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Samenvatting

Vooru ligt het tweede uitvoeringsprogramma voor het jaar 2018, op basis van het Integrale

Veiligheidsbeleid 2017-2021.

Wat hebben we in 2017 bereikt?

Door een meer vraag- en probleemgerichte aanpak is de bestuurlijke en ambtelijke

afstemming tussen het veiligheids- en zorgdomein verbeterd. Ook is de ketensamenwerking

met onze veiligheidspartners, waaronder het Veiligheidshuis, aanzienlijk verstevigd. Er is een

start gemaakt met het opstellen van de sluitende aanpak rondom personen met verward

gedrag. In het kader van ondermijning is in samenwerking met het RIEC ON een

bewustwordingscampagne gestart voor onze medewerkers. In november is door een 30-tal

medewerkers de basis gelegd voor het ondermijningsbeeld. Intern is een meldpunt

georganiseerd middels een e-mailadres. Afgelopen jaar is er ook weer een actieve bijdrage

geleverd aan verschillende projectgroepen in het kader van ondermijning, zoals de

projectgroep aanpak zorgfraude en de aanpak mensenhandel. Er zijn goede resultaten

geboekt met de periodieke controles op adresfraude en andere criminele activiteiten.

va t

OSNs:

  
In de kernen Markelo, Diepenheim en Goor is de dekking van de WhatsApp-groepen flink

toegenomen. Een prachtig resultaat van burgerparticipatie. De burgers hebben ook actief

geparticipeerd bij het onderwerp risicocommunicatie over Elementis. Het traject had een

positief effect op het veiligheidsgevoel. Dit gold ook voor de campagne ‘hoe spoort het’,

gericht op het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor.

In 2017 is de nieuwe doorontwikkelde crisisorganisatie Veiligheidsregio Twente van start

gegaan. Zowel bestuurders als medewerkers hebben geoefend in de nieuwe

samenstellingen. Deze oefening werden positief ervaren.

Veel van de actiepunten uit het uitvoeringsprogramma 2017 zijn inmiddels geïntegreerd in de

reguliere werkprocessen en keren daarom niet expliciet terug in het uitvoeringsprogramma

2018. Voorbeelden hiervan zijn de inbraakpreventiemaatregelen in Diepenheim, Goor en

Markelo, de integrale aanpak jaarwisseling, de regionale en lokale aanpak heling,

signaleringsoverleg jongeren en de regionale en lokale aanpak hennepteelt.
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In 2018 hebben wij onderstaande prioriteiten gesteld per thema. Deze prioriteiten zijn in lijn

met de plannen en samenwerkingsafspraken van en met onze partners zoals politie, het

platform IVZ van Veiligheidsregio Twente, Veiligheidshuis en het RIEC Oost Nederland.

1. Veilige buurt voor iedereen

Veilige kernen en wijken

Per 1 oktober beschikt de gemeente Hof van Twente over een sluitende aanpak in het

kader van personen met verward gedrag. In het kader van inbraakpreventie gaan we de

zelfredzaamheid en betrokkenheid in de kernen Delden, Hengevelde en Bentelo actief

stimuleren in samenwerking met onze wijkagenten.

VenWhatsApp

( buurtpreventie

 

Voorafgaande aan de vakantieperiodes wordt actief ingezet op preventieadvies in het

kader van woninginbraken en heling. Op het gebied van risico-communicatie sluiten wij

aan bij het programma van de Veiligheidsregio Twente die dit jaar de focus legt op het

bevorderen van de zelfredzaamheid. De complete herziening van de APV wordt eind

2018 afgerond.

Verbeteren objectieve veiligheid

Doordat de subsidie stopt voor het inbraakpreventieproject van de Veiligheidsregio

(uitgevoerd door Noaberbouw) per medio 2018 moet bekeken worden welke

alternatieven georganiseerd moeten worden in het kader van de preventiebrieven na

woninginbraken en het aanbieden van woningscans. Het terugdringen van fietsdiefstallen

blijft prioriteit, vooral bij de treinstations in Goor en Delden.

