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Hoofdstuk 1: Voorwoord
1.1  Algemeen 
De verantwoordelijkheid voor veiligheidsbeleid is verdeeld over de gemeenteraad en het college. De gemeenteraad stelt eens in de vier jaar het Integraal 

Veiligheidsbeleid vast. Dit is op 28 januari 2020 gebeurd het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022. Het college is belast met de uitvoering van het 

beleid en moet proberen de gestelde doelen ten aanzien van veiligheid te realiseren.  
 
De centrale coördinatie van de uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt bij de burgemeester. De samenwerkingspartners zijn inwoners, ondernemers, de 
politie, welzijnsinstanties, de brandweer, de GGD, woningcorporaties, het Openbaar Ministerie (OM), het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH), HALT, het 
Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), zorg en hulpverlening, de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) en andere betrokken partijen. De 
ambtelijke coördinatie op het gebied van leefbaarheid en veiligheid, ligt bij de volgende Teams: 

• Team Integrale Veiligheid en Rampenbestrijding (IVR)  

• Team Algemene plaatselijke verordening (Apv) vergunningen  

• Team Toezicht en Handhaving  
 
Dit Integraal Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2022 beschrijft de (werk)wijze waarop de gemeente - in samenwerking met anderen - richting en 
uitvoering geeft aan wet- en regelgeving en het lokale vastgestelde beleid binnen deze taakvelden. Ook blikt het terug op het jaar 2021 (evalueren).  
 
1.2  Belangrijke (wettelijke) kaders 
Het Uitvoeringsprogramma kent als kaders o.a. de volgende wet- en regelgeving: 

▪ Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 
▪ Wet tijdelijk huisverbod (Wth) 
▪ Algemene plaatselijke verordening (Apv) 
▪ Opiumwet artikel 13B 
▪ Wet aanpak woonoverlast 
▪ Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) 
▪ Alcoholwet 
▪ Politiewet 
▪ Gemeentewet 
▪ Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) 
▪ Regionale Veiligheidsstrategie Oost-Nederland 2019-2022 
▪ Politie Teamplan De Waarden 2019-2022 
▪ Regionaal beleidsplan en crisisplan 2020-2023 Veiligheidsregio Gelderland-Zuid 
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▪ Regionaal risicoprofiel 2020 VRGZ 
▪ Multidisciplinair Opleiden en Oefenen (MOTO) 2020-2023 
▪ Landelijke Veiligheidsagenda 2019-2022 
▪ Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop) 
▪ Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 (Trm) 
▪ Tijdelijke wet maatregelen covid-19 / Wet publieke gezondheid (Twm/Wpg) 

 
1.3  Uitgangspunten 
Voor een belangrijk deel gaat het bij veiligheid om gedragsbeïnvloeding: bewoners moeten hun buurt zien als de eigen omgeving. In buurten waar 
bewoners zich thuis voelen, veel contact hebben met buurtbewoners en op een prettige manier met elkaar omgaan, is de kans om slachtoffer te worden 
van gewelddelicten of van inbraak kleiner dan in buurten met minder samenhang. Investeren in de sociale kwaliteit remt asociaal gedrag. Tegelijkertijd 
bestaat er wellicht de neiging om de last van de veiligheidsproblemen op de schouders van de overheid te leggen.  
 
Voor een optimaal resultaat is het noodzakelijk maatregelen te nemen in de verschillende schakels van de veiligheidsketen: van pro-actie tot nazorg. 
Daarbij is de veiligheid gebaat met activiteiten ter voorkoming van onveiligheid en eindigt met een repressieve aanpak van de onveiligheid. Met name de 
preventieve kant krijgt in dit plan veel aandacht. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. In dit Uitvoeringsprogramma staan de onderstaande 
zaken centraal: 

▪ Het beschermen van het woon- en leefklimaat. 
▪ De samenwerking met interne en externe partners.  
▪ Het beperken van veiligheidsrisico’s. 
▪ Resultaatgericht werken. 
▪ Leefbaarheid en veiligheid. Deze zijn dynamisch, onvoorspelbaar en maken flexibiliteit gewenst. 
▪ Inzet op prioriteiten en actualiteiten. 
▪ Verantwoordelijkheid van inwoners voor de veiligheid in hun eigen woon- en leefomgeving en invulling daarvan. 
▪ Voorlichting en gedragsverandering als (belangrijke) stap voor handhaving. We zetten vooral in op het oplossen van problemen en daarna pas 

op het handhaven van de regels (tenzij directe handhaving noodzakelijk is). 
 

1.4  Thema’s 
Dit Uitvoeringsprogramma bestaat uit vijf beleidsvelden. Deze sluiten aan bij de landelijke indeling Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat betekent de volgende onderverdeling: 

1. veilige woon- en leefomgeving 
2. bedrijvigheid en veiligheid 
3. jeugd en veiligheid 
4. fysieke veiligheid 
5. integriteit en veiligheid 

 



   
 
 

 
5 

 

Door onze krachten te bundelen en integraal West Betuws te werken, gaan we voor een (nog) veiliger en leefbaarder West Betuwe. Kortom: “West 
Betuwe een veilige gemeente”! 

Hoofdstuk 2: Terugblik 2021 
 
Hieronder staat de evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 2021. Zoals afgesproken, presenteren we deze rapportage jaarlijks.  
 
Burgerparticipatie   
Essentieel voor een veilig West Betuwe zijn de vele inwoners, die samen met gemeente en politie de buurt veilig en leefbaar houden. West Betuwe kent 
een dekkend netwerk van digitale buurtpreventie, die actief is op diverse sociale media platforms. Naast het delen van de dagelijkse woninginbraken of 
de pogingen daartoe, hebben zij ook contact met het team IVR en de wijkagenten. Zo proberen we minimaal eenmaal per jaar bij elkaar te komen om te 
netwerken, ervaringen te delen en van elkaar te leren. Dit heeft plaatsgevonden in november 2021. 
Daarnaast kent de gemeente ook veel burgerhulpverleners en een uitgebreid AED-netwerk. In het afgelopen jaar zijn voorbereidingen getroffen om de 
samenwerking met deze burgerhulpverleners en AED-beheerders verder te bevorderen en professionaliseren. In 2022 geven we hier verder invulling 
aan. 
 
Coronamaatregelen en handhaving 
In 2021 heeft de coronapandemie onverminderd inzet gevraagd van de medewerkers die werkzaam zijn in de (crisis)organisatie. Vanwege de hoge 
besmettingsaantallen (‘derde golf’) is van 23 januari tot 28 april 2021 een avondklok ingesteld. In veel steden ontstond als gevolg hiervan onrust onder 
jongeren. Mede door een goede samenwerking tussen gemeente, hulpdiensten en ondernemers is het in West Betuwe rustig gebleven.  
Verder is bij het beoordelen van situaties en het adviseren van ondernemers en inwoners altijd ingezet op zoveel mogelijk maatwerk en denken in 
mogelijkheden. Dit weliswaar binnen de strakke kaders van de landelijke wet- en regelgeving. Vanwege het overtreden van deze kaders door 
ondernemers, zijn er 14 officiële bestuurlijke waarschuwingen uitgereikt. Er zijn geen verdere bestuurlijke maatregelen genomen. 
 
