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Voorwoord
Veiligheid heeft in de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg een prominente plek gekregen
in het coalitieakkoord en het raadsprogramma 2018 -2022. Wij streven naar gemeenten waar
onze inwoners, ondernemers en bezoekers veilig kunnen wonen, werke n en genieten. Hoe we
dit willen bereiken staat in het Integraal Veiligheidsbeleid 2019 -2022.
De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg werken nauw samen op het gebied van integrale
veiligheid. In dit beleidsplan zijn de prioriteiten voor beide gemeenten benoemd. Het beleid is
kort weergegeven in de factsheet. De couleur lokale zullen we jaarlijks, vanaf 2020,
verwoorden in een focusblad per gemeente. Jaarlijks wordt dit focusblad rond de jaarwisseling
met de gemeenteraden gedeeld. Hiermee kunnen we ook inspelen op de trends en (lokale)
ontwikkelingen. Het beleid is daarmee geen statisch geheel maar een groeidocument.
We houden de ingezette koers van de afgelopen jaren vast. Er is gebleken dat dit resultaat
heeft opgeleverd. Het aantal woninginbraken is de afgelopen jaren afgenomen. Burgemeester
De Kok: “De goede resultaten van de afgelopen jaren moeten we niet loslaten. Dat is ook de
reden dat we High Impact Crimes, waar woninginbraken onder vallen, geprioriteerd hebben. Dit
zijn vormen van criminaliteit die grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel van onze
inwoners.”
Om de sociale veiligheid nog verder te verhogen willen we de samenwerking tussen het zorgen veiligheidsdomein verbeteren. Er moet een balans zijn tussen preventie, zorg en repressie.
Per situatie wordt maatwerk geleverd. Datzelfde geldt voor jeugd en veiligheid. We hebben
zicht op de problemen van individuele jongeren en jeugdgroepen en verliezen de belangen van
de omgeving niet uit het oog.
De komende vier jaar willen we de maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid
vergroten en ondermijnende structuren verstoren. Burgemeester Luteijn: “We moeten als één
overheid optreden tegen ondermijning. Door de krachten te bundelen kunnen we een stevig
signaal afgeven om de verwevenheid tussen boven- en onderwereld tegen te gaan en te
voorkomen”.
Het voorliggende beleid sluit aan bij de doelstellingen van lokale en regionale
samenwerkingspartners. Samen met hen gaan we zorgen voor een daadkrachtige integrale
aanpak van veiligheidsvraagstukken.

