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Hoofdstuk 1: Inleiding 
 
1.1 Veiligheid breng(t) je samen! 
De gemeente staat voor de opgave om West Betuwe de komende jaren 
veilig te laten blijven, zijn en voelen. Dit vraagt om een proactieve 
veiligheidsaanpak, waarbij vooruit kijken en ontwikkelingen nauwlettend 
monitoren van belang is. Maar ook door verantwoordelijkheden daar te 
laten waar ze horen en ketenpartners te faciliteren. Veiligheid staat niet 
op zichzelf, maar maakt deel uit van een breder beleidsspectrum. In dit 
beleid worden de raakvlakken benoemd en verbindingen gelegd. Op het 
gemeentelijke vlak gaat het dan vooral om de beleidsvelden openbare 
ruimte, zorg, toezicht/ handhaving en Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV)/ vergunningen. Daarnaast maakt veiligheid deel uit 
van een bovenlokale aanpak.   
 
1.2 Effect en doel veiligheidsbeleid  
Veilig leven in West Betuwe vraagt om een verantwoordelijkheidsgevoel 
van ons allemaal. Inwoners, de gemeente, ondernemers, politie en het 
maatschappelijk middenveld werken integraal samen om de 
subjectieve en objectieve veiligheid te bevorderen.  
 
1.3 Veiligheidsaanpak op hoofdlijnen  
Een buurtgerichte aanpak           Problemen vroegtijdig signaleren om zo 
dichter bij de inwoners te komen staan. Dit om beter in te kunnen 
spelen op de wensen van onze inwoners en de leefbaarheid en 
veiligheid te stimuleren.  
 
Accent op preventie           Voorkomen is beter dan genezen. Door in een 
vroegtijdig stadium te interveniëren bij veiligheidsproblematieken om 
onveilige situaties zoveel als mogelijk te voorkomen.  
 
Actieve wederkerigheid           Een actieve bijdrage van inwoners wordt 
verwacht om de veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van 
belang dat inwoners betrokken worden bij de aanpak van 
veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren.  

1.4 Wetgeving 
In de Politiewet 2012 staat dat gemeenten minimaal één keer in de vier 
jaar een Integraal Veiligheidsplan (IVP) maken dat door de 
gemeenteraad wordt vastgesteld. In het IVP zijn missie, doel en 
uitgangspunten op het gebied van veiligheid beschreven. Voor de 
gemeenteraad is het IVP het instrument om te sturen op de lokale 
veiligheid en de aanpak van veiligheidsproblemen.  
 
Met het werken aan veiligheid wordt onder andere bijgedragen aan de 
doelstellingen zoals beschreven in het coalitieakkoord 2019-2022 
‘Samen Bouwen’ en de gemeentelijke beleids- en 
uitvoeringsprogramma’s die daarmee samenhangen, onder andere op 
het gebied van handhaving en evenementen. 
 
1.5 Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid 
(OOV) en geeft in samenwerking met haar ketenpartners invulling aan 
de uitvoering van dit beleid in jaarlijkse uitvoeringsplannen, dit alles 
conform het landelijk kernbeleid veiligheid van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten (VNG), zie bijlage 1. Daarnaast geeft dit beleid 
inzicht in de doelstellingen op het gebied van veiligheid voor de 
aankomende drie jaar en de bijbehorende prioritering.  
 
De doorvertaling van het IVP wordt weergeven in jaarlijkse 
uitvoeringsplannen waarin de kaders zijn geoperationaliseerd. 

 
Voor u ligt het IVP 2020-2022 van de gemeente West Betuwe die u 
wordt aangeboden door de burgemeester.  
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Hoofdstuk 2: Doelstelling 
 
2.1 Wat hebben we bereikt in 2022? 

Stijgen op de ranglijst van de meest veilige gemeenten van 
Nederland (Misdaadmeter). De gemeente West Betuwe staat nu 
landelijk op plaats 226. 

Weten wat de vraagstukken zijn op het gebied van veiligheid (in 
brede zin). Weten dat het vraagstuk er is of aan het ontwikkelen is, bij 
welke doelgroep, wat de oorzaken zijn en wat nodig is om dit aan te 
pakken. Naarmate het vraagstuk complexer wordt (betrokkenheid van 
verschillende disciplines), hoe intenser de onderlinge afstemming 
tussen de betrokken partijen is. 
 
2.2 Veiligheid in context  
Er is een actieve uitwisseling met andere interne en externe 
beleidsterreinen, verwoord in de volgende beleidsdossiers en 
convenanten: 

 Regionaal beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio 
Gelderland-Zuid (VRGZ). 

 Beleidsvisie Externe Veiligheid West Betuwe 2019-2023. 
 Convenant Zorg en Veiligheid. 
 Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)-

convenant. 
 APV gerelateerde beleidsdocumenten en uitvoeringsrichtlijnen, 

waaronder toezicht en handhaving. 
 
2.3 Trends en ontwikkelingen 
De samenleving verandert voortdurend en steeds sneller. Ook de 
komende jaren is dit vast niet anders. Hier bewust van zijn en 
aanpassen aan de omgeving is belangrijk. Hieronder volgt een niet 
uitputtende en soms paradoxale lijst van trends en ontwikkelingen die 
van invloed zijn op het beleidsveld:  

 Omgevingswet (einde 2020/ begin 2021). 
 Gevolgen van de decentralisaties. 
 Digitalisering. 

 Zelf en samen redzaamheid. 
 Vergrijzing en langer thuiswonende. 
 Veranderende rol van de gemeente. 
 Grote rol van de (sociale) media. 

 
2.4 Het streven 

 Partnerschap in gelijkwaardigheid met organisaties en 
inwoners. De gemeente is hierbij uitnodigend en faciliterend.  

 Op basis van kennis, samen leren en proberen, komen tot 
vernieuwing en verbetering. 

 Gebiedsgericht werken: maatwerk van straat tot kern. Er is oog 
voor gemeenschappen en betrokkenheid met elkaar. 

 Goed ambassadeurschap: een sterke netwerkpartner en 
actieve deelname aan diverse regionale en landelijke 
samenwerkingsverbanden.  

 Inclusieve gemeente: ook voor inwoners die zich in een sociaal 
kwetsbare situatie bevinden een volwaardige plek in onze 
lokale samenleving realiseren. 

 
2.5 Werken aan 
Een toonaangevende, integrale en gebiedsgerichte dienstverlening. Van 
buiten naar binnen en afgestemd op de veranderde samenleving. 
 
 
 
 
 
 
2.6 Veiligheidsvisie  
De gemeente West Betuwe is een gemeente met vitale, leefbare en 
veilige kernen, waarin alle generaties bewoners zich veilig voelen en 
bereid zijn de veiligheid te bevorderen. Het bereiken van duurzame, 
sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, bedrijvigheid en 
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jeugd wordt gerealiseerd door een effectieve samenwerking van alle 
verantwoordelijke partners. Iedereen neemt hierin zijn 
verantwoordelijkheid en spreekt elkaar hierop aan. Veiligheid breng(t) je 
samen! 

 

Hoofdstuk 3: Kaders  
 
3.1 Verantwoordelijkheid  
Burgemeester  
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college 
van burgemeester en wethouders (B&W). De burgemeester is aldus de 
Gemeentewet belast met het handhaven van de openbare orde en 
veiligheid. De verantwoordelijkheid voor het integraal veiligheidsbeleid 
is belegd bij de burgemeester.  
 
