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1. Inleiding 
Op 29 oktober 2015 heeft de gemeenteraad van Wijdemeren het Meerjaren Veiligheidsplan (MVP) 2015 
– 2018 vastgesteld. De gemeenteraad heeft in het MVP de kaders en de veiligheidsprioriteiten 
aangegeven. Met het voorliggende uitvoeringsplan “Publieke Veiligheid – Samen werken aan veiligheid” 
geeft het college van B&W aan hoe concreet uitvoering gegeven gaat worden aan het meerjaren 
veiligheidsplan 2015 – 2018. In dit uitvoeringsplan geeft het gemeentebestuur aan welke maatregelen 
en acties genomen worden door de gemeente en door de veiligheidspartners om uiteindelijk de 
veiligheidsdoelen te realiseren.  Voor de uitvoering heeft de gemeenteraad 40.000 euro beschikbaar 
gesteld. 
 
Het doel van het uitvoeringsplan om de veiligheid gewaarborgd te houden in de gemeente Wijdemeren. 
Dit doen we door samen te werken aan veiligheid. 
  

2.  Het Meerjaren Veiligheidsplan 2015-2018  
Het Meerjaren veiligheidsplan van de gemeente Wijdemeren is een product van verschillende 
beleidskaders en landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.  
De beleidskaders en ontwikkelingen die van belang zijn voor het uitvoeringsplan zijn: 

 Landelijke Veiligheidsagenda 2015-2018; 
 Veiligheidsstrategie van Midden-Nederland 2015-2018; 
 Vorming Nationale Politie; 
 Reorganisatie OM; 
 Decentralisatie van het sociaal domein. 

 
Daarnaast zijn natuurlijk de veiligheidscijfers van invloed op de veiligheidsprioriteiten voor de 
aankomende jaren. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen, van de veiligheidssituatie in de 
gemeente Wijdemeren, is gebruik gemaakt van de politiecijfers, de gebiedsscan opgesteld door het 
bureau Regionale Veiligheidsstrategie en de resultaten van het Burgerpanel (consultatie van burgers 
over veiligheid en leefbaarheid). Tevens zijn andere informatiebronnen geraadpleegd zoals het 
onderzoek van het weekblad Elsevier en de AD-misdaadmeter en de kennis van veiligheidspartners. 
 

3.  De veiligheidsprioriteiten 
Vanuit de landelijke en regionale veiligheidsagenda, de veiligheidsanalyse, Burgerpanel en de lokale 
ontwikkelingen komen we tot de onderstaande veiligheidsprioriteiten voor gemeente Wijdemeren voor 
de periode 2015 – 2018: 

 Woninginbraak 
 Jeugd en Veiligheid 
 Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit 
 Verkeersveiligheid 
 Toezicht openbare ruimte 

 
Speciale aandachtspunten hebben we voor: 

 overlast rondom (psychiatrische) personen en 
 veiligheid bij (grote) evenementen. 

 
De werkwijze zal de aankomende jaren steeds meer persoonsgericht zijn. Met name op die doelgroep 
die verantwoordelijk is voor veel overlast en criminaliteit. Met een meer persoongerichte aanpak 
worden de personen vroegtijdig uit de anonimiteit gehaald en maatregelen worden op het individu 
toegepast.  
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4. Reguliere taken cluster Publieke Veiligheid en Toezicht 
In dit veiligheidsplan wordt toelichting gegeven hoe de gemeente en haar veiligheidspartners 
uitvoering gaan geven aan de nieuwe veiligheidsprioriteiten. 
 
Naast de nieuwe veiligheidsprioriteiten heeft de gemeente de taak uitvoering te geven aan de reguliere 
taken op het gebied van veiligheid, openbare orde, evenementen en crisisbeheersing. Het cluster 
Publieke Veiligheid en Toezicht, bestaande uit 2 fte, draagt zorg voor de uitvoering van de reguliere 
taken. De huidige inzet van het cluster PVT is als volgt: 

 
Reguliere taken cluster PVT Wie Uren 

Management / bedrijfsvoering Senior PVT 
Medewerker PVT 

300 
70 (waarvan 40 uur BHV) 