G.L.C.M. de Kok

Burgemeester gemeente Drimmelen

J.J Luteijn

Burgemeester gemeente Geertruidenberg
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1
Inleiding
Het is gebruikelijk dat gemeenten om de vier jaar nieuw veiligheidsbeleid vaststellen. De
gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg liepen qua veiligheidsbeleid niet synchroon met
de beleidscyclus van de politie-eenheid Zeeland- West- Brabant en de overige Dongemond
gemeenten. Om die reden zijn de jaren 2017 en 2018 overbrugd op basis van de ‘oude’
kadernota integrale veiligheidsbeleid 2013-2016.
Nieuw jasje
De vorige kadernota integrale veiligheid omvatte veel pagina’s tekst waardoor de
leesbaarheid en de duidelijkheid te wensen overliet. Verder verscheen er jaarlijks een
uitvoeringsplan. De gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg gaan mee in de trend van
onze veiligheidspartners om korte en overzichtelijke beleidsdocumenten op te stellen.
.
We gaan werken met een factsheet waarin de vier belangrijkste thema’s voor de komende
vier jaar op hoofdlijnen zijn benoemd. Deze vier thema’s zijn Jeugd en Veiligheid, High
Impact Crimes, Ondermijning en Zorg en Veiligheid.
Bij deze factsheet is een toelichting geschreven waarin kort staat beschreven wat de
doelen zijn en hoe en met wie wij die gaan halen. Bij de thema’s zijn beleidsindicatoren
benoemd.
Jaarlijks wordt er een focusblad opgesteld waarin de prioriteiten en overige
aandachtspunten voor dat jaar worden beschreven en geactualiseerd.
De vier hoofdthema’s zijn leidend, echter het beleid moet ook voldoende flexibiliteit bieden
om in te kunnen spelen op de actualiteit. Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal, door middel
van een evaluatie, verantwoording afgelegd over de uitvoering van de werkzaamheden.
Daarnaast kan er sprake zijn van bijsturing van het kader en wordt het focusblad
geactualiseerd.
Voor alle prioriteiten en aandachtspunten geldt dat de gemeenten samenwerking zoeken
met haar ketenpartners. Afhankelijk van de prioriteit of het aandachtpunt worden
ketenpartners betrokken. Uiteraard wordt gestreefd naar een integrale aanpak.
Bij de totstandkoming van de nieuwe kadernota integrale veiligheid 2019 -2022 is rekening
gehouden met onder andere:
 Het coalitieakkoord van de gemeente Drimmelen;
 Het raadsprogramma van de gemeente Geertruidenberg;
 Veiligheidsanalyses gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg ;
 De uitkomsten van het rekenkameronderzoek toezicht en handhaving gemeenten
Drimmelen en Geertruidenberg;
 Evaluatie integraal veiligheidsbeleid 2018;
 Het regionaal beleidsplan politie Zeeland-West-Brabant 2019-2022;
 Versterkings- en versnellingsplan 2019-2021 RIEC/Taskforce Brabant-Zeeland;
 Factsheet team driehoeksoverleg Dongemond;
 De veiligheidsprogramma’s van de gemeenten Breda, Dongen, Gilze en Rijen, Loon op
Zand en Waalwijk.
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Jeugd en Veiligheid

a. Wat willen wij bereiken?
De jeugd heeft de toekomst en groeit in beide gemeenten op in een veilige omgeving.
Jongeren ontwikkelen zich en nemen actief deel aan de maatschappij. Samen met onze
partners moeten wij ervoor zorgen dat inbreuk op de veiligheid geminimaliseerd wordt.
Preventie als het kan, repressie als het moet. Er is geen sprake van criminele
jeugdgroepen in beide gemeenten.
b. De resultaten willen we meetbaar maken aan de hand van de volgende indicatoren:
 Het GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) gezondheidsprofiel v.w.b.:
- Alcoholgebruik;
- Pesten;
- Drugsgebruik;
- Roken;
 Het aantal jeugdgroepen;
 Jeugdoverlast meldingen van de politie;
c. Hoe gaan wij dat bereiken?
Overlast gevende jeugd(groepen):
Jeugd in een groep kan het woon- en leefklimaat aantasten door het veroorzaken van
(geluids-) overlast, plegen van vernielingen, intimidatie en zelfs criminalitei t. In het jeugdof straathoekoverleg monitoren de gemeenten en haar partners de jeugdgroepen. Deze
worden gecategoriseerd en bijgehouden. Gemeenten zijn nog in afwachting van de
landelijke invoering van de groepsscan die de huidige zogenaamde Beke-methodiek
vervangt. Gezamenlijk wordt een aanpak gemaakt om een einde te maken aan een
overlastsituatie en deze terug te brengen naar een aanvaardbare situatie. De buitenruim te
is immers ook van de jeugd. Daarnaast is er aandacht voor de zorg van kwetsbare
jongeren.
Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren verminderen:
Vanuit het gezondheidsbeleid is er veel aandacht voor preventie. De medewerker
Veiligheid sluit aan bij overleggen die tot doel hebben het gebruik van alcohol en drugs
onder jongeren te voorkomen, terug te dringen dan wel aan te pakken. Het wettelijk
verplichte preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs of het verslavingsbeleid is
hierbij leidend. Naast diverse preventieprojecten in samenwerking met scholen, GGD en
Novadic-Kentron is het ook van belang om vroeg-signalering op straat te doen. Dit gebeurt
door onder andere de wijkagent, de jongerenwerker, de preventiewerker van NovadicKentron en de gemeentelijke BOA’s. De signalen komen, voor een verdere aanpak, weer
terug in het eerder genoemde jeugd- of straathoekoverleg. Vroeg-signalering geldt niet
alleen voor alcohol- en drugsgebruik maar ook voor andere vormen van verslaving zoals
roken, gokken en gamen.
Toezicht Drank- en Horecawet:
De gemeenten blijven Drank- en Horecawet controles uitvoeren. De prioriteit ligt daarbij
vooral op de verstrekking van alcohol aan 18-minners. Daarnaast wordt aangesloten bij de
NIX18 campagnes.
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High Impact Crimes (HIC)