Artikel 11 van de Politiewet beschrijft dat wanneer de politie optreedt 
om de openbare orde te handhaven en bij het uitvoeren van de 
hulpverleningstaak, zij onder het gezag van de burgemeester vallen. De 
burgemeester kan sturen om aan deze taken invulling te geven. Deze 
aanwijzingen kunnen ad hoc en planmatig worden opgedragen.  
 
De politie staat onder gezag van twee verschillende partners. Het 
handhaven van de openbare orde is de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester en het strafrechtelijk handhaven dat van de officier van 
justitie (artikel 12 Politiewet).  
 
Artikel 13 van de Politiewet verplicht de burgemeester en de officier van 
justitie om periodiek overleg te voeren met het hoofd van het territoriale 
onderdeel van de regionale eenheid binnen welk grondgebied de 
gemeente valt (dit is in principe de teamchef van het basisteam De 
Waarden). In dit zogenoemde Driehoeksoverleg, Gezagsdriehoek De 
Waarden, wordt gezamenlijk afgestemd waar de (beperkte) capaciteit 
van de politie kan worden ingezet en wordt rekening gehouden met de 
doelstellingen die staan beschreven in dit IVP. Deelnemers van dit 
overleg zijn de burgemeesters van de 7 aangesloten gemeenten (Buren, 

Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en 
Zaltbommel), de officier van justitie en de teamchefs van het basisteam 
De Waarden.  
De burgemeester heeft hierdoor zicht op de voortgang en uitvoering 
van het beleid. Wanneer nodig kan er in dit overleg ingegrepen worden 
wanneer het draagvlak voor de desbetreffende doelstellingen vervaagd. 
De politie opereert dus ondergeschikt aan het bevoegd gezag (artikel 3 
Politiewet).  
 
Kortom: de burgemeester en de officier van justitie bepalen de lokale 
taakuitvoering en inzet van de politie. Dit gezag moet verantwoord 
worden aan de gemeenteraad (Artikel 15 Politiewet).  
 
Gemeenteraad  
De gemeenteraad bepaalt de uiteindelijke kaders voor het 
veiligheidsbeleid. Zo zetten zij veiligheid op de politieke agenda, 
formuleren randvoorwaarden en stellen de veiligheidsprioriteiten voor 
de aankomende periode (2020-2022) vast. Daarnaast heeft de raad een 
controlerende functie. Zij zijn verantwoordelijk voor het controleren van 
de burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur). B&W stelt de 
jaarlijkse uitvoeringsplannen vast en koppelt de voortgang terug.  
 
Interne en externe afstemming  
Op ambtelijk niveau zijn er verschillende overlegvormen waarin met 
zowel interne als externe partners overleg wordt gevoerd, over 
onderwerpen die binnen het integraal veiligheidsbeleid vallen. Zo 
kunnen er naast ambtenaren vanuit de verschillende disciplines ook 
externe partners zoals politie, woningbouw en jongerenwerk bij deze 
overlegvormen aansluiten. Een voorbeeld van een dergelijke 
overlegvorm is bijvoorbeeld het maandelijkse regieoverleg Zorg en 
Veiligheid.   
 
Het cluster openbare orde en veiligheid (team IVR) bestaat uit 3 
ambtenaren (2,8 fte) die gespecialiseerd zijn in het adviseren binnen 
veiligheidscasuïstiek aan de portefeuillehouder (de burgemeester). Er 
komen echter ook casussen aan bod waarbij expertise vanuit andere 
disciplines/ partners van belang is. Deze partners kunnen nog beter 
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samenwerken om op een goede manier met deze gedeelde 
problematiek om te gaan. Eén van de doelstellingen voor de 
aankomende drie jaar is om deze afstemming te verbeteren.  
 
De wensen van bewoners binnen de gemeente West Betuwe dragen bij 
aan het visueel maken van trends en mogelijke 
veiligheidsproblematieken. Hiervoor is afstemming tussen de 
gemeente (ambtenaren) en onze inwoners van groot belang.  
 
3.2 Missie  
De gemeente West Betuwe streeft naar een veilige, leefbare en gezonde 
samenleving voor haar bezoekers en inwoners. Het bereiken van zowel 
fysieke als sociale veiligheid moet worden gerealiseerd door middel 
van integraal samenwerken van partners, preventief optreden en 
gebiedsgericht werken. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke rol 
door ook een eigen verantwoordelijkheid te nemen en bij te dragen aan 
een veilige en leefbare samenleving.  
 
3.3 Visie  
Veilig leven in West Betuwe vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van 
ons allemaal. Inwoners, ondernemers, gemeente, politie en het 
maatschappelijk middenveld werken met elkaar. Vandaar de slogan 
‘Veiligheid breng(t) je samen!’ 
 
Op basis van onderstaande ‘strategische uitgangspunten’ wordt er 
invulling gegeven aan de bovengenoemde missie en visie.  
 
Gebiedsgericht werken 
De gemeente West Betuwe bestaat uit 26 kernen, ieder met een eigen 
cultuur en karakter. Inwoners, ondernemingen en organisaties zijn in 
deze omgeving dagelijks actief en zijn daarom de ogen en oren van 
deze omgeving. Onder andere de gebiedsmakelaars en wijkagenten 
fungeren hierin als schakel tussen de gemeente en deze inwoners/ 
ondernemers/ organisaties. Op deze wijze kan problematiek op het 
gebied van veiligheid en leefbaarheid sneller geanalyseerd worden en 
kunnen op een gebiedsgerichte manier middelen worden ingezet om 
het veiligheidsgevoel te stimuleren.  

Actieve wederkerigheid  
Om de gebiedsgerichte aanpak effectief te laten verlopen, is een mate 
van verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van veiligheid onder 
inwoners van groot belang. Een actieve houding in de maatschappij 
zorgt voor een hogere mate van zelfredzaamheid en geeft tegelijkertijd 
een stimulans op het veiligheidsgevoel. Een goed voorbeeld op het 
gebied van actieve wederkerigheid zijn de buurt WhatsApp en  
buurtpreventie groepen, maar ook Burgernet.   
 
De mate van eigen verantwoordelijkheid onder de inwoners van West 
Betuwe kent ook zijn grenzen. Wanneer de veiligheid van onze 
inwoners, bezoekers en ondernemers in gevaar komt, moeten wij als 
gemeente samen met ketenpartners integraal paraat staan om hierop 
in te grijpen.  
 
Van repressief naar preventief  
Door middel van het gebiedsgericht werken wordt mogelijke 
problematiek naar verwachting eerder gesignaleerd dan voorheen. 
Hierdoor is (handhavend) optreden in een vroeger stadium mogelijk en 
kan sneller, effectiever en vooral preventiever opgetreden worden tegen 
veiligheidsproblematiek(en).  
 
Zorg en veiligheid versterken elkaar  
Binnen verschillende casuïstiek op het gebied van veiligheid is er een 
overlap te vinden met het zorg/ sociaal domein. Dit kunnen 
verschillende vraagstukken zijn, zoals huisvesting, inkomensproblemen 
en sociale problematiek (bv. psychisch kwetsbaren). Ook hierbij staat 
vroegtijdige signalering hoog in het vaandel om preventief op te kunnen 
treden tegen veiligheidsproblematiek(en).  
 
Koppeling veiligheid en APV/ vergunning en toezicht/ handhaving  
Daarnaast is op het gebied van veiligheid ook een duidelijke overlap te 
vinden met APV/ vergunningen en toezicht/ handhaving. Ook hier is het 
van belang om gezamenlijk af te stemmen en op te trekken. 
Voorbeelden hiervan zijn grote evenementen zoals de Rode Kruis 
Bloesemtocht en de jaarwisseling, maar ook sluiting van drugspanden 
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op grond van artikel 13b van de Opiumwet en toezicht en handhaving 
van de APV. 
 