Project Theseus 
In de provincie Gelderland ging een speciaal controleteam ondermijning op bedrijventerreinen te lijf. De naam van dit project was Theseus. Het project 
was een mooi en concreet initiatief om ondernemers weerbaarder te maken. Bij dit project werken verschillende partners samen. Denk aan de 
Omgevingsdienst Rivierenland, Douane, de politie en de boa’s van de gemeente. Zij trokken samen op om (ondermijnende) criminaliteit op 
bedrijventerreinen te ontdekken, te voorkomen en tegen te gaan. In totaal bezocht het team meer dan 300 locaties op de bedrijventerreinen. Op verzoek 
van de gemeente ondersteunde een flexteam van de provincie de boa’s en toezichthouders. Zij gaven ondernemers ook informatie over de problemen 
die spelen. Eventuele misstanden gaven zij door aan de gemeente en overige partners.  
 
Update Beleidsregel Wet bibob 
Het toepassen van de Wet bibob is geen verplichting. In West Betuwe passen we de Wet toe en daarom is er een beleidsregel vastgesteld. De 
burgemeester stelt deze beleidsregel vast voor zover het gaat om bevoegdheden van de burgemeester. Denk bijvoorbeeld aan het verlenen van een 
Alcoholwetvergunning. Het college stelt deze vast voor zover het gaat om bevoegdheden van het college, zoals de bevoegdheid om een 
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omgevingsvergunning te verlenen. De beleidsregel is op 23 november 2021 vastgesteld. In de nieuwe beleidsregel is naast uitbreiding van de 
risicocategorieën, op een aantal onderdelen het beleid redactioneel gewijzigd. Dit om een tweeledige interpretatie van het beleid te voorkomen.  
Update Beleidsregel Opiumwet 13b 
De burgemeester van de gemeente West Betuwe heeft op 11 augustus 2021 de beleidsregel bestuurlijke handhaving artikel 13b van de Opiumwet, 
inclusief nuloptiebeleid coffeeshops vastgesteld. In dit beleid staat in welke gevallen en voor welke termijn woningen en lokalen in geval van 
drugshandel en/of productie daarvan worden gesloten. 
 

Soort Aantal 2021 

Aantal hennepberichten 4 

Aantal waarschuwingen 0 

Aantal sluitingen 2 

Nog af te handelen in 2022 0 

 
Algemene plaatselijke verordening (Apv)  
De gemeenteraad heeft op 17 december 2019 de Apv van de gemeente West Betuwe, waarin de (huishoudelijke) regels staan die gelden binnen deze 
gemeentegrenzen vastgesteld. Op 26 oktober 2021 heeft de gemeenteraad de eerste wijziging vastgesteld waarin enkele tekstuele wijzigingen zijn 
doorgevoerd.   
 
Wet aanpak woonoverlast 
Op 14 september 2021 heeft de burgemeester de beleidsregels Aanpak woonoverlast West Betuwe vastgesteld. Dit om in te kunnen grijpen bij 
woonoverlast op grond van de Apv en de wet om erger te kunnen voorkomen.  
 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s)  
Het team toezicht en handhaving is uitgebreid van drie naar vier boa’s. Naast hun uitrusting, die uitgebreid is met bodycams (draagt bij aan het 
veiligheidsgevoel van de boa’s en werkt de-escalerend), beschikken zij inmiddels ook over twee eigen handhavingsvoertuigen, fietsen (voorzien van 
logo en striping, betere zichtbaarheid) en hebben ze een Automatische Externe Defibrillator (AED).  
 
Maand van de Veiligheid en risicocommunicatie 
In de maand oktober besteedde de gemeente West Betuwe extra aandacht aan het thema veiligheid. Door te informeren wat de gemeente en 
hulpdiensten doen, maar ook door inwoners meer bewust te maken wat zij zelf kunnen doen. In deze maand is onder andere ingegaan op hulpdiensten, 
aanrijtijden en meldkamercentralisten, energietransitie, brandveiligheid, NL-Alert, het digitaal opkopers register (DOR), Meld Misdaad Anoniem (MMA), 
donkere dagen. Naast de maand van de veiligheid was er in mei 2021 aandacht voor risicocommunicatie inzake AED’s en burgerhulpverleners. Dit vond 
plaats in samenwerking met Ambulancezorg Gelderland-Zuid. Hierbij vroegen we aandacht voor het landelijk oproepsysteem HartslagNu en het belang 
van AED’s en burgerhulpverleners. In juni hebben we de week van de digitale veiligheid georganiseerd, met als thema het voorkomen van 
slachtofferschap van digitale criminaliteit.   
 
Woonoverlast en huiselijk geweld 
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Aangezien mensen in 2021 meer thuis waren, leidde dit tot meer woonoverlast casuïstiek. Zo telde de politie 115 incidenten (2020, 77 incidenten). Bij 
Buurtbemiddeling (Elk Welzijn) zijn er in 2021, 53 aanmeldingen geweest (2020, 52 aanmeldingen). 44 zaken zijn hiervan in behandeling genomen (vier 
waren er ongeschikt en vijf melders wilden geen bemiddeling). Buurtbemiddeling heeft in 35 van deze 44 casussen (79%) een positieve bijdrage kunnen 
leveren, door bijvoorbeeld bemiddeling, advies, informatie en/of coaching. Bij negen van de 44 (21%) gevallen is dit niet het geval geweest, omdat de 
partijen niet om tafel wilden of er samen niet uitkwamen. Het aantal huiselijk geweld incidenten is gelukkig wel afgenomen van 119 naar 96 meldingen. 
Er zijn zes huisverboden afgegeven in 2021 (dit waren er in 2020 vijf). 
 
Halt 
Er zijn in 2021, 30 jongeren (25 mannen / 5 vrouwen) doorverwezen naar Halt in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Het ging hierbij om zaken als diefstal, 
leerplicht, baldadigheid of het verstoren van de openbare orde.  

