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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 2019 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 2019
Voor akkoord:
Naam opdrachtgever
Simone van der Marck
Woudenberg

Naam behandelend ambtenaar
Kimm Hendriks
Woudenberg
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Bijlage 1 – Highlights 2019
Medio 2019 zijn we gestart. Hieronder vindt u enkele highligths van 2019 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 worden er per buurt bijeenkomsten
georganiseerd.
Tijdens deze buurtbijeenkomsten gaan wij ophalen wat er in de verschillende buurten
speelt, wat inwoners verwachten van de(veiligheid)partners, welke rol de inwoner heeft
en welke maatregelen nodig zijn om het probleem aan te pakken. In het plan van aanpak
wordt ingegaan op welke wijze dit wordt vormgegeven.
Doelstelling buurtbijeenkomst
Het doel van de buurtbijeenkomsten is te komen tot een top 3 van onderwerpen die
spelen in de buurt. Behalve de onderwerpen wordt samen naar oplossingen dan wel
maatregelen gekeken. Op basis van deze top 3 en mogelijke maatregelen/oplossingen
per buurt wordt het uitvoeringsprogramma integrale veiligheid ontwikkelt. Oplossingen
kunnen gelden voor iedereen, of voor een specifieke groep: kinderen, jongeren of
bijvoorbeeld senioren.
Het uiteindelijk doel is dat de onderwerpen in de buurt samen met de buurtbewoners en
professionals wordt opgepakt. Van belang is dat er voldoende draagvlak onder de
buurtbewoners om gezamenlijk dit te realiseren. Dit vraagt uiteraard tijd van zowel de
buurtbewoners als de professionals.
Samenwerken aan veiligheid en leefbaarheid in de buurt heeft de volgende
doelstellingen:
 verminderen van het aantal meldingen en aangiften op het gebied van veiligheid;
 verbeteren van het gevoel van veiligheid;
 vergroten van het vertrouwen tussen bewoners en vakmensen.
In periode tussen 29 oktober 2019 en 16 december 2019 worden er zeven
buurtbijeenkomsten georganiseerd.
Op basis van de uitkomsten wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de
komende jaren. Hierin staan de top 3 per buurt centraal. Deze wordt in Q1 aangeboden
ter vaststelling aan het college van B&W.

Pijler 2

De werelden van zorg en veiligheid verbinden

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en Wet zorg en dwang
Op 1 januari 2020 treedt de Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd)
in werking. Beide wetten vervangen de huidige Wet Bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Bij de Wet BOPZ stond de opname van mensen,
die door een ernstige psychische aandoening zichzelf of anderen nadeel toebrachten,
centraal. De WvGGZ als ook de Wzd zijn veel meer gericht op verplichte zorg en maken
het mogelijk om deze ambulant uit te voeren. Verplichte opname kan worden geregeld,
maar eerst moet gekeken worden naar de mogelijkheden en veiligheid in de eigen
omgeving. Is dat in orde dan zal eerst een ambulante oplossing moeten worden ingezet.
De afgelopen periode is onderzocht op welke wijze de gemeente deze wet gaat uitvoeren.
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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.

