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Hoofdstuk 1: Voorwoord
In de gemeente West Betuwe is veiligheid een belangrijk beleidsterrein. 
De veiligheid vergroten kan de gemeente echter niet alleen. Integraal 
werken is van groot belang om de veiligheid voor en met inwoners, 
ondernemers en bezoekers van West Betuwe te vergroten. Het 
Integraal Veiligheidsbeleid 2020 tot 2022 kent een jaarlijks 
uitvoeringsplan, startend met het Uitvoeringsplan 2020. In het 
Veiligheidsbeleid 2020-2022 staan de visie, analyse en daaruit 
voortvloeiend de prioriteiten en daaraan gekoppelde doelstellingen 
centraal. Het college van burgemeester en wethouders is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid 
middels het opstellen van een uitvoeringsplan. Voor u ligt het 
‘Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020’.  
 
In dit Uitvoeringsplan leest u op welke wijze het College uitvoering geeft 
aan activiteiten, projecten en beleid om de benoemde doelstellingen uit 
het beleid te behalen. Ook wordt aangegeven welke partijen hierin 
samenwerken en worden de verantwoordelijkheden per partij 
weergegeven. Elk jaar rapporteert het college aan de gemeenteraad 
over de voortgang van de doelstellingen uit het beleid. Op basis 
daarvan kunnen doelen en/ of activiteiten bijgesteld dan wel aangepast 
worden. Eventueel kunnen er op dat moment doelstellingen worden 
verwijderd indien zij behaald zijn, dan wel toegevoegd worden aan het 
uitvoeringsplan wanneer ontwikkelingen in de dagelijkse praktijk of 
bijvoorbeeld Rijksbeleid daar aanleiding toe geven. 
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Hoofdstuk 2: Inleiding
 
Integraal Veiligheidsbeleid  
In het veiligheidsbeleid 2020-2022 komen met name de visie, 
doelstellingen en prioriteiten aan de orde voor de komende drie jaar. Dit 
meerjarenbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad, waarmee de 
raad de kaders op het gebied van veiligheid vaststelt. In het jaarlijks 
Uitvoeringplan, het tweede gedeelte van het veiligheidsbeleid, is het aan 
het college om uitvoering te geven aan de gestelde prioriteiten en het 
behalen van de gestelde doelstellingen. De totstandkoming van het 
Uitvoeringsplan moet door samenwerking gerealiseerd worden.  
 
Uitvoeringsplan  
Het Uitvoeringsplan is voor de gemeente West Betuwe hét middel om 
de regie op het gebied van veiligheid te kunnen voeren. Hierin wordt 
beschreven wat de gemeente doet en wat andere partijen op het gebied 
van veiligheid kunnen bijdragen. Het is hierbij nadrukkelijk niet de 
bedoeling dat de gemeente bevoegdheden en taken van andere partijen 
gaat overnemen, maar juist dat samen met andere partners wordt 
bekeken hoe de in het beleid gestelde doelstellingen behaald kunnen 
worden. Het Uitvoeringsplan wordt ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad. 
 
Evaluatie  
Veiligheid is geen statisch beleidsveld, er zijn veel ontwikkelingen en de 
criminaliteit laat steeds (nieuwe) trends zien. Het is om die reden alleen 
al belangrijk om jaarlijks terug te blikken door te evalueren en op basis 
daarvan vooruit te kijken. Op die manier stuurt de gemeente actief op 
het veiligheidsbeleid en blijft er goed zicht op de koers om de 
doelstellingen te behalen. Mede aan de hand daarvan ontstaat inzicht 
of de gekozen prioriteiten in stand moeten blijven of de doelstellingen 
behaald zijn en of de prioriteit kan komen te vervallen. Op deze wijze 
blijft het beleid actueel en dynamisch. De uitkomsten van de evaluatie 
worden tegelijkertijd met het Uitvoeringsplan 2021 aangeboden aan 

College en gemeenteraad. Zo blijft de gemeenteraad in positie om te 
sturen op de gestelde kaders en het behalen van resultaat op de 
geformuleerde doelstellingen. De evaluatie dient mede als bron voor 
het Uitvoeringsplan van het daaropvolgende jaar. 
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Hoofdstuk 3: Uitwerking 
prioriteiten 
 
Strategische hoofd prioriteit  
De gemeente West Betuwe staat voor duurzame, sociale en fysieke 
veiligheid voor alle inwoners en bezoekers van haar gemeente. In de 
gemeente West Betuwe moet iedereen in een veilige omgeving kunnen 
wonen, werken en recreëren. Iedereen moet zich medeverantwoordelijk 
voelen voor het verminderen van criminaliteit en overlast. 
Samenwerkingspartners staan ten dienste van de veiligheid en zijn 
bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, accepteren 
de (regie)rol van de gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die 
wordt geleverd aan meer sociale en fysieke veiligheid. 
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Prioriteit 1: Integrale aanpak jeugdoverlast  
Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid  

 
Wat willen we bereiken? 

