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Voor u ligt het mieuwe _ integraal

veiligheidsbeleid van de gemeente Hof van

Twente voor de komende periode van 4 jaar. In

de afgelopen jaren is hard gewerkt aan onze

veiligheid en dat blijkt ook uit de landelijke

cijfers waarin wij hoog scoren. Onze inwoners,

onze ondernemers en onze bezoekers vinden

het in onze gemeente prettig, leefbaar en veilig

wonen, werken en recreëren. Daar zijn wij trots

op!

Maar we moeten ervoor blijven werken. Voor de

nieuwe periode ligt een mooie ambitie:

behouden van wat we hebben bereikt, maar ook

verdieping en verbinding in de aanpak van

‘nieuwe’ problemen. Met de goede balans

tussen repressie (aanpakken) en preventie

(voorkomen).

Wat we belangrijk vinden is dat veiligheid wordt

gezien als een domein-overstijgend thema en

een integraal onderdeel is van meerdere

beleidsvelden. Steeds vaker zien we dat de

oorzaak van onveilige situaties is te herleiden

naar andere beleidsvelden. Om

veiligheidsvraagstukken dus aan te kunnen

pakken zal er ook gekeken moeten worden naar

de oorzaak daar achter om deze structureel te
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tackelen.

Hierin past ook goed het uitgangspunt van de

decentralisaties van de jeugdzorg en de Wmo

om de burger ‘in zijn kracht’ te zetten. Wat

hebben onze inwoners, ondernemers en

bezoekers nodig om het zelf te doen?

De ervaring leert dat veiligheid aan effectiviteit

wint als zij erbij betrokken worden. De

gezamenlijke inzet op burgerparticipatie en

sociale cohesie door zowel het beleidsveld zorg

als veiligheid moet wat ons betreft leiden tot een

natuurlijke verbinding zodat ze elkaar kunnen

versterken.

In de laatste jaren zien we ook een verschuiving

van onze gemeentelijke taak als het gaat om de

borging van veiligheid. Daar waar wij eerder

een regelgevende en handhavende rol hadden,

ligt de nadruk nu veel meer op een actieve

regierol. Deze regierol vraagt om een nieuwe,

minder hiërarchische, meer vraag- en

probleemgerichte aanpak. Als gemeente zie ik

dat wij daar een belangrijke verbindende

schakel in zijn.

Ellen Nauta

Burgemeester van Hof van Twente
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1.1 Inleiding

Met dit Integrale Veiligheidsbeleid voor

2017-2021 (hierna te noemen IVB) geven we

een vervolg op het veiligheidsbeleid dat

reeds in de afgelopen jaren in onze

gemeente is ontwikkeld. Dit IVB vormt

samen met andere veiligheidsplannen

waaronder de veiligheidsstrategie 2015-2018

van de politie eenheid Oost, de gebiedsscan

van de politie Hof van Twente en de visie op

projecten van het IVZ Platform de basis voor

de jaarlijkse _ uitvoeringsprogramma’s.

Hierin worden de ambities uit deze IVB in

concrete doelstellingen en acties uitgewerkt

en worden de inspanningen van het

voorgaande jaar verantwoord.

Veiligheid, doen we!

In dit IVB wordt in grote lijnen beschreven wat

onze ambities en doelstellingen zijn voor de

komende vier jaar. We presenteren hiermee

onze werkwijze om de veiligheid in onze

gemeente en samenleving te blijven

waarborgen. _De meeste _ veiligheids-

onderwerpen zijn niet nieuw en gaan door op

reeds ingezet beleid. Maar er zijn ook enkele

verschuivingen in thema's die in de

aankomende periode specifieke aandacht

vragen. Dit komt door mondiale ontwikkelingen

of liggen meer op lokaal (demografisch)

niveau. Voorbeelden daarvan ziĳn de

radicalisering om ons heen, vluchtelingen en

de aandacht die nodig is voor kwetsbare

doelgroepen zoals jeugd en verwarde

personen in de wijk.

Hof van Twente en veiligheid

Uit de veiligheidsmonitor Hof van Twente blijkt

dat onze gemeente een veilige gemeente is.

Wij kennen nauwelijks de grootstedelijke

problemen zoals in onze buurgemeenten

Enschede, Hengelo en Almelo, maar komen wel

steeds vaker elementen van de grootstedelijke

problematiek tegen. Daarbij kun je denken aan

woninginbraken, georganiseerde criminaliteit

en sociale problematiek welke niet ophouden

bij de gemeentegrenzen. Daamaast kent onze

gemeente lokaal gekleurde thema’s waarbij

aandacht voor veiligheid noodzakelijk is, zoals

de jaarlijks terugkerende grote evenementen

.en het uitgaansleven.

Integrale veiligheid

Veiligheid is een van de belangrijkste

onderwerpen voor onze inwoners. Inbraken en

andere criminaliteit hebben een grote impact

op het leven van onze inwoners. Ook

(dreigende) rampen zijn voor hen voelbaar.

Veiligheid is ook een veelzijdig onderwerp.

Het gaat niet alleen om criminaliteit, maar óók

om fysieke veiligheid. Het gaat niet alleen om

veiligheid op bedrijventerreinen en n
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winkelstraten, maar óók om

hennepkwekerijen. Veiligheid wordt bepaald

door overlast in de wijken, maar óók door niet

direct zichtbare onderwerpen als ondermijning

en radicalisering. Het belang van veiligheid is

dat onveiligheid tiĳdig moet worden

gesignaleerd. Dit signaleren begint vaak

binnen andere beleidsterreinen, _ zoals

bijvoorbeeld bij vergunningverlening en

handhaving, bij openbare werken in het kader

‘van verkeersveiligheid en/of bij jeugd(zorg) of

zorgondersteuning in het kader van de Wmo

(Wet maatschappelijke ondersteuning). Het

voeren van goed veiligheidsbeleid vraagt

voortdurend actie van vele actoren op

verschillende terreinen.

Preventie en veiligheid

Daar waar eerder bij veiligheid de nadruk lag

op een repressieve aanpak, oftewel opsporing

en straffen, is er tegenwoordig ook meer

aandacht voor preventie gekomen. Problemen

die tot voor kort exclusief langs justitiële weg

werden aangepakt, worden steeds meer ook

op andere wijze benaderd. Zo heeft de

gemeente met de Wet BIBOB (Wet Bevordering

Integriteit Beoordelingen door het Openbaar

Bestuur) en andere bestuurlijke middelen ook

de mogelijkheid om, al dan niet gecombineerd

met een justitiële inzet, de prostitutie of

criminele ondermijning in de gemeente aan te

pakken. De gemeente heeft daarmee een

andere positie en een andere rol gekregen,

een rol die het mogelijk maakt om bepaalde

problemen meer aan de voorkant aan te

pakken. Concrete andere taken die de laatste

jaren door de gemeente in preventieve zin zijn

opgepakt: de opvang van mensen met een

psychische problematiek, de opvang van dak-

en thuislozen, leerplichtzaken, voorlichting op

scholen, tegengaan verloedering, verbetering

openbare _ ruimte, _ aanpak _ overlast

hangjongeren, handhaving gemeentelijke

vergunningen.

