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Inleiding 
Bijgaand het jaarplan 2017/2018 en de resultaten over 2016 van het regionale 
veiligheidsstrategie 2015 - 2018. 
Halverwege de periode van de gezamenlijke veiligheidsstrategie liggen wij op vrijwel alle 
ambities op koers. De koers die is ingezet met de aanpak wordt voortgezet, met meer 
focus binnen de eerder afgesproken prioriteiten. De focus vertaald zich in twee sporen, 
namelijk: actie op de onveiligheidsproblemen van nu en klaarstomen voor de problemen 
van de toekomst. 

Samenvatt ing 
Aan de hand van de twee sporen krijgt het jaarplan de volgende outline: 

Focus op actie Focus op leren en ontmoeten 
Persoonsgerichte 
aanpak 

Uitvoeren van een kwalitatieve 
persoonsgerichte aanpak binnen 
gemeenten en vanuit de 
veiligheidshuizen 

Verbinden 
zorg/hulpverlening en 
veiligheid (waaronder 
personen met verward 
gedrag 
Huiselijk geweld/GIA 

Gebiedsgerichte 
aanpak 

Veiligheidsdeals gericht 
op gebieden en op 
groepen 
Signalering en tegengaan 
van polarisatie, 
radicalisering en 
extremisme 
Lokale aanpak van 
jeugdoverlast 
Ondermijningsbeelden 
Uitrol 
Veiligheidsinformatiesyst 
eem 

Uitleren en toepassen 
opbrengsten 
'proeftuinen 
onveiligheidsbeleving' 
Verkenning fluïde 
netwerken 
Verkenning/voorstel 
crime 
change/cybercrime 
Verkenning Big Data 
Kenniswerkplaats, 
bijvoorbeeld verdieping 
mediacratie (bieden 
inzicht en 
handelingsperspectief 

Per thema zijn de acties gericht op de bovenstaande sporen. De thema's zi jn: 
1. Veilige buurten 
2. Misdrijven met grote impact 
3. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
4. Persoonsgerichte aanpak 
5. Versterken onderlinge (lokale) informatiepositie 

Opvallende resultaten 
• Het aantal misdrijven is in 2016 met 3% afgenomen ten opzichte 2015. Het 

streven van maximaal 106.920 misdrijven in 2016, om uiteindelijk uit te komen 
op -20% t.o.v. 2011 in 2018, is met 103.579 misdrijven dan ook gehaald. 

• Het aantal afgehandelde verdachten is met 7% toegenomen ten opzichte van 
2015. De doelstelling (25.000) is gehaald. In 2016 zijn in absolute aantallen 
vooral meer verdachten aangehouden voor rijden onder invloed, winkeldiefstal, 
geweldzaken, fraude, verkeersongevallen, drugshandel en vernieling. Ook het 
aantal afgehandelde verdachten voor overtreding huisverbod is meer dan 
verdubbeld (van 11 naar 27). Doordat het aantal misdrijven is gedaald en het 
aantal afgehandelde verdachten gestegen, is de verdachtenratio toegenomen van 
22 naar 25. 
Het aantal woninginbraken (incl. poging) net als het aantal geslaagde 
woninginbraken nam af met 8%. Het ophelderingspercentage (7,8%) is nog wel 
lager dan de doelstelling van 9,5%. 
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• Het aantal overvallen is met 3% licht gedaald, maar het aantal straatroven is 
wederom heel sterk gedaald met 16%. Voor zowel overvallen als straatroof is het 
beoogde ophelderingspercentage gehaald. 

• In 2016 zijn in totaal 66 criminele samenwerkingsverbanden aangepakt en 
hebben OM en politie in totaal € 16.390.666, - aan waarde beslag opgelegd. 

• Bij de overige delicten zien we dat fietsdiefstal en vernielingen in 2016 met resp. 
9% en 10% zijn gedaald t.o.v. 2015. 

Gemeente Woudenberg versus Regionale Veiliqheidsstrateqie 
Binnen de regionale veiligheidsstrategie zijn binnen de diverse taskforces 
beleid/onderzoeken uitgevoerd/privacy-convenanten, etc. ontwikkeld. Hieronder ziet u 
een overzicht van deze ontwikkelingen en in hoeverre deze zijn doorgevoerd bij de 
gemeente Woudenberg. 

Veilige buurten 
Radicalisering: de aanpak radicalisering is geïmplementeerd en het 
privacyreglement gemeentelijk casusoverleg is ondertekend; 

- Jeugd: regionale aanpak ontwikkeld. Om de aanpak te laten aansluiten op de 
lokale persoonsgerichte aanpak (PGA), is een privacy addendum opgesteld. Deze 
aanpak en addendum wordt in het eerste helft van 2017 lokaal 
geïmplementeerd; 

- Burgernet: het aantal deelnemers blijft gestaag stijgen. Wij hebben ca. 1450 
deelnemers van burgernet. De burgernetmail wordt voor diverse zaken ingezet; 

- Veilig ondernemen: SODA is ingevoerd. 

Misdrijven met grote impact 
Er zijn geen specifieke documenten ontwikkeld. Er is name ingezet op 
ondersteuning/samenwerking van of tussen de diverse partners. De doelstellingen zijn 
ruimschoots behaald. 

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit (GOC) 
Lokaal meer zicht op GOC: in september 2017 wordt onder leiding van de 
Regionale informatie en expertisecentrum (RIEC) een lokaal ondermijningsbeeld 
ontwikkeld; 

Verder is er o.a. geïnvesteerd in bewustwording, aanpakken criminele 
samenwerkingsverbanden en afpakken crimineel gewin. 

Persoonsgerichte aanpak 
- Lokaal is de handreiking PGA en de privacy-convenant geïmplementeerd; 
- Ambtelijk is zitting genomen in een districtelijke werkgroep personen met 

verward gedrag. 

Versterken onderlinge (lokale) informatiepositie 
- Er is een pilot uitgevoerd met het Veiligheidsinformatiesysteem in de gemeenten 

Amersfoort, Dronten en Utrecht. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere 
uitrol van het systeem; 

- Er is besloten om vanaf 2017 de veiligheidscijfers maandelijks openbaar te 
stellen. De cijfers worden zonder duiding gepubliceerd op de website van Bureau 
Regionale Veiligheidsstrategie. De veiligheidscijfers worden twee maal per jaar 
lokaal geduid. 