a. Wat willen wij bereiken?
Verhogen van het veiligheidsgevoel t.o.v. WSJG 2017
Daling van het aantal woninginbraken met 5% t.o.v. 2018.
Geen overvallen en straatroven, geen babbeltrucs.
Daling van de voertuigcriminaliteit met 5% t.o.v. 2018
b. De resultaten willen we meetbaar maken aan de hand van de volgende indicatoren:
 WOS-cijfers van de politie (Woninginbraak, Overval, Straatroof);
 Aantal preventieve Burgernet berichten.
c. Hoe gaan wij dat bereiken?
De afgelopen jaren was de aanpak van zogenaamde WOS-feiten regionaal maar ook lokaal
één van de belangrijkste prioriteiten. Zeker ook voor de gemeenten Drimmelen en
Geertruidenberg die in het kader van mobiel banditisme aantrekkelijk liggen tussen de
snelwegen A16, A27 en A59. De aandacht voor dit thema heeft de afgelopen jaren geleid
tot een aanzienlijke daling van het aantal inbraken en overvallen. In het nieuwe Regionaal
Beleidsplan van de Politie Zeeland-West-Brabant 2019-2022 krijgt dit thema geen extra
aandacht meer. Ditzelfde geldt voor voertuigcriminaliteit en babbeltrucs.
De opkomst van nieuwe vormen van criminaliteit vraagt om het maken van keuzes. De
gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg zijn van mening, gezien de grote impact die
deze traditionele vorm van zichtbare criminaliteit heeft op het veiligheidsgevoel van
inwoners, om blijvend prioriteit te geven aan de thema’s WOS, babbeltrucs en
voertuigcriminaliteit.
4

Ondermijning

a. Wat willen wij bereiken?
Als één overheid integraal en effectief verstoren van het crimineel ondernemingsklimaat en
het vergroten van de weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit. De overheid treedt
op en staat voor een veilige en eerlijke leefomgeving voor iedereen. Gemeenten zijn geen
opsporingsinstantie maar hebben een belangrijke rol in het voorkomen van misbruik van
(lokale) wet- en regelgeving.
b.




De resultaten willen we meetbaar maken aan de hand van de volgende indicatoren:
Het aantal en soort integrale controles waaraan deelgenomen is;
Het aantal waarschuwingen en sluitingen van drugspanden (Wet Damocles)
Het aantal keer dat het bestuurlijke instrumentarium zoals de Wet BiBOB is
toegepast;
 Het aantal interne en externe awareness bijeenkomsten;
 Het aantal preventieve acties/maatregelen/activiteiten (bijvoorbeeld
stopgesprekken);
 Het aantal aangedragen RIEC-/integrale casussen