Om onze preventieve taak goed uit e kunnen

voeren werken wij momenteel aan een intern

meldpunt en een interme instructie zodat

signalen die te maken hebben met veiligheid

(in de meeste brede zin) in een steeds vroeger

stadium aangepakt worden.
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Harde veiligheid

Als het gaat om harde veiligheid hebben we

het over de veiligheid in de directe

leefomgeving van onze inwoners, de inbraken,

verloedering of de verkeersveiligheid. Ook

veiligheid rondom recreatie- en economische

voorzieningen behoren tot dit

aandachtsgebied. Bij brand of in ramp- en

crisissituaties werken we samen in regionaal

verband binnen de Veiligheidsregio Twente. In

dit regionaal samenwerkingsverband tussen

politie, brandweer, Geneeskundige

Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

en de veertien Twentse gemeenten werken we

samen aan risicobeheersing, evenementen-

advisering, _ grensoverschrijdende _ risico

samenwerking, voorbereiding en training op

crisissituaties.
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Handhaven

Ontwikkelingen in de maatschappij en een

tegelijkertijd terugtrekkende politie, zorgen

ervoor dat steeds meer van handhavers (boa's)

wordt verwacht De boa speelt een steeds

grotere rol van betekenis in de aanpak van

veelvoorkomende ergernissen en overlast

binnen de gemeente. Samen met de politie

‘hebben onze boa's de opdracht de veiligheid en

leefbaarheid van wijken en buurten te bewaken.

Zij zijn de extra oren en ogen van gemeente,

politie, en bijvoorbeeld jeugdwerkers. Bij

overlast door jongeren bijvoorbeeld kan een

waarschuwend gesprek voldoende zijn, een

handhaver kan een boete uitdelen maar kan ook

een jeugdwerker inschakelen.

Veiligheid en zorg

Wij willen tevens met dit IVB richting geven aan

de mogelijkheden die de gemeente heeft door

de decentralisaties van de zorgtaken. Door de

‘verschuiving van deze taken naar de gemeente,

kunnen wij nu de algehele regie voeren, Zo

kunnen we veiligheid en de taken op het sociaal

domein zodanig met elkaar verbinden dat

veiligheid door preventie vergroot wordt.

Veiligheidsproblematiek __ kan _ hiermee

vroegtijdig en meer integraal worden

aangepakt. Daarmee wordt voorkomen dat de

problematiek doorgroeit en weerbarstiger

wordt.

1.2 Nadruk op integraal

 

Een deel van de verantwoordelijkheid

ondom veiligheid ligt bij de overheid. In het

kader van de openbare orde, veiligheid,

hulpverlening en het geweldsmonopolie

hebben de burgemeester, polite en

hulpdiensten _ bepaalde taken en

verantwoordelijkheden die exclusief aan hen

toebehoren. Echter, de verantwoordelijkheid

voor veiligheid, zowel objectief als

subjectief, ligt niet alléén bij de overheid.

Ook burgers en ondernemers kunnen een

bijdrage leveren door eigen

verantwoordelijkheid te dragen en actief mee

te doen. Veiligheid is een coproductie van de

samenleving als geheel!

Het uitgangspunt is dat de gemeente de regierol

neemt op het gebied van veiligheid in

combinatie met leefbaarheid en in de uitvoering

van dit beleid haar partners aanspreekt op hun

verantwoordelijkheid.

De methode Kemnbeleid Veiligheid van de VNG

beschrijft de regierol van gemeenten als volgt:

het zodanig sturen, interveniëren en in stand

houden van allerlei randvoorwaarden dat de

diverse betrokken partijen op het terrein van

veiligheid op een effectieve manier blijven

samenwerken en met elkaar een aanvaardbaar

niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te

consolideren.
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Partnerschap

Om veiligheid in al zijn facetten te kunnen

bieden zien wij partnerschap als een van de

belangrijkste succesfactor. Ook in de

aankomende vier jaar blijven we investeren in

de relaties met onze partners om zodoende het

onderwerp zo integraal mogelijk te benaderen

en aan te pakken.

Onze partners waar wij dagelijks mee

samenwerken en afstemming hebben zijn: de

Nationale Politie, de Brandweer Twente, het

Veiligheidshuis en het RIEC ON (Regionaal

Informatie Expertise Centrum Oost Nederland).

Jaarlijks maken wij goede afspraken met hen, en

bepalen we gezamenlijk onze focus die we

zowel lokaal als regionaal prioriteren.
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Daarnaast zijn ook de woningbouwcorporaties

een belangrijke partner om de leefbaarheid van

de wijken te behouden, onze netwerken op het

gebied van welzijn en zorg zijn belangrijk, zoals:

GGZ.instellingen, huisartsen, kerken en

welzijnsorganisaties als het gaat om de

combinatie van veiligheid- en

zorgvraagstukken. Ook van onze ondernemers

vwragen wij dat zij hun bijdrage leveren ten

aanzien van veilig winkelen en veilige

bedrijfsterreinen. Daarnaast stimuleren we onze

inwoners om op velerlei vlakken mee te helpen.

We zien een steeds grotere kracht en

betrokkenheid in de wijken. Een belangrijk

voorbeeld daarvan is de WhatsApp groepen.

Afstemming partners

Afstemming rondom veiligheid vindt plaats in

verschillende overleggen, op verschillende

niveaus:

+ de lokale driehoek (overleg tussen

burgemeester, officier van justitie en

politie),

e de gezagsdriehoek _ (BT _ midden:

gezamenlijke driehoeken uit Hengelo,

Borne, Haaksbergen en Hof van Twente),

e het AB VRT (Algemeen  Bestuur

Veiligheidsregio Twente),

« het DVO District Veiligheid Overleg van de

14 Twentse burgemeesters, politie en Regio

Twente),

* het AOV/overleg (ambtelijk

vertegenwoordiging uit 14 Twentse

gemeenten mbt crisisbeheersing,

brandweer, politie en Veiligheidsregio

Twente),

°* het Platform _ IVZ _ (ambtelijke

vertegenwoordiging uit 14  Twentse

gemeenten, politie en Veiligheidsregio

Twente),

° het Veiligheidshuis (samenwerking van

reclassering, justitie, politie, gemeente en

psychiatrie) inclusief het RFPN (Regionaal

Forensisch Psychiatrisch Netwerk)

« _ lokale integrale wijkteams in alle kernen van

Hof van Twente en vele aanvullende

overlegvormen.

Ook intern is afstemming en samenwerking op

dit terrein een ‘must’. We hebben in 2016 de

ambtelijke afstemming en samenwerking

verstevigd tussen de domeinen zorg, veiligheid

en juridische advisering. Met deze afstemming

hebben we verschillende dossiers op het

snijvlak zorg en veiligheid aangepakt.

Kennisdeling, weten van elkaar wat er leeft en

methodes van aanpak op elkaar afstermmen

‘hebben gezorgd voor efficiëntie en effectiviteit.