 Focus op de verbinding tussen zorg en veiligheid. 

 Een betere informatiepositie als gemeente, duidelijker 
afspraken in het netwerk en een goede samenwerking. Een 
aanpak van jeugdgroepen vanuit een integrale, op de persoon 
en het (gezins)systeem toegesneden mix van zorg en 
veiligheid. Met als effect overlast en criminaliteit waar mogelijk 
voorkomen, hardnekkige patronen doorbreken en herhaling 
voorkomen. 

 Een goede balans tussen de aanwezigheid van jeugdgroepen 
en de omgeving waarin zij samenkomen. 

 
Recente ontwikkelingen  
Het jongerenwerk is een voorziening binnen het sociaal domein in de 
gemeente West Betuwe. Het jongerenwerk speelt in op 
maatschappelijke ontwikkelingen, wensen en behoeften van jongeren 
en hun omgeving. Het jongerenwerk richt zich op de jongeren die extra 
ondersteuning nodig hebben bij het zinvol en constructief invullen van 
hun vrije tijd, school, opleiding of werk en jongeren die problemen 
hebben of ze veroorzaken. De preventieve ondersteuning vanuit het 
jongerenwerk richt zich vooral op de groep jongeren met relatief 
eenvoudige problematiek. Jongeren die te maken hebben met 
complexere problematiek kunnen vanuit het jongerenwerk worden toe 
geleid naar de aangewezen ketenpartners. Het jongerenwerk draagt bij 
aan het bereiken van de volgende doelstellingen:  
 
1. Jongeren voelen zich thuis en krijgen kansen in de gemeente West 
Betuwe.  
2. Individuele problemen worden gesignaleerd en minder complexe 
sociale problematiek worden adequaat aangepakt. In geval van 
noodzakelijke doorverwijzing vind een warme overdracht plaats. 
Jongerenwerkers blijven jongeren nog enige tijd coachen op verzoek 
van team sociaal.   

3. Jongerenoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen en tot een 
minimum beperkt.  
 
Binnen het thema ‘jongerenoverlast` is er een ambtelijk regieoverleg 
Jeugd een Veiligheid, waarin onder andere (overlast)meldingen in de 
openbare ruimte worden besproken. De gemeente wil hiermee een 
structureel platform creëren waarin verschillende veiligheids- en 
zorgpartijen betrokken zijn. Intern is dit platform bekend, maar het 
contact en de informatiedeling tussen de politie, toezicht/ handhaving 
(Boa’s) en jongerenwerk kunnen nog beter geoptimaliseerd worden. 
Ook wordt er gekeken hoe jongeren ondersteund kunnen worden, wordt 
geprobeerd om jongeren bewust te maken van problematisch gedrag 
en wordt voorlichting gegeven over de gevaren omtrent alcohol en 
drugs, via de straathoekwerker van IrisZorg. Naast IrisZorg geeft ook 
HALT voorlichting op alle basisscholen en het voortgezet onderwijs in 
de gemeente West Betuwe. Tenzij de school daar zelf geen behoefte 
aan heeft. De thema’s van voorlichting worden afgestemd met de 
betreffende school. Denk hierbij aan lessen in de trant van groepsdruk, 
pesten en/of vuurwerk. Op verzoek is er ook mogelijkheid om 
voorlichting te geven aan ouders/ verzorgers over een bepaald thema.  
 
Eind 2019 zijn de uren voor jongerenwerk, geleverd door Mozaïek en 
Connect2Jeugd, teruggebracht naar de oorspronkelijke uren die er 
voorafgaande aan de fusie waren. Dit geeft meer ruimte om nog 
optimaler te kunnen werken aan bovengenoemde wensen. Er is nu 
sprake van een minimale basis.  
 
De jongerenwerkers coachen ook de jongeren met zwaardere 
problematieken. Dit gaat gelijk op met de hulp vanuit het team Sociaal 
of jeugdzorgorganisatie. Uit ervaring blijkt dat dit goed werkt. 
Daarnaast heeft de gemeente de taak om te investeren in jeugd om 
verslaving tegen te gaan. Dit vraagt een andere inzet van jongerenwerk. 
Wanneer de wens is om nog meer aan de voorkant te gaan werken, 
betekend dit mogelijk meer formatie. Hier komt het Sociaal Domein dan 
te zijner tijd op terug. 
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Doorkijk 2020  
Gemeente 

 Harmoniseren en actualiseren van Jeugdbeleid (door het 
Sociaal Domein). 