Periodieke ruimingsacties van wrakken en weesfietsen worden, in samenwerking met de

politie en Gildebor, dit jaar georganiseerd.

 
Aanpak jeugdoverlast en criminaliteit

Begin 2018 is een startbijeenkomst georganiseerd om te komen tot een

uitvoeringsprogramma 2018 in het kader van preventie en handhaving alcohol en

middelengebruik onder jongeren. Partners vanuit 0.a. het onderwijs,

vrijwilligersorganisaties, horeca, Halt, Tactus en de politie waren hierbij aanwezig. Eind

2018 wordt het uitvoeringsprogramma opgeleverd. Een belangrijke verbinding wordt

gemaakt met het preventie- en handhavingsplan Drank- en Horecawet.

2. Georganiseerde criminaliteit aanpakken

Verbeteren interne en externe informatiepositie
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Begin 2018 is het concept-ondermijningsbeeld voor onze gemeente beschikbaar

geworden. In het tweede kwartaal wordt de lokale aanpak ondermijning verder vorm

gegeven.

Erligt al een goede basis met de bestaande werkgroep in het kader van adresfraude en

de Gustos-controles. Op intranet en binnen de gehele organisatie moet het thema

ondermijning regelmatig onder de aandacht worden gebracht, collega's moeten weten

waar zij terecht kunnen met hun signalen.

Ook onze burgers kunnen onbewust slachtoffer worden van ondermijnende criminaliteit.

Binnen onze gemeente kennen we veel buitengebied, met daarin ook leegstaande

schuren. Een fenomeen wat zich inmiddels ook in onze omgeving manifesteert is het feit

dat schuren worden verhuurd aan malafide personen die daarin druggerelateerde of

andere criminele activiteiten ontplooien. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied

kan hierbij ondersteunen. Vanaf het tweede kwartaal wordt onderzocht of KVO

Buitengebied in onze gemeente is te organiseren.

Verdergaande integratie van bestuurlijke aanpak met strafrechtelijke aanpak

De regionale en lokale aanpak hennep wordt in 2018 voortgezet. De burgemeester

beoogt de lokale aanpak meer te profileren in het straatbeeld door middel van het

plaatsen van posters bij opgerolde hennepkwekerijen en het verspreiden van folders in

de buurt. Uitbreiding van de BIBOB-procedure met de focus op Vastgoed en Bouwen is

gewenst, dit bleek onder andere uit het advies bij het concept- ondermijningsbeeld. In de

werkgroep ondermijning wordt dit opgepakt.
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Inleiding

In 2017 heeft de gemeenteraad van Hof van Twente het Integrale Veiligheidsbeleid voor

2017-2021 vastgesteld. In de beleidsnotitie staat omschreven op welke drie hoofdthema's wij

ons de komende jaren gaan focussen. Het betreft de hoofdthema's:

1. De regie- en netwerkpositie

2. Een veilige buurt voor iedereen

3. De aanpak van georganiseerde criminaliteit

Gedurende de looptijd van vier jaren maken we ieder jaar een uitvoeringsprogramma. In het

jaarlijkse uitvoeringsprogramma geven wij concreet aan welke doelstellingen/prioriteiten

nagestreefd worden in nauwe samenwerking met onze interne en externe partners.

Dit uitvoeringsprogramma is tevens opgebouwd op basis van de uitvoeringsprogrammanen

van onze regionale en landelijke veiligheidsplannen zoals het jaarplan van de politie

basisteam Midden Twente en het meerjarenplan platform IVZ. Binnen het platform IVZ

werken de 14 Twentse gemeenten nauw samen. Ook in 2018 zetten zij zich onder andere

gezamenlijk in op de regionale aanpak ondermijning met daarin onder meer aandacht voor

het tegengaan van zorgfraude en de aanpak van outlaw motorcycle gangs (OMG's).