3.4 Ketenpartners  
Naast de gemeente zijn er tal van andere organisaties actief om de 
veiligheid in West Betuwe te stimuleren.  
 
Inwoners en ondernemers 
Inwoners zijn in eerste instantie niet direct ‘partners’ van de gemeente, 
maar vervullen een belangrijke rol in het optreden tegen 
veiligheidsproblematiek(en). Zo zijn zij vaak degene die als eerste te 
maken krijgen met de daadwerkelijke gevolgen van (on)veiligheid zoals 
bij woninginbraken, vernielingen en jeugdoverlast. Daarnaast kunnen zij 
een zelf een wezenlijke bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel in de 
desbetreffende omgeving.  
 
Politie  
Het hoofdbureau van het basisteam ‘De Waarden’ is gevestigd in Tiel. 
Het basisteam De Waarden werkt voor zeven gemeenten (Buren, 
Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en 
Zaltbommel). De politie heeft tot taak te zorgen voor handhaving van de 
rechtsorde en hulpverlening. Gemeenten hebben gemiddeld recht op 1 
wijkagent per 5.000 inwoners.  
 
Openbaar Ministerie  
De strafrechtelijke handhaving is belegd bij het Openbaar Ministerie 
(OM). Zij hebben het gezag over de opsporingstaken van de politie. 
Binnen het integraal veiligheidsbeleid speelt het OM een belangrijke rol. 
Zo trekken de gemeente en het OM gezamenlijk op in de aanpak van 
criminele jeugdgroepen en veelplegers en vindt er op Districtelijk niveau 
structureel een zogenaamd ‘Driehoeksoverleg’ plaats tussen 
gemeenten, politie en het OM.  
 
Woningcorporaties  
Ook woningcorporaties hebben een belangrijke rol op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. Enerzijds zijn zij verantwoordelijk voor het in 
goede staat verhuren van woningen en anderzijds voor de leefbaarheid 

van de directe omgeving. Wanneer andere huurders dit leefbaarheids- 
of veiligheidsgevoel verstoren, kunnen woningcorporaties maatregelen 
treffen. Ook zijn zij een belangrijke partner voor de gemeente.  
 
Welzijnsinstellingen  
Welzijnswerk richt zich op voorzieningen, die het welzijn van de 
inwoners bevorderen op lokaal niveau. Zij richten zich op functies op 
het gebied van maatschappelijke dienstverlening, maatschappelijke 
opvang en sociaal-cultureel werk.  
Onderwijsinstellingen  
Jongeren en veiligheid worden vaak in één zin genoemd wanneer men 
spreekt over veiligheid. Onderwijsinstellingen zijn vrijwel dagelijks met 
deze doelgroep bezig, hierdoor kunnen zij sociale problematiek vaak als 
eerste waarnemen. Zij kunnen bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen in 
het vroeg signaleren. Ook worden er op dergelijke instellingen 
voorlichtingen gegeven door onder andere HALT.  
 
Jongerenwerk  
Individuen, maar ook groepen jongeren kunnen soms zodanig in de 
problemen komen dat zij de verbinding met de samenleving kwijt raken 
of dreigen te verliezen. Wanneer dit het geval is, zijn er jongerenwerkers 
in West Betuwe actief die jongeren begeleiden om terug te komen op 
het rechte pad.  
 
Overige instellingen  
Andere organisaties/ instellingen waarmee de gemeente West Betuwe 
samenwerkt, zijn bijvoorbeeld: de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
(VRGZ), het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), 
Buurtbemiddeling (Elk Welzijn) en het Veiligheidshuis. 

  
3.5 Flankerend beleid  
Als ondersteuning aan het IVP worden er jaarlijks uitvoeringsplannen 
opgesteld. Binnen deze plannen wordt er conform het landelijk 
kernbeleid Veiligheid van de VNG onderscheid gemaakt tussen vijf 
veiligheidsvelden:  

1. Veilige woon- en leefomgeving.  
2. Bedrijvigheid en veiligheid.  
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3. Jeugd en veiligheid.  
4. Fysieke veiligheid.  
5. Veiligheid & integriteit.  

 
De acties binnen een dergelijk veiligheidsveld moeten integraal worden 
vormgegeven door een juiste afstemming tussen zowel de interne en 
externe partners. Voorbeelden hiervan zijn evenementen, externe 
veiligheid, jeugdoverlast en het handhavingsbeleid. 
 

Hoofdstuk 4: 
Veiligheidsbeeld  
 
Voorliggend beleid is opgesteld aan de hand van het model Kernbeleid 
Veiligheid van de VNG. Dit model gaat uit van vijf veiligheidsvelden. In 
dit hoofdstuk is te lezen wat ieder veiligheidsveld inhoudt en wat het 
veiligheidsbeeld in West Betuwe is op deze velden1. Vervolgens wordt 
op hoofdlijnen toegelicht wat de reguliere aanpak is op de diverse 
onderwerpen binnen deze veiligheidsvelden.  
 

4.1 Veilige woon- en leefomgeving 
In het veiligheidsveld “veilige woon- en leefomgeving” gaat het 
voornamelijk om de leefbaarheid en veiligheid in de wijk, buurt en straat 
en de omgang tussen de bewoners. 
 
Beeld in West Betuwe2  
Belangrijke bronnen voor het veiligheidsbeeld zijn de politiecijfers. In dit 
veiligheidsveld is aan de hand van de cijfers te zien dat op het gebied 
van sociale kwaliteit de meldingen overlast jeugd en verwarde/ 
overspannen personen aandacht behoeven. Op het gebied van fysieke 
kwaliteit geldt dit voor vernielingen overige objecten (niet zijnde een 
openbaar gebouw of vervoer). Daarnaast geldt dit op het gebied van 

                                                           
1 Uitgaande van de politiecijfers 2018 en 2019 (tot en met de maand oktober 2019).  

objectieve veiligheid/ veel voorkomende criminaliteit en lichamelijk 
integriteit voor de diefstallen van fiets/ bromfiets/ snorfiets. 
 
Reguliere aanpak op hoofdlijnen 
De reguliere aanpak binnen dit veiligheidsveld kan, volgens het 
kernbeleid veiligheid, op basis van zes aspecten worden beschreven:   
Infrastructuur 
Het gaat hier om het kader dat aanwezig is voor de aanpak en de 
communicatie met betrokken partijen. 
Investeren in fysieke kwaliteit 
Hierbij gaat het om de inrichting, het beheer en het onderhoud van de 
openbare ruimte zoals zwerfvuil, graffiti, vernielingen en de verbetering 
van bijvoorbeeld groen, speeltuinen en de kwaliteit van de verlichting.  
Investeren in sociale kwaliteit  
Dit wordt bewerkstelligd door in te zetten op woonoverlast 
(problematische huishoudens), zorg om kwetsbare bewoners en 
overlast van alcohol en drugs. Hierbij valt te denken aan: 
maatschappelijke opvang, het Veiligheidshuis en buurtbemiddeling. Zo 
waren er voor West Betuwe t/m juni 2019, 18 aanmeldingen voor 
buurtbemiddeling. 
Betrekken inwoners bij veiligheid en leefbaarheid 
Bij dit aspect kan worden gedacht aan bijvoorbeeld WhatsApp groepen 
en Burgernet. Tot en met juni 2019 kende West Betuwe 7.015 
deelnemers oftewel 13,9% aan Burgernet. 
Toezicht en handhaving 
Het gaat hierbij om het toezicht en de handhaving in de openbare 
ruimte in woongebieden, gericht op woonoverlast, jeugdoverlast en 
kleine overtredingen (‘kleine ergernissen’), zoals verkeerd parkeren en 
overhangend groen. Deels neemt de politie dit mee, maar de meeste 
invloed en inzet heeft de gemeente door de inzet van Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren (Boa’s). 
Aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen 
Gerichte inzet op afzonderlijke criminaliteitsproblemen. Voorbeelden 
zijn de integrale aanpak van woninginbraken (High Impact Crimes), 
huiselijk geweld (toepassing Wet tijdelijk huisverbod) en een 