Verwijzer Aantal 2021 

Politie  25 

Leerplichtambtenaar 4 

Marechaussee 1 

Totaal 30 

 
Jaarwisseling 2021-2022  
Dit jaar was wederom ‘anders’ vanwege het landelijk vuurwerkverbod en de geldende Coronamaatregelen. De afgelopen jaarwisseling en de aanloop 
hier naartoe is in een aantal kernen enigszins onrustig verlopen. Dit ondanks alle voorbereidingen en inzet van gemeente en hulpdiensten. De onrust die 
er was (verschillend per kern in omvang en soort) kwam met name uit de kernen Beesd, Herwijnen, Heukelum, Ophemert en Waardenburg. In de overige 
kernen is de jaarwisseling rustig(er) verlopen. De voorbereiding van de jaarwisseling heeft in algemene zin veel inspanning gevraagd om het enigszins 
beheersbaar te laten verlopen. 
 
GRIP-incidenten  
In het jaar 2021 vond er een GRIP 1 incident plaats in Vuren en bleef de regionale crisisorganisatie in verband met de coronapandemie opgeschaald 
naar GRIP 4 t/m juni 2021. Ook is er een aantal zaken geweest waarbij specifieke inzet van de gemeente nodig is geweest, denk hierbij onder andere 
aan het Boerenprotest in Geldermalsen. 
 
Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) 

Cijfers TopX (t/m 3 kwartaal 2021) Aantallen 

(risico) Jeugd 4 

Huiselijk geweld 7 

Volwassenen 3 

Nazorg (ex-gedetineerden) 3 

Totaal 17 

 
Aanrijtijden regionale ambulance voorziening  
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Zie bijlage 1.  
 
Aanrijtijden politie 
Het uitgangspunt is dat bij 85% van de spoedmeldingen binnen 15 minuten een politiewagen ter plaatse is. Het is een norm die de politie zichzelf 
opgelegd. De politie is in het jaar 2021 bij 71,55% van de meldingen tijdig ter plaatse geweest. 
 
Politiecijfers 2021  
In 2019 zijn er in het totaal voor de gehele gemeente West Betuwe 7.869 politie-incidenten geregistreerd. In 2020 waren dit er 7.933 en in 2021 komen 
we op 8.049 incidenten. Een lichte toename dus. De onderstaande grafiek geeft inzicht over het jaar 2021 van het aantal geregistreerde politie-
incidenten per kern.  

 
Grafiek 1: politie-incidenten in 2021  
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Hoofdstuk 3: Algemeen  
 
Zoals vermeld in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2022 is de ambitie van de gemeente West Betuwe onveranderd en gericht op het tegengaan van de 
criminaliteit en overlast in de gemeente en de verdere verbetering van de veiligheidsbeleving van haar inwoners. West Betuwe richt zich in 2022 op de 
volgende vijf beleidsvelden, die in het Veiligheidsbeleid de volgende prioritering hebben gekregen: 

1. veilige woon- en leefomgeving (prioriteit 5) 
2. bedrijvigheid en veiligheid (prioriteit 4) 
3. jeugd en veiligheid (prioriteit 1) 
4. fysieke veiligheid (prioriteit 2) 
5. integriteit en veiligheid (prioriteit 3) 

 
Uitgangspunten bij aanpak 
De uitgangspunten bij de aanpak zijn: 

• informatie- en data gestuurd werken 

• een sluitende (keten)aanpak (preventie, repressie, nazorg) 
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
Met de applicatie ‘Straatsignaal’, een systeem die via een app op de gsm, tablet en pc te gebruiken is, willen we een nog betere samenwerking en 
afstemming tussen de professionals in het veiligheidsdomein realiseren. Dit door informatie (nog) sneller, makkelijker, vroegtijdig en structureel te 
kunnen delen. Dit voorkomt onnodig binnen zitten (meer blauw op straat) en bevordert de samenwerking en het (kern-)gericht te werk gaan. Wanneer 
we de testfase afronden (eerste kwartaal 2022) en de uitkomsten positief zijn (actie: politie en de teams IVR en Toezicht en Handhaving), kunnen we de 
app aankopen en definitief inzetten. Daarnaast werken we middels andere wegen aan meer informatiegestuurd en gebiedsgericht werken. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een tweewekelijks afstemmingsoverleg tussen boa’s en wijkagenten.  
 
De applicatie kunnen we uitbreiden met andere interne en externe betrokkenen. Denk hierbij aan het team Apv Vergunningen, teams sociaal domein of 
aan de woningcorporaties en de jeugd- en jongerenwerkers. Ook een uitbreiding met inwoners, bijvoorbeeld de beheerder van een Whatsappgroep, 
behoort tot de mogelijkheden. Kortom: 

• Slimme regie op én communicatie van informatie zorgt voor productiviteit. 

• Alle contactmomenten van o.a. acties, knelpunten, analyses of aanpakken leggen we digitaal vast. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van 
een veiligheidssituatie. 

• Met de app worden o.a. vindplekken (afval, drugs), hangplekken, risicogebieden, locaties en woonoverlast in kaart gebracht.  

• De SITRAP (situatierapportage) informeert gebruikers bij belangrijke toevoegingen en dus actuele ontwikkelingen op veiligheidsdossiers. 
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Hoofdstuk 4: Veilige woon- en leefomgeving  
 
4.1  Algemeen 
Dit beleidsveld bundelt thema’s die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in wijken en buurten te maken hebben. De onveiligheid binnen 
dit veld heeft een herkenbaar karakter. Thema’s zijn bijvoorbeeld overlast tussen bewoners, verloedering, woninginbraak, fietsendiefstal, maar ook 
huiselijk geweld en overlast door drugs- en alcoholgebruik. Daarnaast is er aandacht voor de subjectieve veiligheid, oftewel het veiligheidsgevoel. 
 
Wijkagenten en boa’s spelen hier een belangrijke rol. Zij signaleren, verwijzen door en waar nodig treden zij op. Door zichtbaar en aanspreekbaar te zijn, 
dragen zij bij aan preventie en kan dit bijdragen aan het veiligheidsgevoel van de inwoners. 
 
4.2  Regionale prioriteiten  
Naast ondergenoemde lokale prioriteiten benoemen we een aantal onderwerpen, die minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om regionale thema’s, 
dit zijn: 

▪ kwetsbare personen 
▪ informatiegestuurd werken 
▪ zorg en veiligheid 

 
4.3       Lokale prioriteiten 2022  
4.3.1 High Impact Crimes 
Doelstelling 

• Een verdere daling van het aantal woninginbraken en pogingen daartoe ten opzichte van 2021 (49 incidenten). 
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
We zetten in op de aanpak van woninginbraken, overvallen en straatroven. Indien sprake is van een negatieve ontwikkeling van de cijfers (zoals een 
toename van het aantal woninginbraken), wordt het toezicht op hotspots (locaties) en hottimes (tijden) geïntensiveerd (actie: team Toezicht en 
Handhaving en de politie). Daarnaast zetten we extra in op voorlichting en/of campagnes (actie: team IVR). Inzet c.q. ondersteuning vanuit het dekkend 
netwerk van buurtpreventie-/Whatsappbeheerders en/of Burgernet kan hierbij zeker van meerwaarde zijn. 
 
