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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, vervolgens maatregelen, dan nazorg en als 
sluitstuk evaluatie. Op basis daarvan vervolging aanpassing op preventie. Veiligheid is een continu proces, je 
moet er aan blijven werken, samen met de ketenpartners en de inwoners.   
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2.1 Aanpak criminaliteit 

Doelstellingen 

2.1.1 Aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning 

Bijna alle gemeenten hebben te maken met ondermijnende georganiseerde criminaliteit. Daarbij maakt de 
onderwereld voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om drugsgerelateerde criminaliteit, grootschalige fraude, witwaspraktijken en mensenhandel. 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 

Een zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning 

Omschrijving (toelichting) 

Wij brengen het bestuurlijke instrumentarium voor onze aanpak verder op orde en wij treden op als een 
zichtbare, aanwezige overheid tegen georganiseerde criminaliteit en ondermijning, onder andere door 
gerichte, structurele en integrale toezicht- en handhavingsacties.  

De gezamenlijke focus van de veiligheidspartners op georganiseerde criminaliteit is een nieuwe werkwijze die 
nog verder vorm moet krijgen. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) heeft ervaring met de 
aanpak van deze vorm van criminaliteit. De samenwerking met het RIEC wordt daarom verder geïntensiveerd 
en op casus niveau wordt meer gebruik gemaakt van de kracht van integraal werken. 

Kwaliteit (toelichting) 

De algemene Plaatselijke Verordening 2020 is vastgesteld. Hierin zijn nieuwe bevoegdheden opgenomen ten 
behoeve van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.  
In 2020 is er een nieuwe preventieve aanpak geïntroduceerd om recidive van drugsdealers in Gooise Meren te 
voorkomen. Naast de strafrechtelijke aanpak wordt een last onder dwangsom opgelegd voor het dealen op 
straat. Van de last van €5000,- per geconstateerde overtreding lijkt een preventieve werking uit te gaan op 
basis van ervaringen bij andere gemeenten. 

Binnen een onderzoek naar drugshandel in Bussum Zuid zijn ‘Straatsjablonen’ ingezet in de openbare ruimte 
om jongeren aan te zetten tot nadenken over de gevaren van drugshandel. Tevens is de Westereng per 
wijkbericht in kennis gesteld over de acties in hun directe omgeving. Direct resultaat zijn een aantal meldingen 
over vermoedelijke drugshandel in de buurt en enkele positieve reacties van bewoners over deze aanpak. De 
inzet van de ‘Straatsjablonen’ wordt geëvalueerd. Er zijn inmiddels 19 jongeren geïnterviewd over deze actie, 
interviews met professionals worden in 2021 afgenomen. 

In 2020 zijn er meerdere drugspanden gesloten (Damoclesbeleid) en is er tevens voor het eerst in Gooise 
Meren een last onder dwangsom opgelegd voor strafbare voorbereidingshandelingen op grond van de 
Opiumwet.  
De bevoegdheid van de burgemeester uit de Opiumwet is sinds 2019 verruimd. Eerder kon de burgemeester 
panden alleen sluiten bij de vondst van soft- en/of harddrugs in een woning, lokaal of bijbehorend erf. Nu kan 
de burgemeester dat ook doen bij strafbare voorbereidingshandelingen, meer specifiek: bij het aantreffen van 
voorwerpen en stoffen waarvan een ernstig vermoeden bestaat dat de objecten bestemd zijn voor drugsteelt. 

In 2020 is de gemeente aangesloten bij de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Daarmee wordt in 
samenwerking woon- en adresfraude aangepakt. Het gaat om vormen van onrechtmatige bewoning, 
onrechtmatige doorverhuur, overbewoning, huisvesting van illegalen en adresfraude. Fraude binnen de 
Basisregistratie Personen (BRP) blijkt vaak de basis te zijn voor allerlei vormen van fraude en ondermijning, 
zoals spookburgers, slechte leefomstandigheden, uitbuiting, uitkeringsfraude, fraude met toeslagen, 
brievenbusbv’s en prostitutie. 
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Vergroten bewustwording en verbeteren informatiepositie 

Omschrijving (toelichting) 

Doel is om bewustwording van signalen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning te vergroten bij 
interne medewerkers, ondernemers en bij inwoners van de gemeente Gooise Meren. Ook willen wij de 
meldingsbereidheid stimuleren om onze informatiepositie te verbeteren. Wij willen tegengaan dat inwoners 
en dienstverleners bij ondermijnende criminaliteit betrokken raken en dat dit leidt tot normvervaging. 

Dit gaan wij doen door het aanbieden en verzorgen van trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten, het 
structureel uitlichten en uitdragen van successen, inwoners en ondernemers informeren over risico’s, acties en 
het herkennen van signalen om hen beter te betrekken bij de aanpak. 

Kwaliteit (toelichting) 

Per februari 2020 is team OOV aangesloten op de diensten van Meld Misdaad Anoniem. Dit houdt in dat wij 
MMA-meldingen krijgen van mogelijke zware criminaliteit in Gooise Meren. Dergelijke meldingen kunnen in 
samenwerking onderzocht worden. Hiermee is de informatiepositie van de gemeente verder verbeterd. 

De gemeente Gooise Meren is één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot integrale 
beveiligingsplannen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. In 2020 zijn er in dit 
kader onder andere Webinars georganiseerd over de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Gooise Meren 
om bewustwording te vergroten en de informatiepositie te verbeteren (bekendheid meldpunt en bereidheid 
melden). 

In verband met de COVID-19 crisis is er extra ingezet op onder andere communicatie richting de 
(horeca)ondernemers. Door de coronamaatregelen nemen de risico’s voor criminele beïnvloeding met name 
in deze sector toe. 

 

Vergroten zicht op criminele samenwerkingsverbanden 

Omschrijving (toelichting) 

Wij gaan (meer) netwerkanalyses uitvoeren naar spilfiguren en er wordt meer districtelijk samengewerkt voor 
grensoverschrijdende casuïstiek. Hiermee wordt beoogd het zicht op criminele samenwerkingsverbanden te 
vergroten en deze effectief te verstoren. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, zoals de 
belastingdienst, politie, het openbaar ministerie en inspectiediensten.   

Kwaliteit (toelichting) 

Er is geïnvesteerd in de integrale samenwerking met als doel steeds beter op elkaar ingespeeld te raken en 
beter als 1 overheid te kunnen optreden. En dit zien we terug in een goed functionerend districtelijke 
integrale stuurploeg (DIS), de vele integrale casuïstiek en interventies, structurele lokale en districtelijke 
overleggen en het goed met elkaar delen van kennis en kunde. 

