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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. 

In het bijgevoegde document staan de highlights van het jaar 2020 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. Effecten en risico’s
Door de Coronavirus is de toezicht & handhaving de afgelopen periode met name gericht 
geweest op de naleving van de maatregelen. Hierdoor zijn gerichte projecten niet 
opgepakt. Daarnaast is er door de inzet van de beleidsadviseur integrale veiligheid in het 
gemeentelijke beleidsteam Corona vertraging ontstaan in het ontwikkelen van een 
uitvoeringsprogramma op de pijler veilig in uw buurt.
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.
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. 
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8. Gevraagd besluit(en)
Op dit moment worden er geen besluiten gevraagd.

9. Bijlagen
- Bijlage 1: Highlights van het jaar 2020

Voor akkoord:
Naam opdrachtgever Naam behandelend ambtenaar
Simone van der Marck Kimm Hendriks 
Woudenberg Woudenberg
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Bijlage 1 – Highlights 2020

Hieronder vindt u enkele highligths van het jaar 2020 van de Kadernota integrale 
veiligheid 2019-2022. 

Pijler 1 Investeren in veilige en leefbare buurten
De afgelopen maanden is de toezicht en handhaving door zowel de Boa als de politie 
gericht geweest op het controleren van het naleven van de maatregelen uit de 
Noodverordening COVID-19 van de Veiligheidsregio Utrecht. Nadat er versoepelingen zijn 
ingevoerd en de noodverordening hierop is aangepast, is er een handelingsperspectief 
toezicht & handhaving gemeente Woudenberg geschreven. De afgelopen maanden is de 
Boa van Woudenberg bijgestaan door een toezichthouder Noodverordening. 
Door de 26 burgemeesters, het Openbaar Ministerie en de politie Midden Nederland is 
een samenwerkingsovereenkomst handhavingscapaciteit getekend. Wanneer een tekort 
ontstaat op het gebied van toezicht & handhaving in een gemeente, wordt gekeken naar 
de mogelijke inzet vanuit een andere gemeente.

Momenteel is het uitvoeringsprogramma “ veilig in uw buurten” in ontwikkeling. In het 
uitvoeringsprogramma worden diverse projecten beschreven op het gebied van 
bewustwording, maar ook projecten op het gebied van handhaving. Voor het uitvoeren 
van deze projecten wordt gebruik gemaakt van de beschikbare financiële middelen 
binnen het programma veiligheid.

Door het regionaal veiligheidscollege is de actieagenda 2020 regionale 
veiligheidsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze actieagenda is een concrete 
uitwerking van een jaarschijf uit de Veiligheidsstrategie 2019 – 2022. Per gezamenlijke 
prioriteit staat beknopt beschreven welke resultaten in 2019 zijn geboekt en welke 
concrete acties wij in 2020 gaan uitvoeren. De prioriteiten voor de komende jaren zijn 
ondermijning, zorg en veiligheid en digitale veiligheid. Per prioriteit is een taskforce 
opgericht. Zij werken de concrete acties uit. Naast een beschrijving van de inspanningen 
van de taskforces bevat deze actieagenda ook een nadere uitwerking van Burgernet, 
Rijker Verantwoorden, Veiligheidsacademy, Veilig Ondernemen, het VIS en Radicalisering.

Pijler 2 De werelden van zorg en veiligheid verbinden
Er vinden diverse overleggen plaats tussen het zorg– en veiligheidsdomein om effectiever 
de beschikbare interventies rond zorg en strafrecht in te zetten op individueel niveau. De 
thema’s zijn: personen met verward gedrag, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering, 
huiselijk geweld en persoonsgerichte aanpak op overlastgevende en criminele personen. 
Van vroegsignalering in de wijk tot de aanpak in het geval van escalatie.

In het kader van de persoonsgerichte aanpak is om de vakbekwaamheid van de PGA-
professionals te ondersteunen en om meer zicht te krijgen op de resultaten en effecten 
van de PGA op hun verzoek een monitor ontwikkeld. Met behulp van deze monitor 
kunnen PGA-experts eenvoudig en eenduidig meten hoe een PGA-cliënt zich ontwikkelt 
op verschillende leefgebieden. Op basis hiervan is het mogelijk om een beter gezamenlijk 
plan van aanpak voor en met de PGA-cliënt te maken, de voortgang en resultaten van de 
PGA-inspanningen inzichtelijk te maken, te analyseren, te verantwoorden en ervan te 
leren.

Om beter beeld te krijgen bij de fenomenen rechts -en linksextremisme en bij de 
ontwikkelingen hieromtrent in het (veiligheids)district Utrecht Oost, is een zogenaamde 
quickscan uitgevoerd binnen de vijftien gemeenten. De quickscan betreft een beperkt 
onderzoek, wat inventariserend van aard is en waarbij de belangrijkste aanwezige 
extremistische groeperingen/ individuen en doelwitten (actoren) hiervan in beeld zijn 
gebracht. In deze quickscan is gekeken naar netwerken, ontwikkelingen en trends in 
relatie tot waar en wat er speelt. De krachtenvelden en verbindingen zijn daarbij 
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inzichtelijk gemaakt waarbij ook de risico’s in kaart zijn gebracht en zowel conclusies als 
aanbevelingen zijn gedaan.

Er is een stijging te zien van het aantal burenconflicten als gevolg van de Coronacrisis. De 
meldingen zijn op diverse plekken binnengekomen, zoals de politie, de gemeente, Omnia 
Wonen en buurtbemiddeling.