Ook de informatiepositie van de burgemeester

is op deze wijze beter bediend. Naast de

ambtelijke afstemming is ook op bestuurlijk

niveau afstemming binnen onze gemeente

verankerd. Met de burgemeester en
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verantwoordelijk wethouder Zorg worden de

gezamenlijke vraagstukken op het snijvlak zorg

en veiligheid gedeeld en afgestemd. Het gaat

dan bijvoorbeeld om veiligheidsthema's als:

mensenhandel, verwarde personen, huiselijk

geweld en kindermishandeling, signalering

jeugdoverlast en risicojeugd.

Informatievoorziening

Het behalen van resultaten binnen het

veiligheidsbeleid is sterk afhankelijk van

relevante informatie. Goede actuele informatie

geeft ons de mogelijkheid om op adequate wijze

onze verantwoordelijkheid te nemen en de

regierol in te vullen in afstemming met onze

partners. Bij het uitwisselen van informatie is het

belangrijk dat informatie over specifieke

onderwerpen of specifieke personen, tussen

partners tijdig, volledig en met behoud van

privacy plaatsvind. Om dit op een juiste wijze te

doen zijn bij verschillende overleggen

s
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convenanten opgesteld waarin de eisen van

privacy geborgd worat. Belangrijke pijlers van

een convenant zijn hierbij dat: alleen die

informatie vertrekt wordt ten behoeve van een

goed omschreven legitiem doel; de informatie

op een zorgvuldige wijze wordt verstrekt en dat

deze adequate beveiligd is tegen toegang door

derden of onbevoegden. Per 1 januari 2016 zijn

verscherpte regels rondom de

privacybescherming in werking getreden die

hier leidend in zijn.

Binnen het Platform IVZ is voor de komende

jaren een project benoemd waarin gewerkt

wordt aan de versterking van de

informatiepositie van alle 14 gemeenten in

Twente.

1.3  Risicoprofiel Hof van Twente

In 2015 heeft Hof van Twente meegedaan aan

de Veiligheidsmonitor. Een regelmatig

terugkerend onderzoek in opdracht van het

Ministerie van Veiligheid en Justitie,

gemeenten en politie maar veiligheid,

leefbaarheid en slachtofferschap.

Onderstaand worden de resultaten samengevat.

De resultaten zijn vergeleken met andere

Twentse gemeenten en de landelijke cijfers. Er

wordt vergeleken met de uitkomsten van 2012

en waar mogelijk wordt de trend over de

periode 2008-2015 beschreven.

Uitkomsten per thema

Leefbaarheid woonbuurt _ en

gemeente

° De kwaliteit van fysieke voorzieningen in

Hof van Twente is gemiddeld met een 6,3

gewaardeerd, ongeveer even hoog als in

Twente en Nederland. Over de periode

2008-2015 is de ervaren kwaliteit stabiel

gebleven.

° De sociale cohesie in de woonbuurt wordt in

Hof van Twente hoger gewaardeerd dan in

Twente en Nederland. De sociale cohesie is

over de periode 2008-2015 stabiel.

° _ In Hof van Twente vindt 5,8 % (Twente 8,1 %

procent) van de inwoners dat de eigen buurt

vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, het

percentage dat van mening is dat de buurt

achteruit is gegaan is 8, 7 % (Twente, 13,9%)

. Het gemiddelde oordeel van inwoners van

Hof van Twente voor de leefbaarheid van de

woonbuurt is een 7,8. Dit cijfer is hoger dan

in Twente (7,5) en het landelijk gemiddelde

(1,4). Tussen 2012 en 2018 is het gemiddelde

oordeel van inwoners niet veranderd.

° In Hof van Twente is 43,6 % (Twente, 36,2 %)

van de inwoners (zeer) tevreden over het

functioneren van de gemeente m.b.t. de

aanpak van leefbaarheid en veiligheid. 9,1%

(Twente, 12,3%) is (zeer) ontevreden. De

functioneren
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inwoners van Hof van Twente zijn over het

algemeen positiever over het functioneren

van de gemeente dan in Twente en

Nederland. In 2012 waren inwoners van

Twente en Nederland gemiddeld ook

positiever hierover. Bij Hof van Twente is dat

stabiel gebleven.

Samengevat kan worden gesteld dat het

oordeel van inwoners van Hof van Twente

over de leefbaarheid in de buurt al jaren

stabiel is en dat de inwoners positief zijn

over de ontwikkelingen en de aanpak van
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de gemeente op het

leefbaarheid en veiligheid.

gebied van

Overlast in de buurt

e Inwoners van Hof van Twente ervaren zelf

het vaakst overlast van verkeer (19,8%),

gevolgd door overlast van fysieke

verloedering (14,6%) en sociale overlast

(2,8%). De hoeveelheid overlast in de buurt

is volgens inwoners gelijk gebleven tussen

2012 en 2015.

e In totaal ervaart 28 % van de inwoners van

Hof van Twente zelf vaak een vorm van

overlast (verkeer, rommel, hangjongeren,

sociale overlast, drugs- alcoholoverlast etc)

in de buurt, dit is beduidend minder dan in

Twente (39,2%) en Nederland (43,7%).

* De drie belangrijkste buurtproblemen in Hof

van Twente die volgens de bewoners met

voorrang zouden moeten worden aangepakt

zijn: te hard rijden (25,1%), hondenpoep

(17,3%) en parkeerproblemen (8,6%).

Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en

respectloos gedrag

« De veiligheid in de woonbuurt wordt door

de inwoners beoordeeld met een 7,8. Dit is

een hogere waardering dan in Twente (7,3)

en Nederland (7,2).

« Inwoners van Hof van Twente vertonen

persoonlijk minder vaak vermijdingsgedrag

in bepaalde situaties als het landelijk

gemiddelde. Het ’s avonds niet open doen

van de deur (3%) wordt hierin het meest

aangegeven als vermijdingsgedrag.

e In Hof van Twente voelt 242% van de

inwoners zich in het algemeen wel eens

onveilig, 0,2% voelt zich vaak onveilig.

Daarnaast voelt 8,8 % van de inwoners zich

wel eens onveilig in eigen buurt en 1,0%

vaak onveilig. Over de periode 2008-2015

neemt het gevoel van onveiligheid langzaam

toe.

e Inwoners van Hof van Twente (8,9%)

verwachten gemiddeld dat de kans om

slachtoffer te worden van een inbraak in de

woning in het komende jaar als reëel. Dit is

iets kleiner is dan het Twentse (9,4%) en

landelijk (10,9%) gemiddelde. Het verschil

met Nederland neemt af.

° Algemeen kan worden gesteld dat de

ontwikkeling van de veiligheidsbeleving in

Hof van Twente vergelijkbaar is met het

Twentse en Landelijk. Vergeleken met 2012

geven inwoners van Hof van Twente wel aan

dat de criminaliteit is toegenomen. Als

onveiligste plekken wordt aangewezen:

daar waar groepen jongeren rondhangen,

uitgaansgelegenheden en in het openbaar

vervoer.

Slachtofferschap

e _ Van de inwoners van Hof van Twente is in de

afgelopen twaalf maanden 10,1% slachtoffer
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geworden van een bepaald voorval of delict.

Dit is lager in vergelijking met Twente (15,4

%) en de landelijke cijfers (17,6%). De

ontwikkeling in slachtofferschap tussen 2012

en 2015 is wel positiever dan in Nederland.