2 De cijfers die aandacht krijgen binnen dit beleid zijn vanwege de kleine aantallen beperkt 
tot een minimaal verschil van 10 en hoger.  
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overstijgende aanpak van veelplegers, risicojeugd en nazorg ex-
gedetineerden via ‘Top X3-aanpak’ Veiligheidshuis.  
 
Cijfers Veiligheidshuis  

Kwartaal 1 + 2 TopX West Betuwe 50.439 inwoners 

(risico) Jeugd 1 

Huiselijk geweld 8 

Volwassenen 1 

Nazorg (ex-gedetineerden) - 

Detentie meldingen nazorg 8 

 
Cijfers politie inzake huiselijk geweld incidenten  
Bij zowel 2018 en 2019 gaat het om cijfers t/m september. 

Kern 2018 2019 Kern 2018 2019 

Acquoy 3 3 Heukelum 6 2 

Asperen 9 1 Meteren 11 10 

Beesd 7 10 Neerijnen 1 1 

Buurmalsen 3 6 Ophemert 2 1 

Deil 6 7 Opijnen - 2 

Enspijk 5 1 Rhenoy 9 - 

Est - 1 Rumpt 4 1 

Geldermalsen 24 44 Spijk 6 - 

Gellicum - 1 Tricht 7 8 

Haaften 21 8 Tuil 3 4 

Heesselt 4 1 Varik 14 4 

Hellouw 1 1 Vuren 5 4 

Herwijnen 9 2 Waardenburg  4 4 

   Totaal 164 127 

 

4.2 Bedrijvigheid en veiligheid 
Binnen dit veiligheidsveld gaat het om de (on)veiligheid rond(om) 
recreatieve en economische voorzieningen, zoals winkelgebieden,  

                                                           
3 In het landelijk kader Veiligheidshuizen is de taak van veiligheidshuizen begrensd: alleen 
inzet op complexe casussen. Deze begrenzing was noodzakelijk omdat veiligheidshuizen 
‘casusfabrieken’ dreigden te worden, die zich gingen institutionaliseren en niet altijd 
deden waarom het te doen was: slimme combinaties van strafrechtelijke interventies met 

bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden (bv. para commerciële 
horeca en evenementen).  
 
Beeld in West Betuwe 
In het veiligheidsveld bedrijvigheid en veiligheid laten de politiecijfers 
alleen op het gebied van diefstal in/ uit bedrijf/ kantoor een toename 
zien van 10 aangiften. Mogelijk dat het rondom dit veiligheidsveld 
gewoon goed gaat, maar er kan ook sprake zijn van een lage aangifte- 
c.q. meldingsbereidheid.  
 
Uitgaan en evenementen zijn in West Betuwe geen specifiek probleem, 
maar vragen wel aandacht en capaciteit van allerlei organisaties (zowel 
publiek als privaat). Wel kent de gemeente West Betuwe een groot 
aantal evenementen van enige omvang (zoals: de Rode Kruis 
Bloesemtocht, Boeruh Rock, Gardenista). Afstemming tussen 
organisatoren/ ondernemers, gemeenten en de hulpdiensten wordt 
hierdoor steeds belangrijker.  
 
Reguliere aanpak op hoofdlijnen 
De reguliere aanpak binnen dit veiligheidsveld richt zich onder andere 
op het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), regionaal en lokaal 
evenementenbeleid, uitvoering Drank- en Horecawet (DHW) en 
alcoholmatiging, het handhaven van voorwaarden naar aanleiding van 
verleende evenementenvergunningen en aanvullende voorschriften bij 
feesten waar een bepaalde mate van alcohol-/ drugsgebruik te 
verwachten is. 
 

4.3 Jeugd en veiligheid 
Het gaat binnen dit veiligheidsveld over de veiligheid in relatie tot jeugd 
rondom huis, school, uitgaan en in de buurt. Hierbij wordt onder jeugd/ 
jongeren verstaan jeugd tot circa 23 jaar.  
 
Beeld in West Betuwe 

andere (vaak meer effectieve) interventies. De top X is dan een selectiemiddel om met de 
juiste casussen aan de slag te gaan (ook wel triage genoemd) en de juiste interventies te 
combineren. 
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In het veiligheidsveld jeugd en veiligheid zien we dat jeugdoverlast door 
inwoners als een probleem wordt ervaren. Er zijn in 2019 tot en met juli 
178 meldingen van overlast, veroorzaakt door jeugd, gedaan. Dit is een 
stijging van bijna 43% ten opzichte van deze zelfde periode in 2018 met 
135 meldingen. De regie voor hinderlijke en overlast gevende 
jeugdgroepen ligt bij de gemeente. Wanneer het gaat om criminele 
jeugdgroepen ligt de regie bij het OM. Er zijn in West Betuwe ook 
verontrustende signalen van drugsgebruik onder de jeugd. Vooral GHB 
en Ketamine zijn populair en ook lachgaspatronen worden met enige 
regelmaat aangetroffen.  
 
HALT doorverwijzingen 
Bij de onderstaande aantallen gaat het om het 1e t/m 3e kwartaal. 

Verwijzer Aantal 2019  

Politie van buiten de woonplaats 14 

Politie van de woonplaats 1 

Leerplichtambtenaar 8 

Anders 1 

Totaal 24 

 

Leeftijd Aantal 2019 Delict Aantal  

12 1 Overig 6 

13 2 Schoolverzuim 8 

14 3 Vermogensdelict 5 

15 5 Baldadigheid 3 

16 9 Vuurwerkovertreding 1 

17 3 Vernieling - 

18 en ouder 1 Openbare orde 1 

Totaal 24 Totaal 24 

 
Reguliere aanpak op hoofdlijnen 
De reguliere aanpak binnen dit veiligheidsveld richt zich onder andere 
op de integrale aanpak van (eventuele) jeugdoverlast aan de hand van 
de groepsscan en toezicht en handhaving van de APV en de DHW. 
 

4.4 Fysieke veiligheid  
Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn en zich 
beschermd voelen tegen persoonlijk leed door ongevallen, bijvoorbeeld 
in het verkeer en tegen onheil van niet-menselijke oorsprong, zoals 
overstromingen, stormschade en soms blikseminslag. Bij fysieke 
veiligheid gaat het om dreiging die uitgaat van ´zaken´.  
 
Beeld in West Betuwe 
Binnen het fysieke veiligheidsveld is te zien dat de volgende cijfers in de 
periode 2018 en 2019 (t/m juli) een toename laten zien van 10 of meer 
incidenten.  
 
Verkeersveiligheid 

 Snelheidsovertreding RVV90 (34-> 53). 
 Verdenking rijden onder invloed (6 -> 25). 
 Agressief/ onveilig rijgedrag (26 -> 50). 