c. Hoe gaan wij dat bereiken?
Verstoren van criminele industrie:
Overal in Brabant heeft ondermijning de hoogste prioriteit. Provincies en gemeenten
krijgen een steeds grotere rol en taak in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Van
ondermijning is sprake als het gaat om illegale activiteiten die bijna niet uit te voeren zijn
zonder gebruik te maken van legale diensten vanuit de bovenwereld zoals transport,
opslag, financiën, vergunningen en huisvesting. Deze vorm van criminaliteit bestrijden door
alleen de inzet van het strafrecht is eenzijdig, weinig effectief en is een langdurig traject.
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Uitbannen en oplossen van deze vorm van criminaliteit is een utopie. Wel werken we
samen om deze criminele industrie op een effectieve en integrale wijze te verstoren. Dit
kan bereikt worden door de inzet van bestuurlijke instrumenten en doorontwikkeling van
het beleid waardoor het minder lucratief wordt om ondermijnende activiteiten te
ondernemen.
Informatiepositie versterken:
Om te komen tot een effectieve aanpak is het voor gemeenten van belang om de
informatiepositie te verbeteren en te versterken. Dit kan door slim met informatie om te
gaan binnen de grenzen van de privacywetgeving. Ook kunnen er analyses en
trendonderzoeken uitgevoerd worden op de criminele/ondermijnende fenomenen in
samenwerking met veiligheidspartners zoals het RIEC en de politie. Wij richten ons daarbij
vooral op fraude/witwassen, productie en handel in drugs, mensenhandel/arbeidsuitbuiting,
criminele motorclubs, industrieterreinen, het buitengebied en jachthavens.
Samenwerking op een niveau dat past bij de problematiek:
Met samenwerking op het niveau dat past bij de problematiek wordt een stapsgewijze
aanpak bedoeld. Dat wil zeggen: eerst lokaal aanpakken en als dat niet afdoende is,
districtelijk of regionaal aanpakken.
Op districtelijk niveau (de Baronie) wordt actief samengewerkt in het Districtelijk Informatie
Plein (DIP). Qua toezicht en handhaving op onder andere ondermijningsthema’s is sprake
van samenwerking in het Baronie Interventie Team (BIT).
Door het uitvoeren van districtelijk, maar ook lokaal toezicht, worden de zogenaamde
‘blinde vlekken’ ingekleurd. Hierbij moet men denken aan het zicht krijgen op activiteiten op
industrieterreinen, jachthavens en in het buitengebied. Tijdens dit toezicht wordt ook
aandacht besteed aan het brengen van een preventieve boodschap. Inwoners en
ondernemers worden bewust gemaakt van ondermijnende criminaliteit en de gevolgen die
dat voor hen kan hebben. Daarnaast wordt de meldingsbereidheid vergroot.
Vergroten van de maatschappelijke, bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid en de
meldingsbereidheid:
Voor de bestuurlijke weerbaarheid is het van belang dat gemeenten alert zijn op signalen
van ondermijnende criminaliteit. Signalen van ondermijning moeten worden herkend,
geïnterpreteerd en gekoppeld aan de juiste informatie. Daarnaast gaan we ons inspannen
om de meldingsbereidheid te vergroten.
Voor ambtenaren, bestuurders en doelgroepen worden bijeenkomsten georganiseerd om
de bewustwording te vergroten en de integriteit te bevorderen. Ambtenaren die werken met
vertrouwelijke informatie worden extra gescreend. Verder is er aandacht voor een veilige
werkomgeving. Hierbij moet worden gedacht aan het programma Veilige Publieke Taak. Dit
programma heeft tot doel dat toezichthouders, hulpverleners en andere (politieke)
ambtsdragers in de publieke ruimte hun taak veilig uit kunnen voeren.
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Zorg- en Veiligheid