Pijler 3 Samen sterk tegen ondermijning: maatschappelijk en bestuurlijk
Door de nijpende (financiële) situatie die nu is ontstaan in de buitengebieden, is de 
agrarische sector nog kwetsbaarder geworden voor ondermijning. Het buitengebied was 
al een aantrekkelijke plaats voor criminelen om bijvoorbeeld drugslabs op te zetten of 
verboden goederen op te slaan. Daarnaast hebben de Coronamaatregelen ook effect op 
de ondermijningsaanpak in het buitengebied. Bewustwordingssessies vinden bijvoorbeeld 
niet of in mindere mate plaats.

Met het 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. Als gevolg van het 
Coronavirus wordt dit traject na de zomer weer opgepakt. 

Door het regionaal veiligheidscollege is het Jaarplan RIEC-MN 2020 vastgesteld. Het 
jaarplan is een verdere uitwerking van het Actieplan ‘Wie praat, die gaat’, waarbij de 
integrale benadering centraal staat.

Het RIEC-LIEC heeft de nieuwe versie van de app Ondermijning gelanceerd. Kennis over 
en bewustwording van ondermijning zijn cruciaal in de strijd tégen ondermijning. De app 
draagt hieraan bij door kennis en actualiteit op één plek te combineren.

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, 
Dronten en De Bilt, maar ook met de provincie Utrecht, het RIEC en het politieonderdeel 
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 gewerkt 
aan een risicokaart buitengebied op basis van beschikbare data. Er is een analyse van de 
autobranche in de gemeente Woudenberg. Het betreft Integrale indicatoren analyse wat 
heeft geleid tot een overzicht van mogelijke risicovolle bedrijven.

Door het RIEC-MN-district Oost is een weerbaarheidsscan uitgevoerd. De 
weerbaarheidsscan geeft inzicht in de mate van bestuurlijke weerbaarheid van de 
gemeente tegen ondermijning. Op basis van de weerbaarheidsscan wordt per gemeente 
een verbeterplan opgesteld en aanbevelingen gegeven om de weerbaarheid te 
vergroten.

Er zijn tot op heden in Woudenberg in totaal twee hennepkwekerijen ontmanteld. Bij het 
aantreffen van een hennepkwekerij of een drugslab handelen wij volgens het regionaal 
hennepconvenant en de beleidsregels artikel 13b Opiumwet gemeente Woudenberg.

Tijdens de week van de veiligheid is via social media aandacht besteed aan 
bewustwording onder de inwoners en bedrijven over ondermijning.

Cybercriminaliteit
Door de taskforce digitale veiligheid binnen het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie is 
het programma digitale veiligheid opgesteld. 
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Het doel van het programma is  een betere bescherming tegen digitale indringers en 
criminelen. In 2022 zijn we beter beschermd tegen digitale indringers en criminelen. En is 
de aanpak van digitale criminaliteit en onveiligheid net zo normaal als de aanpak van 
bijvoorbeeld woninginbraken en veelvoorkomende criminaliteit. 

Wat wordt er gedaan?
Het programma Digitale Veiligheid is opgebouwd langs drie programmalijnen: exploreren, 
interveniëren en experimenteren. Centraal staat de mens als zwakste en tevens sterkste 
schakel in de informatiebeveiliging. 

Exploreren: duiding van het vraagstuk
Deze pijler richt zich op het verduidelijken van het probleem en de opdracht rondom 
digitale criminaliteit en (on)veiligheid. Dit gebeurt door het organiseren van diverse 
masterclasses en trainingen. Daarnaast door het opstellen van een periodiek cyberbeeld 
voor de regio Midden-Nederland om beter zicht te krijgen op de problematiek. 

Experimenteren: concreet aan de slag en op zoek naar wat werkt
Concreet aan de slag met interventies om slachtofferschap en daderschap te voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan (digitale) weerbaarheidstrainingen voor ondernemers, knock & 
talkgesprekken met zogenaamde moneymules, games voor jongeren en digitale 
buurtpreventie. 

Interveniëren: op zoek naar de mogelijkheden van digitalisering
Naast risico’s en gevaren biedt digitalisering ook mogelijkheden om sociale 
veiligheidsvraagstukken op te lossen. De Veiligheidscoalitie biedt een platform voor 
experimenten, concepten en technologieën op het snijvlak van veiligheid, 
informatiebeveiliging en privacy. Met daarbij als belangrijke uitgangspunt het respecteren 
van de privacy en autonomie van mensen. 

Hackshield
Binnen het basisteam ZBLW (gemeenten Zeist, Bunnik, Leusden en Woudenberg) zijn wij 
momenteel bezig met het onderzoeken of Hackshield geïmplementeerd kan worden bij de 
deelnemende gemeenten. 
HackShield is een spannende game waarin je alles leert over cyberveiligheid. Je kan heel 
veel doen op internet. Goede, en slechte dingen. Maar hoe herken je of iets goed of slecht 
is? Dat is soms best moeilijk. Zo moeilijk dat zelfs je vader, moeder, opa of oma het niet 
weet. Ze hebben iemand nodig om ze te beschermen.
Je lost puzzels op, beantwoordt vragen en verzamelt Shields. Dit is de basistraining van 
HackShield. Als je deze hebt voltooid, dan wordt je Cyber Agent noemen.
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