 
Milieu/ externe veiligheid  

 Geluidshinder overig (134 -> 152). 
 Flora en fauna (12 -> 25). 
 Gezondheid en welzijn dieren en dieren vervoer/ wet (13 -> 25). 

 
GRIP-incidenten  
In het eerste half jaar 2019 zijn er geen GRIP situaties geweest in de 
gemeente. Wel is er een aantal zaken waarbij specifieke inzet van de 
gemeente is geweest. Het gaat om de vervuiling in Spijk, een 
brand in Beesd, een brand in Asperen en een opgerold drugslab in 
Haaften. 
 
Aanrijdtijden politie 
Het uitgangspunt is dat bij 90% van de spoedmeldingen binnen 15 
minuten een politiewagen ter plaatse is. Het is een norm die de politie 
zichzelf heeft opgelegd. In onderstaande infographic is te zien dat de 
politie in de periode januari tot en met juni 2019 bij 250 meldingen tijdig 
ter plaatse was. 33 keer was een andere hulpdienst eerder ter plaatse, 
21 keer was de politie te laat, 6 keer is de inzet onderweg afgebroken 
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en 10 keer is eerst hulp geboden voordat de melding ‘ter plaatse’ werd 
gedaan. 
 

 
 
Inzet brandweer 
In bijlage 4 staat het totaal aantal inzetten van de brandweer per 
categorie incident. Daarnaast staan in onderstaande tabel de aantallen 
per kazerne van de eerste helft van 2019. De totalen van beide 
bestanden wijken af om de volgende redenen: 

 In de afbeelding staan alleen de alarmeringen die plaats 
hebben gehad in West Betuwe. 

 In de tabel staan de alarmeringen per kazerne (een andere 
kazerne kan ook gealarmeerd zijn voor hetzelfde incident). 

 De alarmeringen van de kazernes kunnen ook buiten de 
gemeente West Betuwe zijn geweest. 

 
 
 
 

2019 Asperen Beesd G’malsen Herwijnen Varik W’burg 

Alarm 1 2 6 0 0 3 

Brand 9 20 31 18 7 49 

Dienstverl. 1 6 18 3 1 11 

Gezondheid 2 3 6 2 3 5 

Leefmilieu 3 2 8 5 0 5 

Ongeval 4 10 31 2 4 13 

OOV 1 0 1 0 0 0 

Verkeer 0 0 0 0 0 0 

 
Aanrijdtijden regionale ambulance voorziening  
Het totaal percentage A1ritten (spoed) waarbij de ambulance tijdig 
aanwezig was, is 91% in de eerste helft van 2019. Het uitgangspunt is 
dat bij 95% van de meldingen binnen 15 minuten een ambulance ter 
plaatse is. 
 
Knelpunten 
Als wordt ingezoomd per kern zien we de volgende knelpunten (zie 
onderstaande tabel): Asperen 77,8%, Deil 89,3% Est 80%, Haaften 
86,7%, Heesselt 54,5%, Ophemert 81,8%, Varik 55,6% en Vuren 57,1%. 
De overige kernen zitten boven de 90% waarbij er 10 zelfs op 100% 
zitten. 
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Totaal 641 583 58 91,0 406 402 4 99 

Acquoy 2 2 0 100 2 2 0 100 

Asperen 36 28 8 77,8 12 11 1 91,7 

Beesd 58 54 4 93,1 45 45 0 100 

Buurmalsen 1 1 0 100 2 2 0 100 

Buurmalsen 
(Buren) 

0 0 0 Nvt 1 1 0 100 
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Deil 28 25 3 89,3 20 20 0 100 

Enspijk 24 23 1 95,8 4 4 0 100 

Est 5 4 1 80 3 3 0 100 

Geldermalsen 199 192 7 96,5 131 130 1 99,2 

Gellicum 5 5 0 100 3 3 0 100 

Haaften 30 26 4 86,7 21 20 1 95,2 

Heesselt 11 6 5 54,5 1 1 0 100 

Hellouw 11 11 0 100 5 5 0 100 

Herwijnen 36 33 3 91,7 20 20 0 100 

Heukelum 20 18 2 90 22 22 0 100 

Meteren 37 36 1 97,3 14 14 0 100 

Neerijnen 3 3 0 100 5 5 0 100 

Ophemert 11 9 2 81,8 5 5 0 100 

Opijnen 6 6 0 100 9 9 0 100 

Rhenoy 8 8 0 100 9 9 0 100 

Rumpt 15 15 0 100 7 7 0 100 

Spijk 1 1 0 100 0 0 0 Nvt 

Tricht 17 16 1 94,1 21 20 1 95,2 

Tuil 5 5 0 100 4 4 0 100 

Varik 18 10 8 55,6 5 5 0 100 

Vuren 14 8 6 57,1 9 9 0 100 

Waardenburg  40 38 2 95 26 26 0 100 

 
Relatie AED overzicht 
Als we deze gegevens naast het overzicht van AED’s leggen, zien we 
dat de meeste van deze dorpen een goed dekkend netwerk van AED’s 
hebben. De AED dekking wordt gestimuleerd en verbeterd door 
initiatieven vanuit het Leefbaarheidsbudget toe te kennen. 
 

Reguliere aanpak op hoofdlijnen 
De reguliere aanpak binnen dit veiligheidsveld richt zich onder andere 
op de verkeersveiligheid, brandveiligheid, crisisbeheersing, regionaal 
crisisplan en beleidsplan 2020-2023. De aanrijtijden worden structureel 
gemonitord. 
 

4.5 Integriteit en veiligheid 
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op 
onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels en andere 
afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze 
samenleving, waaronder georganiseerde criminaliteit en radicalisering.  
 
Beeld in West Betuwe 
In het veiligheidsbeeld erkent de gemeente geen acute noodzaak om 
alert en waakzaam te zijn op het gebied van radicalisering en 
polarisatie. Op dat gebied zijn er weinig signalen dat er veel rondom de 
desbetreffende thema’s zou spelen.  
Opvallend is het wel dat het aantal Meld Misdaad Anoniem (MMA) 
meldingen is toegenomen van 0 naar 12 meldingen. Ook is er een 
toename van het aantal incidenten m.b.t. sociale wijkproblematiek op 
het gebied van integriteit van 36 naar 48 meldingen. Het aantal 
druggerelateerde zaken (opgepakt aan de hand van de 
Opiumbeleidsregels 13b) West Betuwe laat over het jaar 2018 en 2019 
(voor zover nu bekend) het volgende zien: 

* waarvan 1 bestuurlijke rapportage 

 
Ondermijningsbeeld  
Eind 2018 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
het Ondermijningsbeeld West Betuwe aan de burgemeester 
aangeboden. In deze geheime rapportage staan de signalen (66 stuks) 

 Aantal  

hennep 

berichten 

Waar-

schuwing 

Sluiting Af te 

handelen 

in 2019 

2018 totaal 8* 4 2 2 

2019 t/m 3e kw 2* 
 

- - 2 
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die betrekking hebben op inwoners en/ of ondernemers in de gemeente 
West Betuwe die bij zowel de politie als de gemeente onderbuik 
gevoelens oproepen. Deze signalen zijn eveneens bekeken door de 
Belastingdienst die een match heeft met een aantal signalen (16 stuks). 
Dit wil overigens niet zeggen dat de overige minder relevant/ belangrijk 
zijn. Via het intergemeentelijk projectbureau (IGP) en via reguliere 
handhaving worden deze zaken onderzocht en waar mogelijk integraal 
aangepakt. 
 