De focusgebieden

 

1. Regie en netwerkposities

We willen een effectieve samenwerking met alle lokale en regionale veiligheidspartners

organiseren en behouden. Gezamenlijk versterken we de ketensamenwerking en

spreken we elkaar aan op de verantwoordelijkheid van eenieder binnen het netwerk, dit

maakt ons sterk. Met de 14 Twentse gemeenten geven wij uitvoering aan de prioriteiten

van veiligheid op landelijk en regionaal niveau, gezamenlijk maken wij de vertaalslag

naar de situatie die gewenst en uitvoerbaar is binnen Twente.
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1.1 Effectievere samenwerking met lokale en regionale veiligheidspartners

Onderstaande overlegstructuren volgen een doorlopend schema in de agenda's van

betrokkenen, bijvoorbeeld een cyclus van 2-wekelijks overleg.

Maatregel

Portefeuillehouder-overleg Veiligheid

de verantwoordelijk bestuurder wordt geïnformeerd

over diverse veiligheidsthema's en vraagt actief om

informatie ten behoeve van goede besluitvorming

Portefeuillehouders-overleg Zorg & Veiligheid

Afstemming tussen betrokken bestuurders op basis

van informatie over zorg- en veiligheidsthema's ten

behoeve van goede besluitvorming.

Strategisch Politie Overleg (SPO)

Afstemming tussen verantwoordelijk bestuurder en

basisteamchef politie Midden Twente over diverse

veiligheidsthema's en de inzet van de politie.

Strategisch overleg brandweer

Overleg over actuele thema's rond brandveiligheid

en de inzet van de brandweer.

Gezagsdriehoek Midden Twente

De burgemeesters van Hengelo, Borne,

Haaksbergen en Hof van Twente stemmen samen

met de gebiedsofficier van het OM en de

basisteamchef van de politie veiligheidsthema's met

elkaar af. Op thema's kan de burgemeester van Hof

van Twente een lokale driehoek organiseren.

Districtelijk Veiligheidsoverleg (DVO)

Het DVO is opdrachtgever voor regionale

veiligheidsthema's en stelt per thema vast welke

doelstellingen en resultaten bereikt moeten worden.

ledere burgemeester is portefeuillehouder voor één

of meer thema's. Voor Hof van Twente is dat RIEC

ON, zorgfraude en mensenhandel.

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Twente(AB VRT)

Onder regie van de VRT wordt de regionale

crisisorganisatie vormgegeven en wordt de lokale

crisisorganisatie ondersteund. Besluitvorming over

de crisisorganisatie vindt hier ook plaats.

Betrokken partners

Gemeente;

portefeuillehouder en

adviseurs veiligheid

Gemeente;

Portefeuillehouders veiligheid

en zorg, managers en

adviseurs veiligheid en zorg.

Portefeuillehouder, teamchef,

adviseurs veiligheid

Portefeuillehouder, MT van

de brandweer, adviseur

veiligheid

Bestuurders van de 4

gemeenten, politie basisteam

Midden Twente, Openbaar

ministerie

De 14 Twentse

burgemeesters, teamchef

politie, Hoofdofficier van

Justitie

De 14 Twentse

burgemeesters.

Agendaleden:

Teamchef politie,

Hoofdofficier van Justitie,

Dijkgraaf, portefeuillehouder,

adviseur Veiligheid en

brandweer.

 

Uitvoeringsprogramma Integrale veiligheid 2018



1.2 Versterken ketensamenwerking met veiligheidspartners

Onderstaande overlegstructuren volgen een doorlopend schema in de agenda's van

betrokkenen, bijvoorbeeld een cyclus van 2-wekelijks overleg.

Maatregel

Regiegroep huiselijk geweld en kindermishandeling

Informatie-uitwisseling over relevante ontwikkelingen

op het gebied van dit beleidsterrein, bijvoorbeeld de

positionering van Veilig Thuis Twente en der

verbinding met het Veiligheidshuis.