Er zijn in Gooi- en Vechtstreek twee integrale werkgroepen opgericht om samen te werken aan de prioritaire 
thema’s horeca en vastgoed zoals omschreven in het actieplan tegen ondermijnende drugscriminaliteit in 
Midden- Nederland: Wie praat, die gaat (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-
bijlage-wie-praat-die-gaat) 

Casuïstiek zien wij ook met regelmaat terug in de thema’s horeca en vastgoed. Daar waar nodig wordt 
informatie gedeeld, interventievoorstellen gedaan en acties gehouden. Binnen de thema’s zijn partners 
inclusief het districtelijk team ondermijning (DTO) ook aan de slag met o.a. inzicht te verwerven in aard en 
omvang van de problematiek, onder andere binnen de werkgroep horeca. 

 

Verruimen toepassing van de Wet Bibob 

Omschrijving (toelichting) 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat)
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/03/tk-bijlage-wie-praat-die-gaat)
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Wij gaan een verruimde toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur (Bibob) onderzoeken, de werkprocessen stroomlijnen en interne opleidingen voor de toepassing van 
de wet verzorgen. Doel is om te voorkomen dat wij ongewild criminaliteit faciliteren en meewerken aan 
georganiseerde criminaliteit en ondermijning. De Wet Bibob wordt nu toegepast op de Drank en Horecawet 
vergunningen. Het onderzoek naar de verruiming van de toepassing van de Wet Bibob zal plaatsvinden naar 
het verstrekken van vergunningen, het verlenen van subsidies, aanbestedingsopdrachten en 
vastgoedtransacties. 

  

  

Kwaliteit (toelichting) 

De actuele toepassing van de Wet Bibob in de gemeente Gooise Meren is omschreven in de Beleidsregel 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-79844.html De Wet Bibob wordt toegepast op drank- en 
horeca/exploitatievergunningen, de exploitatievergunningen voor seksinrichtingen en speelautomatenhallen, 
de aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten, vastgoed- en grondtransacties, Wabo-vergunningen, 
vergunningen in het kader van de huisvestingswet, subsidies en aanbestedingen/inkoop. Daarbij geldt een 
actieve toepassing van de Wet Bibob op drank- en horeca en exploitatievergunningsaanvragen. Op de overige 
onderdelen wordt de Wet Bibob passief toegepast, in die zin dat wanneer er signalen of indicatoren zijn 
waaruit misbruik zou kunnen blijken, hier actief op geïnvesteerd wordt (risico-gestuurd). 

Er wordt onderzocht wat de impact (formatie) en het (verwachte) effect is wanneer er een verruimde inzet van 
de Wet Bibob plaatsvindt. Te denken valt aan het standaard toetsen van Wabo-vergunningen vanaf een 
bepaald bedrag (voorbeeld gemeente Wijdemeren Bibob-toets vanaf €500.000,- of wanneer daar aanleiding 
toe is). Sinds de verhoogde inzet op en aanpak van ondermijning, waardoor er vaker signalen van partners en 
medewerkers gedeeld worden, zien wij een stijging in het aantal onderzoeken. De nadere analyse is niet 
uitgevoerd in 2020, dit zal samen met de actualisering van het Bibob-beleid in 2021 plaatsvinden. 

Vanuit het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden- Nederland (RIEC MN) en het Landelijke 
Bureau Bibob (LBB) vindt ondersteuning plaats bij de toepassing van de Wet Bibob en de beoordeling van 
Bibob-dossiers. In 2020 zijn meerdere Bibob cursussen georganiseerd en is een Bibob- netwerkbijeenkomst 
georganiseerd. 

 

2.1.2 Aanpak van vermogens criminaliteit/high impact crimes 

In onze aanpak staat preventie, samen met (georganiseerde) inwoners, ondernemers, woningcorporaties en 
andere partners voorop. We weten wat er speelt in de wijk op het gebied van veiligheid. We stimuleren 
bewonersparticipatie via diverse werkvormen en instrumenten zoals buurtpreventie, Waaks!, WhatsApp-
groepen en Burgernet. Wij vergroten de burgerparticipatie voor meer sociale cohesie in de gebieden die het 
meest vatbaar zijn voor criminaliteit en /of overlast. Inwoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken 
worden bij het veiliger maken van hun eigen woonomgeving. 

 

Maatregelen 

Aanpak autokraken 

Omschrijving (toelichting) 

We zetten ons ervoor in om autokraken tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de regionale aanpak van 
autokraken. Dit doen wij door: 
• op wijkniveau te monitoren welke trends er spelen op het gebied van autokraken, zodat er in samenwerking 
met de politie extra aandacht besteed kan worden aan zogenaamde “hotspots” 
• kennis uit te wisselen met buurgemeenten om nieuwe trends zo snel mogelijk te signaleren en samen op te 
trekken in de bestrijding van autokraken 
• het stimuleren van inwoners om verdachte situaties te melden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-79844.html
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• het stimuleren van preventiegedrag en het informeren van inwoners over welke maatregelen zij kunnen 
nemen om de kans op slachtofferschap te verkleinen 
• het opleggen van de “last onder dwangsom” van 2500 euro per overtreding voor autokrakers die APV-artikel 
2:44 (Inbrekerswerktuig en geprepareerde tas) overtreden om herhaling te voorkomen, derhalve een 
preventie en of correctiemaatregel. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de politie  
• de controle op het digitaal opkopers register (DOR) te implementeren om zo de illegale verkoop van 
gestolen goederen tegen te gaan. 

Kwaliteit (toelichting) 

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelde op het gebied van autokraken . Er 
waren minder hotspots dan voorheen. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus 
door Gooise gemeenten en een dalende trend van het aantal autokraken is er minder intensief samenwerkt 
met buurtgemeenten op dit vlak.  In de krant  en op social media is aandacht gevraagd voor het melden van 
verdachte situaties en het nemen van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde 
groepen bewoners. In het afgelopen jaar is twee keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen 
aan autokrakers opgelegd.  

In 2020 is het aantal autokraken in Gooise Meren met 48% gedaald. 

  

 

Aanpak woninginbraken 

Omschrijving (toelichting) 

We zetten ons ervoor in om inbraken tegen te gaan en een bijdrage te leveren aan de regionale aanpak van 
inbraken. Dit doen wij door: 

 kennis uit te wisselen met buurgemeenten om  nieuwe trends zo snel mogelijk te signaleren en 
samen op te trekken in de bestrijding van inbraken 

 op wijkniveau te monitoren welke trends er spelen op het gebied van inbraken, zodat er in 
samenwerking met de politie extra aandacht besteed kan worden aan zogenaamde “hotspots” 

 het stimuleren van inwoners om verdachte situaties te melden 

 het stimuleren van preventiegedrag en informeren van inwoners over welke maatregelen zij zelf 
kunnen nemen om de kans op slachtofferschap te verkleinen 

 het opleggen van de “last onder dwangsom” van 2.500 euro  per overtreding voor inbrekers die APV 
artikel 2:44 (Inbrekerswerktuig en geprepareerde tas) overtreden om herhaling te voorkomen. 
Hiervoor wordt nauw samengewerkt met de politie   

 de controle op het digitaal opkopers register (DOR) te implementeren om zo de illegale verkoop van 
gestolen goederen tegen te gaan. 