 In preventief jeugdbeleid meenemen visie op ontmoeten in de 
buitenruimte en op andere plaatsen (dorpshuizen) en 
toetsingskader voor realiseren van Jongeren 
Ontmoetingsplekken (JOP’s). 

 Ontwikkelen van beleid/ toetsingskader voor realiseren van 
Jongeren Ontmoetingsplekken (door het Sociaal Domein). 

 Verder optimaliseren van het regieoverleg en bestuurlijk overleg 
Jeugd en Veiligheid. 

 Jeugdoverlast samen met de jongeren, hun ouders, 
buurtbewoners en betrokken professionals proberen te 
voorkomen en waar nodig terug te dringen. 

 Betere afstemming tussen gemeente en jongerenwerk, politie, 
HALT en IrisZorg over verwachtingen en 
realisatiemogelijkheden. Opdrachten en beoogde resultaten 
(o.a. van het jongerenwerk) tegen het licht houden.   

 Inzet Halt (preventie/ voorlichting) op zowel basis- als 
voortgezet onderwijs. Denk hierbij aan thema’s van groepsdruk 
en vuurwerk. 

 Inventariseren of er bij ouders/ verzorgers een behoefte ligt aan 
voorlichting en zo ja op welke onderwerpen, aan de hand 
hiervan maatwerk leveren.   
 

Politie 

 De politie zet in op jeugdoverlast via de wijk- en/ of 
jeugdagenten. 

 De politie werkt aan een intensieve aanpak van een jeugdgroep 
wanneer dat nodig is. Onderdeel hiervan is de groepsscan. 

 Gebiedsgericht werken blijft een prominent onderdeel binnen 
de bedrijfsvoering. 

 
OM  

 Het OM handelt strafzaken gepleegd door minderjarigen af via 
de aanpak ZSM. Wanneer er een intensieve aanpak van een 
jeugdgroep is en er is sprake van een criminele jeugdgroep of 
criminele individuen dan werkt het OM mee aan de intensieve 
aanpak. 

 Persoonsgebonden aanpak op leden van jeugdgroepen wordt 
gecommuniceerd met ZSM, zodat de dienstdoende OvJ weet 
wat te doen bij aanhouding van een jongere uit een jeugdgroep. 

 
 

Prioriteit 2: Ondermijning  
Veiligheidsveld: Veiligheid en integriteit  

 
Wat willen we bereiken? 

 Door actuele beleidsregels en wetgeving een ontmoedigend 
vestigingsklimaat voor malafide ondernemers creëren en een 
afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties.  

 Het zoveel mogelijk stoppen en tegenhouden van 
ondermijnende criminaliteit en het herstellen/                                                                                                  
vergroten van het vertrouwen in de overheid. 

 
Recente ontwikkelingen  
Ondermijnende criminaliteit is een probleem dat alleen aangepakt kan 
worden door daadkrachtig en integraal optreden. De gemeente werkt 
hierin samen met politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en andere 
overheidspartners. 
 
Het instrumentarium om ondermijning tegen te gaan, wordt 
waarschijnlijk uitgebreid, middels onder andere aanpassingen van de 
Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). Dit onder voorbehoud van 
vaststelling op 17 december 2019. De beoogde artikelen bieden meer 
mogelijkheden om op te treden. De beleidsregels Wet Bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) zijn 
inmiddels geharmoniseerd en geven een handvat om bij bepaalde 
beschikkingen of aanvragen een onderneming niet open te laten gaan. 
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Tevens zijn er diverse panden gesloten vanwege overtreding van artikel 
13b van de Opiumwet, iets wat voorheen spaarzaam gebeurde. Ook 
deze Opiumbeleidsregels 13b zijn geactualiseerd en geharmoniseerd.   
 
In 2017 is verder een start gemaakt met het invoeren van het Digitaal 
Opkopersregister (DOR). Ondernemers die in de categorie opkoper 
vallen, zijn in een eerder stadium benaderd door de politie. Hebben 
individuele voorlichting gekregen over het DOR en zijn in de gelegenheid 
gesteld zich aan te melden bij het Digitaal Opkopers Loket.  
 
Eind 2018 is door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
een ondermijningsbeeld opgeleverd. In deze geheime rapportage staan 
de signalen (66) 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 van deze signalen (16). Dit wil overigens niet zeggen dat de 
overige signalen minder relevant/ belangrijk zijn. Via het 
intergemeentelijk projectbureau (IGP) en via reguliere handhaving 
worden deze zaken onderzocht en waar mogelijk integraal aangepakt. 
 
