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1. Voortgang activiteiten
In de gemeenteraadsvergadering van 11 april 2019 is de Kadernota integrale veiligheid 
2019/2022 vastgesteld. We streven naar een veilige en sociale samenleving, waarin 
inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect 
vanzelfsprekend is. En waarin overlast en (ondermijnende) criminaliteit een uitzondering 
zijn en indien aanwezig, samen met de partners worden aangepakt. Met deze kadernota 
integrale veiligheid staan we voor een integrale aanpak waarin samenwerking met 
andere (veiligheids-)partners centraal staat. We beschrijven hoe we dit willen bereiken en 
welke pijlers komende vier jaar prioriteit hebben. We weten of ons doel bereikt is als het 
gevoel van veiligheid en de geregistreerde criminaliteit verbeteren.

In het bijgevoegde document staan de highlights 4de kwartaal 2019 en 1ste kwartaal van 
de drie pijlers beschreven. 

2. Geld
Uitgangspunt is om de uitvoering van het kadernota integrale veiligheid binnen de 
huidige begrotingskaders (formatie en budgetten) te laten plaatsvinden. Indien vanuit de 
uitvoering van het beleid blijkt dat dit uitgangspunt wijziging behoeft, zullen vanuit de 
jaarlijkse uitvoeringsplannen onderbouwde voorstellen worden gedaan voor het bijstellen 
van de ambitie, het anders prioriteren van thema’s dan wel zal de raad om additionele 
middelen gevraagd worden. Echter op dit moment is het niet de verwachting dat er 
financiële consequenties zijn. 
3. Risico’s
Een groot aantal van de actiepunten zijn doorlopende actiepunten en hebben continu 
aandacht. Resultaten zijn niet altijd direct zichtbaar en laten soms jaren op zich wachten. 

4. Organisatie
De acties zijn hoofdzakelijk ondergebracht bij de beleidsadviseur integrale veiligheid. Dit 
wordt uitgevoerd in overleg met de ambtelijk opdrachtgever Simone van der Marck en de 
bestuurlijke opdrachtgever is de burgemeester T. Cnossen.

Er wordt nauw samengewerkt met de eventueel betrokken collega’s zowel intern als 
extern.
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5. Tijd 
Zie risico’s. 

6. Informatie / communicatie
Communicatie/burgerparticipatie
De communicatietrajecten zijn per onderwerp verschillend en worden per onderwerp 
nader uitgewerkt.
De acties worden uitgevoerd in nauw overleg met de inwoners en betrokken organisaties.
7. Kwaliteit
De beleidsadviseur integrale veiligheid bewaakt de kwaliteit aan de hand van de 
randvoorwaarden gesteld door de gemeentelijke organisatie en volgt de landelijke en 
regionale/lokale ontwikkelingen. 

8. Gevraagd besluit(en)
Op dit moment worden er geen besluiten gevraagd.

9. Bijlagen
- Bijlage 1: Highlights 4de kwartaal 2019 en 1ste kwartaal 2020

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Kimm Hendriks 
Woudenberg Woudenberg
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Bijlage 1 – Highlights 4de kwartaal 2019 en 1ste kwartaal 2020

Hieronder vindt u enkele highligths van eind 2019 en begin 2020 van de Kadernota 
integrale veiligheid 2019-2022. 

Pijler 1 Investeren in veilige en leefbare buurten

Buurtbijeenkomst “veilig in uw buurt”
Om te komen tot een integrale en gedragen aanpak organiseerden wij per buurt een 
bijeenkomst. Tijdens deze buurtbijeenkomsten haalden wij op wat er in de verschillende 
buurten speelt, wat inwoners verwachten van de (veiligheids)partners, welke rol de 
inwoner zelf heeft en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken.
Elke buurtbijeenkomst is goed bezocht. Tijdens de avonden waren er tussen de 25 en 100 
buurtbewoners aanwezig. 