4.3.2 Veel voorkomende criminaliteit 
Doelstelling 

• Het stabiliseren of waar mogelijk laten dalen van het aantal incidenten binnen de veelvoorkomende criminaliteit, zoals het aantal auto-inbraken, 
fietsendiefstallen en vandalisme per 1.000 inwoners ten opzichte van 2021. 
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Wat gaan wij in 2022 doen? 
De gerichte inzet op veelvoorkomende criminaliteit bepalen we op basis van inzichten uit data en signalen van veiligheidspartners. Door deze manier 
van informatiegestuurd werken zijn kwetsbare plekken snel in beeld en kunnen we indien nodig op de hotspots en/of hottimes extra toezicht (actie: 
team Toezicht en Handhaving en de politie) inzetten of aandacht besteden aan bewustwording (actie: team IVR).  
 
4.3.3 (On)veiligheid in de woon-, werk en/of -leefomgeving  
Doelstelling 

• De Veiligheidsbeleving van de inwoners van West Betuwe inzichtelijk maken.  

• De Apv actualiseren.  
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
Om te blijven monitoren hoe bewoners van West Betuwe de veiligheid beleven in 2022 voeren we een enquête uit (actie: alle teams). In deze enquête 
peilen we niet alleen de mening van bewoners over de veiligheid, maar ook over verschillende vormen van overlast, slachtofferschap, aangifte- en 
meldingsbereidheid, de beleidsregels voor het verlenen van evenementen en tevredenheid over de aanpak van politie en gemeente. In het tweede 
kwartaal (eventuele uitloop naar het derde kwartaal) nemen we de enquête af en in het najaar van 2022 worden de resultaten bekendgemaakt. 
 
Inhoudelijk moet de Apv uiterlijk in het vierde kwartaal worden geactualiseerd op inhoud (actie: team Apv vergunningen). Hierbij  raadplegen we het 
landelijk model van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en vertalen we dit voor onze gemeente. In elk geval zullen we, naar aanleiding van 
een uitspraak van de Hoge Raad, artikel 2:50a1 schrappen. Dit artikel is onverbindend verklaard als zijnde een ontoelaatbare aanvulling van een formeel-
wettelijke regeling (art. 140, lid 2 Sr). 
 
4.3.4 Meerjarig integraal veiligheidsbeleid 
Doelstelling 

• Integraal Veiligheidsbeleid ontwikkelen voor de jaren 2023-2026. 
  

Wat gaan wij in 2022 doen? 
Het huidige integrale veiligheidsbeleid kent een looptijd tot en met 2022. We moeten dus een nieuw meerjarig beleid opstellen. Hierbij betrekken we de 
gemeenteraad en de inwoners (zie ook 4.3.3) (actie: team Veiligheid) in een vroegtijdig stadium. De vaststelling van het beleid staat gepland voor het 
eerste kwartaal van 2023.  
 

 
1 Artikel 2:50 a Verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties 
1. Het is verboden op openbare plaatsen of in voor het publiek openstaande gebouwen en daar bijbehorende erven zichtbaar goederen te dragen, bij zich te hebben of te 
vervoeren die uiterlijke kenmerken zijn van een organisatie die bij rechterlijke uitspraak of bestuurlijk besluit verboden is verklaard of is ontbonden vanwege een 
werkzaamheid of doel in strijd met de openbare orde. 
2. Het verbod geldt niet voor zover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door het Wetboek van Strafrecht. 
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Hoofdstuk 5: Bedrijvigheid en veiligheid 
 
5.1  Algemeen 
Een goed vestigingsklimaat krijgt vorm in een omgeving waarin ondernemers hun bedrijfsvoering onbelemmerd kunnen uitvoeren, zonder dat ze daarbij 
gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. Onveiligheid bij ondernemers kent zowel sociale als fysieke aspecten: ondermijning, 
bedrijfsinbraak, diefstal, overvallen en vernieling aan de ene kant en aan de andere kant inrichting en onderhoud van de terreinen, verkeersveiligheid, 
bluswatervoorziening en brandveiligheid. Ook kunnen zich illegale bewoning en drugsdelicten als hennepplantages voordoen. 
 
5.2  Regionale prioriteiten  
Naast ondergenoemde lokale prioriteiten benoemen we een aantal onderwerpen, die minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om regionale thema’s, 
dit zijn: 

▪ informatiegestuurd werken 
▪ evenementen 
▪ horeca 

 
5.3        Lokale prioriteiten 2022 
5.3.1 Evalueren van de huidige evenementbeleidsregels en het actualiseren van ontheffing artikel 35 Alcoholwet 
Doelstelling 

• De beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen actualiseren. 

• De huidige ontheffing artikel 35 Alcoholwet actualiseren. 
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
De beleidsregels voor het verlenen van evenementenvergunningen en de ontheffing artikel 35 Alcoholwet zijn op 19 oktober 2019 vastgesteld door het 
college. Bekrachtigd met de vaststelling van de Apv op 19 december 2019. Inhoudelijk moeten we zowel de beleidsregels als de ontheffing 
actualiseren, tekstueel en inhoudelijk (actie: team Apv vergunningen). Voor de evaluatie van de beleidsregels voor het verlenen van 
evenementenvergunningen nemen we vragen mee in de eerdergenoemde enquête (zie 4.3.3). We moeten de ontheffing artikel 35 Alcoholwet op grond 
van de nieuwe Alcoholwet (deze Wet is in werking getreden op 1 juli 2021) herzien. Daarnaast optimaliseren we in 2022 het proces 
‘Evenementenvergunning’ in het kader van het verbeteren van de dienstverlening.  
 
5.3.2  Afspraken veilig uitgaan  
Doelstelling 

• Kijken naar de wensen en mogelijkheden om te komen tot afspraken over veilig uitgaan. 
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Wat gaan wij in 2022 doen?  
In 2021 stonden verschillende afspraken gepland om met de horecaondernemers, Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de politie voor het Marktplein 
in Geldermalsen te kijken naar de wensen en mogelijkheden om te komen tot afspraken over veilig uitgaan. Door de coronamaatregelen zijn deze 
afspraken niet van de grond gekomen. Dit pakken we verder op in 2022 (actie: team IVR), zodra dit mogelijk is.  
 
5.3.3 Duurzame evenementen 
Doelstelling 

• Met 25% van het aantal organisatoren in gesprek gaan over duurzame en schone evenementen. 
 

Wat gaan wij in 2022 doen? 
Een duurzaam evenement houdt rekening met het milieu en heeft een positieve invloed op onze maatschappij en economie. Zo zorgt een duurzaam 
evenement voor: 

• Zo weinig mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu. 