Reguliere aanpak op hoofdlijnen 
De gemeente West Betuwe werkt samen met het RIEC om problemen 
met betrekking tot georganiseerde criminaliteit adequaat, mede met 
behulp van de Wet Bibob, aan te pakken en te voorkomen. De gemeente 
beschikt over geactualiseerde Bibob-beleidsregels en beleidsregels 
bestuurlijke handhaving artikel 13B Opiumwet. Bepaalde 
vergunningaanvragen worden aan de Bibob beleidsregels getoetst om 
te voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert. T.a.v. radicalisering 
en polarisatie is er geen gemeentelijk beleid, maar bij een signaal van 
specifieke terreurdreiging wordt dit opgepakt (in regionaal verband).  
Verder heeft de De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid een convenant 
gesloten met het ministerie van Binnenlandse Zaken met betrekking tot 
de Veilige Publieke Taak (VPT) om gezamenlijk te werken aan een veilig 
werkklimaat voor ambtenaren. Binnen de gemeenten uit zich dat vaak 
in een protocol agressie en geweld.  
 

Hoofdstuk 5: Prioritering 
 
5.1 Regionale prioriteiten  
Dit IVP geeft allereerst een beeld van de lokale uitvoering die mede op 
basis van de regionale prioriteiten is vormgegeven. In de 
Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 zijn de 
veiligheidsprioriteiten van 78 betrokken gemeenten vergeleken, om tot 
vier gezamenlijke prioriteiten te komen:  

 Kwetsbare personen.  
 Ondermijning. 
 Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. 

 Informatie gestuurd werken.  
 
Naast deze prioriteiten op Oost niveau, zijn er ook twee specifieke 
lokale prioriteiten die voor het Basisteam De Waarden en de daar 
inliggende zeven gemeenten zijn benoemd, namelijk: 

 Ondermijning. 
 Zorg en Veiligheid. 

 
Daarnaast zijn door politie De Waarden specifiek voor West Betuwe de 
volgende twee lokale speerpunten benoemd: 

 Evenementen. 
 Horeca.  

Deze lokale speerpunten worden gemonitord en bijgesteld waar nodig. 
 
5.2 Lokale prioriteiten  
Om de doelstellingen voor de aankomende drie jaar te behalen, is het 
noodzakelijk gerichte acties en interventies uit te voeren. 
 
Aan de hand van o.a. politiecijfers, eigen kennis van het gebied, een 
thema-avond veiligheid op 17 september 2019 (met fictief geld om 
wensen kenbaar te maken) en contact met de (veiligheids)partners is 
de voorgestelde prioritering van de veiligheidsvelden en bijbehorende 
thema’s voor de periode 2020-2022 als volgt: 

 
Prioritering Veiligheidsvelden   

1. Jeugd en Veiligheid (106 euro aan fictief geld) 
2. Integriteit en Veiligheid (63 aan fictief geld) 
3. Fysieke veiligheid (60 aan fictief geld) 
4. Bedrijvigheid en Veiligheid (51 aan fictief geld ) 
5. Veilige Woon- en leefomgeving (41 aan fictief geld ) 

 
Een uitgebreide uitwerking van de veiligheidsvelden, thema’s en lokale 
prioriteiten staan uitgewerkt in de jaarlijkse uitvoeringsplannen, waar 
ook ‘privacy’ in zijn algemeenheid een belangrijke randvoorwaarde 
inneemt. 
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5.3 Globale toelichting op de voorgestelde prioriteiten  
5.3.1 Jeugd en veiligheid 
Er zijn diverse doelgroepen in onze samenleving die specifieke 
aandacht verdienen op het gebied van Integrale Veiligheid. Te denken 
valt hierbij aan: jeugd. 

Jongeren zijn een kwetsbare groep, vaak worden zij al op jonge leeftijd 
geconfronteerd met alcohol, drugs en sociaal emotionele problematiek, 
ook online zijn jongeren kwetsbaar. Uit de cijfers, afkomstig uit de 
politiesystemen, blijkt dat het aantal meldingen van jeugdoverlast in 
2019 is toegenomen. Opvallend is wel dat jongeren zich tegenwoordig 
niet in één vaste groep ophouden maar in wisselende samenstelling op 
wisselende plaatsen "hangen".  

Uitgangspunten en beleid 
 Faciliteren van de HALT aanpak (voorlichting op scholen en 

aan ouders over bv. groepsdruk). 
 Straathoekwerker (IrisZorg) met oog op voorlichting middelen 

gebruik/ verslaving wordt ingezet.  
 Jeugd en jongerenwerk (Mozaïek en Connect2Jeugd) wordt 

ingezet. 
 Er is een integraal regieoverleg Jeugd en Veiligheid met diverse 

in- en externe partners, hierbinnen coördineert de gemeente de 
aanpak jeugdoverlast. 

 Convenant veilige school. 
 

Prioriteit — Waar ligt de focus op 
Het versterken van de integrale aanpak zowel ten aanzien van in- als 
externe partners. 

 
Wetgeving: APV, Wet Tijdelijk Huisverbod (Wth) en Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz). 
Beleid: Privacy Convenant Zorg en Veiligheid. 
Relevant(e) gemeentelijk beleid(sdocumenten): Jeugd- en jongeren 
ontmoetingsplekkenbeleid (afdeling SD) en Meerjarenplan politie De 
Waarden 2019-2022. 
Nog te harmoniseren/ontwikkelen beleid: Niet van toepassing.  

Overlegstructuren: Ambtelijk regieoverleg Jeugd en Veiligheid.  
 
5.3.2 Integriteit en veiligheid  
Bij dit thema gaat het om een diversiteit aan onderwerpen, waarbij te 
denken valt aan: ambtelijke en bestuurlijke integriteit, radicalisering, 
polarisatie, discriminatie, ondermijnende criminaliteit en 
georganiseerde criminaliteit. 
  
Een aantal van deze onderwerpen, zoals bijvoorbeeld radicalisering, 
polarisatie en discriminatie komen niet of in mindere mate in de 
gemeente West Betuwe voor. Dat wil niet zeggen dat er geen aandacht 
voor is, maar dit krijgt de komende jaren geen prioriteit. 
  
Onder Ondermijnende criminaliteit wordt verstaan: Het verzwakken of 
misbruiken van de structuur van onze maatschappij, leidend tot 
aantasting van de fundamenten van de maatschappij en/ of de 
legitimiteit van het stelsel dat haar beschermt. Ook wel verwoord als de 
verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Ondermijnende 
criminaliteit is iets waar iedere gemeente alert op moet zijn. Doordat 
ondermijnende en georganiseerde criminaliteit, met name in de grote 
steden, de laatste jaren veel aandacht heeft gekregen is een 
verschuiving naar de meer landelijke gemeenten niet uitgesloten. Dit 
geldt ook voor de zogenaamde 1% motorclubs. 
  
Lokaal is er in 2019 een aanvang gemaakt met bestuurlijke handhaving, 
een aantal panden is gesloten vanwege het aantreffen van (soft)drugs. 
Dit is een aanpak die de komende jaren verder wordt doorgevoerd. 
Meldingen over onderwerpen behorende tot dit thema worden vaak niet 
gedaan en als ze al gedaan worden zijn ze veelal anoniem. 
  