Doorkijk 2020 
Gemeente  

 De rode draad wordt gevormd door het creëren van een betere 
bewustwording van het fenomeen ondermijning. Wat is het, 
welke schadelijke effecten vloeien eruit voort en wat kunnen 
verschillende afdelingen doen om dit te frustreren? Het moet 
binnen de gehele organisatie gaan leven in plaats van primair 
bij alleen openbare orde en veiligheid. Om dit te realiseren volgt 
een training voor Boa’s in het herkennen van de signalen. 

 De intensievere samenwerking met samenwerkingspartners 
wordt voortgezet. Net als het bijwerken of implementeren van 
relevante beleidsstukken en bestuurlijke middelen.  

 Een ondermijningsavond voor de gemeenteraad en eventueel 
voor ondernemers.  

 Naar verwachting komt medio de tweede helft van 2020 een 
wetswijziging voor de Wet Bibob.  

 Veilige werkomgeving: Aandacht voor bestuurlijke én 
ambtelijke integriteit, een veilige werkomgeving, en Veilige 
Publieke Taak (VPT). 

 De bestaande IGP overleg structuur wordt doorontwikkeld tot 
een permanente overleg structuur. Vanuit het IGP komen er 
specifieke projecten gericht op bijvoorbeeld het buitengebied, 
woonwagenkampen en/ of de bedrijventerreinen.  

 Uitvoering geven aan de beleidsregels Opiumwet 13b en de 
Wet Bibob gemeente West Betuwe. 

 De sociale partners en politie bezoeken locaties waar het 
vermoeden van drugsgebruik, -productie en -handel bestaat. 

 
Politie  

 De politie zorgt voor handhaving, stelt bestuurlijke rapportages 
op voor de gemeente en ontmantelt drugslabs/ 
hennepkwekerijen. Deze aanpak is mede gericht op het 
opsporen en aanhouden van de daders van de achterliggende 
georganiseerde criminaliteit en het ontnemen van het 
wederrechtelijk verkregen voordeel. 

 Bij het aantreffen van georganiseerde criminaliteit in een 
woning of bedrijf (o.a. witwassen en Outlaw Motor Gangs) 
wordt een bestuurlijke rapportage opgesteld. 

 
OM 

 Het OM zorgt voor opsporing en vervolging conform de 
Opiumwet. 

 Concrete casussen pakt het OM lokaal en regionaal aan samen 
met de partners gemeente, politie, Belastingdienst, RIEC 
(Regionaal Informatie en Expertise Centrum). 

 Het OM pakt samen met de partners bezit af. 
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Prioriteit 3: Samenwerking intensiveren om risico’s beter te beheersen 

en professioneel optreden bij incidenten. 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid  

 
Wat willen we bereiken? 

 Het organiseren van een zo veilig mogelijke fysieke 
leefomgeving en een adequate brandweervoorziening. 

 Zorgen voor een goed voorbereide bestuurlijke en ambtelijke 
organisatie (door opleiding, training en oefening) waardoor snel 
en goed tot actie overgegaan kan worden. 

 Op het gebied van verkeersveiligheid de leefbaarheid in de 
gemeente verbeteren naar aanleiding van meldingen. 

 
Recente ontwikkelingen  
Wanneer bij een incident een veiligheidsprobleem ontstaat, komt onder 
andere de gemeente in actie. Onze rol daarbij is zorg bieden en het 
oplossen van het veiligheidsprobleem door coördinatie tussen 
betrokken organisaties. Afhankelijk van het probleem wordt lokaal of 
regionaal een oplossing gezocht. 
Tevens is het van belang dat we goed voorbereid zijn op de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet 
Veiligheidsregio’s van kracht: De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid heeft 
de verantwoordelijkheid voor de planvorming en preparatie van het 
college van burgemeesters en wethouders overgenomen. Aan de ene 
kant is verantwoordelijkheid overgedragen aan de Veiligheidsregio, aan 
de andere kant is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het leveren 
van menskracht en het organiseren van bevolkingszorg (voor zover niet 
regionaal opgepakt). 
 
De externe veiligheidsvisie West Betuwe is in november 2019 
vastgesteld. 

 
Doorkijk 2020  
Gemeente 

 Door regelmatig samen trainen en oefenen ervoor zorgen zo 
goed mogelijk voorbereid te zijn op een ramp of crisis. 

 De mogelijkheden van een intergemeentelijk piketregeling 
binnen de 7 gemeenten in Rivierenland/ Basisteam de 
Waarden.  