Integraal Casusoverleg Adressen

Hierin worden adressen besproken die in beeld zijn

in verband met mogelijk criminele activiteiten,

bijvoorbeeld adresfraude of prostitutie. Gezamenlijk

wordt een plan van aanpak opgesteld.

Betrokken partners

Gemeente, zorginstellingen,

Veiligheidshuis, reclassering,

Veilig Thuis Twente,

kinderbescherming.

Gemeente, sociale

recherche, politie, RIEC.

Onderstaande overlegstructuren worden op basis van casuïstiek geïnitieerd.

Maatregel

Overleggen binnen Veiligheidshuis (Top X,

Veelplegersoverleg, Code Rood)

Dit is een netwerkoverleg van verschillende partners

binnen de straf- en zorgketen. Personen met diverse

problematieken worden door betrokken partijen in

beeld gebracht. Gezamenlijk wordt een plan van

aanpak opgesteld.

Regionaal Forensisch Psychiatrisch Netwerk (RFPN)

Betrokken partijen bespreken ontwikkelingen rond

multi-problem casussen, waarbij aandacht is voor

zowel strafrecht als zorg. Gezamenlijk bepalen zij

een strategische aanpak.

Overleg binnen Informatieplein RIEC ON

Sinds 2014 is dit plein beschikbaar voor de inbreng

van signalen van ondermijnende criminaliteit door

alle ketenpartners. Gezamenlijk wordt bekeken of

andere partners de signalen herkennen zodat een

duidelijk omschrijving van het probleem kan worden

opgesteld en uitgewerkt. Dit kan weer leiden tot een

mogelijke integrale aanpak.

Betrokken partners

Gemeente, politie,

zorginstellingen,

woningcorporaties,

Veiligheidshuis.

Gemeente, Openbaar

Ministerie, reclassering,

Veiligheidshuis,

zorginstellingen, GGnet.

RIEC, Belastingdienst,

reclassering, sociale

recherche, politie Openbaar

Ministerie, eventueel

gemeente.
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RIEC

1.3 Samen met 14 Twentse gemeenten uitvoering geven aan regionale en landelijke

prioriteiten

Onderstaande overlegstructuren volgen een doorlopend schema in de agenda's van

betrokkenen, bijvoorbeeld een cyclus van 2-wekelijks overleg.

Maatregel

Platform IVZ

Onder regie van de Veiligheidsregio Twente geven

de 14 gemeenten invulling aan de aanpak van

verschillende veiligheidsthema's zoals ondermijning,

personen met verward gedrag, mensenhandel en

inbraakpreventie.

Crisisbeheersing /Bevolkingszorg (AOV-overleg)

De veiligheidsregio geeft vorm aan de regionale

crisisorganisatie en ondersteund de lokale

crisisorganisatie met trainingen en oefeningen.

Betrokken partners

De 14 Twentse gemeenten,

coördinatoren IVZ, Openbaar

Ministerie, RIEC Oost

Nederland.

Agendaleden; brandweer,

Veiligheidshuis,

APV/bijzondere wetten,

GGD, reclassering etc.

De 14 Twentse gemeenten,

Veiligheidsregio Twente

(VRT), interne collega's

gemeente Hof van Twente.
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2. Veilige buurt voor iedereen

Binnen onze wijken en kernen streven wij er naar dat onze inwoners en ondernemers veilig

kunnen wonen, werken en recreëren. Wij hechten eraan dat iedereen die zich binnen onze

gemeente bevindt zich ook veilig voelt. Actieve participatie van onze inwoners en

ondernemers om de veiligheid te verbeteren waarderen en stimuleren wij. Naast de

subjectieve veiligheid zetten wij ook actief in op het verbeteren van de objectieve veiligheid,

oftewel de criminaliteitscijfers. Het terugdringen van misdrijven met een hoge impact op

slachtoffers zoals woninginbraken zijn een belangrijk speerpunt. Ook zetten wij ons actief in

op het verminderen van jeugdoverlast en —criminaliteit, belangrijk hierbij is het aanpakken

van het zorgelijk middelengebruik van drugs en alcohol. Dit jaar is er ook speciale aandacht

voor het ontwikkelen van een sluitende aanpak in het kader van personen met verward

gedrag.