APV / bijzondere wetten (beleid en 
uitvoering 

Senior PVT 
Medewerker PVT 

375 
470 (waarvan 300 uur B-

evenementenvergunningen) 
Integrale veiligheid/ preventie 
criminaliteit 

Senior PVT 
Medewerker PVT 

625 
360 

Toezicht en Handhaving (Drank en 
horeca, watertoezicht)  

Senior PVT 
Medewerker PVT 

184 
0 

Crisisbeheersing 
 

Senior PVT 
Medewerker PVT 

16  
600 (waarvan 330 gedetacheerd 

bij de Veiligheidsregio) 
Zie bijlage 1 voor de verdere toelichting op de taken die regulier worden uitgevoerd door de 2 
medewerkers van cluster PVT. 
 

5.  Uitvoeringsplan 2016 - 2017 
In dit hoofdstuk wordt per prioriteit een overzicht gegeven van de te nemen maatregelen en uit te 
voeren activiteiten. Afhankelijk van de periode en de actualiteit van het moment wordt bepaald welke 
activiteiten wanneer worden uitgevoerd. Tevens moet in ogenschouw worden genomen dat mogelijk 
enkele maatregelen niet worden genomen omdat de actualiteit ons dwingt andere maatregelen op te 
pakken (denk aan jihadisme o.i.d.).  
 
De voortgang van het uitvoeringsplan wordt op verschillende momenten gemonitord en verantwoord:  

 Tijdens het tweewekelijks portefeuilleoverleg met de burgemeester en politie; 
 De gemeenteraad wordt tweemaal per jaar geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief; 
 Ieder kwartaal komt de basishoekdriehoek (politie, gemeente, OM) bij elkaar om de voortgang 

en prioriteiten af te stemmen.  
 
In de onderstaande tabel staan het aantal uren weergegeven per prioriteit. De ureninzet is gerelateerd 
aan de medewerkers van het cluster Publieke Veiligheid. De inzet van de overige partners en overige 
afdelingen zijn niet opgenomen in het overzicht.  
 

Prioriteiten 2016 2017 
Woninginbraken 222 246 
Jeugd en Veiligheid 84 94 
Ondermijnende en georganiseerde 
criminaliteit 

126 120 

Verkeersveiligheid 12 12 
Toezicht en Handhaving  12 12 
Integrale aanpak (PGA) 180 144 
Totaal aantal uren  636 628 



5 
 

5.1 Woninginbraken 
 
Prioriteit: WONINGINBRAKEN (HIGH IMPACT CRIMES) 

Het aantal woninginbraken in Wijdemeren ligt laag. Zowel in vergelijking met het landelijk gemiddelde 
als met de middelgrote gemeenten van Midden-Nederland. Het aantal woninginbraken in 2013 en 
2014 is bijna gehalveerd ten opzichte van de voorgaande jaren. Het behouden van het laag aantal 
woninginbraken is een uitdagend streven.  

Doel /  

beoogd effect 

 Stabilisering laag aantal geslaagde woninginbraken;  
Niet meer dan 50 geslaagde woninginbraken per jaar.  

 Vergroten van het aantal woningen met het keurmerk Veilig Wonen; 
Per jaar wordt minimaal 20 maal het keurmerk Veilig Wonen afgegeven (niveau is 
de afgelopen 5 jaar gemiddeld 11 keurmerken per jaar). 

 Verhogen van het aantal Burgernetdeelnemers.  
Voor de aankomende 2 jaar wordt het aantal Burgernetters verhoogd met 300 
deelnemers (150 deelnemers extra per jaar). Op 1 januari 2015 waren 1412 
deelnemers uit de gemeente Wijdemeren lid van Burgernet. 

Wat doen we al? 
 Communicatie preventietips in huis-aan-huisblad; 
 Inzet van Burgernet; 
 Communicatie over het verhogen van het bewustzijn en de meldingsbereidheid van burgers met 

betrekking tot het herkennen van verdachte situaties; 
 Het Veiligheidshuis richt haar aandacht op veelplegers/criminelen in onze regio, waaronder 

woninginbrekers. Het Veiligheidshuis coördineert de nazorg van ex-gedetineerden.  
 

Hoe Wie Start 
Invoering van het Digitaal Opkoperregister (DOR)   
Een digitaal register (lichte variant) dat is ingericht voor de 
aanpak van heling van gestolen goederen. 