• Positieve gevolgen op sociaal en economisch vlak. 

• Zorg voor duurzaamheid bij elke stap, op ieder vlak. 

• Bewustwording van de dienstverlener en van de deelnemers voor de geleverde inspanningen. 
 
Door middel van een pilot kijken we naar de mogelijkheden om duurzame en schone evenementen te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan een verbod op 
plastic, opnemen van bepaalde milieu gerelateerde onderwerpen in de huidige beleidsregels voor de vergunningverlening van evenementen en een 
vorm van subsidie.  
 
5.3.4 Inhaalslag Alcoholwet- en exploitatievergunningen  
Doelstelling 

• Voldoen aan de Apv-regelgeving.  
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
In de Apv staat opgenomen wie een vergunning nodig heeft en wanneer deze nodig is. In de praktijk blijkt dit niet bij iedereen bekend te zijn. Zo 
zijn er inrichtingen geopend zonder de benodigde vergunningen. Het gaat hierbij veelal om inrichtingen zonder de benodigde exploitatie- of 
Alcoholwetvergunning. Feitelijk is een ondernemer zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste vergunning(en). Echter door het harmoniseren 
van de Apv als gevolg van de herindeling worden ondernemers die nog niet beschikken over de juiste benodigdheden persoonlijk benaderd (actie: team 
Apv vergunningen) om ze hierop attent te maken. Dit voorkomt onnodig en ongewenst handhaven en is in lijn met het West Betuws werken.  
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Hoofdstuk 6: Jeugd en veiligheid  
 
6.1  Algemeen 
Jeugd in relatie tot veiligheid gaat o.a. over overlast, middelengebruik onder jongeren, en schoolveiligheid. Binnen dit veiligheidsveld ligt de nadruk op 
preventie (de regie hiervoor ligt bij maatschappelijke ontwikkeling), zoals voorlichting aan ouders en op scholen. Daarnaast brengen we de 
problematiek m.b.t. jeugdgroepen beter in kaart. Om laatstgenoemde risicogroep beter in beeld te krijgen en gerichter te benaderen is de inzet van 
jongerenwerk noodzakelijk. 
 
6.2  Regionale prioriteiten  
Naast ondergenoemde lokale prioriteiten benoemen we een aantal onderwerpen, die minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om regionale thema’s, 
dit zijn: 

▪ kwetsbare personen 
▪ informatiegestuurd werken 
▪ zorg en veiligheid 

 
6.3       Lokale prioriteiten 2022 
Doelstelling 

• Een daling van het aantal jeugdoverlast meldingen ten opzichte van 2021 (411 incidenten). 

• Voorkomen dat jeugdoverlast verergert. 
 
Wat gaan wij in 2022 doen? 
Jeugdoverlast 
Jeugdoverlast heeft invloed op de leefbaarheid en de veiligheid. De regie op de aanpak van jeugdoverlast ligt bij de beleidsmedewerker Sociaal 
Maatschappelijk. Vanuit dit team wordt de inzet van jeugd- en jongerenwerk en het straathoekwerk (IrisZorg) bepaald. Ook heeft dit team de regie in de 
aanpak van jeugdoverlast meldingen en het opstellen van beleid inzake de preventie van de drank- en drugsgebruik onder die groep. We nemen deel 
aan het maandelijks overleg (actie: teams IVR en Toezicht en Handhaving) om jeugdoverlast, die meer is dan een enkel op zichzelf staande melding, 
met elkaar te delen en aan te pakken. Wanneer er criminele jeugd in beeld komt, ligt de regie bij team IVR, om samen met het OM en de politie een 
persoonsgerichte en/of plangerichte aanpak op te stellen. Hierbij gaan wij onder meer verkennen of, naast de reeds bestaande strafrechtelijke aanpak, 
we een bestuursrechtelijke maatregel op kunnen leggen aan structurele overlastgevers. Dit kan al op basis van wet- en regelgeving, maar dit moet ook 
transparant worden richting onze inwoners door het opstellen van beleidsregels (actie: team IVR).  
 
Cyberkoffer 
Dit jaar willen we door de aanschaf van twee cyberkoffers jongeren via een escape(room) ervaring bewust maken van hun online gedrag. De Cyber24. 
De game bestaat uit verschillende korte verhaallijnen van elk één lesuur over onder meer ID-fraude, online aankopen en pesten. Iedere game sluiten we 
af met een nagesprek en een quiz. De koffers zijn te gebruiken op scholen, via politie en/of jongerenwerk.   
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Hoofdstuk 7: Fysieke veiligheid 
 
7.1  Algemeen 
In 2010 is de Wet veiligheidsregio’s in werking getreden, waarmee in Nederland 25 veiligheidsregio’s zijn gevormd. In deze wet is opgenomen dat het 
college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing en geneeskundige 
hulpverlening. De gemeente West Betuwe behoort tot de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De VRGZ stelt elke vier 
jaar een regionaal risicoprofiel, regionaal beleidsplan en regionaal crisisplan vast. In deze plannen staat welke risico’s de regio en de gemeenten 
loopt/lopen, wat de waarschijnlijkheid is dat dit risico zich voordoet, wat de impact is en hoe daarop voor te bereiden. De ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie is voorzien in een structuur waarbij de functionarissen, die een rol hebben tijdens de rampenbestrijding en crisisbeheersing, hard of kans 
piket draaien en daarmee 24/7 inzetbaar zijn.  
 
7.2 Regionale prioriteiten  
Naast ondergenoemde lokale prioriteiten benoemen we een aantal onderwerpen, die minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om regionale thema’s, 
dit zijn: 

• informatiegestuurd werken (veiligheidsinformatieknooppunt) 

• evenementen 

• samenwerking tussen partners 

• toekomstbestendige Bevolkingszorg (project 

• overgang naar meldkamer Oost-Nederland 

• energietransitie 

• extreem weer  

• cybersecurity 
 
7.3      Lokale prioriteiten 2022 
7.3.1 Rampenbestrijding en crisisbeheersing (preparatie en repressie) 
Doelstelling 

• De eerste doelstelling voor het thema rampenbestrijding en crisisbeheersing is dat de gemeentelijke organisatie te allen tijde goed voorbereid 
is op een ramp, crisis en calamiteit in het kader van de openbare orde en veiligheid. Denk hierbij aan het aantal crisisfunctionarissen 
(capaciteit) en aan hun bekwaamheid door middel van opleiden, trainen en oefenen. 