Kwaliteit (toelichting) 

Er is in samenwerking met de politie gemonitord welke trends er speelde op het gebied van woninginbraken . 
In het geval van woninginbraken is er extra geïnvesteerd om een hotspot in te dammen.  In de krant  en op 
social media is aandacht gevraagd voor het melden van verdachte situaties en het nemen 
van preventiegedrag. Deze communicatie is ook gericht aan georganiseerde groepen 
bewoners. Door het inzetten van capaciteit voor de bestrijding van het coronavirus door 
Gooise gemeenten  is er minder intensief samenwerkt met buurtgemeenten op dit vlak.  In 
het afgelopen jaar is acht keer een "last onder dwangsom" inzake inbrekerswerktuigen aan 
een woninginbreker opgelegd of verbeurd.  

In 2020 is het aantal woninginbraken in Gooise Meren is met 6% gestegen.  
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Aanpak fietsendiefstal 

Omschrijving (toelichting) 

We zetten in op het terugdringen van fietsendiefstal bij de treinstations. We nemen passende maatregelen 
door: 

 nauw samen te werken met de NS, ProRail en de politie bij de aanpak van fietsendiefstallen 

 te onderzoeken waar er kansen liggen om meer beschikbare, deugdelijke en geordende 
fietsenstallingen te bieden rond te treinstations 

 bewoners middels folders, promotieacties, waarschuwingsborden en advertenties. aan te spreken op 
hun eigen verantwoordelijkheid om hun fietsen deugdelijk te stallen en op slot te doen.  

Kwaliteit (toelichting) 

Ondanks het nauwe contact met de NS, ProRail en de politie bij de aanpak van fietsendiefstallen hebben zich 
geen mogelijkheden voorgedaan om meer deugdelijke, en geordende fietsenstallingen te bieden rond de 
treinstations. Door besmettingsrisico's van het coronavirus en de inzet op de bestrijding daarvan is er niet 
geïnvesteerd in promotieacties op straat en via (digitale) media.  

diefstallen van fietsen en brom- en snorfietsen zijn in 2020 met 1% gestegen in Gooise Meren. 

 

Samen met inwoners buurten veiliger maken 

Omschrijving (toelichting) 

We investeren in meer betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij de veiligheid in hun buurt. We richten 
ons hierbij met name op georganiseerde groepen inwoners. Dit doen we door: 
• de samenwerking te versterken met bestaande burgerinitiatieven die zich inzetten voor meer veiligheid in de 
buurt 
• inwoners en ondernemers te ondersteunen bij het opzetten van georganiseerde initiatieven voor meer 
veiligheid in de buurt 
• actief informatie uit te wisselen met burgerinitiatieven over de veiligheid in de buurt 
• informeren van inwoners op welke wijze zij zelf, eventueel in georganiseerd verband, een bijdrage kunnen 
leveren aan de veiligheid in hun buurt 
• flyeracties, presentaties, promotieacties, wijkschouwen en andere bewustzijnsacties te organiseren omtrent 
diverse veiligheidsthema’s. 

Kwaliteit (toelichting) 

De samenwerking met de buurtpreventieverenigingen is doorgezet en waar mogelijk versterkt op diverse 
thema's. Door het coronavirus waren de ontmoetingen vrijwel altijd digitaal. Deze (digitale) afstand zorgde 
voor een extra uitdaging om een effectieve samenwerking te bereiken.  Met enkele buurtplatforms is de 
betrokkenheid op het gebied van veiligheid versterkt, door meer samen te werken op het gebied van 
veiligheidsvraagstukken. Een groep bewoners heeft ons benaderd om een nieuw burgerinitiatief op het gebied 
van veiligheid op te zetten. Wij zijn momenteel nog met deze groep in gesprek.  

Wij hebben in samenwerking met de politie actief informatie uitgewisseld met burgerinitiatieven over 
veiligheid in de wijk. Met name bij hotspots op diverse veiligheidsonderwerpen is de samenwerking met 
burgerinitiatieven versterkt om tot een sterkere aanpak te komen. enerzijds konden wij op deze manier 
handelingsperspectief bieden aan bewoners. Anderzijds konden bewoners aangeven wat er leeft in de buurt, 
waardoor wij samen met de politie beter maatwerk konden leveren.  Door de besmettingsrisico's van het 
coronavirus kon een groot deel van de geplande flyeracties, presentaties, promotieacties, wijkschouwen en 
andere bewustzijnsacties niet doorgaan. 
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2.2 Fysieke veiligheid/ rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Doelstellingen 

2.2.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing 

Het afgelopen jaar heeft  het eigen personeel veel kennis op gedaan op het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing door actief ingezet te worden in de huidig crisis rond Covid-19.  

Door deze crisis is ook de burger zich meer bewust geworden van de participatie van eigen veiligheid bij een 
crisis en de inzet van de diverse overheden. 

Tevens is er extra aandacht besteed aan (onvoorziene) evenementen en de mogelijke aanvullende risico 's 
wegens Covid-19.  Zo is er in nauw contact met de sinterklaascomités gekeken hoe er toch nog iets 
georganiseerd kon worden voor kinderen in Gooise Meren. Hier zijn een aantal kleinschalige en coronaproof 
sinterklaasbijeenkomsten en -bezoeken uit voort gekomen. Daarnaast heeft de jaarwisseling afgelopen jaar 
bijzondere aandacht gekregen wegens aanvullende risico's door corona.  De grote inspanningen met onze 
samenwerkingspartners (zoals de politie, jongerenwerk en buurtvaders) hebben geleid tot een zeer rustige 
jaarwisseling met vrijwel geen incidenten of noemenswaardige samenscholingen.  

 

Maatregelen 

Opleiden en trainen van medewerkers 

Omschrijving (toelichting) 

Wij trainen de sleutelfunctionarissen en medewerkers. Regionale trainingen worden aangeboden vanuit 
Bevolkingszorg. We bieden maatwerk aan door middel van in-company trainingen. 

Kwaliteit (toelichting) 

Door de huidige crisis zijn geplande trainingen en oefeningen sinds maart gestaakt. Veel personen zijn lokaal 
betrokken (geweest) bij deze crisis, waardoor men  ook "on the job" leert en ervaart. Dit zal uiteindelijk 
regionaal en lokaal geëvalueerd worden en de leerpunten hieruit zullen gedeeld worden en meegenomen 
worden in toekomstige oefeningen. 