 De informatievoorziening en risicocommunicatie over veiligheid 
naar ketenpartners en inwoners verzorgen. 

 De gemeentelijke crisisorganisatie actueel, opgeleid en 
geoefend te houden. 

 Onderzoeken of we een platform burgerhulpverlening kunnen  
oprichten in West Betuwe, met veiligheidspartners als het Rode 
Kruis, de EHBO, dorpstafels, buurtpreventie, etc. 

 
Politie 

 Neemt deel aan veiligheidstrainingen. 

 Participeert in de rampenstructuur vanaf ‘motorkap overleg’ tot 
en met (gemeentelijk) beleidsteam. 

 Organiseert en neemt deel aan de Staf Grootschalig en 
Bijzonder Optreden (SGBO) bij o.a. de Jaarwisseling. 

 
Veiligheidsregio Gelderland-Zuid  

 De fysieke samenvoeging van de gemeenschappelijke 
meldkamers tot de Meldkamer Oost-Nederland moet in 2020/ 
2021 zijn afgerond. 

 Strategisch Plan Vastgoed/ Huisvestingsvisie VRGZ. 

 Het regionaal risicoprofiel en het regionaal beleidsplan 2020-
2023 zijn eind 2019 vastgesteld.  

 
 

Prioriteit 4: Veilig uitgaan/ Veilige evenementen  

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid 

 
Wat willen we bereiken? 
Uitgaan is gezellig en ontspannend in een veilige omgeving. Inwoners, 
bezoekers en ondernemers zorgen daar samen voor. 
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Zorgdragen dat de leefbaarheid en de veiligheid in het uitgaansleven in 
balans blijft. 
Een gemeente waar aantrekkelijke en veilige evenementen worden 
georganiseerd (conform de evenementbeleidsregels en de APV).  
Veilige stationsgebieden in Beesd en Geldermalsen. 
 
Recente ontwikkelingen  
Op dit moment spelen er geen actuele veiligheidszaken die extra 
inspanningen op het thema veilig uitgaan vergen. De politiecijfers 
worden maandelijks gemonitord. Binnen de gemeente West Betuwe 
worden jaarlijks vele vergunning plichtige evenementen georganiseerd. 
Hierbij kan nog onderscheid worden gemaakt in de risico’s die een 
evenement met zich meebrengt. Een onderscheid wordt gemaakt op 
basis van de risicoscan (bijlage evenementenbeleid). Er zijn type A, B 
en C evenementen. De meerderheid van de evenementen zijn A en B 
evenementen. In 2019 heeft de gemeente met het uitvoeren van een 
bestuursopdracht evenementen een kwaliteitsverbetering in het 
evenementenproces in gang gezet. Evenementen dragen bij aan het 
imago van de gemeente en kunnen veel invloed hebben op de 
leefbaarheid binnen de gemeente. 
 
Het thema sociale veiligheid heeft alle aandacht op en rond de 
Merwede Lingelijn (MLL). De partijen die samenwerken binnen het 
Platform Sociale Veiligheid Merwede Lingelijn hebben dat bekrachtigd 
in een overeenkomst. De overeenkomst is per 1 januari 2019 in gegaan 
en loopt minimaal tot 2026. 
 
Doorkijk 2020  
Gemeente  

 Bezien of een convenant veilig uitgaan gewenst is en in welke 
vorm.  

 De belangrijke operationele zaken m.b.t. evenementen worden 
besproken in het periodieke evenementenoverleg onder 
voorzitterschap van het team Vergunningen.  

 Werken met nieuwe evenementbeleidsregels.  

 Bij overtredingen van de vergunning handhavend optreden. 

 Maandelijks monitoren van politiecijfers. 

 Evalueren cameratoezicht MLL. 

 Toetsings- handelingskader voor de inzet van cameratoezicht 
door de gemeente.  

 Bezien waar het Keurmerk veilig ondernemen (KVO) gewenst is 
en in welke vorm. (per jaar een aantal terreinen schouwen) 

 
Politie  

 Toezicht houden op horeca en evenementen in relatie tot 
openbare orde problematiek. 

 
OM 

 Geen aparte acties. Indien nodig overleg met de ambtelijke 
driehoek bij specifieke horecaproblematiek. 

 
 

Prioriteit 5: Zorg, Leefbaarheid en Veiligheid  
Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 

 
Wat willen we bereiken? 

 Een veilige woon- en leefomgeving waarbij het aantal 
geregistreerde criminaliteitscijfers, door gerichte acties, 
afneemt. Mede door de eigen verantwoordelijkheid van 
inwoners en ondernemers te stimuleren om de 
zelfredzaamheid en de subjectieve veiligheid te vergroten. 
Bevorderen leefbaarheid in wijken, buurten en kernen. 
(gebiedsgericht werken). 