a. Wat willen wij bereiken?
Kwetsbare doelgroepen kunnen op een veilige wijze zoveel mogelijk zelfstandig wonen en
deelnemen aan de maatschappij. Overlastgevend en crimineel gedrag wordt voorkomen,
door tijdig zorg in te schakelen en waar nodig op te schalen naar repressieve maatregelen.
b. De resultaten willen we meetbaar maken aan de hand van de volgende indicatoren:
 Het aantal meldingen van personen met verward gedrag;
 Het aantal meldingen van huiselijk geweld/opgelegde huisverboden en meldingen
kindermishandeling;
 Het aantal casussen in het Maatschappelijke SteunSystemen-overleg en zaken in
het Zorg- en Veiligheidshuis;
 Het aantal teruggekeerde ex-gedetineerden;
 Het aantal meldingen Bestuurlijke Informatie Justitiabelen
 Het aantal discriminatie meldingen;
 Het aantal uitgevoerde Home safety checks.
c. Hoe gaan wij dat bereiken?
Kwetsbare personen, waaronder personen met verward gedrag, worden tijdig
gesignaleerd. Er wordt een optimale balans gecreëerd tussen preventie, zorg en repressie
door goede interne samenwerking op de domeinen veiligheid en zorg. Samen met externe
partners en de inwoners, wordt er een goed netwerk georganiseerd en onderhouden zodat
deze mensen de benodigde zorg ontvangen. Het effect hiervan is dat hinder, overlast,
criminaliteit en gevaar voor zichzelf of voor anderen afnemen en de leefbaarheid in de
gemeente vergroot wordt.
Het eerdergenoemde geldt ook voor de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling,
geweld in afhankelijkheidsrelaties en discriminatie. De implementatie van het de-escalatie
model en de invoering van de nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
per 1 januari 2020 maken hier deel van uit. Daarnaast moet een goede analyse worden
gemaakt van de cijfers over kwetsbare personen om een aanpak te kunnen maken.
Omdat mensen steeds langer thuis blijven wonen is het van belang dat de woning veilig is.
De gemeenten moeten hier de komende jaren aandacht aan besteden.
Verder heeft de gemeente de taak om de integratie van ex-gedetineerden te bevorderen
waarmee herhaling voorkomen kan worden.
De gemeente blijft alert om op een juiste wijze te kunnen handelen bij signalen van
radicalisering en polarisatie.
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Aandachtspunten