PVT/ BOA / 
politie  

1e periode 2016 

Preventiebijeenkomst  
Jaarlijkse organisatie van een preventiebijeenkomst in een kern 
van de gemeente. 

PVT / politie  2e periode 2016 

Preventie tegen woninginbraak: 
- Regie voeren op de gezamenlijke aanpak vanuit de goede 

analyse op basis van maandcijfers en informatiepositie. 
- De gemeente communiceert via de huis-aan-huisbladen en 

op de gemeentelijke website en sociale media.  
- Mogelijkheden onderzoeken om samen met verzekeraars 

communiceren over inbraakgevaar gerelateerd aan leefstijl; 
- mogelijk richten op herhaald slachtofferschap en/of 

senioren. 

PVT / 
Communicatie  
/ politie 
 
Verzekeraars / 
RVS / PVT 

Tijdens DDO, voor 
vakanties,  
tijdens toename 
woninginbraken 
 
 
3e kwartaal 2016 

Donkere Dagen Offensief en de week tegen de Woninginbraak 
(oktober) 
- Actief deelnemen aan het Donkere Dagen-offensief (oktober 

– maart).  
- werkzaamheden in samenwerking met de politieteams: 

flyeren, buurtavond organiseren, op pad met een ex-
inbreker; 

- de ANPR-auto inzetten (automatische kenteken registratie)  
- In geval van een DNA-match bij een inbraak wordt de 

Politie / PVT en 
communicatie/ 
BOA/ RVS / 
woningbouw 
politie 
 
politie 

4e kwartaal 2016 
4e kwartaal 2017 
Pm 
 
pm 
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verdachte aangehouden en voorgeleid aan het OM. 
Keurmerk Veilig Wonen  
- Inbedding in de reguliere bouwplannen (denk aan bouw-

besluit). 
- Inzet van een veilig wonen scan. 
- Stimuleren van inwoners en woningcorporaties om eigen 

verantwoordelijkheid te nemen voor het aanbrengen van 
inbraak werende middelen. 

 
PVT / RO 
 
PVT 
PVT/ SD 
woningbouw 

 
Voorjaar 2017 
 
 
 

Burgernet 
- Werven van burgernetleden 
- Onderhouden relatie met bestaande Burgernetleden door 

periodiek een mail over veiligheidszaken te versturen.  
- Heterdaadoefening met Burgernet 

 
PVT/ politie 
 
 
Burgernet /PVT 

Aansluiten bij 
landelijke en 
regionale 
wervingscampagne.  

Burgerparticipatie 
De mogelijkheden in beeld brengen om oplettende burgers 
(o.a. hondenbezitters) te betrekken bij veiligheidsthema’s. 
Voorbeelden kunnen zijn WAAKS en Whatsapp-groepen, 
Facebook.  

 
PVT / 
communicatie 
/ politie / BOR 

 
Aansluiten bij 
burger-initiatieven. 

Persoonsgerichte Aanpak PGA 
Casusgericht wordt met de partners samengewerkt op het 
gebied van zorg, drang en dwang een sluitende keten gevormd 
onder de regie van het Veiligheidshuis. Als een inbreker niet 
voldoet aan de eisen van een top X (het Veiligheidshuis) dan 
wordt een lokale PGA opgestart. Zie ook PGA -aanpak 

PVT / politie/ 
OM/ 
reclassering/ 
RVS/ SD-SWT 
Veiligheidshuis 

Uitrol PGA 2016  

Het inbrakenteam  
- Volgt hinderlijk de bekende woninginbrekers in 

Hilversum/Wijdemeren; 
- De surveillancemedewerkers krijgen de opdracht om de 

inbrekers zoveel mogelijk te controleren. 

 
Politie 

 
Lopend 

Blauwe avonden 
De politie gaat om de twee weken in een gedeelte van 
Hilversum en/of Wijdemeren met een team de wijk ingaat om 
zichtbaar aanwezig te zijn. 