 

Samenwerken met buurgemeenten 

Omschrijving (toelichting) 

Zowel in de voorbereidende fase als tijdens een ramp of crisis hebben we elkaar nodig. De gemeenten werken 
binnen de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg al samen, maar is ook goed om met de directe buurgemeenten 
samenwerking te zoeken. Zo kan men elkaar ondersteunen en waar nodig vervangen wanneer er een ramp of 
crisis is in een gemeente. 

Kwaliteit (toelichting) 

Tijdens de coronacrisis hebben de gemeenten de samenwerking opgezocht. Er is nauw samengewerkt met de 
gemeenten in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. 

 

Deelnemen aan regionale piketten 

Omschrijving (toelichting) 
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Wij stimuleren dat het eigen personeel ook deelneemt aan regionale piketten voor de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. Dat doen we door tijd beschikbaar te stellen om hiervoor te trainen, te oefenen en een 
(regionale) piketvergoeding aan te bieden.  

Kwaliteit (toelichting) 

Vanuit Gooise Meren zijn er meerdere medewerkers die in een regionaal piket voor rampenbestrijding en 
crisisbeheersing actief zijn.   

 

Vergroten bewustwording inwoners voor de eigen veiligheid 

Omschrijving (toelichting) 

We willen inwoners bewust 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 

 voorlichting op (basis) scholen  

 informatie in lokale bladen 

 promoten van lokale en regionale initiatieven. 

Kwaliteit (toelichting) 

We hebben de inwoners bewust gemaakt van de verantwoordelijkheid voor hun eigen veiligheid. Tijdens de 
coronacrisis is informatie gedeeld op de website. Vanwege de crisis zijn er geen voorlichtingen gegeven op 
scholen, waar mogelijk is dit wel digitaal voorlichting gebeurd. Ook de voorlichtingen van de wijkbrandweer 
zijn vanwege de coronacrisis geannuleerd. 

 

2.2.2 Brandveilig leven 

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. 

De wijkbrandweer heeft hier samen met de gemeente het afgelopen jaar op ingezet. Zo sluiten zij aan bij 
gemeentelijke overleggen, maar gaan ook mee bij huisbezoeken.  

 

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. 
De wijkbrandweer: 
• onderhoudt de verbinding met woningcorporaties, zorgorganisaties en verzekeraars om gezamenlijk 
brandveilig leven onder de aandacht te blijven brengen van de inwoners 
• legt in iedere dorpskern van Gooise Meren contact met inwoners 
• komt op verzoek bij mensen thuis 
• sluit aan bij bestaande netwerken binnen de gemeente en regio. 
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Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 is de wijkbrandweer regelmatig aangesloten bij lokale overleggen. Tevens is hij/zij aangesloten bij 
huisbezoeken. Door de huidige crisis zijn de huisbezoeken niet altijd mogelijk geweest, maar de inzet op  het 
leggen van contacten onderhouden van verbindingen met ketenpartners  is gebeurd.  

 

Verbinden van partijen 

Omschrijving (toelichting) 

Brandveiligheid is geen exclusief aandachtsgebied voor de brandweer. Het voorkomen en beperken van brand 
en het voorkomen van slachtoffers vraagt ook inspanning van anderen, namelijk burgers, woningcorporaties, 
zorginstanties en verzekeraars. Er zal verbinding worden gezocht en onderhouden met partners binnen en 
buiten de gemeente om gezamenlijk de inwoners, en in het bijzonder de senioren, bewust te maken van 
participatie in eigen veiligheid. 

Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 is op het gebied van brandveiligheid de verbinding gelegd met ketenpartners en burgers om in te 
zetten op het voorkomen en beperken van brand en het voorkomen van slachtoffers.  

 

2.2.3 Veiligheidsregio 

Per 1 januari is de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) ingegaan. Afgelopen jaar hebben we ondersteuning 
gegeven aan deze verregaande samenwerking en versterking van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek 
door de samenwerking met veiligheidsregio Flevoland.  

De Veiligheidsregio heeft afgelopen jaar ook als spil gediend tijdens de crisis, waarbij de kracht en het belang 
van de samenwerking nog voelbaarder en tastbaarder is geworden. 

 

Maatregelen 

Opstellen en aangaan samenwerkingsovereenkomst 

Omschrijving (toelichting) 

We bieden ondersteuning aan de samenwerking/fusie van de Veiligheidsregio Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek en de GGD-en. Daarmee wordt bijgedragen aan het verminderen van de kwetsbaarheid van de 
Veiligheidsregio en wordt de kwaliteit verder vergroot bij de uitvoering van de taken. De samenwerking met 
Flevoland geschiedt op basis van het SOK 
De gemeenteraad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 

Kwaliteit (toelichting) 

Op 1 januari 2020 is de samenwerkingovereenkomst ingegaan en het afgelopen jaar is hier verder invulling en 
uitvoering aan gegeven. 
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2.3 Sociale veiligheid verbeteren 

Doelstellingen 

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

De aanpak van personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of ernstige overlast is verder ontwikkeld. Een 
meer persoonsgerichte aanpak richt zich integraal op personen die ernstige veiligheidsproblemen en/of 
ernstige overlast veroorzaken. Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in 
combinatie met gedrags- of psychische problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een 
integraal op de persoon toegesneden (mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan 
te pakken. Het doel van een dergelijke persoonlijke aanpak is het verminderen van de overlast en het 
voorkomen van (nieuwe) strafbare feiten.  

Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. Deze wet regelt de 
voorwaarden en biedt handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met 
geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. 

  

In 2020 is een subsidie toegekend aan de regio Gooi en Vechtstreek voor de versteviging van de aanpak van 
personen met verward gedrag.  In 2021 wordt een functionaris Zorg en Veiligheid aangesteld om gedurende 
de subsidieduur (18 maanden) een verdere impuls te geven aan de lokale en regionale doorontwikkeling van 
de persoonsgerichte aanpak van de doelgroep verwarde personen binnen de regio Gooi en Vechtstreek. 

 

Maatregelen 

Doorontwikkelen persoonsgerichte aanpak 

Omschrijving (toelichting) 

Sommige personen volharden in dit gedrag of ‘groeien door’, vaak in combinatie met gedrags- of psychische 
problemen, verward gedrag, verslaving of andere problematiek. Een integraal op de persoon toegesneden 
(mix van) interventie(s) is een succesvolle manier om deze personen aan te pakken. Wij werken aan de 
doorontwikkeling van de persoonsgerichte 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. Bij de persoonsgerichte 
aanpak wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met het team maatschappelijk zorg van de 
Uitvoeringsdienst Sociaal domein, de afdeling Mens en Omgeving, de politie en met zorgpartners. 

Kwaliteit (toelichting) 

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

PGA 18-:  Er zijn 7 casussen overgedragen vanuit 2019, 3 casussen  aangemeld in 2020. 5 casussen afgeboekt 
en 5 casussen overgedragen naar 2021. 