Naast de hiervoor genoemde hoofdthema’s zijn er een aantal zaken die elk jaar
terugkomen, in ontwikkeling zijn of die als een rode draad door alle thema’s lopen.
Hieronder zijn aantal onderwerpen opgesomd:
Jaarwisseling:
Elk jaar stellen de gemeenten een plan van aanpak op voor een goede voorbereiding op de
jaarwisseling. Het streven van de gemeenten is er op gericht om overlast en schade
veroorzaakt door vuurwerk tot een minimum te beperken. De aanpak van illegaal vuurwerk
en het instellen en evalueren van (vrijwillige) vuurwerkvrije zones wordt met de politie en
omliggende gemeenten verder vorm gegeven. Daarbij wordt gekeken waar we elkaar
kunnen aanvullen en ondersteunen.
Evenementen:
Er zijn veel evenementen in onze gemeenten. Deze zijn verschillend van aard en grootte.
Aan de ene kant dragen evenementen bij aan het gevoel van saamhorigheid en de
leefbaarheid van de woon- en leefomgeving. Aan de andere kant kunnen inwoners
evenementen als vervelend en overlastgevend ervaren. Voorkomen moet worden dat
negatieve effecten de overhand krijgen. Bovendien kan door de vele evenementen de druk
op de leefomgeving toenemen. Het is aan de gemeenten om hierin een evenwicht te
vinden. Voorop staat dat evenementen vooral veilig moeten zijn voor zowel bezoekers als
omwonenden/belanghebbenden. Dit vraagt om een eenduidige risicoanalyse en
afstemming tussen organisator, gemeenten en hulpdiensten. Daarnaast moet de gemeente
toezicht houden en indien nodig handhavend optreden om de openbare orde te
waarborgen.
Verkeersveiligheid:
Een goede samenwerking tussen het domein veiligheid en verkeer is belangrijk.
Handhaving van verkeersveiligheid houdt nauw verband met de inrichting van de openbare
weg.
Biesbosch:
Het Nationaal Park is van groot belang voor de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg
. De omvang van het gebied en het feit dat veel delen alleen via water te bereiken zijn
maakt dat de toezicht en handhaving in dit gebied moeilijk is. Hierdoor is het gebied
gevoelig om een vrijplaats te worden. Er zijn veel (toezicht- en handhavings-) partners
betrokken bij de Biesbosch. Het is daarom belangrijk het toezicht en de handhaving goed
te coördineren. Daarnaast is het van belang dat hulpdiensten snel in de Biesbosch ter
plaatse kunnen zijn. Dit vraagt om goede afstemming en training in de voorbereidende
fase. Voor onder andere de gemeenten, Provincie, Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, het
Parkschap en de Veiligheidsregio is dit een vast punt van aandacht.
Crisisbeheersing:
Gemeenten hebben in het kader van de crisisbeheersing wettelijke verplichtingen als het
gaat om bevolkingszorg. De maatschappelijke behoefte aan hulp en informatie verandert
steeds. Daarom wordt vanuit de kolom bevolkingszorg telkens kritisch gekeken naar de
maatschappelijke rol en de wijze waarop voldaan wordt aan de (vaak verschillende)
maatschappelijke vragen voor, tijdens en na calamiteiten met impact. Niet alleen de
onderlinge districtelijke/regionale samenwerking met andere gemeenten is hierbij van
belang. Ook crisispartners als de politie, brandweer, Geneeskundige
Hulpverleningsorganisatie in de Regio en defensie worden hierbij betrokken. Er wordt een
sterke basis gelegd voor het optreden tijdens een daadwerkelijke grootschalige calamiteit
door zowel mono- als multidisciplinair te oefenen en trainen.
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Aandachtspunten gemeenteraad
De gemeenteraad van Drimmelen heeft in de opiniërende raadsvergadering op 13 juni 2019
aandacht gevraagd voor de navolgende punten:
 Onderzoek de mogelijkheden met betrekking tot aansluiting bij de Waakzaamapp;
 Breng de dekking van de Alert Drimmelen app groepen in beeld;
 Ga in gesprek met sportverenigingen over ondermijning in relatie tot
sponsoren/weldoeners;
 Treedt in overleg met agrariërs over maatregelen die genomen kunnen worden in relatie
tot dreiging vanuit activistische milieu-/dieren organisaties;
 Treedt in overleg met de uitbater van het Poeleke over de veiligheid in de omgeving van
het station Lage Zwaluwe.
Aan de hiervoor genoemde zaken zal indien mogelijk zo spoedig mogelijk uitvoering worden
gegeven dan wel worden opgenomen in het jaaruitvoeringsprogramma/focusblad.
7