• De tweede doelstelling is om waar dat nodig is een optimale prestatie te leveren in het bestrijden en beheersen van rampen en crises, op basis 
van kennis en kunde van het vakgebied en goede gestructureerde samenwerking met interne en externe partners. 
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Wat gaan wij in 2022 doen?  
Corona 
In het kader van de coronacrisis is het in 2022 van belang dat we de landelijke maatregelen in het kader van de virusbestrijding lokaal blijvend uitvoeren, 
handhaven (eventueel middels extra professionalisering) en hierover communiceren. Daarnaast is het belangrijk dat we het lokale en regionale beeld 
goed terugkoppelen wordt aan de Rijksoverheid/Kabinet en aan de hand van dit beeld in o.a. het Veiligheidsberaad mede te adviseren over 
vervolgstappen als het gaat om het aanscherpen, uitvoeren dan wel afschalen van de landelijke maatregelen (actie: team IVR). 
 
Opleiden / oefenen ambtelijke en bestuurlijke organisatie 
Een aantal medewerkers van de gemeente heeft een (piket)functie binnen de crisisorganisatie. Zij worden opgeroepen bij calamiteiten. Om goed 
voorbereid te zijn, nemen zij deel en dragen zij bij aan het jaarlijkse oefen- en trainingsprogramma (OTO). Daarnaast kijken we naar behoeften voor 
extra trainingsmomenten en leveren we maatwerk. 
 
Actualisering planvorming 
Vanuit het regionale overlegplatform voor ambtenaren crisisbeheersing werken we in een werkgroep aan het actualiseren van de regionale 
planvorming. Hierbij houden we rekening met het project toekomstbestendige Bevolkingszorg. In dit project onderzoeken we hoe de kolom 
Bevolkingszorg in de toekomst optimaal kan blijven presteren, met een hoge mate van flexibiliteit, capaciteit en bekwaamheid van de crisisorganisatie. 
Op basis van de ontwikkelingen en uitkomsten van dat project, vormen en actualiseren we samen met de VRGZ de benodigde plannen. 
 
7.3.2 Proactie en preventie 
Doelstelling 

• Naast de voorbereiding op een ramp, crisis en/of calamiteit en de inzet gedurende de coronacrisis is het voor de gemeente belangrijk zicht te 
houden op en waar nodig sturing te geven aan de taakuitvoering van de VRGZ en daarbinnen de brandweerorganisatie. De gemeente heeft 
veelal een adviserende rol bij betreffende activiteiten en neemt deel aan bepaalde projecten, zoals project VLAM in 2021 (project van de 
brandweer om vrijwilligers te vinden, binden en boeien).  

• Ook op lokaal gebied zetten we in op het verbeteren van de fysieke veiligheid, in de breedste zin van het woord. Dit gebeurt zoveel mogelijk 
integraal. 

 
Wat gaan wij in 2022 doen?  
AED-netwerk 
Vanuit team veiligheid leveren we een bijdrage aan het verbeteren en verder professionaliseren van het AED-netwerk in de gemeente. Dit gebeurt in 
samenwerking met maatschappelijke ontwikkeling en de gebiedsmakelaars. De voornaamste drijfveer is de compensatie van de aanrijdtijden van de 
ambulances, gezien de geografische uitdagingen van zowel de gemeente als de regio. Denk hierbij aan de rivieren en de uitgestrektheid van de 
gemeente, met haar landelijke karakter en grote hoeveelheid kleinere kernen. Hierdoor zijn AED’s onmisbaar om levens te kunnen redden. 
 
 



   
 
 

 
17 

 

Hoofdstuk 8: Integriteit en veiligheid 
8.1  Algemeen 
Inwoners dienen zich voor veel aangelegenheden tot de overheid te wenden. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur en aan 
degenen die daarin functioneren. De bijzondere kenmerken van de overheidstaken, zoals de besteding van publieke middelen en een monopoliepositie 
op vele terreinen, vereisen van de overheid een extra hoog integriteitsniveau.  
 
 
8.2  Regionale prioriteiten  
Naast ondergenoemde lokale prioriteiten benoemen we een aantal onderwerpen, die minder uitgediept worden. Het gaat hierbij om regionale thema’s, 
dit zijn: 

▪ ondermijning (ook benoemd op niveau van de politie-eenheid Oost-Nederland) 
▪ cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 
▪ informatiegestuurd werken 

 
8.3       Lokale prioriteiten 2022 
Doelstelling 

• Een grotere bewustwording van het thema ondermijning en het kunnen signaleren van diverse verschijningsvormen, denk bijvoorbeeld aan 
drugs- of mensenhandel. 

• Het creëren van een weerbare en integere gemeentelijke organisatie. 

• Het vergroten van burgerparticipatie. 

• Expertise opbouwen op de themagerichte aanpak van ondermijning. 

• Informatiegestuurd aanpak van ondermijning. 
 
Wat gaan wij in 2022 doen?  
Project Veilig Buitengebied 
Binnen het project “Veilig Buitengebied” zetten we in het tweede kwartaal in (actie: team IVR) op een betere informatiepositie, een groter 
handelingsperspectief en een duurzame samenwerking met de partners voor de aanpak van buitengebieden. Dit moet aan de repressieve kant leiden 
tot meer signalen en een betere inzet van toezicht en handhaving. En aan de preventieve kant tot een vergrote weerbaarheid van de agrarische sector. 
 
Weerbaarheidsscan 
Voortdurende aandacht voor een weerbare en integere gemeentelijke organisatie is belangrijk. Dit betekent blijvend inzetten en aanscherpen van 
mogelijke kwetsbare processen in de organisatie. Dus kijken we (actie: team IVR) naar processen waarbij sprake is van:  

• klantcontacten (inwoners, ondernemers, organisaties etc.) Hierbij moet voldoende tijd zijn voor screening en voldoende gelegenheid voor een 
collegiale toets; 

• processen waarbij we diensten vanuit de gemeente leveren of producten verstrekken (vergunning, document, uitkering etc.); 
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• processen waarbij geld van de gemeente naar een andere partij gaat (bijvoorbeeld in de vorm van een subsidie of een aankoop); 

• een overeenkomst waarbij de gemeente als privaatrechtelijke partij optreedt. Wij gebruiken daarvoor dezelfde richtlijnen die ons ter beschikking 
staan in de Wet Bibob om zeker te zijn dat we met integere partijen zakendoen; 

• een publiekelijk contactmoment of een samenwerking die we aangaan met een persoon/ondernemer/ organisatie door de gemeente of 
bestuurders. 

 
Door deze processen in beeld te brengen en handelingskaders mee te geven wordt de gemeentelijke organisatie zoveel als mogelijk beschermt tegen 
criminele inmenging. 
 
Aanpassing van de beleidsregels Wet bibob 
Het gemeentelijke toetsingskader van de Wet bibob staat in de beleidsregel, die op 23 november 2021 is vastgesteld. Ontwikkelingen in wetgeving, 
jurisprudentie en in de maatschappij maken dat we deze beleidsregel dit jaar naar alle waarschijnlijkheid moeten aanpassen (actie: afdeling IVR).  
 
