
toegangsbewijs (CTB) in 2021 heeft de 
gemeente € 150k ontvangen van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Hiervan is € 40k als bijdrage uitbetaald 
door de gemeente. Dat betekent dat 
zowel de uitgaven als inkomsten € 110k 
lager uitvallen, omdat het teveel 
ontvangen subsidiebedrag teruggestort 
moet worden aan het ministerie. 

0 V/N 

Overige verschillen < € 70k 47 V 

Totaal 279 V 