PGA 18+:  Er zijn 8 casussen overgedragen vanuit 2019, 19 casussen  aangemeld in 2020. 8 
casussen afgeboekt, 1 casus overgedragen naar het Zorg- en Veiligheidshuis en 18 casussen overgedragen 
naar 2021. 
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Voorkomen en bestrijden van overlast in de woonomgeving 

Omschrijving (toelichting) 

Wij willen de overlast in de woonomgeving voorkomen en bestrijden. De woonomgeving moet een plek zijn 
waar iemand zich thuis, vrij en veilig voelt. Veiligheid in de buurt heeft invloed op het woongenot van 
bewoners, op de veiligheidsgevoelens, en op het vertrouwen in de samenleving, en de rol van de overheid 
daarin. Wij doen dit door: 

 bespreken van signalen van woonoverlast in het lokaal overleg,  met als doel vroegsignalering van 
kwetsbare situaties en huishoudens; 

 integraal te werken aan de aanpak van woonoverlast; 

 met betrekking tot huiselijk geweld bewaken we de kennis en kunde van eerste lijns-professionals en 
passen het Tijdelijk huisverbod toe; 

 verder vormgeven van de Wet Aanpak Woonoverlast. 

Kwaliteit (toelichting) 

Wij hebben verschillende signalen van woonoverlast besproken in het lokaal overleg,  met als doel 
vroegsignalering van kwetsbare situaties en huishoudens. In de aanpak van woonoverlast 
hebben wij integraal samengewerkt met de politie, woningcorporaties team 
maatschappelijke zorg, Versa en andere zorgpartners. 

In 2020 hebben zich vier incidenten voorgedaan waarbij  een tijdelijk huisverbod is ingezet.  

Wij hebben een verdere doorontwikkeling van de Wet aanpak woonoverlast in verband met de corona 
maatregelen doorgeschoven naar 2021. 

  

 

2.3.2 Optimaliseren van het Zorg- en Veiligheidshuis 

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft de samenwerking gefaciliteerd bij de aanpak van plegers van ernstige 
overlast en criminaliteit en die kampen met complexe problematiek (Top X- aanpak). Het Zorg- en 
Veiligheidshuis heeft de samenwerking van professionals uit de zorg- en veiligheidsketen zowel lokaal als 
regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is geïntensiveerd en versterkt. 

 

Maatregelen 

Doorontwikkelen Zorg-en Veiligheidshuis 

Omschrijving (toelichting) 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek heeft zich verder regionaal geoptimaliseerd en 
gepositioneerd binnen het zorg en veiligheidsdomein. De taken van het Zorg- en Veiligheidshuis zijn verder 
uitgebreid. Zo zijn de volgende overleggen bij het Zorg- en Veiligheidshuis ondergebracht: 
• pilot MDA ++ (een duurzaam sluitende integrale aanpak om problematiek te voorkomen en/of op te lossen 
door preventie, vroegsignalering en inzet van laagdrempelig en individuele maatwerkvoorziening op 
casusniveau) 
• (zorg) coördinatie Mensenhandel (verlening pilot tot 2022), 
• Regionaal Expertteam Jeugd 
• overleg Veilig Verder 



   13 

Classificatie: Intern

• overleg personen met verward gedrag zonder strafrechtcomponent 
• overleg radicalisering. 
Het Zorg- en Veiligheidshuis zal een professionaliseringsslag op de Top-X aanpak maken binnen de 
gemeenten Gooi en Vechtstreek. Er worden werkafspraken gemaakt met gemeente, politie en het Zorg- en 
Veiligheidshuis over de TOP-x aanpak. 

Kwaliteit (toelichting) 

In het Zorg- en Veiligheidshuis zijn diverse casussen besproken met betrekking tot plegers van ernstige 
overlast en criminaliteit. Bij de doorontwikkeling van het Zorg-en Veiligheidshuis is aansluiting gezocht bij het 
uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang. De samenwerking van professionals uit de zorg- en 
veiligheidsketen zijn zowel lokaal als regionaal verbeterd. Het netwerk op het gebied van zorg is 
geïntensiveerd en versterkt. 

Het Zorg- en Veiligheidshuis Gooi- en Vechtstreek is in 2019 gestart met de pilots radicalisering en MDA++. De 
pilots zijn in 2020 geëvalueerd, de pilot zijn verlengd naar 2021.  MDA++ is een multidisciplinaire aanpak die 
wordt ingezet bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Zie hiervoor verder par 7.4. 

Het Zorg- en Veiligheidshuis heeft een professionaliseringsslag op de Top-X aanpak binnen de gemeenten 
Gooi en Vechtstreek. Er zijn werkafspraken gemaakt met gemeente, politie en het Zorg- en Veiligheidshuis 
over de TOP-x aanpak. 

 

2.3.3 Verbeteren integrale aanpak (kwetsbare) jongeren 

Wij hebben ons ingezet om te voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of 
(verder) in de criminaliteit verzeild raken. Door de integrale aanpak zijn signalen van risicojongeren vroegtijdig 
opgepakt.  

 

Maatregelen 

Organiseren bijeenkomst voor ouders van risicojongeren 

Omschrijving (toelichting) 

We organiseren een bijeenkomst voor ouders van risicojongeren. Deze bijeenkomst zal gaan over organisaties 
die betrokken zijn bij de hulpverlening. Ouders kunnen in gesprek gaan met elkaar en/of met de organisaties 
die een rol vervullen bij de hulpverlening.  

  

Kwaliteit (toelichting) 

Een bijeenkomst voor ouders van risicojongeren heeft vanwege de coronamaatregelen niet plaatsgevonden. 
In plaats van een bijeenkomst is aansluiting gezocht bij de ouders van de individuele jongere. 

 

Verbeteren integrale aanpak van risicojongeren 

Omschrijving (toelichting) 

Wij gaan de integrale aanpak van risicojongeren verder ontwikkelen. Doel van de integrale aanpak is om de 
signalen van risicojongeren vroegtijdig op te pakken. Dit doen we door de samenwerking en informatie-
uitwisseling met zowel interne als externe partijen te verbeteren. 

Kwaliteit (toelichting) 

De integrale aanpak van risicojongeren is verder ontwikkeld. Wij hebben hierbij samengewerkt met zowel 
interne als externe partijen. Daarnaast is er aansluiting gezocht bij het Zorg- en Veiligheidshuis om te 
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inventariseren of een regionale aanpak met Huizen en Hilversum mogelijk is. 
Deze inventarisatie zal in 2021 verder plaatsvinden. 