2.1 Veilige kernen en wijken

Maatregel

Sluitende aanpak personen met verward gedrag

Uiterlijk 1 oktober moet deze aanpak gereed zijn. De

regionale voorbereiding verloopt via de

Bestuurscommissie Publieke Gezondheid. Het

projectteam zorgt voor de verbinding tussen datgene

wat regionaal voorbereid kan worden en wat lokaal

georganiseerd moet worden. Zorg- en

veiligheidspartners zijn in beide gremia goed

vertegenwoordigt om de verbinding te waarborgen.

Preventiemaatregelen inbraak

Inwoners van de kernen Delden, Hengevelde en

Bentelo worden dit jaar gestimuleerd en gefaciliteerd

om WhatsApp-groepen te organiseren. De website

‘WAAKT' wordt uitgerold over alle kernen van de

gemeente. Voorafgaande aan vakantieperiodes

zetten wij actief in op preventieadvies in het kader

van woninginbraken en heling via onze

mediakanalen i.s.m. politie.

Risico-communicatie

Ook dit jaar volgen wij het programma van de

Veiligheidsregio. Dit jaar ligt de focus op het

stimuleren van de zelfredzaamheid.

APV en bevoegdheden burgemeester;

toepasbaarheid gedragsaanwijzing organiseren

Indien iemand voor overlast zorgt in de omgeving

dan kan op basis van de Wet Woonoverlast een

gedragsaanwijzing worden opgelegd door de

burgemeester. Het artikel in de APV moet worden

herzien en beleidsregels moeten worden

vastgesteld.

Betrokken partners

Adviseur veiligheid, adviseur

zorg, regisseur WMO, politie

Midden Twente,

woningcorporatie,

veiligheidsregio Twente

Adviseur veiligheid,

wijkagenten, bewoners

Gemeente, Veiligheidsregio

Twente, bewoners,

brandweer Twente.

Gemeente, politie midden

Twente
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2.2 Verbeteren objectieve veiligheid

Maatregel

Preventiescan woninginbraak door Noaberbouw

Medio 2018 stopt de subsidie en daarmee het

inbraakpreventproject van de Veiligheidsregio

Twente (uitvoering door Noaberbouw Borne). De

preventiebrieven en woningscans worden dan niet

meer aangeboden. De regionale werkgroep

woninginbraken inventariseert de alternatieven en

informeert gemeenten hierover in het tweede

kwartaal.

Terugdringen fietsdiefstallen

het aantal fietsdiefstallen blijft een aandachtspunt, in

het bijzonder bij de stations Delden en Goor, de

zogenaamde hotspots. Ruiming van wrakken en

weesfietsen schijnt een positief preventief effect te

hebben. Ook is er meer ruimte beschikbaar om de

fiets verantwoord te stallen.

Cameratoezicht bedrijventerreinen

In 2018 is het voor bedrijventerreinen binnen de Hof

van Twente op eigen initiatief mogelijk

cameratoezicht te realiseren. Bij voldoende

draagvlak is er budget beschikbaar via de afdeling

Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Cameratoezicht door particulieren

Periodiek vragen wij aandacht voor het aanmelden

van particuliere camera's bij de politie.