 
Politie / BOA / 
jongeren-
werker 

 
Lopend 
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5.2 Jeugd en Veiligheid 
 
Prioriteit: JEUGD EN VEILIGHEID 

Jeugd maakt een waardevol onderdeel uit van onze gemeenschap. Soms heeft een deel van deze 
doelgroep extra aandacht nodig om hen in het gareel te houden. Zo worden jongvolwassenen (18 t/m 
24 jaar) het meest verdacht van vernielingen in de openbare ruimte en alcoholgebruik in het verkeer.  

Doel /  

beoogd effect 

 Terugdringen van jeugdoverlast met 15% ten opzichte van het aantal 
overlastmeldingen 2014 (78 meldingen); Eind 2016: maximaal 67 meldingen 

 Voorkomen en beperken van alcohol- en drugsgebruik, in het bijzonder van 
onder 18-minners. Indirect kunnen we hiervoor zorgen dat het aantal 
drankverstrekkers de leeftijdsgrens naleeft. Het verbeteren van het naleven van 
de leeftijdsgrens van de 41% (meting Mysteryshopactie 2014) naar 50%; 

 Tijdens Oud en Nieuw ’15-’16 en ’16 –’17 de schade aan publieke middelen 
beperken tot maximaal 5000 euro; 

 Jaarlijks het aantal incidenten vernielingen beperken tot maximaal 100 
meldingen.  

Wat doen we al? 
 Door middel van de shortlist-rapportage van de politie krijgen de veiligheidspartners zicht op de 

jeugdgroepen en wordt gewerkt aan een groepsgerichte aanpak. 
 Bureau Halt verzorgt 20 voorlichtingen op basisscholen.  
 De gemeente werkt samen met de GGD, de verslavingszorg, de politie en andere gemeenten binnen 

het regionale project ‘Samen aan de Slag’. Het doel is om het alcoholgebruik onder jongeren aan te 
pakken.  

 Het toezicht en de handhaving van de Drank- en Horecawet wordt binnen een regionaal 
samenwerkingsverband uitgevoerd. Ook kent de gemeente een aantal alcoholverbodgebieden op 
basis van de APV. 

 K.V.O. de Meenthof 
 Specifieke inzet toezicht rondom Oud en Nieuw vuurwerkoverlast. 

Hoe Wie Start 
Vernieuwd jeugd en veiligheidsoverleg 
- De gemeente neemt het initiatief in de versterking van het  

jeugdveiligheidsbeleid.  
- Binnen ons veiligheidsbeleid ligt de nadruk op de hinderlijke 

jeugdgroepen.  
- Lokaal wordt de verbinding gelegd tussen de publieke 

veiligheidstaken en de zorgtaken van het sociaal domein. Door een 
gezamenlijke aanpak waarbij de jongerenwerker, de wijkagent 
(jeugd) en de BOA wordt er vroegtijdig gesignaleerd en interventies 
gepleegd.  

- Het Sociaal Wijkteam wordt actief bij deze aanpak betrokken.  
- Shortlistmethodiek wordt vernieuwd in 2016 

 
PVT / SD/  
SWT / 
jongerenwerk/ 
wijkagent 
jeugd/ BOA / 
Overig 

 
1e kwartaal 
2016 

Jeugd in de kernen 
- Het JOP in Kortenhoef vernieuwen; 
- Het voormalig scoutinggebouw in Loosdrecht in gebruik nemen 

t.b.v. jongerenwerk  

 
SD / PVT 

 
1e kwartaal 
2016 

Een persoonsgerichte (keten)aanpak (PGA) 
- Voor individuele problematische/criminele jongeren wordt een 

plan van aanpak opgesteld met eventuele ondersteuning van het 
Veiligheidshuis. 

- In zowel de groeps- als persoonsgerichte aanpak geldt dat de 

PVT / 
jongerenwerk/ 
politie/ SWT/ 
Veiligheids-
huis 

Voorberei-
ding  PGA is 
reeds 
begonnen.  
Uitrol PGA 
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samenwerkingspartners op het gebied van zorg, drang en dwang 
een sluitende keten vormen.  

- De jongeren en de ouders worden betrokken bij de aanpak. 

2016  

Terugdringen drank- en drugsgebruik 
- Verdere uitrol van controle op de DHW in samenwerkingsverband 

en preventieactiviteiten in het kader van Samen aan de Slag Gooi 
en Vechtstreek; 

- Bezoeken van evenementen en hangplekken door de BOA’s;  
- De jongeren controleren op drank- en drugsgebruik en zo nodig 

beboeten; 
- Een convenant in het kader van het alcoholmatigingsbeleid voor 

alle sportclubs;  
- Het verhalen van schade door vandalisme op de daders. 