Uitgangspunten en beleid  

 Het coalitieakkoord 2019-2022. 
 Aanpak buitengebied, industrieterreinen en 

woonwagenkampen.   
 Conform beleidsregels of bij aanleiding daartoe worden 

ondernemers onderworpen aan een Bibob-toets. 
 Toepassen beleidsregels 13b Opiumwet. 
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 Ondermijningsbeeld Regionaal Informatie- en Expertise 
Centrum (RIEC). 

 Monitor Discriminatiezaken en verordening Anti-discriminatie. 
  
Prioriteit — Waar ligt de focus op 
Bestuurlijke handhaving ondermijnende criminaliteit en bewustwording.   
 
Wetgeving: APV, Wet Bibob en Opiumwet 13B. 
Beleid: Beleidsregels Wet Bibob en beleidsregels Opiumwetgeving 13B. 
Relevant(e) gemeentelijk beleid(sdocumenten): Ondermijningsbeeld 
(opgeleverd december 2018) en Meerjarenplan politie De Waarden 
2019-2022. 
Overlegstructuren: Infoplein en Intergemeentelijke Projectbureau (IGP). 
Nog te harmoniseren/ontwikkelen beleid: Coffeeshopbeleid (regionaal). 
 
5.3.3 Fysieke veiligheid 
Onder fysieke veiligheid vallen onderwerpen als: brandveiligheid, 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook verkeer is een belangrijk 
onderwerp dat onder dit hoofdstuk valt. 
  
De Regionale Brandweer Gelderland-Zuid, georganiseerd in de 
veiligheidsregio, heeft de zorg voor de brandveiligheid en ziet samen 
met de gemeente toe op pro-actie en preventie. Daarnaast is de 
brandweer verantwoordelijk voor de bestrijding van branden en worden 
de, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweermensen ingezet bij ongevallen, 
reanimaties en andere gerelateerde taken. Ook verzorgt de brandweer 
advies en controle op het gebied van gebruiksvergunningen en 
evenementenvergunningen. 
  
Verkeersveiligheid is een onderwerp dat leeft bij de inwoners en 
ondernemers in West Betuwe. Snelheid, landbouwvoertuigen, overlast 
van motoren, parkeren en bereikbaarheid zijn daarbinnen de meest 
genoemde onderwerpen. 
  
Op het gebied van de crisisorganisatie werkt de gemeente West Betuwe 
samen onder de koepel van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 

(VRGZ). Gezamenlijk worden de crisisplannen en andere activiteiten op 
het gebied van rampen en crisis opgepakt en uitgewerkt. 
  
Uitgangspunten en beleid  

 Het coalitieakkoord 2019-2022. 
 Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan VRGZ 2020-2023. 
 Brandweerzorgplan. 
 Regionaal crisisplan. 
 Port facility Security Plan in het kader van de 

Havenbeveiligingswet. 
 Piketregeling Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvdBz). 
 Opleiden en Oefenen. 
 De Boa's zien toe op parkeerovertredingen. 

  
Prioriteit — Waar ligt de focus op 
Risicocommunicatie, professionaliseren van de interne 
crisisorganisatie, actualiseren regionaal crisisplan.  
 
Wetgeving: APV en Wet op de Veiligheidsregio’s 
Beleid: Regionaal Risicoprofiel en Beleidsplan VRGZ 2020-2023. 
Relevant(e) gemeentelijk beleid(sdocumenten): Extern Veiligheidsbeleid 
(afdeling FD). 
Nog te harmoniseren/ontwikkelen beleid: Niet van toepassing 
Overlegstructuren: Adviesraad adviseurs crisisbeheersing, kring van 
gemeente secretarissen 
5.3.4 Bedrijvigheid en veiligheid 
Terreinen waar volledig volgens het Keurmerk Veilig Ondernemen 
gewerkt wordt, zijn er niet binnen de gemeente West Betuwe. Uit de 
praktijk blijkt dat hier wel aan gewerkt is en de intentie om 
samenwerken er is, maar vanwege de hoge kosten en administratieve 
lasten aansluiting bij het KVO hier geen vereiste voor is.  
  
Veilig Uitgaan werd tijdens de Veiligheidsavond op 17 september 2019 
genoemd als speerpunt, dit onderwerp staat op de agenda in het 
Uitvoeringsprogramma. Er zijn Boa's opgeleid om horecacontroles te 
houden. 
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Vanuit de veiligheidspartners zijn de hennepkwekerijen in 
bedrijfspanden een punt van aandacht. Drugshandel en -gebruik wordt 
voor deze nota gezien als ondermijnende criminaliteit en is 
ondergebracht in de hiervoor beschreven paragraaf over Integriteit en 
veiligheid. 
  
Het Digitaal Opkopersregister staat opgenomen in de APV. Dit om meer 
zicht te krijgen op de in- en verkoop van tweede hands goederen. Ook 
dit is iets wat ook onder ondermijning te vatten is. 
 
Het cameratoezicht van de Merwede Lingelijn wordt geëvalueerd. 
Besluitvorming tot het wel of niet beëindigen van het live uitlezen van 
beelden met ingang van 2021, volgt in het 2e kwartaal 2020. 
  
Binnen dit thema blijkt vooral de samenwerking tussen in- en externe 
partners van grote meerwaarde voor de veiligheid en leefbaarheid in de 
horeca en op bedrijventerreinen. 
  
Uitgangspunten en beleid  

 Het coalitieakkoord 2019-2022. 
 De gemeente zet Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) 

in, in de openbare ruimte. 
 Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). 
 Begin 2020 zijn de Beleidsregels Evenementen van kracht. 
 Bij evenementen laat de gemeente zich integraal adviseren 

door de hulpdiensten. 
 Horecaconvenant. 

  
Prioriteit — Waar ligt de focus op 
Het versterken van de integrale aanpak zowel ten aanzien van in- als 
externe partners. 
 
Wetgeving: APV en evenementenbeleidsregels.  
Beleid: Beleidsregels Wet Bibob en beleidsregels Opiumwetgeving 13B. 
Relevant(e) beleid(sdocumenten): Ondermijningsbeeld (december ‘18). 
Overlegstructuren: Infoplein en Intergemeentelijke Projectbureau (IGP). 
Nog te harmoniseren/ontwikkelen beleid: Niet van toepassing 

5.3.5 Veilige woon- en leefomgeving 
Het thema veilige woon- en leefomgeving omvat onderwerpen als: 
woninginbraken, geweldsdelicten, verwarde personen, burenruzies, 
diefstal van- en uit auto's, vernielingen, etc. Het onderwerp 
drugsoverlast wordt gezien als een vorm van ondermijning en is 
daarom opgenomen in hoofdstuk 5 Integriteit en Veiligheid. 
   
In de periode 2015-2018 heeft het onderwerp veiligheid binnen de 
woon- en leefomgeving door middel van burgerparticipatie en 
communicatie al veel aandacht gekregen. Het resultaat hiervan lijkt te 
zijn dat inwoners steeds vaker initiatieven ontplooien die bijdragen aan 
de veiligheid in hun buurt of straat, zoals deelname aan Burgernet en 
WhatsApp buurtpreventie. Door de gemeente worden deze initiatieven 
ondersteund. 
  
Voor de komende jaren is het van belang om de huidige initiatieven 
zoals Burgernet en WhatsApp buurtpreventie actueel en aantrekkelijk te 
houden voor de inwoners. Daarnaast is er onderzoek nodig naar nieuwe 
burgerparticipatie initiatieven en andere vormen van samenwerking 
(Buurtbemiddeling) en burgerbetrokkenheid rondom de woon- en 
leefomgeving. 
  