 In het 2019 was als prioriteit Zorg en Veiligheid opgenomen. In 
dit kader heeft team IVR samen met iemand van team sociaal 
een maandelijks regieoverleg Zorg, Leefbaarheid, Jeugd en 
Veiligheid opgestart, die samen met andere partners 
(woningbouwcorporaties, politie, jongerenwerk, de 
gebiedsmakelaars en de straathoekwerker van IrisZorg) 
relevante casussen bekijkt. Als er vanuit dit casusoverleg 
opgeschaald moet worden dan gaat dat via dit overleg, 
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bijvoorbeeld als het Veiligheidshuis of het Meldpunt Bijzondere 
Zorg betrokken moet worden. Dit regieoverleg is vooral gericht 
op casus/ uitvoeringsniveau. 

 
Recente ontwikkelingen  
In 2019 tot en met oktober is het aantal incidenten/ meldingen bij de 
politie afgenomen van 99 naar 84 incidenten. 
 
Inwoners moeten in hun eigen kracht worden gezet, oftewel de overheid 
moet niet onnodig teveel zorg en aandacht geven. Om dit te 
bewerkstelligen is het nodig in te spelen op de zelfredzaamheid van 
inwoners en ondernemers. Zelfredzaamheid is het vermogen van 
mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min 
mogelijk professionele zorg en ondersteuning. De gemeente stimuleert 
hierin door inwoners te betrekken. WhatsApp/ buurtpreventie en 
Burgernet zijn belangrijke middelen waarmee inwoners bijdragen aan 
een verbetering van o.a. hun eigen veiligheid. 
 
Het maandelijkse regieoverleg Zorg, Veiligheid en Leefbaarheid kan 
geoptimaliseerd worden. Ook de integrale afstemming tussen de 
gemeentelijke domeinen en externe partners kan (nog) beter.  
 
Niet elke kern of wijk heeft dezelfde wensen en problemen. Bewoners 
van wijken en kernen weten goed waar problemen zijn. De gemeente 
vraagt inwoners daarom verantwoordelijkheid op te pakken. Samen 
met o.a. de gebiedsmakelaars werken bewoners aan hun leefomgeving. 
Bewoners werken ook zonder gemeente en/ of in sommige gevallen 
dorpsraden aan hun leefomgeving. De gemeente blijft inzetten op een 
veilige leefomgeving door bijvoorbeeld het verminderen van 
jongerenoverlast in de buurt, het terugdringen van woninginbraken en 
fietsendiefstal. De gemeente doet dit met verschillende partners. Denk 
hierbij aan: politie, OM, sociale werkers en woningbouwcorporaties. De 
meest voorkomende problemen zijn volgens de inwoners gerelateerd 
aan verkeer (te hard rijden, wijze van parkeren) en aan vervuiling 
(hondenpoep, rommel op straat). 
 

Doorkijk 2020  
Gemeente 

 De gemeente blijft communicatie en preventieactiviteiten 
inzetten om inwoners en ondernemers bewust te laten worden 
van veiligheidsrisico’s. Zo blijft de gemeente zich inzetten op 
de bewustwording van woninginbraken hierbij een goed 
handelingsperspectief te geven om dit te voorkomen. Thema’s 
zoals cybercriminaliteit worden waar mogelijk ook 
meegenomen in de bewustwordingsacties naar inwoners en 
ondernemers van (voor zover dit past bij onze rol en 
verantwoordelijkheid als gemeente; het betreft uitdrukkelijk 
geen herhaling van de landelijke campagne). 

 Op andere thema’s wordt kritisch bekeken wat wel en niet kan 
worden georganiseerd, met inachtneming van beschikbaar 
budget en capaciteit. 

 Regulier afstemming met Boa’s m.b.t. inzet. 

 Bewoners ondersteunen die zich in zetten voor wijken en 
kernen die schoon, heel, veilig en prettig zijn. 

 De gemeente informeert samen met de politie de inwoners om 
alert te zijn bijvoorbeeld via WhatsApp/ buurpreventie of 
Burgernet.  

 Structureel bestuurlijk en ambtelijk overleg plannen m.b.t. 
casussen/ beleid op het gebied van zorg, leefbaarheid, jeugd en 
veiligheid.  

 Uitvoering geven aan signalen m.b.t. zorg/ veiligheid. 

 Uitvoering geven aan het APV artikel Woonoverlast. In eerste 
instantie, door het ontbreken van jurisprudentie, door middel 
van een gewenste West Betuwse werkwijze.  