 
DHW 
samenwer-
kingsverband 
/ PVT / 
werkgroep 
Samen  
Aan de Slag  

 
1e kwartaal 
‘16  

Aansluiten bij participatieprojecten  
Gemeentelijke diensten initiëren participatie projecten in buurten. 
Vanuit deze projecten worden regelmatig meldingen gedaan over 
jeugd in de openbare ruimte.  

BOR/ 
PVT/overige 
gemeentelijke 
diensten 

 
1e kwartaal 
2017  
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5.3 Ondermijnende en georganiseerde criminaliteit 
 

Prioriteit: ONDERMIJNENDE EN GEORGANISEERDE CRIMINALITEIT 

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit zorgt voor een moeilijk zichtbare, sluipende ontwrichting 
van de samenleving. Hierbij treedt een vermenging op van de onderwereld met de bovenwereld. 
Onderwerpen zoals wapenhandel, vastgoedfraude, prostitutie, mensenhandel, witwassen zijn vormen 
van georganiseerde criminaliteit. De aanpak sluit aan bij de Leidraad aanpak georganiseerde misdaad 
welke is opgesteld door de landelijke stuurgroep GOC. 

Doel /  

beoogd effect 

 Bewustzijn verhogen bij alle partners en inwoners van signalen op 
ondermijnende criminaliteit;  

 Voorkomen en beëindigen van ondermijnende criminaliteit in de gemeente. 
Per jaar worden minimaal 3 nieuwe zaken door de gemeente aangedragen aan 
het RIEC. 

Wat doen we al? 
 We zijn aangesloten bij het RIEC MN en voeren lokaal Bibob-beleid.  
 Interne cursus signalering ondermijnende criminaliteit 
 Verschillende casussen zijn in samenwerking met het RIEC in behandeling. 
 Signalen op het gebied van polarisatie en radicalisering monitoren en waar nodig interventies 

plegen. 
 privacyreglement radicalisering Midden-Nederland 2015 

Hoe Wie Start 
Implementatie van de exploitatievergunning  
In samenhang met de DHW en APV moet de exploitatievergunning 
worden geïmplementeerd. 

PVT / 
Vergunningen 

/ TH / BJZ 

1e kwartaal 
‘17 

Ondermijningsbeeld 
In samenwerking met het RIEC en de partners wordt een 
ondermijningsbeeld opgesteld. Het ondermijningsbeeld geeft op 
hoofdlijnen zicht op en inzicht in de geprioriteerde 
ondermijningsthema’s1 en ondermijningsrisico’s. Het beeld heeft als 
doel het opleveren van informatie op basis waarvan ondermijning in 
de samenleving aangepakt en tegengegaan kan worden. Het biedt 
een fundament voor beleidskeuzes ten aanzien van te stellen 
prioriteiten en de integrale werkwijze van overheidspartners 

PVT / T&H / 
SD / RIEC / 
Politie e.d. 

1e kwartaal 
2016 

Voorlichting 
Voorlichting aan pa.rtners en burgers over signalen ondermijnende 
criminaliteit (leefstijlen). 

PVT / 
communicatie 

Medio ‘16 

Informatiepositie versterken 
- Van de inspecteurs sociale wetgeving en overige interne afdelingen 

integraal benutten ten behoeve van aanpak ondermijnende en 
georganiseerde criminaliteit (werkprocessen optimaliseren). 

- Blijvende bewustzijn ondermijnende criminaliteit door ambtenaren 
mbv een meldingsprotocol. Interne kennisoverdracht verzorgen. 
Signalen uitdragen naar de betreffende veiligheidspartners (o.a. 
RIEC) zodat de signalen worden onderzocht en integrale plannen 
van aanpakken opgesteld kunnen worden. 