Cyberveiligheid 
Samen (actie: afdeling IVR) met de Hogeschool Saxion bundelen we de slagkracht in de zoektocht naar effectieve, preventieve aanpakken van 
cybercrime. Het doel hiervan is het ontwikkelen van effectieve interventies voor met name de jongeren op het gebied van sextortion, waarmee we als 
gemeente handvatten krijgen om op lokaal niveau de cyberweerbaarheid onder deze doelgroep te vergroten. Ook dit jaar komt er weer een week van de 
digitale veiligheid. 
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Hoofdstuk 9: Overige projecten en activiteiten  
 
Er zijn nog andere lopende projecten die bijdragen aan het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente West Betuwe. Deze geven we 
hieronder beknopt weer. 
 

▪ 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 namen in 2021 
(beeld t/m derde kwartaal 2021) 6.294 inwoners actief deel aan Burgernet, dat is circa 13,9%. 
 

▪ Zorg en Veiligheid 
Het versterken van vroege signalering, preventie en het ontwikkelen van een goed werkende systematiek voor de aanpak en ondersteuning van mensen 
die grip op hun leven (dreigen te) verliezen, borgen we door het organiseren van een gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Zorg en Veiligheid. Maar 
ook door bij individuele casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid vroegtijdig passende maatregelen te nemen, op basis van een gezamenlijke 
aanpak, rekening houdend met de belangen van het individu, de omgeving en de samenleving. Dit doen we in een maandelijks overleg, waarin we de 
lokale casuïstiek met alleen de betrokken partners (actie: afdeling IVR) bespreken. Zwaardere casuïstiek schalen we op naar het ZVH. Dit is er voor 
complexe problematiek, die in de aanpak een combinatie van strafrecht en zorg vergt. Vanuit die benadering is in 2013 een Top-X2 ingericht. Aangezien 
de werkelijkheid vaak weerbarstig is en dat er complexe problematiek in soorten en maten hebben, waarbij het effectiever is om doelgroepen af te 
bakenen om zo gerichter te kunnen werken aan de oplossing van de problemen. Daarom zijn er in het ZVH de volgende overleggen:  

- top-X aanpak 
- radicaliseringsaanpak  
- jeugdgroepenaanpak  
- Multi Disciplinaire Aanpak (MDA++) aanpak 
- jeugdbeschermingstafel 
- nazorg van ex-gedetineerden (uit de top150) 
 

▪ 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. 
 

▪ Buurtbemiddeling 
Buurtbemiddeling Elk Welzijn 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 

 
2 Bij een Top-X casus is er sprake van problematiek op 3 of meer leefgebieden, waarbij een justitiële maatregel nodig is om tot een succesvolle aanpak te komen. 
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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.  
 

• Veilige Publieke Taak 
Fysiek geweld, intimidatie, bedreiging, een scheldpartij, al dan niet online: bestuurders en ambtenaren krijgen in hun werk regelmatig met agressie te 
maken. Onze mensen moeten hun werk veilig kunnen verrichten in het kader van Veilige Publieke Taak. In 2022 stellen we een Protocol Veilige Publieke 
Taak voor bestuurders op. Voor medewerkers is inmiddels een Agressieprotocol vastgesteld. In beide protocollen staat wat we onder agressie verstaan 
en wie wat doet bij tijdens en na een incident. In 2022 implementeren we beide protocollen. Dit betekent onder andere dat we trainingen aan zullen 
bieden aan ambtenaren en bestuurders. 
 

▪ Sociale veiligheid MerwedeLingelijn (MLL) 
Op 30 mei 2018 is een overeenkomst gesloten voor de sociale veiligheid aan de MerwedeLingelijn (MLL). De overeenkomst omvat gezamenlijke 
doelstellingen, samenwerkingsafspraken en maatregelen. Eén van de ondersteunende maatregelen ter verbetering van de sociale en objectieve 
veiligheid is cameratoezicht. Daarbij zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor het installeren en beheren van de camera's en wordt het uitlezen van 
de camera's uitgevoerd door de Camera Uitlees Ruimte (CUR). Onze gemeente heeft meerdere camera's aangesloten op de CUR te Gorinchem. Dit jaar 
gaan we herzien of het uitkijken hiervan nog wel op de juiste juridische grondslag plaatsvindt en welke alternatieven er zijn.  
 

▪ Gebiedsgericht werken  
De boa-capaciteit is in 2022 uitgebreid naar vijf medewerkers en een handhavingsjurist, die (bestuursrechtelijk) opvolging kan gaan geven aan de 
bevindingen van de boa’s of overtredingen uit de Apv. Verder gaan de boa’s dit jaar gebiedsgerichter werken (iedere boa wordt verantwoordelijk voor 
een van de vijf gebieden) en intensiveren we de samenwerking met de wijkagenten  (actie: team Toezicht en Handhaving).  
 

▪ Discriminatie/racisme 
De vrijheid om te kunnen zijn wie je bent, wat je sekse, afkomst, geloofsovertuiging, leeftijd of seksuele voorkeur ook is. Helaas is verdraagzaamheid 
rond deze onderwerpen niet altijd vanzelfsprekend. Discriminatie is een ingewikkeld probleem met negatieve gevolgen voor de hele samenleving. Het 
bestrijden ervan vraagt om samenwerking op alle fronten. Discriminatieoost.nl is het meldpunt van Vizier. Vizier voert de Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen (Wga) uit voor 53 gemeenten in Oost-Nederland. De wet bepaalt dat gemeenten een onafhankelijke en laagdrempelige 
voorziening moeten inrichten waar inwoners discriminatie en discriminatoir pesten kunnen melden. Zowel inwoners als professionals kunnen bij Vizier 
terecht voor bijstand en advies bij discriminatie. 
 

• Digitaal Opkopers Register (DOR)  
Er is een aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopers Register (DOR) genomen met het oog op het tegengaan van heling. Dit vraagt om periodieke controle 
(actie: team Toezicht en Handhaving). 
 

• Arbeidsuitbuiting  
In West Betuwe werken circa 4.500 arbeidsmigranten, van wie er ongeveer 1.500 in deze gemeente wonen. Een van de beleidsdoelen in het beleid 
Huisvesting Arbeidsmigranten (vastgesteld in de gemeenteraad van 26 mei 2021) is leefbare, passende, veilige en hygiënische huisvesting bieden.  
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Op het moment dat het onmenselijk wordt, kan sprake zijn van arbeidsuitbuiting. Hierbij moeten mensen onder dwang en/of zeer slechte 
omstandigheden en arbeidsvoorwaarden werk verrichten. Wanneer zich dit in onze gemeente voordoet, kan het intergemeentelijk projectbureau (IGP) 
of de omgevingsdienst (reguliere handhaving) dit onderzoeken. Waar mogelijk pakken we dit integraal (actie: team IVR) op. Om meer zicht te krijgen op 
de omvang en omstandigheden voeren we in 2022 een nachtregister in (actie: team Toezicht en Handhaving).  
 