Ten opzichte van 2012 daalde het

slachtofferschap met 3,5% in geheel Twente.

Van de drie soorten voorvallen of delicten

komen vermogensdelicten het meeste voor

in Hof van Twente. 6,6% werd hiervan de

afgelopen twaalf maanden het slachtoffer.

3,2% kreeg te maken met vernielingen.

0,9% _werd slachtoffer van een

geweldsdelict. In de laatste jaren is een

daling te zien in het aantal vernielingen.

De kans om in Hof van Twente slachtoffer te

worden van cybercrime (13,1%) is hoger

dan in Twente (11,4%) en het landelijk

gemiddelde  (11,1%). _ Koop- en

verkoopfraude via internet (8,0%) komt

pesten via

naast intermet (3,6%) en
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identiteitsfraude via internet (0,8%) vaker

voor dan in Twente (resp: 4,4%; 2,9%; 0,4%)

en Nederland (resp.: 3,5%; 3,2%; 0,6%).

Het beeld van de veiligheidssituatie in Hof

van Twente op basis van slachtofferschap

komt overeen met de veiligheidsbeleving.

Het gevoel van onveiligheid is al jaren in Hof

van Twente stabiel daar waar het in Twente

licht megatief is. Slachtofferschap van

cybercrime kent daar in tegen wel een

toename vergeleken met de Twentse en

Jandelijke ontwikkelingen.

Preventie

Inwoners van Hof van Twente nemen

gemiddeld 1,9 (op een maximum van 4)

mogelijke sociale preventiemaatregelen om

hun bezittingen te beschermen tegen

diefstal. Dit is ongeveer gelijk aan het

landelijkTwentse _ en gemiddelde.

 

Waardevolle spullen uit de auto halen is de

meest gebruikte maatregel. Fiets in een

bewaakte fietsenstalling zetten (29,9%)

wordt minder vaak toegepast dan in Twente

(34,3%) en landelijk (36,1%).

Het gemiddeld _ aantal _ technische

preventiemaatregelen dat inwoners van Hof

van Twente in huis hebben om zich te

beschermen tegen inbraak is 2,1 (op een

maximum van 4). Dit is hoger dan in Twente

(1,9) en het landelijk (1,8) gemiddelde

Buitenverlichting, luiken en rolluiken zijn de

maatregelen die beduidend vaker worden

gebruikt dan in Twente en Nederland. Extra

hang- en sluitwerk wordt in vergelijkbare

mate aangeschaft.

Het gebruik van preventieve maatregelen is

iets hoger dan in Twente en Nederland.

Burgers en politie

17,1% van de inwoners heeft de afgelopen

twaalf maanden contact gehad met de

politie. 66,1% van de inwoners die contact

hebben gehad met de politie, is hier (zeer)

tevreden over. Minder tevreden is men over

het lange wachten (36,3%) op de politie. Dit

is hoger dan het Twentse (21,1%) en

landelijke (18,8%) gemiddelde.

30,3% van de inwoners is (zeer) tevreden

over het functioneren van de politie, 7,2% is

(zeer) ontevreden. Dit is vergelijkbaar met

het Twentse en landelijk gemiddelde en dat
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is een relatief negatieve ontwikkeling voor

Twente. Een paar jaar geleden waren

inwoners van Twente nog positiever over het

functioneren van de politie dan gemiddeld.

Risicobeleving

Iets minder dan de helft van de inwoners

(48,3%) van Hof van Twente weet welke

risico's er in hun omgeving aanwezig zijn of

denkt hier wel eens over na. 35,4% denkt

niet dat de kans op een noodsituatie in de

komende vijf jaar erg groot is. 11,2% denkt

dat wel.

21% van de inwoners heeft (nog) niets

gedaan om zich voor te bereiden op een

noodsituatie, voor de meeste mensen

bestaat voorbereiding uit weten wat te doen

als de sirene gaat, NL-alert ingeschakeld

hebben en/of eten, drinken en onderdelen

van een noodpakket in huis hebben.

Het merendeel van de inwoners (62,7 %)

van Hof van Twente acht zichzelf in staat om

zich goed voor te bereiden op een

noodsituatie en heeft vertrouwen in de eigen

reactie als zo'n situatie zich voordoet.

De risico-informatie waar inwoners van Hof

van Twente het meest behoefte aan hebben

is informatie over welke risico's er in hun

omgeving aanwezig ziĳn. Het liefst

ontvangen zij deze informatie via een folder

in de bus. Maar ook via de specifieke

websites en de huis-aan-huis bladen willen
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inwoners van Hof van Twente geïnformeerd

worden.

Brandweer

« 15,7% van de inwoners heeft in de

afgelopen vijf jaar contact gehad met de

brandweer in Hof van Twente. De

gemiddelde waardering voor dit contact is

een 7,9.

e  Gemiddeld gebruikt 89% van de inwoners

van Hof van Twente een of meerdere

(zookmelders en brandblussers)

brandpreventiemiddelen. Dit is een

toename ten opzichte van 2011 (81%).

   

Misdrijven

De politiecijfers van Hof van Twente laten over

het grote geheel een positief beeld van Hof van

'Twente zien met veel dalingen van misdrijven.

 

 

2015 2016

Woninginbraken 69 64

Schuurinbraken 31 37

Fietsendiefstal 108 84

Diefstal van/uit 19 31

motorvoertuigen

Geweld 59 78 

e Woninginbraken

Woninginbraken is een probleem van meerdere

actoren. Door gerichte aanpak op het gebied

van preventie en samenwerking met de politie is

het aantal inbraken de afgelopen twee jaar

gedaald. In het afgelopen jaar hebben wij

meegewerkt aan een initatief van de

Veiligheidsregio Twente, Politie Twente en

Noaber Bouw om het aantal woninginbraken

verder terug te dringen. In wijken waar veel

inbraken voorkomen worden _ inwoners

uitgenodigd voor een gratis preventieadvies. Zij

krijgen een preventieadvies op maat voor een

betere beveiliging van hun woning in het kader

van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Ook diverse voorlichtingsavonden met een ex-

inbreker en initiatieven vanuit de inwoners zelf

zoals de whatsapp groepen dragen bij aan dit

positieve resultaat. De politieinzet is maximaal

gericht op de tiĳden en locaties waar

Pagina 11

woninginbraken uit ervaring het meest verwacht

worden. Ook diverse integrale acties als het

DDO = Donkere Dagen Offensief en de inzet van

het Flexibele Interventie Team (landelijke

eenheid) van de politie, tegen het mobiel

banditisme langs de Al, worden ingezet.

Omdat woninginbraken twentebreed als groot

probleem wordt ervaren, worden veel acties

gezamenlijk vanuit het Platform IVZ uitgevoerd,

waaronder het ter beschikking stellen van

diverse communicatiemiddelen ter preventie.

e _ Schuurinbraken

Naast woninginbraken, zijn schuren of fietsen uit

schuren nog steeds gemakkelijk doelwit voor

inbrekers. Er is een opvallende stijging van het

aantal schuurinbraken zichtbaar. Het blijft van

belang dat onze inwoners bewust zijn dat zij

deuren en fietsen moeten afsluiten, ook als ze

thuis zijn.