 

Betrokken partners

Noaberbouw, gemeente,

platform IVZ Veiligheidsregio

Twente

Gemeente, politie, Gildebor

Afdeling Ruimtelijke en

Economische Ontwikkeling.
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2.3 Aanpak jeugdoverlast en criminaliteit

Maatregel Betrokken partners

Uitvoeringsprogramma matiging alcohol- en Tactus Verslavingszorg,

middelengebruik onderjeugd 2018-2022 beleidsmedewerker Jeugd

(0.a. alcoholgebruik tijdens zomerfeesten)

Tactus verslavingszorg wordt in 2018 ingehuurd ter

ondersteuning bij het opstellen van het

uitvoeringsprogramma. Het streven is om eind 2018

het uitvoeringsprogramma gereed te hebben,

uitvoering volgt in 2019 en verder.
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3. Georganiseerde criminaliteit aanpakken

Om georganiseerde criminaliteit aan te kunnen pakken is het van belang dat wij als

gemeente beschikken over een goede informatiepositie, onder andere door informatiedeling

met cruciale interne en externe partners. Wij willen voorkomen onbewust de onderwereld te

faciliteren bij hun activiteiten. We willen dit jaar ook een verdergaande integratie

bewerkstelligen van de integrale aanpak van criminaliteit. De integrale aanpak van

criminaliteit bestaat uit verschillende interventiemogelijkheden waaronder bestuurlijk,

strafrechtelijk en fiscaal. Het thema ondermijning moet binnen de ambtelijke organisatie

geïntegreerd worden in de reguliere werkprocessen bij diverse afdelingen.

LAAT ZE MAAR IN l

 
3.1 Verbeteren interne en externe informatiepositie

Maatregel Betrokken partners

Lokale aanpak ondermijning Medewerkers gemeente van

In het tweede kwartaal wordt de lokale aanpak burgerzaken, veiligheid,

ondermijning verder vorm gegeven op basis van het _ ruimtelijke ordening,

definitieve ondermijningsbeeld. Er ligt al een goede vastgoed, WMO, handhaving

basis met de bestaande werkgroep in het kader van _ etc. etc.

adresfraude en de Gustos-controles. Er is aandacht

voor onder andere mensenhandel/arbeidsuitbuiting,

zorgfraude en aanpak van OMG's.

Intern meldpunt ondermijning profileren Communicatie, beheer

Er is een centraal meldpunt georganiseerd middels intranet

een emailadres. Hier moet regelmatig aandacht voor

zijn via intranet.

Onderzoeken haalbaarheid opstart Keurmerk Veilig _ CCV, LTO, accountmanager

Ondernemen (KVO) Buitengebied bedrijven

Onze gemeente kenmerkt zich als een gebied met

veel buitengebied. Leegstand van oude schuren en

panden is een bekend fenomeen. De weerbaarheid

van de (voormalig) agrarisch ondernemers is een

aandachtspunt in het kader van ondermijning.
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3.2 Verdergaande integratie van bestuurlijke aanpak met strafrechtelijke aanpak

Maatregel Betrokken partners

Regionale en lokale aanpak Hennep(teelt) Gemeente, Veiligheidsregio,

De veiligheidsregio coördineert de regionale aanpak,  politie, OM, RIEC,

die enerzijds gericht is op het oprollen van woningcorporatie, Enexis.

kwekerijen en anderzijds op het frustreren van de

distributie en verkoop. Tweemaal per jaar is er een

hennepoverleg met het lokale politieteam Midden

Twente. Bij vermoedens van een kwekerij is de lijn

uiteraard kort tussen gemeente en politie.

De burgemeester beoogt de lokale aanpak meer te

profileren in het straatbeeld door middel van posters

bij opgerolde kwekerijen en het verspreiden van

folders in de buurt. Diverse maatregelen zijn

mogelijk op basis van het Damocles-beleid.

Uitbreiding BIBOB-beleid met Vastgoed en Bouwen _ Juridische zaken, Vastgoed,

Het terrein van bouwvergunningen en vastgoed- Grondzaken

zaken is nog een onderbelicht onderdeel binnen het

ondermijningsbeeld, op dit thema’s wordt sporadisch

een BIBOB-toetsing uitgevoerd. Op dit gebied valt

winst te behalen. Juridisch moet uitgezocht worden

wat er nodig is om deze uitbreiding te realiseren.
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April 2018

' e-

Afdeling: Ontwikkeling

Team: Economie & Leefbaarheid

Gemeente Hof van Twente

De Hôöfte 7

7471 DK Goor
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