Trends en ontwikkelingen

Internetcriminaliteit/cybercrime:
Een groot deel van de criminaliteit vindt tegenwoordig plaats op het internet buiten het
zicht van de opsporings- en overheidsdiensten. Nieuwe digitale technologieën bieden
criminelen mogelijkheden om hun activiteiten af te schermen, maar biedt tegelijkertijd
mogelijkheden om ze aan te pakken. Deze vorm van (georganiseerde) criminaliteit zal naar
verwachting in de toekomst alleen maar groeien. Gemeenten moeten zich hierop
voorbereiden door het vergroten van kennis op dit gebied en door onderlinge
samenwerking.
Burgerparticipatie:
Het creëren van een veilige samenleving is niet alleen een taak van de overheid maar een
verantwoordelijkheid van ons allemaal. De burgers zijn hierbij hard nodig. Bij ieder
veiligheidsthema zal daarom bekeken worden welke rol de burger kan en mag spelen. Nu
worden zij al betrokken via onder andere social media, burgernetberichten, WhatsAppgroepen, burgerhulpverlening, vergroten van de meldingsbereidheid en invoering van de
omgevingswet. In de toekomst wordt de rol en het aandeel van de burger op het gebied
van veiligheid alleen maar groter.
Omgevingswet:
Eén van de twee hoofddoelen van de Omgevingswet is een veilige en gezonde
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Voor het veiligheidsdomein is in de
nieuwe Omgevingswet een belangrijke adviserende en toetsende rol weggelegd zowel op
het vlak van fysieke maar ook objectieve en subjectieve veiligheid. Binnen de uitvoering
van de omgevingswet zal het onderdeel veiligheid goed moeten worden geborgd.
Meer en slimmere samenwerking:
Op veel veiligheidsthema’s zal de komende jaren een slag worden gemaakt op het gebied
verkrijgen, gebruiken en uitwisselen van informatie. De samenwerking tussen de
BOA’s/gemeente en politie (wijkagenten) wordt onder andere versterkt door de komst van
C-2000 portofoons.
Social Media:
De komende jaren zal de rol en betekenis van social media groter worden. Omdat, zoals
eerdergenoemd, de rol en positie van de burger op het gebied van veiligheid steeds
belangrijker wordt zal social media in de communicatie naar de burger een steeds
prominentere plaats innemen. Het is aan de gemeenten om hierin mee te groeien.
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Daarnaast zien we ook steeds vaker de randverschijnselen van social media, zoals
bijvoorbeeld sexting. Sexting is een fenomeen waarbij beeldmateriaal ongewenst gemaakt
en/of verspreid is. Dit heeft een flinke impact en kan leiden tot ernstige psychische
problemen bij het slachtoffer. Sexting of sextortion kan ook leiden tot (maatschappelijke)
onrust. Wij willen inwoners bewuster maken van de mogelijke gevolgen van hun online
grensoverschrijdend gedrag. Dit fenomeen valt eveneens onder internetcriminaliteit of
cybercrime.
Meldingsbereidheid:
Voor alle thema’s en aandachtspunten geldt dat meldingsbereidheid van belang is. Vanuit
de historie en de sociale omgeving bestaat onder een deel van de Brabanders een
wantrouwen naar de overheid 1. Het is daarom belangrijk dit vertrouwen te winnen met
resultaten. Daarnaast moet het belang van melden onder de aandacht worden gebracht.
Meer kwetsbare personen in de samenleving:
Nederland is steeds minder een verzorgingsstaat. Van burgers wordt verwacht dat zij zelf
de regie hebben over hun leven en daarmee ook over de zorg. Mensen worden geacht
langer zelfstandig te blijven wonen ondersteunt door hun sociale netwerk van familie en of
mantelzorgers. De snelheid van de maatschappij is hoog. Dit brengt met zich mee dat een
groep kwetsbare personen onvoldoende kan participeren. Deze groep neemt toe en zal
een steeds groter beroep doen op ambulante zorg en dus ook op gemeenten.
Relatie met andere beleidsvelden:
Het integraal veiligheidsbeleid staat niet op zichzelf. Niet voor niets heet het integraal.
Samenwerking met andere partners maar ook met andere beleidsterreinen is onontbeerlijk.
Met de volgende beleidsterreinen is op diverse onderwerpen een intensieve
samenwerking:
- Beleidsplan Verkeer en Vervoer 2017
Hierbij heeft de samenwerking vooral betrekking op verkeersveiligheid. Er is een goede
werkrelatie met de verkeerskundige(n) en vanuit veiligheid wordt deelgenomen aan het
verkeersveiligheidsoverleg.
- Beleidsnota Kerngezond Drimmelen 2019-2022
Met name op de prioriteiten jeugd en Veiligheid en Zorg en Veiligheid wordt intensi ef
samengewerkt met de afdeling Maatschappelijke Aangelegenheden (MA). De
begeleidingscommissie Jeugd en Veiligheid waar ook HALT, Jongerenwerk, Novadic
Kentron, jeugdpolitie, de BOA’s, de coördinator dorpsgericht werken en de
beleidsmedewerker jeugd van deel uitmaken wordt voorgezeten door de ambtenaar
Openbare Orde en Veiligheid. Ook als het gaat om tegengaan van alcohol en drugsgebruik
onder jongeren vindt samenwerking plaats. Daarnaast vraagt de nieuwe Wet verplichte
GGZ, multi probleem casussen (MASS-overleg) en jeugdcasussen (met partners als Veilig
Thuis, CJG en Veiligheidshuis) om samenwerking tussen veiligheid en de afdeling MA.
- Toezicht en Handhaving uitvoeringsprogramma
Dit programma valt onder de afdeling Grondgebied (GG). De samenwerking is veelal
gericht op de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Hierbij moet gedacht worden aan
thematische controles in het kader van het Baronie Interventieteam, de oog - en oorfunctie
van de omgevingsdienst en de gemeentelijke BOA’s. Maar ook APV zaken die bet rekking
hebben op de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Drimmelen.
Er is dagelijks contact met de BOA’s over politiezaken, evenementen, APV zaken,
klachtenmeldingen over kleine ergernissen, samenwerking met politie, verkeerszaken,
1