°  Fietsendiefstal

Positief is een blijvende daling van het aantal

fietsendiefstallen. Succes hierbij is het op

diverse locaties inzetten van de (elektrische)

lokfiets. De hotspots zijn de stations. Ook

worden fietsen uit (niet afgesloten) schuren

gestolen. Ook hier geldt dat onze inwoners zich

bewust moeten worden van hun eigen

verantwoordelijkheid als het gaat om het goed

afsluiten van hun fiets.
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° Diefstal van/uit motorvoertuigen

Er is een stijging van het aantal diefstallen uit

bedrijfsbusjes. De inbraken worden zowel

gepleegd door lokale inbrekers, als door

verdachten van buitenaf (mobiel banditisme).

Het blijft van belang dat eigenaren van deze

busjes deze goed afsluiten of zodanig parkeren

dat het onmogelijk gemaakt wordt om in te

breken (bijvoorbeeld door de busjes vlak naast

een muur te parkeren).

+ Geweld

De laatste twee jaar nam het aantal geweldzaken

(bedreiging, mishandeling en openlijk geweld)

af. Omdat vanaf 2014-2015 ten behoeve van de

veiligheid tijdens horecanachten er gerichter en

bij incidenten eerder is opgetreden zijn de

registraties van het aantal incidenten wel

gestegen.

 

e  Verwarde personen

De laatste twee jaar ondervinden wij in

toenemende mate problemen die worden

veroorzaakt door verwarde personen. Als

gemeenten hebben we hier onvoldoende

‘bevoegdheden voor gekregen om die personen

aan te pakken en overlast te voorkomen. Om dit

toenemende probleem toch aan te pakken

hebben wij vooruitlopend op eventueel

veranderde wetgeving als een van de eerste

gemeenten in Nederland een  artikel

toegevoegd aan de Algemene Plaatselijke

Verordening. Middels een 'gedragsaanwijzing’

kunnen wij actie ondernemenen personen

dwingen mee te werken aan bijvoorbeeld

hulpverlening.
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Aantal verwijzingen 2014 2015 2016

Politie 42 38 83

Leerplichtambtenaar _ 17 7 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016

 

 

Aantal 70 60 50 79 89 140

meldingen

overlast

° Halterwijzingen

Halt speelt een rol als aanbieder van

laagdrempelige hulp voor jongeren en hun

ouders. Halt wordt ingezet om strafbaar gedrag

te voorkomen en overlast terug te dringen. Dit

doen ze door gerichte interventies op

overlastgevende jongeren en het doorbreken

van negatieve groepsdynamiek. Halt wordt

ingezet door gemeenten (leerplichtambtenaar,

boa's, jeugdregisseurs etc) en politie.

Hof van Twente

Fysieke

kwaliteit

Cybercrim

 

 

  

 

i Rapportcifer

Vernieingen / leetbaarheid

Vermogensde

e {

    

Rapportcijfer

veiligheid

  

Gewelasceli\

en /Socialè.

/ Z /onveligheid

_ \/ In de buurt
_W Fysieke

overiast L —

L verloedering

Verkeersover

last

Hof van Twente is een van de gemeenten met

relatief de hoogste waardering van inwoners

voor leefbaarheid en veiligheid. Er zijn maar

weinig indicatoren voor leefbaarheid en

veiligheid waarop Hof van Twente niet beter

scoort dan het gemiddelde van de regio.

(citaat: Veiligheidsmonitor Hof van Twente

2015. I&O Research)
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1.4 Onze ambitie

Hof van Twente is een gemeente waar

inwoners, ondernemers en bezoekers zich

veilig voelen, waar het veilig is en waar

verschillende partijen (gemeente, politie,

OM, burgers, instanties, verenigingen enz.)

samen werken aan het verbeteren van de

veiligheid.

Voor de aankomende periode hebben we de

volgende ambitie geformuleerd: ‘Behouden

van wat we hebben bereikt, maar ook

verdieping en verbinding in de aanpak van

‘nieuwe’ problemen brengen’.

Deze veiligheidsambitie is geen garantie voor

de toekomst want daarvoor is veiligheid te

complex en zijn er veel factoren die niet door

ons te beinvloeden zijn. Binnen onze

invloedssfeer doen wij er wel alles om onze

ambitie te realiseren. Wij verantwoorden ons op

onze inspanningen en de behaalde resultaten.

Prioriteren

Om deze ambitie te realiseren en omdat

veiligheid veel complexe en veelomvattende

thema’s kent, is het noodzakelijk om te

prioriteren om zodoende naar rato de aandacht

te verdelen over de _ verschillende

veiligheidsvraagstukken om deze vervolgens

niet uit het oog te verliezen.

 

Het is natuurlijk zo dat prioriteren ook betekent

dat bepaalde thema's minder aandacht krijgen.

We zijn er ons van bewust dat wanneer wij

prioriteiten benoemen, wij ook een bepaalde

mate van risicoacceptatie nemen op de andere

thema’s.

Korte en langere termijn

Ook maken we onderscheid _ tussen

veiligheidsvraagstukken die voor een langere

periode aandacht behoeven, zoals veiligheid in

de wijken of jongerenoverlast en

veiligheidsvraagstukken die een kortere

periode aandacht behoeven, zoals preventieve

activiteiten ten behoeve van woringinbraak.

Onvoorziene zaken

Daarnaast moeten we alert zijn op nieuwe, acute

veiligheidsvraagstukken. Bijvoorbeeld een

plotselinge toename van het aantal huiselijk

geweld gevallen of hennepkwekerijen. Deze

vaak onvoorziene vraagstukken _ blijven

gedurende de beleidsperiode om een flexibele

inzet van capaciteit op alle niveaus vragen.
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Welke maatregelen

nemen we? _

SAFETY NEVER
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2.l Inleiding

 

Onze ambitie is het behouden van wat we

hebben bereikt, maar ook verdieping en

verbinding aanbrengen in de aanpak van

‘nieuwe’ problemen.

Om onze ambities te realiseren hebben we in

deze IVB drie focusgebieden uitgewerkt.

l. Versterken van onze regie- en

netwerkpositie

2. Een veilige buurt voor iedereen

3. Georganiseerde _ criminaliteit _ stevig

aanpakken

Rond deze drie focusgebieden hebben we onze

hoofddoelstellingen en in vogelvlucht onze

maatregelen en acties geformuleerd. Alle

maatregelen en acties komen terug in de

jaarlijkse uitvoeringsprogramma'’s waarin ze

worden toegelicht en nader uitgewerkt.

2.2 Versterken

netwerkpositie

van onze regie- en

Binnen dit focusgebied is onze ambitie: het

lokaal, regionaal en landelijk samenwerken

met veiligheidspartners wat leidt tot nieuwe

en extra impulsen, waarmee we nog

effectiever kunnen werken aan het behalen

van onze veiligheidsdoelen.

Voor een goede samenwerking is het belangrijk

dat wij helder en duidelijk zijn in onze eigen rol

en positie die we daarin nemen. En is het

belangrijk dat wij weten wat onze

veiligheidspartners in hun rol en positie kunnen

bijdragen aan een beter en veiliger Hof van

Twente.