  

 

Verlagen van recidive van jongeren 

Omschrijving (toelichting) 

Bij jongeren, die een verhoogd risico hebben in de toekomst overlastgevend en/of crimineel gedrag te gaan 
vertonen en de jongeren die zich (regelmatig) schuldig maken aan crimineel gedrag, wordt een 
persoonsgerichte aanpak toegepast. Vaak zijn dit jongeren die op meerdere leefgebieden, thuis of op school, 
achterstand hebben in de (normale) ontwikkeling. Voor deze aanpak wordt de  jongerenconsulent ingezet met 
als doel om de moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren te bereiken en te  ondersteunen bij hun 
participatie in de maatschappij. Dit om er voor te zorgen dat zij niet verder de criminaliteit in gaan. 

Kwaliteit (toelichting) 

Bij jongeren, die een verhoogd risico hebben in de toekomst overlastgevend en/of crimineel gedrag te gaan 
vertonen en de jongeren die zich (regelmatig) schuldig maken aan crimineel gedrag, is een persoonsgerichte 
aanpak toegepast. Voor deze aanpak is de jongerenconsulent of een externe hulpverlener ingezet met als doel 
om de moeilijk bereikbare (multiprobleem) jongeren te bereiken en te ondersteunen bij hun participatie in de 
maatschappij. 

In 2020 zijn er 7 casussen van 18- overgedragen van 2019, 3 casussen aangemeld, 5 casussen afgeboekt en 5 
casussen overgedragen naar 2021. De casussen zijn in samenwerking met team maatschappelijke zorg 
besproken en integraal opgepakt. 

  

 

Verminderen overlast jongeren 

Omschrijving (toelichting) 

We willen voorkomen dat (kwetsbare) jongeren overlast veroorzaken, zich misdragen of (verder) in de 
criminaliteit verzeild raken. Wij investeren in onze jeugd door: 
• actief jeugd te benaderen die mogelijk overlast veroorzaakt of zich misdraagt 
• de dynamiek en personen van een jeugdgroep in kaart te brengen 
• in samenwerking met jongerenwerkers de jeugd te coachen om hun gedrag positief te veranderen 
• bewoners te informeren hoe zij zelfstandig met jeugdoverlast kunnen omgaan 
• in samenwerking met de politie handhavend op te treden als dat nodig is, waarbij extra aandacht is voor 
hotspots 
• het in kaart brengen van individuele problematiek van jongeren bij complexe, structurele of ernstige 
jeugdoverlast 
• het opleggen van gebiedsontzeggingen (APV-artikel 2:78) bij structurele of ernstige jeugdoverlast. 
• aanstellen van een jeugd-Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa), en de Boa-formatie uitbreiden met 1 
fte. 

Kwaliteit (toelichting) 

Door de coronacrisis werd er aanzienlijk meer jeugd op straat gezien. Soms was er ook sprake van overlast. De 
belangrijkste oorzaak hiervan was de gedeeltelijke of algehele sluiting van belangrijke sectoren (onderwijs, 
horeca, sportverenigingen, etc.) in Nederland. Wij hebben samen met de politie de inzet op jeugdoverlast 
substantieel verhoogd. Dit bestond onder andere uit surveillance op straat door de Boa's, maar ook de inhuur 
van een privaat beveiligingsbedrijf. Vele jeugdgroepen zijn benaderd. In de meeste gevallen was er geen 
sprake van problematische jeugdgroepen, maar van jongeren die op zoek waren naar vermaak en tijdverdrijf 
in de coronacrisis. Het was hierdoor minder noodzakelijk om de dynamiek van jeugdgroepen in kaart te 
brengen. Er is meer geïnvesteerd in de dynamiek van overlastgevoelige gebieden. De jongerenwerkers, Boa's, 
politie en het private beveiligingsbedrijf hebben ingezet op het coachen van jongeren. Alleen bij hotspots zijn 
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bewoners gecoached hoe zij met jeugdoverlast om kunnen gaan. Bij onacceptabele vormen van overlast is er 
handhavend opgetreden (bijv. Naarden-Vesting). In enkele gevallen kwam door de aanpak individuele 
problematiek van jongeren in beeld. waar mogelijk is zorg geboden aan deze jongeren. Aan één jongere is 
een langdurige gebiedsontzegging opgelegd.  

Het aantal meldingen jeugdoverlast is in 2020 met 59% gestegen. Een deel van deze meldingen waren in de 
praktijk meldingen van verboden samenscholingen, maar niet van overlast. In algemeenheid was er in 2020 
meer jeugd op straat en meer jeugdoverlast, maar heeft de verhoogde inzet de situatie beheersbaar en 
acceptabel gehouden.   

 

2.3.4 Radicalisering en polarisatie 

Wij hebben samen met de ketenpartners ingezet op de (lokale) aanpak radicalisering en polarisatie.   

 

Maatregelen 

Deelnemen aan (strategisch) bondgenotenoverleg 

Omschrijving (toelichting) 

Wij nemen deel aan verschillende (strategische bondgenoten) overleggen. Waarbij verschillende religieuze 
instellingen, verenigingen, scholen en andere maatschappelijke instanties bij elkaar komen om te praten over 
maatschappelijke aangelegenheden en om ervoor te zorgen dat we elkaar weten te vinden. 

 

Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 zijn er door de huidige crisis geen fysieke bondgenotenoverleggen geweest, ondanks dat zijn er het 
afgelopen jaar op diverse manieren contacten geweest met partners van de verschillende (strategische 
bondgenoten) overleggen. Op momenten zoals deze wordt ervaren hoeveel meerwaarde het heeft om al 
vooraf met elkaar de verbinding op te zoeken. Men weet elkaar snel te vinden en dat biedt steun, 
verbondenheid en samenwerking. 

  

 

Deelnemen aan regionale ketenoverleggen 

Omschrijving (toelichting) 

In regionale overleggen wordt informatie gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie 
in een vroeg stadium met alle ketenzakelijke partners te delen en voortijdig op te kunnen handelen. 

Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 zijn er maandelijks regionale ketenoverleggen geweest waarbij informatie goed gedeeld is. Ook de 
effecten van de crisis zijn hierin meegenomen. 

 

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. 
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Kwaliteit (toelichting) 

In 2020 zijn er maandelijks regionale ketenoverleggen geweest waarbij informatie goed gedeeld is met de 
ketenpartners uit het veiligheids- en Sociaal domein. Ook de effecten van de crisis zijn hierin meegenomen. 

  

  

 

Opleiden en trainen van medewerkers 

Omschrijving (toelichting) 

Wij trainen de sleutelfunctionarissen en medewerkers. Regionale trainingen worden aangeboden vanuit 
Bevolkingszorg. We bieden maatwerk aan door middel van in-company trainingen. 