 Elk Welzijn via buurtbemiddeling vrijwilligers laten inzetten voor 
het oplossen van (buren)conflicten. 

 
Politie  

 Wijkgericht werken blijft een prominent onderdeel in de 
bedrijfsvoering. 

 
OM 
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 OM zet conform de reguliere werkwijze van het OM (ZSM, 
veelpleger aanpak) in op het afhandelen van strafzaken. 

 

 

 
Hoofdstuk 4: Overige 
projecten en activiteiten  
 
In de vorige hoofdstukken is per prioriteit een korte toelichting 
opgenomen, aangegeven welke partners een rol hebben in het 
veiligheidsvraagstuk en welke activiteiten de partners gaan uitvoeren 
om de gestelde doelstelling te behalen. Daarbij is per activiteit vermeld 
welke partij primair verantwoordelijk is en wanneer in 2020 de activiteit 
uitgevoerd wordt. Naast deze specifieke projecten en beleid zijn er nog 
andere lopende projecten die bijdragen aan het vergroten van de 
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente West Betuwe en mogelijk 
indirect invloed hebben op het behalen van de gekozen doelstellingen. 
Deze worden hieronder beknopt weergegeven.  
 

 Burgernet  
Burgernetdeelnemers ontvangen een spraak- of sms-bericht wanneer er 
iets gebeurt in hun omgeving. Daarin krijgen zij het verzoek om naar 
een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien? Dan bellen 
deelnemers rechtstreeks met de meldkamer. In de gemeente West 
Betuwe nemen 7.015 inwoners actief deel aan Burgernet, dat is ruim 
18,6% (eerste kwartaal 2019). 

 Regieoverleg zorg, leefbaarheid, jeugd en veiligheid West 
Betuwe  

Doel van dit overleg is een actueel beeld te houden van veiligheid, zorg, 
leefbaarheid en jeugd vraagstukken in West Betuwe en om maatregelen 
te bedenken om dit in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren en 
verdergaande escalatie/ verergering tegen te gaan.  

 Veiligheidshuis  
Het Veiligheidshuis Tiel is een regionaal samenwerkingsverband van 
justitiële organisaties, zorgorganisaties en de gemeenten. Het 
Veiligheidshuis faciliteert de gezamenlijke, persoonsgerichte aanpak 
van individuele overlastplegers en veroorzakers van criminaliteit in de 
regio. Hierbij ligt de focus op plegers van delicten met een grote impact 
op het slachtoffer (High Impact Crimes). In het veiligheidshuis wordt 
integraal invulling gegeven aan een aantal zaken. Voor de gemeente 
West Betuwe is dit de top X aanpak, huiselijk geweld en nazorg ex-
gedetineerden. 

 Bureau Halt  
Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen 
uitoefenen op hun gedrag. Daarnaast moeten jongeren excuses 
aanbieden aan hun slachtoffers, eventueel de schade vergoeden en in 
sommige gevallen volgt ook een werkstraf. In 2019 (t/m juni) waren er 
18 verwijzingen naar Halt.  

 Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde 
vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren naar het verhaal van beide 
partijen. Ze geven zelf geen oordeel. Buurtbemiddelaars begeleiden het 
contact tussen de buren. Ze proberen de partijen weer aan de praat te 
krijgen en hen zelf een oplossing te laten bedenken. Een oplossing die 
voor beide partijen aanvaardbaar is. Zo is de kans kleiner dat een 
probleem zich in de toekomst opnieuw voordoet. 

 In beeld brengen onveiligheidsgevoelens  
De gemeente West Betuwe doet niet mee aan de landelijke 
Veiligheidsmonitor van het  Rijk. De kosten hiervan zijn vrij hoog en de 
steekproef is ondanks de kosten beperkt. Er zijn in de gemeente 
Burgerraadsleden. Het voorstel is om te kijken of deze leden nieuw 
leven in geblazen kan worden en specifiek ingezet kan worden om 
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vragen te stellen over het gevoel van veiligheid bij inwoners. Daarnaast 
kunnen de WhatsApp groepen mogelijk benaderd worden met concrete 
vragen over de veiligheid/ veiligheidsgevoel. 
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Globaal richten de 5 veiligheidsvelden zich op de volgende taken: 
 

Veilige woon- en leefomgeving 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
Zorg en Veiligheid (Wvggz, convenant, verwarde personen, 
etc.).  
Woninginbraken plus communicatie (DDO) 
WhatsApp/ buurtpreventie en Burgernet 
Buurtbemiddeling  
Wet Woonoverlast 
Misdaadmeter AD 
Overlast 
Huiselijk geweld 
Veiligheidshuis 
Ex gedetineerden / BIJ project 
AED spreiding (plus contact EHBO) 