 
Wat willen we bereiken

1. Een effectieve samenwerking met alle lokale

en regionale veiligheidspartners.

2. Een versterking van de ketensamenwerking

met alle veiligheidspartners. Deze partners

nemen hun verantwoordelijkheid _en

spreken elkaar hier ook op aan.
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3. Een samenwerking met de 14 Twentse

gemeenten om uitvoering te geven aan

prioriteiten van veiligheid op landelijk en

regionaal niveau.

Hoe gaan we dat doen

Adl. Effectieve samenwerking

We hebben de samenwerking nodig van onze

inwoners, ondernemers en verschillende

maatschappelijke organisaties. We zetten in op

gezamenlijk thema's die er toe doen. We willen

nog meer gaan enthousiasmeren en stimuleren

door een platform te bieden waar we elkaar

kunnen ontmoeten en hierover met elkaar in

gesprek kunnen gaan. We willen faciliteren en

ondersteunen bij de ontwikkeling en uitvoering

van bruikbare ideeën, waarna onze inwoners,

ondernemers en maatschappelijke organisaties

het op eigen kracht voort kunnen zetten.

Daarnaast hebben we voor de zealisatie van

onze veiligheidsdoelen de samenwerking nodig

van onze omliggende gemeenten en van

regionaal _ georiënteerde _ instanties n

organisaties die deel uitmaken van ons

veiligheidsnetwerk. Gezamenlijk moeten we tot

afstemming komen die biĳdraagt aan de

veiligheid in Hof van Twente. Dit doen we door

informatie uit te wisselen, beleid en
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maatregelen op elkaar af te stemmen en samen

in actie te komen.

Ad 2. Versterken ketensamenwerking

Regie voeren en een adequate netwerkpositie

innemen beschouwen we als randvoorwaarden

voor een goede samenwerking in de keten. We

gaan daarom de komende jaren zowel onze

regierol als onze netwerkpositie verder

opschalen. Dit betekent onder andere dat we

onze partners steeds meer gaan aanspreken op

‘hun zol en op hun activiteiten in de keten. We

maken met hen afspraken over wat er nodig is

om effectief te kunnen acteren en wat de

partners opleveren aan de volgende partner in

de keten. Daarvoor is het belangrijk te weten

wie wat doet en waarvoor iedere partner

verantwoordelijk is.

Ad 3. Samenwerking 14 Twentse gemeenten

Veel van onze veiligheidspartners zijn op

regionaal niveau georganiseerd. Als het gaat om

het maken van werkafspraken, claimen van

capaciteit, informatieoverdracht, etc. dan is het

voor deze partners aantrekkelijker samen te

werken met een groep gemeenten dan met elke

gemeente individueel. De samenwerking met de

14 Twentse gemeenten gebruiken we ook om

gezamenlijk op te trekken bij het verwerven van

subsidies waardoor een impuls gegeven kan

 

worden aan de ontwikkeling en uitvoering van

veiligheidsthema's.

Wij hebben in de afgelopen periode al veel

werk verricht in het opstellen van goede

regionale afspraken en afstemming en ook

gezamenlijk gewerkt aan de reeds behaalde

resultaten. Samen wordt kennis, kunde en

ervaring (expertise) gebundeld en gedeeld.

Worden werkprocessen op elkaar afgestemd en

bedenken we gezamenlijk oplossingen voor de

veiligheidsvraagstukken. Dit bespaard veel tijd

en geld. We hebben ook gemerkt dat door het

gezamenlijk _ inspelen _ op _ ‘nieuwe’

veiligheidsontwikkelingen en nieuwe wetgeving

wij een grotere slagkracht kunnen realiseren.

Voorbeelden hiervan zijn de aanpak van

ondermijnende criminaliteit en de OMG (Outlaw

Motorcycle Gang).

Voor de komende jaren hebben we in Twents

verband prioriteiten genoemd waar gezamenlijk

aan gewerkt wordt.

°* Borging aanpak woninginbraken (w.o.

aanpak heling)

* Doorontwikkeling _aanpak _ psychische

kwetsbaren / verwarde personen

° Intensivering aanpak _ georganiseerde

criminaliteit (ondermijning, weerbaarheid

en integriteit):

e _ Drugsoverlast en hennepteelt

° _ Ontwikkeling aanpak malafide zorgbureau 's

Pagina 16

. Versterken en ontwikkelen (gemeentelijke)

informatievoorziening (analyse)

Door dezelfde focusgebieden aan te wijzen

kunnen we maximaal effectief zijn en kunnen we

verplaatsingseffecten _van overlast en

criminaliteit _ voorkomen en/of _ nieuwe

veiligheidsvraagstukken zoals radicalisering of

overlast door verwarde personen effectiever

aanpakken. Ook in de aankomende periode

zullen we hier onze bijdrage aan leveren en

vervullen we onze regierol en positie binnen het

netwerk van onze veiligheidspartners.

EFPECTIEF NETWERKEN..

ZULLEN WI DT LIST ERAAK.

SAMENWERKET HEB 313 EEN AANVULLENDE
CONPETENTIE?
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Wat gaan we doen!

+ We laten ons actief informeren door onze

veiligheidspartners, inwoners, ondernemers

en organisaties en werken actief mee aan

nieuwe initiatieven.

+ _ We organiseren of werken mee aan wijk- en

kernbijeenkomsten over thema's die er toe

doen.

+ We organiseren of werken mee aan

bewustzijnsbijeenkomsten en conferenties.

+ _ We zijn actief in de regio en nemen actief

deel aan de uitwerking van verschillende

veiligheidsthema's.

… We stimuleren

veiligheidsagenda.

een _ regionale

Motto van samenwerking voor Hof

van Twente is: “Niet praten over

elkaar maar met elkaar, verbeteren

van de veiligheid doe je samen en je

spreekt elkaar hierop aan.”

1 Zie voor meer details en verdere toelichting de

jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s

2.3 Veilige buurt voor iedereen

Binnen dit focusgebied is onze ambitie: In

alle kernen van onze gemeente, maar ook in

het buitengebied met haar buurtschappen, en

bedrijfsterreinen moeten veiligheid en

veiligheidsbeleving optimaal zijn.

Wat willen we bereiken

1. Binnen onze kernen en wijken kunnen

inwoners en ondememers veilig wonen,

veilig werken en zich veilig voelen. Tevens

is men bereid zich in te zetten om de

veiligheid in de eigen leefomgeving te

verbeteren.

2. Het blijven verbeteren van de objectieve

veiligheid (veiligheidscijfers), waaronder

het terugdringen van de misdrijven met een

hoge impact op slachtoffers (‘high impact

crimes’).

3. Continue aandacht voor jeugdoverlast en

jeugdoriminaliteit.

Hoe gaan we dat doen

Adl. Veilige kernen en wijken

De veiligheid (objectief/subjectief) in een wijk

wordt door meerdere factoren beïnvloed, die

niet in iedere wijk hetzelfde zijn. Per wijk moet

dan ook, met de inwoners, bekeken worden wat
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de behoefte is op het gebied van leefbaarheid

en veiligheid.