De Achterkant van Nederland, prof. Pieter Tops en Jan Tromp
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Drank- en horeca controles en toezicht op jeugd en in het verlengde daarvan het alcohol
en drugs gebruik onder jongeren. Controle op het digitaal opkopersregister, (om heling te
voorkomen) en de uitvoering van prostitutiecontroles zijn nieuwe onderwerpen die de
komende tijd verder moeten worden uitgewerkt in samenwerking met de BOA’s.
Samenvattend:
Het veiligheidsdomein vraagt om verbinding, flexibiliteit en samenwerking. Via het huidige
veiligheidsbeleid, trends en ontwikkelingen, beschikbaar cijfermateriaal en de input van
partners bij de veiligheidsanalyse zijn vier hoofdthema’s benoemd en is aangegeven waar
naast onze reguliere taken de focus op ligt in de komende beleidsperiode.
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Bijlage 1: Beleidsindicatoren
Prioriteit

Naam Indicator

Jeugd en
Veiligheid

Verwijzingen Halt
Vernielingen en
beschadigingen (in de
openbare ruimte)
Meldingen jeugdoverlast
Aantal jeugdgroepen
Drinkt alcohol (2 de klas
VO)
Recent drugs gebruikt
(2 de klas VO)

High Impact
Crimes

Ondermijning

Zorg en
Veiligheid

Diefstal / inbraak woning
Overvallen
Straatroof
Diefstal uit/vanaf
voertuigen
Voelt zich meestal / altijd
veilig in de buurt
Winkelinbraak
Bedrijfsinbraak
Waarschuwing ogv 13b
Opiumwet
Sluitingen ogv 13b
Opiumwet
BIBOB toegepast
Aantal Integrale Acties

Awareness
bijeenkomsten
Drugshandel
Mensenhandel
Mensensmokkel
Casuïstiek MASS
Casuïstiek Zorg- en
Veiligheidshuis **
Meldingen personen met
verward gedrag
Voorlichting kwetsbare
personen en veiligheid

Drimmel
en 2018
18
67

72
3
21%

Geertrui
denberg
2018
15
129

Streefresultaat
per jaar t.o.v.
voorgaand jaar

78
4

≤ 5%

1%

≥ 5%
≤ 5%

monitoren
Verlaging
0%
Meting is heel
moeilijk en
onnauwkeurig

65
0
0
67

36
0
1
90

≤ 5%
0
0
≤ 5%

86%

-*

Minimaal 80%

6
12
1

9
30
3

≤ 5%
≤ 5%
monitoren

0

1

monitoren

14
6

19
6

1

2

10
0
0
10
0

25
0
0
10
0

≥ 5%
minimaal 10
integrale acties
per jaar
minimaal 1 per
jaar
≥ 5%
0
0
monitoren
monitoren

53

78

≤ 5%

2

1

minimaal 1 per
jaar

* Voor de gemeente Geertruidenberg is deze indicator in 2018 niet onderzocht. Ter illustratie
gaven inwoners de gemeente Geertruidenberg in 2015 een 6,9 als rapportcijfer voor veiligheid.
De gemeente Drimmelen scoorde toen een 7,0.
** Dit betreft het aantal nieuwe casuïstiek. In 2018 had de gemeente Drimmelen 1 doorlopende
casus vanuit 2017 en Geertruidenberg 2.