Er kwamen allerlei onderwerpen ter sprake: overlast jeugd, parkeergedrag in de wijk, 
snelheid, onderhoud groen en speelplekken. Aan de tafels werd intensief gesproken en 
geluisterd, zorgen werden gedeeld waarbij geen blad voor de mond werd genomen. Maar 
ook verrassend veel oplossingen werden geopperd om verwachte problemen aan te 
pakken.  De buurtbijeenkomst heeft veel nuttige inzichten en een aantal ideeën 
opgeleverd die in het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid dat de gemeente gaat 
opstellen, meegenomen worden.

Pijler 2 De werelden van zorg en veiligheid verbinden

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Sinds 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ) van 
kracht. De Wet verplichte GGZ is geïmplementeerd in de gemeente Woudenberg. 
Hiervoor is een procedure vastgesteld. Een onderdeel hiervan is de zorgmachtiging. Deze 
taak hebben wij ondergebracht bij de Coöperatie De Kleine Schans. Het aanvragen van 
een zorgmachtiging maken wij, net zoals bij de crisismaatregel, gebruik van het systeem 
Khonraad.

Casusoverleg
Er vinden diverse overleggen plaats tussen het zorg– en veiligheidsdomein. Deze vinden 
zowel adhoc als structureel plaats, zoals de persoonsgerichte aanpak of het casusoverleg 
actieteam jeugd. 

Geactualiseerde privacyreglement persoonsgerichte aanpak vastgesteld
De grootste wijzigingen ten opzichte van het privacyreglement uit 2016 betreffen het 
(gespecificeerde) doel en grondslag van de gegevensverwerking, de eigenstandige rol 
van de gemeentelijke PGA-expert in relatie tot de (verwerkings-)verantwoordelijkheid van 
de ketenpartners, gebruik van het BSN-nummer en de rechten van de betrokken PGA-
cliënten. Hierdoor voldoet het privacyreglement aan de geldende wet- en regelgeving.

Pijler 3 Samen sterk tegen ondermijning: maatschappelijk en bestuurlijk

Plan van aanpak invoering Keurmerk veilig ondernemen buitengebied
Met bureau centrum voor criminaliteit en veiligheid zijn afspraken gemaakt over de 
invoering van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Er is een eerste opzet gemaakt van de 
enquête die aan de inwoners in het buitengebied wordt verstrekt.

Deelname districtelijke aanpak buitengebied
In het district Utrecht Oost staan ook de thema’s autobranche en het buitengebied 
centraal. De gemeente Woudenberg maakt samen met de gemeenten Wijk bij Duurstede, 
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Dronten en De Bilt maar ook met de provincie Utrecht, het RIEC en de politie onderdeel 
uit van de werkgroep die zich focust op de aanpak buitengebied.
Binnen de districtelijke aanpak zijn diverse communicatiemiddelen (o.a. een signaalkaart 
ondermijning buitengebied) ontwikkeld voor de voorlichting aan agrariërs. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een risicokaart buitengebied op basis van beschikbare 
data.

Lokaal overleg
In Woudenberg vindt er in klein comité een overleg plaats over de ingekomen signalen en 
de lopende casussen. Ook vindt er adhoc afstemmingsoverleg plaats over bepaalde 
signalen. Niet elk signaal komt op de lokale ondermijningstafel terecht.
In de genoemde periode zijn in Woudenberg in totaal twee hennepkwekerijen 
ontmanteld. 
Daarnaast is er een nieuw regionaal hennepconvenant ondertekend door de betrokken 
partijen.

Cybercriminaliteit

Binnen de regionale veiligheidsstrategie is gewerkt aan een actieagenda voor 2020. 
Hierin staan de acties om cybercriminaliteit te bestrijden. Deze is in maart 2020 in 
concept aangeboden aan de veiligheidsdistrictscolleges Utrecht Oost, Utrecht West, 
Utrecht, Flevoland en Gooi- en Vechtstreek. Naar verwachting wordt deze vastgesteld in 
het eerstvolgende regionaal veiligheidscollege.

In de periode zijn via social media en de lokale krant diverse berichten geplaatst om  
inwoners en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercriminaliteit.
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