In 2016 hebben we informatie bij onze inwoners

opgehaald middels buurtschapsavonden. We

hebben gevraagd hoe de leefbaarheid en

veiligheid verbeterd kan worden in de eigen

woon- en leefwereld. De onderwerpen die daar

uit naar voren zijn gekomen gaan onze agenda

voor de aankomende periode bepalen. Dit kan

aanpak van drugsoverlast betekenen, maar ook

van hondenpoep of rommel op straat. In

gezamenlijkheid met de inwoners wordt er een

prioritering aangebracht aan de door hen

benoemde thema's. Vervolgens wordt samen

met veiligheidspartners op deze thema’s

ingezet, maar zullen ook zij zelf inspanningen

gaan leveren om het samen veiliger te maken.
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Veiligheid achter de voordeur

Wanneer de veiligheid in kernen en buurten

toeneemt weten we vaak niet van tevoren welke

oorzaak dit heeft. Regelmatig zien we dat bij

bijvoorbeeld criminaliteit in een buurt dat daar

(ook) een (zorg)vraagstuk achter schuil gaat,

bijvoorbeeld problemen met _ inkomen,

huisvesting of op sociaal vlak. De nieuwe taken

en verantwoordelijkheden die de gemeente in

2015 heeft gekregen op de terreinen zorg,

jeugdzorg en werk biedt ons kansen om de

juiste verbindingen te leggen tussen genoemde

gebieden met veiligheid. Dit creëert meer

mogelijkheden van een integrale benadering en

effectieve inzet op bijvoorbeeld kwetsbare

personen en gezinnen.

Overlast door kwetsbare personen

Bij veilige kernen en veilige buurt hoort ook

overlast dat veroorzaakt wordt door verwarde

personen. Sinds de bezuinigingen op de

geestelijke gezondheidszorg neemt het aantal

incidenten verwarde personen toe. Ook in onze

gemeente ondervinden we in toenemende mate

problemen die worden veroorzaakt door

verwarde personen.

In 2016 hebben wij vooruitlopend op eventueel

veranderde wetgeving een artikel toegevoegd

aan onze Algemene Plaatselijke Verordening

zijnde de 'gedragsaanwijzing’. Hiermee kunnen

wij actie ondemnemen en personen dwingen

mee te werken aan bijvoorbeeld hulpverlening.

Maar een oplossend antwoord voor dit

probleem is het (nog) niet. Waar we de laatste

periode op ingezet hebben, is zowel extern als

intern afstemming te realiseren voor een

sluitende aanpak. Externe partners hierin zijn:

de politie, openbaar ministerie,  het

Veiligheidshuis, het Regionaal Forensisch

Psychiatrisch netwerk, de GGZ en onze

zorgpartners in de jeugd en volwassen-

/ouderenzorg.

Niemand kan mijn veiligheid

garanderen nu mijn buurman, die

ernstig in de war is, weer uit de

gevangenis is vrijgelaten terwijl hij

me een aantal weken geleden met een

machete heeft aangevallen.

Daarnaast werken we ook op regionaal niveau

mee aan het landelijk project van het

Schakelteam. Dit project eindigt op 1 oktober

2018 waarma alle gemeenten en regio's moeten

beschikken over een goed werkende aanpak

‘voor ondersteuning van personen met verward

gedrag.
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Voor de komende jaren hebben we woonoverlast

veroorzaakt door verwarde personen genoemd

als prioriteit waar we lokaal en regionaal op

inzetten.

Ad2. Verbeteren objectieve veiligheid

Ook in de aankomende periode is ons doel om

aandacht te hebben voor de aanpak van high

impact crimes en dan met name

woninginbraken. Er wordt op dit moment al

veel inzet gepleegd om het aantal

woninginbraken terug te dringen, maar zecent

onderzoek bevestigt dat we onze aandacht niet

moeten verslappen op dit thema. Er kan

bijvoorbeeld nog meer resultaat behaald

worden door in te zetten op heling. De aanpak

op heling is gericht op enerzijds de opkopers,

waarbij het faciliteren van het DOR en de

‘handhaving van malafide ondernemers centraal

staat en anderzijds richten we ons op onze

inwoners middels preventie/

‘bewustwordingscampagnes.
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Voor de komende jaren hebben we de volgende

prioriteiten genoemd als het gaat om high impact

crimes _die veel _ onveiligheidsgevoelens

veroorzaken zijnde: aanpak woning- en

schuurinbraken en fietsendiefstal

Ad3.  Jeugdoverlast en criminaliteit

Jeugdoverlast en jeugderiminaliteit waaronder

het drugs- en alcoholgebruik is een belangrijk

thema. In 2016 is een verkennend onderzoek

uitgevoerd om een beter beeld te krijgen van

de problematiek. Beter dan de heersende

onderbuikgevoelens die niet overeenkomen

met wat de politiecijfers weergeven. Algemeen

beeld bij de jeugdagenten zowel in Hof van

Twente als in Hengelo, Borne en Haaksbergen is

dat het gebruik van drugs onder jeugdigen een

stuk ‘normaler' is geworden dan het altijd was.

 

Het is van belang om een vollediger beeld van

gebruik onder onze jongeren te krijgen en daar

met gerichte interventies op in te spelen.

Voor de komende jaren hebben we drugs- en

alccholgebruik onder jeugd genoemd als

prioriteit waar we voornamelijk lokaal op inzetten

Wat gaan we doen?

+ _ We blijven ons inzetten op verbetering van

de (sociale) kwaliteit van de leefomgeving

in buurten en kernen.

+ We hebben een beter zicht op sociale

problemen achter de voordeur.

+ We weten wanneer een zorgkwestie een

veiligheidsprobleem wordt en vice versa.

* Criminaliteitscijfers houden we nauwlettend

* in de gaten en we zetten in op het

terugdringen van fietsendiefstallen op

diverse hotspots.

+ We voeren actieve bewustzijnscampagnes

met betrekking tot schuur- en

woninginbraken.

+  We faciliteren de inzet van buurtpreventie

Whatsapp-groepen.

+ We zetten in op de medewerking van de

horeca-, sport- en recreatiesector als het

? Zie voor meer details en verdere toelichting de

jaarlijkse uitvoeringsprogramma's
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gaat om drank- en drugsgebruik onder

jeugd.

We zetten in op meer toezicht bij

evenementen, sportactiviteiten en andere

openbare ruimte waar jeugd bij elkaar komt,

op het drank- en drugsgebruik.

We stellen een actueel preventie- en

handhavingsplan op in het kader van de

Drank- en Horecawet.

 



2. DE FOCUSGEBIEDEN

2.4 Georganiseerde criminaliteit aanpakken

Onze ambitie is de komende jaren in te

zetten op een verstevigde aanpak van

georganiseerde criminaliteit.

Veel vormen van georganiseerde criminaliteit,

bijvoorbeeld illegaal gokken, drugscriminaliteit

of aan mensenhandel gerelateerde prostitutie,

zijn lokaal geworteld. Zo ook in onze gemeente.