Pijler 3

Samen sterk tegen ondermijning: maatschappelijk en bestuurlijk

Plan van aanpak invoering Keurmerk veilig ondernemen buitengebied
Tijdens de raadsvergadering van 29 november 2018 is het actieplan bewustwording en
aanpak ondermijning vastgesteld. Eén van de prioriteiten in de aanpak tegen
ondermijning is het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid. Om het
buitengebied van Woudenberg weerbaarder tegen ondermijnende criminaliteit wordt het
Keurmerk veilig ondernemen Buitengebied (KVO-B) geïmplementeerd. Voor het
implementeren het KVO-B maken wij gebruik van het stappenplan van het CCV
“Keurmerk Veilig Ondernemen-Buitengebied”. Hiervoor is een plan van aanpak
ontwikkeld. Het doel is een buitengebied met certificaat Keurmerk veilig ondernemen
Buitengebied vanaf Q2 in 2020.
Themabijeenkomst buitengebied
Op 21 november 2019 organiseren de gemeenten Woudenberg en Utrechtse Heuvelrug in
samenwerking met de LTO en Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
(CCV) een informatieavond over veiligheid in het buitengebied.
Steeds vaker maken criminelen voor hun activiteiten gebruik van diensten van de
bovenwereld. Zij huren bijvoorbeeld een kassencomplex of schuur in het buitengebied
voor bijvoorbeeld hennepteelt, de productie van drugs, witwassen maar ook fraude en
arbeidsuitbuiting.
Ondermijningscontainer: Hoe herken je een drugslab?
Tijdens de themabijeenkomst wordt er een ondermijningscontainer geplaatst. Hier wordt
toelichting gegeven op het herkennen en de gevaren van ondermijning op het gebied
van cocaïnehandel, hennepteelt en synthetische drugs. Men leert de signalen van een
drugslab en de aanwezigheid van drugs herkennen, zoals de geur van hennep en
synthetische drugs. Daarmee kan een ieder helpen bij de opsporing en het bestrijden van
de gevaren die productie van en handel in drugs met zich mee brengen. Raads- en
collegeleden en collega’s kunnen deze container ook bezoeken.
Deelname districtelijke aanpak buitengebied
Medio mei 2019 is de interregionale aanpak “Wie praat, die gaat” vastgesteld. Op zowel
lokaal als regionaal niveau investeert de regio Midden Nederland al jaren in een brede,
integrale en programmatische aanpak van de georganiseerde, ondermijnende
criminaliteit. De hoofdlijnen van dit programma zijn: het vergroten van het zicht en de
bewustwording (ondermijningsbeelden), het slim integraal samenwerken en het smeden
van maatschappelijke coalities. Regionaal ligt de focus op het thema drugs met drie
prioriteiten: de verstoring van de criminele samenwerkingsverbanden (csv), het
inzichtelijk maken en verstoren van de drugsgerelateerde financiële stromen en het
verstevigen van de bestuurlijke weerbaarheid. Om recht te doen aan het lokale
maatwerk en om het lerend vermogen te optimaliseren heeft de regio ervoor gekozen om
elk van de vijf in Midden-Nederland gevestigde districten te laten focussen op één of
meerdere thema’s die samenhangen met het thema drugs en daarvoor een effectieve
aanpak te ontwikkelen.
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 de politie onderdeel
uit van de werkgroep die zich focust op de aanpak buitengebied.
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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.

Cybercriminaliteit
Bijeenkomst ondernemers over cybercriminaliteit
In oktober is er in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (CCV) en het Platform Veilig Ondernemen (PVO) een training “cyber veilig”
voor ondernemers uit Woudenberg georganiseerd. Tijdens deze avond is een security
awareness experience training gegeven en heeft de technische recherche een toelichting
gegeven op welke wijze de politie digitale fraude, phishing en hacken opsporen.
Week van de veiligheid
Tijdens de week van de veiligheid is er aandacht geschonken aan tips om zich te
wapenen tegen de digitale daders. Ook stonden de onderwerpen veilig ondernemen,
burgernet, woninginbraken en ondermijning.
Actieagenda Cyberveiligheid Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland
Tijdens de vaststelling van de kadernota integrale veiligheid is via een aangenomen
motie het college van B&W gevraagd de actieagenda van bureau RVS via een memo aan
te bieden aan de gemeenteraad. Wij hebben nog geen jaarplan ontvangen van Bureau
RVS. Na ontvangst wordt deze via de ingekomen stukken aangeboden aan de
gemeenteraad. Vooruitlopend op de jaarplan hebben wij, zoals hierboven staat
beschreven, een bijeenkomst voor ondernemers georganiseerd.
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