 

Bedrijvigheid en Veiligheid  
Jaarwisseling 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Digitaal Opkopersregister (DOR) 
Veilig Publieke Taak (VPT) 
Veilig uitgaan (convenant) 
Veilige School (convenant)  
Advisering evenementen en trouwlocaties 
Voorzitterschap C-evenementen veiligheid overleggen (o.a. RKBT) en B 
als ze als C worden benaderd 
Deelname evaluatie/ overlast evenementen 

 

Jeugd en Veiligheid  
HALT  
Preventie en Voorlichting 
Straathoekwerker en jongerenwerk  
Veiligheidshuis 
Overlast 

Groepsscan politie 
Convenant Veilige School 

 
 

Fysieke Veiligheid 
Militaire oefeningen 
Brandveiligheid 
Havenbeveiligingswet 
Verkeersveiligheid 
Regionaal risicoprofiel en beleidsplan  
Piketregeling West Betuwe 
Noodcommunicatie voorziening 
Risicocommunicatie (nucleaire, chloor en andere transporten, projecten 
voor inwoners) 
Brandkranen/ bluswatervoorziening 
Extern Veiligheidsbeleid (Provinciale Risicokaart)  
Opleiden, Trainen en Oefenen (OTO) gemeentelijke organisatie 
Lokale crisisorganisatie en faciliteiten onderhouden (conform RCP) 
Betuweroute (inspecties, communicatie etc.) 
Was en NL Alert 
Niet Gesprongen Explosieven (NGE) 
Jaarstukken veiligheidsregio 
Monitoring aanrijtijden 

 

Integriteit en Veiligheid  
Ondermijningsbeeld en IGP 
Informatieplein  
Bibob beleid en uitvoering 
Opiumbeleid 13b en uitvoering 
Justid aanvragen 
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Hoofdstuk 5: 
Communicatie 
 
Communicatie is belangrijk. Communicatie over veiligheid is impliciet 
ook communiceren over onveiligheid. Het is van belang goed te 
bepalen wat er gecommuniceerd wordt, wanneer, aan wie en op welke 
wijze. Tot nu toe vond er vanzelfsprekend communicatie plaats over 
het onderwerp veiligheid, maar deze was veelal incidenteel op basis van 
de ontwikkelingen of gebeurtenissen dan wel naar aanleiding van 
incidenten. Zo heeft communicatie een rol wanneer er zich een incident 
voordoet, maar ook wanneer het bijvoorbeeld de Week van de 
Veiligheid is of er een specifiek project is en de gemeente bewoners en 
ondernemers extra wil attenderen op veiligheid.  
 
Incidentele communicatie blijft van belang, maar structureel 
communiceren over veiligheid gaat onderdeel uitmaken van het 
veiligheidsbeleid en dan concreet bij de uitwerking van de prioriteiten 
en de jaarlijks terugkerende zaken. Om de communicatie structureel te 
borgen wordt is er structureel periodiek overleg tussen Team IVR en de 
communicatieadviseur. Daarin wordt aangegeven of er bijzonderheden 
zijn, welke projecten er wanneer lopen en welke terugkerende 
gebeurtenissen er zijn (voorbeelden start donkere dagen offensief, 
zomervakantie, oud en nieuw, feestdagen, enzovoorts). Daarnaast 
wordt besproken op welke wijze de communicatie gaat plaatsvinden en 
wat onze doelgroep is. 
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Hoofdstuk 6: Financiën  
 
Uitvoering van het veiligheidsbeleid kan alleen effectief zijn wanneer 
het bijgehouden wordt en wanneer de benodigde maatregelen 
bekostigd kunnen worden.  
 
Voor alle maatregelen geldt dan ook dat realisatie afhangt van de 
beschikbaarheid van middelen en capaciteit. Sommige maatregelen 
worden uit het reguliere budget betaald en in sommige gevallen kan 
extra budget gevraagd worden. Indien dit nodig is, wordt dit nader 
uitgewerkt in een op de gebruikelijke wijze voorgelegd.   
 
Voor de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid is jaarlijks een 
werkbudget van bijna 4.137.527 euro beschikbaar. Dit is inclusief de 
gelden aan de verbonden partij de VRGZ en het structureel budget voor 

onder meer het financieren van activiteiten/ deelname aan het 
Veiligheidshuis, het RIEC, Buurtbemiddeling, Burgernet en het IGP.  
 
De middelen die nodig zijn voor de uitvoering van de gemeentelijke 
taken in dit programma zijn geborgd in de begroting, programma 2- 
Veiligheid. 

 