Ook vinden hier criminele activiteiten plaats

waarbij sprake is van verwevenheid tussen de

zogeheten onderwereld en bovenwereld, denk

bijvoorbeeld aan fraude, het witwassen van

crimineel geld of het functioneren van dubieuze

branches. Daarnaast heeft onze gemeente te

maken met specifieke gebieden en/of objecten

die extra kwetsbaar zijn voor criminaliteit. Te

denken _ valt aan bedrijven  en

industrieterreinen, logistieke hotspots,

Tecreatieterreinen en horeca.

LAE EAR N DE

De aanpak van georganiseerde criminaliteit is

er vooral op gericht om de lokale impact in Hof

van Twente te minimaliseren en waar mogelijk

een halt toe te roepen. We richten onze pijlen

daarbij op de overlast die onze inwoners

ondervinden als gevolg van onder andere

drugshandel, hennepteelt en mensenhandel.

Ook pakken we de criminaliteit aan die het

lokale gezag ondermijnt doordat deze indruist

tegen wetten, regels en/of ons gemeentelijk

beleid. Als gemeente nemen we in deze

gevallen vanuit de eigen bevoegdheden en

verantwoordelijkheden maatregelen die de

activiteiten van de georganiseerde criminaliteit

moeten belemmeren en frustreren. Maar we

werken ook samen met onze regionale

veiligheidspartners om dit brede probleem,

welke niet bij de gemeentegrenzen ophoudt,

effectief aan te pakken.
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Wat willen we bereiken

l. Verbeteren van zowel de interne als externe

informatiepositie van de gemeente.

2. Verdergaande integratie van bestuurlijke

aanpak met strafrechtelijke aanpak.

Hoe gaan we dat doen

Ad 1. Verbeteren informatiepositie

Overlegstructuren en een gedegen informatie-

uitwisseling _ ziĳjn onmisbaar om de

informatiepositie op dit terrein actueel te

houden.

Binnen de gemeente hebben we in het kader

van de georganiseerde criminaliteit al heel veel

belangrijke informatie voor handen om goede

criminaliteitsanalyses te maken. Te denken valt

aan informatie uit: vergunning en handhaving,

werk- en inkomen, de sociale recherche, de

burgerlijke stand en de belastingen. Daamnaast

biedt politie, justitie en _ belastingdienst

belangrijke aanvullende informatie. Om al deze

informatie beter te verzamelen, ordenen en

goed te gebruiken zetten we de komende tijd in

op het versterken en ontwikkelen van een

(gemeentelijke) informatievoorziening. Door

goede sturingsinformatie kunnen interventies

effectiever en efficiënter worden ingezet.



2. DE FOCUSGEBIEDEN

Binnen het platform IVZ en in samenwerking met

het RIEC-ON is dit als prioriteit voor de

aankomende tiĳd benoemd. Regionaal wordt

ingezet op een sterkere  informatiepositie

betreffende: woninginbraken, hotspots, hennep,

en multiproblem-gezinnen.

Ad 2. Verdergaande samenwerking

Vanuit de gedachte integraal, tenzij.’ is er in

de afgelopen periode op regionaal en lokaal

verband al veel gezamenlijk gewerkt aan de

aanpak van georganiseerde criminaliteit.

Zo zijn we in 2015 gestart met Bestuurlijke

criminaliteitsanalyse (BCBA) van oneigenlijk

gebruik van vastgoed. Intensieve samenwerking

tussen de gemeente, politie, belastingdienst en

het RIEC-ON heeft geleid tot een schat aan

informatie over hotspots (soort vastgoed, trends

en de vormen van criminaliteit). De hotspots

worden in aparte casustafels besproken en

afgestemd en indien nodig worden er directe

interventies uitgevoerd.

 

Ook samenwerking op ongebruikelijk bezit is

regionaal opgezet en wordt lokaal uitgevoerd.

Politie, sociale recherche, belastingdienst en

RIEC werken samen om _ zogeheten

‘windhappers’ te vangen. Dit zijn personen die

wel vermogen hebben, maar geen reëel

inkomen. Te denken valt aan het hebben van

dure voertuigen. Er worden

afpakmogelijkheden besproken en afgestemd,

waarna direct geïntervenieerd wordt.

Verder kennen we regionale thematische

casustafels ten aanzien van mensenhandel,

illegale prostitutie en de Outlaw Motorcylce

Gangs (OMG’s) waar we intensief samenwerken

interventies doen.

In de komende periode intensiveren we de

regionale en lokale contacten en samenwerking.

Tevens hebben we regionaal de prioriteit gelegd

bij de intensivering van de aanpak van

georganiseerde  criminaliteit _ (ondermijning,

weerbaarheid en integriteit) als het gaat om:

drugs en hennepteelt en de ontwikkeling van

aanpak malafide zorgbureau 's.

Wat gaan we doen’

e We zorgen ervoor (informatievoorziening en

bewustwording) dat onze medewerkers,

onze inwoners en onze ondernemers alert

zijn op mogelijke misstanden die ze

tegenkomen en dat ze die ook beter

herkennen en vervolgens melden, zodat

georganiseerde criminaliteit beperkt kan

3 Zie voor meer details en verdere toelichting de

jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s
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worden dan wel dat ze geen voet aan de

grond krijgen.

We _maken gebruik van onze

basisregistraties (0.a. personen, adressen)

en andere basisregistraties om informatie te

screenen en de kunnen analyseren.

We intensiveren de samenwerking met 0.a.

Politie, Openbaar Ministerie,

Veiligheidshuis, Regionaal Informatie en

Expertise _ Centrum _ (RIEC-ON) en

Belastingdienst.

We blijven inzetten op heling van gestolen

goederen en maken gebruik van het Dor-

register.

We maken optimaal gebruik van onze

bestuurlijke _ maatregel BIBOB om

ondernemers breder te toetsen op

integriteit.

We pakken mensenhandel en uitbuiting aan

door extra alert te zijn op signalen en

informatie te delen met _ partmers.

 



BIJLAGE: OVERZICHT PRIORITEITEN

Speerpunten Lokaal

(+ Veiligheidshuis)

Veilige woon- en leefomgeving

Woonoverlast (psychisch kwetsbaren)

Overlast Openbare ruimte

Woninginbraken

Diefstal motorvoertuigen

Fietsendiefstal

 

Vernielingen

Huiselijk geweld

Geweld

Zeden

Overvallen/straatroof

Jeugd en veiligheid

Alcohol en drugs jongeren

Overlast jeugd

Jeugdcriminaliteit

V

Integriteit en veiligheid

  eid op school

 

Drugs (Damocles, GSH, hennep)

Prostitutie / mensen-handel

Vastgoed en Witwassen (B-CBA)

Outlaw Motorbendes

Cybercrime

PGB Zorgbureau's

X(VH)

X(VH)

X(VH)

va

vH

Gezagsdriehoek

(DVO/ Platform IVZ/ RIEC ON)

X (RIECON)

X (RIEC ON)

X (RIECON)

RIEC ON

X (RIEC ON)
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Politie Eenheid Nationale Politie/

Oost Openbaar Ministerie

x

x x

x x

x (kinderporno)

x x

x

x

Cybercrime,

X (hennepteelt) fraude en

criminele

samenwerkings-

verbanden



 


