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1. Voortgang activiteiten
Er is besloten geen uitvoeringsprogramma voor het 2018 op te stellen, maar de huidige 
aanpak voort te zetten. Alle genoemde acties zijn uitgevoerd dan wel geïmplementeerd.

Het ondermijningsbeeld is medio mei 2018 opgeleverd. Op basis van dit 
ondermijningsbeeld en de rapportage bestuurlijke weerbaarheid waarin aanbevelingen 
staan, is het actieplan bewustwording en aanpak ondermijning opgesteld. Het actieplan 
is in november ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) wordt in november 2018 geïmplementeerd en in 
gebruik genomen. Wanneer het in de toekomst mogelijk is wordt dit systeem gekoppeld 
met het registratiesysteem, citycontrol, van de Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Dit 
is op dit moment technisch nog niet mogelijk. 

In oktober 2018 is de notitie personen met verward gedrag, Woudenbergse integrale 
aanpak, vastgesteld. Op het gebied van personen met verward gedrag wordt binnen de 
beleidsterreinen van (geestelijke gezondheids-) zorg, welzijn en veiligheid reeds veel 
ingezet. 
De komende periode wordt er extra geïnvesteerd in een goede samenwerking tussen 
Coöperatie De Kleine Schans, GGZ-instellingen en andere (zorg)partijen door 
persoonsgerichte veiligheids- en signaleringsplannen op te stellen. Daarnaast wordt door 
Coöperatie De Kleine Schans ingezet op de opvolging van meldingen van personen met 
verward gedrag, vergroten van de meldingsbereid onder inwoners en het organiseren 
van een themabijeenkomst waarbij het bieden van handelingsperspectief centraal staat. 
Op regionaal niveau wordt het vervoer georganiseerd, een 24-uurs meldpunt ingericht 
en beleid rondom passende woonvormen opgesteld.
Medio 2019 wordt de aanpak geëvalueerd en waarnodig bijgesteld.

Per 1 juli 2017 is landelijk de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Deze wet 
schrijft voor dat de gemeenteraad de burgemeester de discretionaire bevoegdheid kan 
geven om specifieke gedragsaanwijzingen op te leggen aan overlastgevers in zowel 
huur- als koopwoningen. Daarmee vergroot het de wettelijke mogelijkheden die 
gemeenten hebben in de aanpak van woonoverlast. De afgelopen periode is in 
samenwerking met Vallei Wonen beleidsregels opgesteld om op deze manier op een 
gestructureerde wijze de beschikbare instrumenten in te zetten. De beleidsregels worden 
gelijktijdig met de wijziging van Algemene Plaatselijke Verordening, ter kennisname, aan 
de gemeenteraad aangeboden.

Momenteel wordt er gewerkt aan de Regionale Veiligheidsstrategie 2019/2022 en 
kadernota integrale veiligheid 2019/2022 van de gemeente Woudenberg. Hierin staan de 
regionale en lokale prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. 
De kadernota integrale veiligheid wordt in januari 2019 ter vaststelling aangeboden aan 
de gemeenteraad.
2. Geld
Om uitvoering te geven aan het actieplan bewustwording en aanpak ondermijning is een 



extra budget aangevraagd van € 43.000,-.
3. Risico’s
Er zijn geen specifieke risico’s te noemen.
4. Organisatie
Bij de diverse onderwerpen zijn diverse ambtenaren betrokken. De opsteller bewaakt de 
voortgang van de acties en zorgt waarnodig voor onderlinge afstemming. 
5. Tijd & capaciteit
Er is voldoende capaciteit beschikbaar. 
6. Informatie
De communicatietrajecten zijn per onderwerp verschillend en worden per onderwerp 
nader uitgewerkt.
7. Kwaliteit
-
8. Gevraagd besluit(en)
Op dit moment worden er geen besluiten gevraagd. 
9. Bijlagen
Niet van toepassing