Kwaliteit (toelichting) 

Door de huidige crisis zijn geplande trainingen en oefeningen sinds maart gestaakt. Veel personen zijn lokaal 
betrokken (geweest) bij deze crisis, waardoor men  ook "on the job" leert en ervaart. Dit zal uiteindelijk 
regionaal en lokaal geëvalueerd worden en de leerpunten hieruit zullen gedeeld worden en meegenomen 
worden in toekomstige oefeningen. 
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2.4 Handhaving 

Doelstellingen 

2.4.1 Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid 

Het doel van de inzet van de Buitengewoon opsporingsambtenaar (Boa) is om gevraagd en ongevraagd de 
leefbaarheid en veiligheid in Gooise Meren te verbeteren door toezicht te houden, te handhaven en met 
andere afdelingen, inwoners en organisaties samen te werken.   

 

Maatregelen 

Actief en informatie-gestuurd surveilleren 

Omschrijving (toelichting) 

De Boa's surveilleren actief op het naleven de APV regels. Dit betekent dat de Boa niet wacht op meldingen, 
maar te voet, per fiets of per auto op pad gaat om te surveilleren. Tijdens de surveillance kijkt hij of zij uit naar 
opvallende zaken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Het doel van de surveillance hangt af van de 
prioriteiten en aandachtsgebieden op dat moment. Over alle meldingen en geconstateerde overtredingen 
wordt door de Boa een rapportage gemaakt. Zo zijn aandachtsgebieden snel in beeld. Dit noemen we 
informatie-gestuurd werken. 

Kwaliteit (toelichting) 

De boa's surveilleren dagelijks door 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 

Omschrijving (toelichting) 

De Boa treedt op als er zaken zijn die niet goed zijn voor de veiligheid en leefbaarheid in Gooise Meren. Doel 
van dit optreden is de leefbaarheid of veiligheid op een bepaalde plek te herstellen. Er kan op verschillende 
manieren opgetreden worden. Dit kan handhavend optreden betekenen, maar ook een andere aanpak, zoals 
waarschuwen, is mogelijk. 

Kwaliteit (toelichting) 

Boa's treden qua handhaving  op verschillende wijze op. Dit is afhankelijk van de situatie. Met betrekking tot 
verkeersoverlast wordt op 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 en de latere wet wordt 
primair gewaarschuwd en bij herhaling direct gesanctioneerd.  Er zijn in 2020 51 boetes uitgeschreven en 324 
officiële waarschuwingen gegeven in het kader van de corona maatregelen.     

 

Surveillance voor aandachtsgebieden en overige gebieden 

Omschrijving (toelichting) 

Boa’s houden toezicht in de buitenruimte van Gooise Meren. Er zijn gebieden die extra aandacht krijgen. Dit 
betekent dat ze hier vaker komen om te surveilleren. Dit betekent ook dat zij hierover extra informatie 
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verzamelen en nauw samenwerken met andere organisaties om het gebied aan te pakken. Gebieden kunnen 
aandachtsgebieden zijn voor een of meerdere vormen van criminaliteit en overlast. Per jaargetijde, deel van 
de week of dagdeel kan de hoeveelheid aandacht die een gebied nodig heeft veranderen. 
Bij de avondsurveillance legt de Boa zijn/haar focus vooral op toezicht en handhaving op overlast van 
hangjeugd.  

De komst van Covid-19 heeft grote impact op de werkzaamheden van de boa's. Zij richten zich nu vooral op de 
handhaving van de regels die gelden in de buitenruimte zoals groepsvorming, sluiting horeca en winkels etc.   

Kwaliteit (toelichting) 

In kader van toezicht op de Noodverordening Covid-19 en latere wetgeving wordt  sinds maart met de 
politie nauw samengewerkt om de hotspots in beeld te brengen en te handhaven op plekken 
waar groepsvorming plaatsvindt.  

Op 1 juli 2020 heeft de raad besloten (motie 15 van het CDA) tot aanschaf van 6 bodycams 
ter bevordering van de veiligheid van de Boa’s bij de uitvoering van hun taken. Landelijk 
onderzoek heeft uitgewezen dat bodycams een bijdrage leveren aan de veiligheid van 
handhavers en zorgen ervoor dat conflictsituaties minder vaak uit de hand lopen 
(preventieve werking). Na het testen van verschillende merken is de keuze gevallen op 
bodycams van het merk Zepcam. Er zijn werk procedures vastgesteld en een DPIA ter 
waarborging van een zorgvuldige behandeling van persoonsgegevens. Het is nog niet 
noodzakelijk gebleken om opnames te maken, ook niet tijdens oud en nieuw. 

  

 

2.4.2 Toezicht en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang 

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

  

 

Maatregelen 

Registeren kinderopvang 

Omschrijving (toelichting) 

Wij registreren alle nieuwe centra voor kinderopvang en gastouders en verwerken de mutaties. 

Kwaliteit (toelichting) 

Deze werkzaamheden verlopen conform afspraak.  Geen bijzonderheden te melden.   

 

Toezicht en handhaving kinderopvang 

Omschrijving (toelichting) 

De GGD voert de inspecties/ controles bij kinderdagverblijven uit in het kader van de Wet Kinderopvang. 
Indien er onrechtmatigheden worden geconstateerd dient de gemeente te handhaven. 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.  

Kwaliteit (toelichting) 
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Van de 65 locaties zijn er als gevolg van de Covid pandemie 37 niet  geïnspecteerd. Van de 112 gastouders zijn 
er 68 niet geïnspecteerd. Er zijn 7 overtredingen geconstateerd die allen opgelost zijn. 

 

Beleidsindicatoren 

Taakveld 1. Veiligheid 

N
r. 

Naam 
Indicator 

Eenh
eid 

Bron 

 Realis
atie 

2019  
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 
2020 
gemee
nten  5
0.000 - 
100.00
0 
inwone
rs 

Beschrijvin
g 

Toelichting  

6. 
Verwijzing
en Halt 

Aant
al per 
10.00
0 
inwo
ners 
van 
12 
t/m 
17 
jaar 

Stich
ting 
Halt 

75 65 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  

Het aantal 
verwijzinge
n naar Halt, 
per 10.000 
inwoners in 
de leeftijd 
van 12-17 
jaar. 

De Halt-straf 
is een 
interventie 
voor jongeren 
van 12 - 
17  jaar. Zij 
komen na het 
plegen van 
een licht 
strafbaar feit 
onder 
bepaalde 
voorwaarden 
in 
aanmerking 
voor een Halt-
straf. 

Jongeren 
komen bij 
Halt terecht 
via:  

-De 
politie (soms 
na expliciete 
toestemming 
door het OM). 

- Een 
buitengewoo
n 
opsporingsa
mbtenaar 
(BOA), of 
bijvoorbeeld 
een 
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N
r. 

Naam 
Indicator 

Eenh
eid 

Bron 

 Realis
atie 

2019  
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 
2020 
gemee
nten  5
0.000 - 
100.00
0 
inwone
rs 

Beschrijvin
g 

Toelichting  

leerplichtamb
tenaar. 

8. 
Winkeldief
stallen 

Aant
al per 
1.000 
inwo
ners 

CBS 2,2 1,8 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  

Het aantal 
winkeldiefst
allen per 
1.000 inwon
ers. 