• Maand van de Veiligheid  
Ook dit jaar willen wij in de maand oktober extra aandacht besteden aan het thema veiligheid (actie: team Veiligheid). Door te informeren wat de 
gemeente en hulpdiensten doen, maar ook door inwoners meer bewust te maken wat zij zelf kunnen doen. 
 

• Omgevingswet  
De invoering van de nieuwe Omgevingswet vraagt mogelijk om aanpassingen binnen bepaalde processen (actie: team Veiligheid). 
 

• Audit Wet politiegegevens 
Voor het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten heeft de Europese Unie (EU) een aparte 
Richtlijn opgesteld die gelijktijdig met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is geworden.  
De Richtlijn verplicht de lidstaten de privacyregels voor opsporing en vervolging van strafbare feiten op te nemen in nationale wetgeving en dat is in 
Nederland gebeurd in de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële gegevens. Sinds de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet Politiegegevens in 
2019 dient de gemeente (als werkgever) jaarlijks een audit te laten uitvoeren op het verwerken van politiegegevens. In 2022 voeren we de audit uit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 

 
22 

 

Hoofdstuk 10: Communicatie 
Communicatie is belangrijk. Communicatie over veiligheid en leefbaarheid is impliciet ook communiceren over onveiligheid. Het is van belang goed te 
bepalen wat de kernboodschap is en wanneer, aan wie en op welke wijze we (actie: alle Teams) dit communiceren.  
 
Communicatie is een middel om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Daarnaast heeft communicatie als doel het 
ondersteunen en waar mogelijk versterken van de aanpak en uitvoering in West Betuwe. De communicatiestrategie voor 2022 bestaat uit drie pijlers:  
 

• Communiceren over maatregelen en resultaten (door middel van een tweejaarlijkse infographic). 

• Stimuleren van zelfredzaamheid en actief burgerschap. 

• Interactief en persoonlijk communiceren.  
 
Communiceren over maatregelen en resultaten  
Het spanningsveld is om mensen enerzijds niet te overvoeden met informatie over leefbaarheid en/of (on)veiligheid, maar anderzijds wel transparant te 
zijn. Inwoners kunnen zich ook onveiliger voelen wanneer zij voortdurend informatie ontvangen. Daarom is een zorgvuldige afweging nodig van 
middelen en intensiteit van de communicatie. 
 
Stimuleren van zelfredzaamheid en actief burgerschap 
 
Interactief en persoonlijk communiceren 
Alleen informeren via de gemeentelijke kanalen is niet voldoende. Er is behoefte om bepaalde onderwerpen samen met de samenleving op te pakken. 
Om draagvlak te creëren en om een verandering van gedrag op gang te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de vernielingen en brandstichtingen voor en 
tijdens de jaarwisseling. Of aan een gesprek wie verantwoordelijk is voor het opruimen van (vuur)werkafval na de jaarwisseling. Andere thema’s lenen 
zich ook voor interactief en persoonlijke gesprekken om de zelfredzaamheid te vergroten, bijvoorbeeld bij een ramp of brand. Of bij een acute situatie 
waar een buurtgenoot een hartstilstand heeft.  
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Hoofdstuk 11: Financiën  
Uitvoering van dit programma kan alleen effectief zijn wanneer we dit actief bijhouden. Voor alle maatregelen geldt dat realisatie afhangt van de 
beschikbaarheid van middelen en capaciteit. Vooralsnog worden alle maatregelen, zoals beschreven in dit Integraal Uitvoeringsprogramma Veiligheid 
2022, bekostigd uit de reguliere budgetten binnen de begroting.  
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Bijlage 1: Aanrijtijden ambulance 
In tabel 1 staan de prestatiecijfers van de ambulance in onze gemeente.  
 

Wat betreft de prestatiecijfers in de gemeente West Betuwe geldt dat met de A1-ritten in 2021 een prestatie wordt behaald van 82.2% met een totaal  
aantal A1-ritten van 1.463. Er is in 2021 een groei van A1 ritten geweest t.o.v. 2020 van 429 ritten. De A2-prestatie is 95,8% met een totaal aantal A2-
ritten van 865. Er is in 2021 een groei van A2 ritten geweest t.o.v. 2020 van 262 ritten. In de tabel onderaan vindt u de uitsplitsing van de cijfers op 
kernniveau.  
 
Ten aanzien van interpretatie van bovenstaande cijfers moeten twee kanttekeningen gemaakt worden. De bovenstaande cijfers worden beïnvloed door 
de coronapandemie. Aanrijtijden duren langer, als gevolg van de omkleedmomenten in de persoonlijke beschermingsmiddelen door 
ambulancemedewerkers. Ook de gemiddelde totale duur van de zorgverleningen steeg tijdens de pandemiegolven. Hierdoor zijn ambulances langer 
niet inzetbaar; de beschikbare capaciteit nam dus af.  
 
Dagelijks komt er zowel in de dag- als de avonduren een Rapid Responder naar het westelijk deel van de AZGZ (Ambulancezorg Gelderland-Zuid) regio 
om daar mede de prestatie op peil te houden en/of te verbeteren. Dit onder andere vanwege de ontstane toename van ritten in combinatie met de 
gevolgen van de COVID pandemie op de ambulance hulpverlening. Daarnaast is er per medio december 2021 afgesproken binnen AZGZ dat er op 
maandag tot en met vrijdag een middencomplexe ambulance vanuit Nijmegen naar het westelijke gedeelte van de regio gaat om daar mede het B 
vervoer te verzorgen. Hierdoor is de ALS (Advanced Life Support, voor spoedritten) ambulance meer beschikbaar voor het spoed vervoer in die regio. 
Deze twee acties zullen ook effect hebben op de prestatiecijfers in de gemeente West Betuwe 
 
Daarnaast zijn er kernen die aangereden moeten worden door buurregio’s. De Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid (AZHZ) moet volgens het RIVM 
model in Spijk, Vuren, Heukelum en Herwijnen de ambulancezorg uitvoeren. AZGZ en AZHZ maken momenteel werkafspraken en procedures om 
dienstverlening in deze kernen te verbeteren. In Spijk en Vuren gaat AZHZ steeds meer rijden. Heukelum en Herwijnen zijn sneller aan te rijden vanuit de 
posten van AZGZ en daarom blijft AZGZ de primaire ambulancedienst. Optimale ambulancezorg in deze kernen blijft onderwerp van gesprek in 
overleggen tussen AZHZ en AZGZ. 
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