Uitgangspunten en beleid  

 Het coalitieakkoord 2019-2022. 
 Gebiedsgericht werken.  
 De gemeente participeert in het Veiligheidshuis, waar met 

ketenpartners een persoonsgerichte aanpak op high impact 
criminaliteit, veelplegers, jeugd en huiselijk geweld wordt 
uitgevoerd. 

 De gemeente zet Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa's) 
in, in de openbare ruimte. 

 De gemeente stimuleert toepassing van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). 

 De gemeente participeert en faciliteert in WhatsApp groepen.  
 De gemeente zet kosteloos Buurtbemiddeling in.  
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Prioriteit — Waar ligt de focus op 
Burgerparticipatie in de woon- en leefomgeving. Inwoners en 
ondernemers voorlichten over en betrekken bij veiligheidsonderwerpen. 
 
Wetgeving: APV en de Wet aanpak woonoverlast.  
Beleid: Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022.  
Relevant(e) gemeentelijk beleid(sdocumenten): Meerjarenplan politie 
De Waarden 2019-2022.  
Overlegstructuren: Ambtelijk en bestuurlijk regieoverleg Zorg, 
Leefbaarheid en Veiligheid. 
Nog te harmoniseren/ ontwikkelen beleid: Beleid Wet aanpak 
Woonoverlast. 
 

 
Tot slot 
Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een item is, kan 
volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Om 
in te kunnen spelen op de actualiteit is er voor gekozen om dit beleid op 
te stellen als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing 
mogelijk maakt. 
Jaarlijks wordt aan diverse onderwerpen, behorende bij de thema's van 
dit beleid, uitvoering worden gegeven. Hierbij staat de samenwerking en 
interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere 
betrokkenen centraal staan onder het motto: "Veiligheid breng(t) je 
samen!". 

Hoofdstuk 6: Triple-A 
 
6.1 West Betuwe-AAnpAk 
De triple A-aanpak staat voor een nieuwe manier van werken. Het 
informatie gestuurd werken moeten verder worden verkend en 
uitgewerkt. De basis voor het IVP vormt de triple-A aanpak. Oftewel 
Analyseren, Anticiperen en Activeren.   
 
6.1.1 Analyseren 
Informatie gestuurd werken. Trends en ontwikkelingen op 
(inter)nationaal, regionaal en lokaal niveau zijn hierbij leidend. Analyses 
zijn bepalend voor het formuleren van de inhoudelijke focuspunten en 
doelstellingen. Keuzes maken op basis van een duiding van de 
analyses, onderbouwd met inhoudelijke argumenten. Voorwaarde 
hiervoor is een goede informatievoorziening.  
 
6.1.2 Anticiperen  
Het veiligheidsdomein is dynamisch. Dat vraagt om het tijdig signaleren 
van trends en ontwikkelingen, proactief handelen en het ontwikkelen 
van beleid. Niet afwachten, maar aanzetten tot actie waar nodig, 
gebruik maken van best practices en innovatie. Risicobewust zijn en 
inzetten op preventie en vernieuwing.  
 

6.1.3 Activeren  
Samen werken en het stimuleren van regievoering vanuit de eigen rol en 
bijbehorende verantwoordelijkheden. Van onszelf en de ketenpartners. 
Kennis hebben van partijen in het veld, verbindingen stimuleren en tijdig 
(de-)escaleren. Ook wordt de participatie van inwoners, ondernemers 
en professionals gefaciliteerd door middel van het creëren van 
bewustwording, het bieden van handelingsperspectief en het benutten 
van bestaande netwerken. Vanuit trends en ontwikkelingen 
ketenpartners activeren en andersom. Dit is een wisselwerking.  
 

Hoofdstuk 7: Tot slot 
 
7.1 Communicatie  
Communicatie rondom openbare orde en veiligheid is belangrijk. Het 
kan een bijdrage leveren aan het slagen van de doelstellingen van het 
beleid en de uitvoeringsplannen en aan het waarmaken van de 
ambities. De volgende uitgangspunten worden gehanteerd: 

 transparant, helder, consistent en tijdig communiceren;  
 objectieve informatie over cijfers en gebeurtenissen geven;  
 gebieds- en doel(groep)gericht;  
 herkenbaar en eenduidig communiceren;  
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 gesprekken met bewoners en andere partners over veiligheid 
met helderheid over de verwachtingen;  

 gezamenlijk wat kan en lokaal wat moet.  
 
Tussen transparant communiceren en communiceren over het 
veiligheidsgevoel zit soms een spanningsveld. Hoe meer (of opener) we 
communiceren over veiligheid, hoe meer bewoners stilstaan bij 
onveiligheid in hun leefomgeving. Dit draagt niet bij aan het behalen van 
de ambitie. Tegelijkertijd kan communicatie helpen mensen meer 
bewust te maken van wat zij zelf kunnen doen om de veiligheid in de 
eigen omgeving te vergroten. We streven naar een goede balans hierin, 
door bij alle communicatie over veiligheid goed te overwegen wat we 
willen vertellen, wie we het willen vertellen en hoe we dat vertellen. 
Bewoners ervaren grip op veiligheid wanneer de overheid aanpakt wat 
zij als onveiligheid of overlast ervaren, maar ook als zij handreikingen 
krijgen voor hun eigen handelen en daarmee zelf grip kunnen krijgen op 
veiligheid. 
 
7.2 Financiën 
Wat gaat het kosten?  
In het kader van algemeen veiligheidsbeleid en de rampenbestrijding 
staan de beschikbare financiën opgenomen in de begroting onder het 
Programma 2 Veiligheid.  
 
In het Uitvoeringsplan IVP 2020 komen de financiën nader aan bod per 
beleid/ onderwerp. De doelstelling is om de uitvoering budget en 
capaciteit neutraal uit te voeren. Daar waar bijstelling nodig is, wordt 
het college en/ of gemeenteraad geconsulteerd. 

7.3  Risico’s 
De kern van integraal veiligheidsbeleid is de samenwerking met in- en 
externe partners. Ondanks de goede intenties tot samenwerking en alle 
mooie doelstellingen en voorgenomen resultaten is er een aantal 
factoren die een risico kunnen vormen bij de uitvoering. Voor dit 
Integraal Veiligheidsbeleid kunnen op dit moment de volgende risico’s 
worden benoemd: 

 De politie gaat zich steeds meer richten op haar kerntaken. De 
politie moet keuzes maken in de uitvoering van haar taken door 
een krappe bezetting. 

 De huidige Boa capaciteit is naar verwachting ontoereikend 
voor de groeiende vraag naar handhaving en toezicht. 

 De ambities en nieuwe taken maken dat alle capaciteit binnen 
het team IVR benut is. Nieuwe of plotseling opkomende 
opdrachten maken dat er keuzes gemaakt moeten worden en/ 
of zaken blijven liggen. 

 We zijn afhankelijkheid van in- en externe partijen. 
 Toenemend aantal incidenten en plotseling opkomende 

bestuursopdrachten die niet van tevoren zijn te plannen, maar 
wel veel capaciteit vragen. 

 Implementatie van de Europese Privacyregels (AVG) hebben 
effect op het delen van informatie en het bespreken van 
casussen. 

 Afhankelijkheid van de wil van inwoners en ondernemers om 
mee te werken en te denken met betrekking tot 
veiligheidsinitiatieven. 
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Bijlage 1: Opzet landelijk kernbeleid veiligheid van 
de VNG 
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Bijlage 2: Inzetten van de brandweer per categorie 
incident 
 

 

 

 

 