Op basis van 
realisatie 
2019.  

9. 

Gewelds- 
en 
seksuele 
misdrijven 

Aant
al per 
1.000 
inwo
ners 

CBS 2,6 2,7 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  

Het aantal 
geweldsmis
drijven, per 

1.000 
inwoners.  

Op basis van 
realisatie 
2019. 
Voorbeelden 
van 
geweldsmisdr
ijven zijn 
seksuele 
misdrijven, 
levensdelicte
n zoals moord 
en doodslag 
en dood en  
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N
r. 

Naam 
Indicator 

Eenh
eid 

Bron 

 Realis
atie 

2019  
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 
2020 
gemee
nten  5
0.000 - 
100.00
0 
inwone
rs 

Beschrijvin
g 

Toelichting  

lichamelijk 
letsel door 
schuld 

(bedreiging, 
mishandeling, 
etc.). 

1
0. 

Diefstallen 
uit woning 

Aant
al per 
1.000 
inwo
ners 

CBS 2,9 4,1 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  
Diefstallen 
uit woning. 

Op basis van 
realisatie 
2019. Het 
aantal 
diefstallen uit 
de woning 
dat door de 
politie is 
geregistreerd. 

1
1. 

Vernieling
en en 
misdrijven 
(tegen de 
openbare 
ruimte) 

Aant
al per 
1.000 
inwo
ners 

CBS 5,9 5,4 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  

Het aantal 
vernielingen 
en misdrijve
n, per 1.000 
inwoners. 

  

Op basis van 
realisatie 
2019. 
Hieronder 
vallen 
brandstichtin
g, alle vormen 
van vernieling 
en misdrijven 
tegen de 
openbare 
orde en het 
openbaar 
gezag. 
Voorbeelden 
van 
misdrijven 
tegen de 
openbare 
orde en tegen 
het openbaar 
gezag zijn 
opruiing, 



   22 

Classificatie: Intern

N
r. 

Naam 
Indicator 

Eenh
eid 

Bron 

 Realis
atie 

2019  
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 
2020 
gemee
nten  5
0.000 - 
100.00
0 
inwone
rs 

Beschrijvin
g 

Toelichting  

huis-, 
computer- en 
lokaalvredebr
euk, 
deelneming 
aan een 
criminele of 
terroristische 
organisatie, 
openlijke 
geweldplegin
g, 
godslastering
, discriminatie 
en het doen 
van een valse 
aangifte 

Taakveld 6. Sociaal Domein 

N
r. 

Naa
m 
Indic
ator 

Eenh
eid 

Bron 

Realis
atie 
2019 
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

 Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 2020 
Gemee
nten 
50.000 - 
100.000 
inwone
rs 

Beschrij
ving 

Toelichting  

2
2. 

Jonge
ren 
met 
een 
delict 
voor 
de 
recht
er  

% 12 
t/m 
21 
jarige
n  

CBS- 
Beleid
s-
inform
atie 
Jeugd 

Geen 
cijfers 
beken

d 

0,2% 

Cijfers 
zijn 
nog 
niet 

beken
d 

  

Het 
percent
age 
jongere
n (12-21 
jaar) dat 
met een 
delict 
voor de 
rechter 
is 
versche
nen. 
 

Het percentage 
jongeren (12-22 
jaar) met een 
jeugdreclasserings
maatregel ten 
opzichte van alle 
jongeren (12-22 
jaar). 
Jeugdreclassering 
is een combinatie 
van begeleiding en 
controle voor 
jongeren vanaf 12 
jaar, die voor hun 
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N
r. 

Naa
m 
Indic
ator 

Eenh
eid 

Bron 

Realis
atie 
2019 
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

 Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 2020 
Gemee
nten 
50.000 - 
100.000 
inwone
rs 

Beschrij
ving 

Toelichting  

18e verjaardag met 
de politie in 
aanraking zijn 
geweest en een 
proces-verbaal 
hebben gekregen. 
Indien de 
persoonlijkheid 
van de dader of de 
omstandigheden 
waaronder het 
misdrijf is begaan 
daartoe aanleiding 
geven, 
bijvoorbeeld bij 
jongvolwassenen 
met een 
verstandelijke 
beperking, kan het 
jeugdstrafrecht 
eveneens worden 
toegepast op 
jongvolwassenen 
in de leeftijd 18 tot 
en met 22 jaar. De 
jongere krijgt op 
maat gesneden 
begeleiding van 
een 
jeugdreclasserings
werker om te 
voorkomen dat hij 
of zij opnieuw de 
fout ingaat. 
Jeugdreclassering 
kan worden 
opgelegd door 
kinderrechter of de 
officier van 
Justitie. 
Jeugdreclassering 
kan ook op 
initiatief van de 
Raad voor de 
Kinderbeschermin
g in het vrijwillige 
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N
r. 

Naa
m 
Indic
ator 

Eenh
eid 

Bron 

Realis
atie 
2019 
GM 

Begr
oot 
2020 
 GM 

 Realis
atie 
2020 
GM 

Realisa
tie 2020 
Gemee
nten 
50.000 - 
100.000 
inwone
rs 

Beschrij
ving 

Toelichting  

kader worden 
opgestart. De 
begeleiding kan 
doorlopen tot de 
jongere 23 jaar 
wordt. 

  

  

  

Wat heeft het gekost? 

Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2019 Prim. Begroting 2020 Begroting 2020 (na 

wijziging) 

Realisatie 2020 

Lasten     

605 Brandweer en 

rampen 

4.876 5.151 5.287 5.213 

606 Handhaving 3.626 695 1.751 1.751 

Totaal Lasten 8.502 5.846 7.039 6.964 

Baten     

605 Brandweer en 

rampen 

-11 0 0 -15 

606 Handhaving -53 -125 -46 -65 

Totaal Baten -64 -125 -46 -80 

Resultaat voor 

bestemming 

8.438 5.721 6.993 6.885 

Resultaat na 

bestemming 

8.438 5.721 6.993 6.885 

Toelichting financiële verschillen 

Toelichting verschillen Realisatie 2020 t.o.v. Begroting inclusief wijzigingen 2020 

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

(V= voordeel, N= 
nadeel) 
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Doorbelastingen: 

Doorbelasting kosten ambtelijk apparaat nadere 
toelichting zie verschillenanalyse programma 9. 

1 V 

Pilot integrale beveiliging: 

Voor de pilot integrale beveiliging die wordt 
uitgevoerd in 2020 en 2021 is vanuit het Rijk budget 
beschikbaar gesteld. Voor 2020 resteert een bedrag 
van € 61k. Voorgesteld wordt om dit bedrag over te 
hevelen naar 2021. 

61 V 

Overige verschillen < € 70k 46 V 

Totaal 108 V 