 

 
PVT /Sociale 
recherche 
/SD/SWT 
PVT / BJZ 

 
4e kwartaal  

’16 

                                                
1 mensenhandel en -smokkel; fraude in de vastgoedsector; misbruik binnen de vastgoedsector; witwassen en daaraan gerelateerde vormen 
van financieel-economische criminaliteit; Productie van, en/of in- en uitvoer van drugs: cocaïne, heroïne, synthetische drugs, 
cannabis/hennepteelt; Outlaw Motorcycle Gangs; Illegale prostitutie. 
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Prostitutie en APV 
In regionaal verband afspraken maken (nieuwe of oude weer 
vastleggen) over het prostitutiebeleid en het nieuwe hoofdstuk 3 APV 
invoeren 

PVT 2e kwartaal 
‘16 

Sluiten drugspanden 
Beleid vaststellen op het gebied van sluiting van panden op basis van 
de gemeentewet en de Opiumwet en bestaand beleid en 
ontwikkelingen monitoren. 

PVT / TH / 
BJZ 

1e kwartaal 
‘16 

Aanpak radicalisering /jihadisme 
Aansluiten bij de werkwijze van de gemeente Huizen (casusoverleg). 

PVT 1e kwartaal 
‘16 

 
5.4 Verkeersveiligheid  
 
Prioriteit: VERKEERSVEILIGHEID 

Verkeers(veiligheid) is in het MVP benoemd als prioriteit. Het kader voor verkeersveiligheid is het 
“Beleidsplan Verkeer Wijdemeren 2011 – 2020’ dat op 30 juni 2011 door de raad is vastgesteld. Hierin 
zijn verkeersveiligheid en verkeershandhaving, bereikbaarheid en leefbaarheid reeds specifiek aan de 
orde gekomen. 
Doel /  

beoogd effect 

Diverse aanpassingen in de infrastructuur die er toe moeten gaan leiden dat de 
verkeerssituatie veiliger wordt met daarbij specifiek verbeteren van de top 13 
onveilige verkeersituaties in de gemeente. Dit moet leiden tot niet meer dan 12 
ongevallen totaal op jaarbasis.  

Wat doen we al? 
 Bij klachten over langdurig geparkeerde aanhangwagens en caravans zet de gemeente, sinds medio 

2014, de BOA in; 
 Snelheidscontroles door middel van flitspalen. Sinds medio 2015 zijn 4 flitspalen fulltime actief. De 

flitspalen zijn onder beheer van het CJIB. 
 Gedeelde bestuurlijke verantwoordelijkheid voor verkeersveiligheid door portefeuillehouder en 

burgemeester. De gemeenteraad heeft op 30 juli 2011 gesteld dat bestuurlijk een koppeling 
gemaakt moet worden tussen verkeer en veiligheid. 

 
Hoe Wie 

Monitoren van de snelheden door in gebruik nemen van 2 mobiele matrixborden BOR/RO 
Actieve feedback door de mobiele matrixborden aan de bestuurder over de snelheid BOR/RO 
Uitvoeren verkeersprogramma lokale aanpak veilig fietsen 
Opstellen van actieprogramma ten aanzien van verkeershandhaving in de kernen op 
basis van de verkeerssnelheidsonderzoeken 

BOR/RO 

Inzet van bijzondere opsporingsambtenaar in de openbare ruimte op verkeersoverlast / 
parkeren 

T&H 

Monitoren van de voortgang   PVT 
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5.5 Toezicht en handhaving 
 
Prioriteit: TOEZICHT EN HANDHAVING 

Toezicht en handhaving krijgen de afgelopen jaren weer meer aandacht. Het doel van toezicht en 
handhaving is het voorkomen van:  letsel,  schade aan de omgevingskwaliteit,  financieel-economisch 
maatschappelijke schade,  schade aan natuurschoon; schade aan de (volks)gezondheid; 

In het kader van dit MVP richt toezicht en handhaving zicht specifiek op toezicht en handhaving in de 
openbare ruimte.  
Doel /  

beoogd effect 

  Minder hondenpoep 
  Minder overlast vuurwerk 
  Minder rommel op straat 

 
Wat doen we al? 
 In november 2014 heeft de gemeenteraad het “Integraal Handhavingsbeleid 2015-2018” 

vastgesteld. Hierin zijn de doelstellingen, strategieën en de prioriteiten van de handhaving 
opgenomen. Hondenpoep, vuurwerk en rommel op straat, zijn vormen van overlast die een hoge 
en/of gemiddelde prioriteit hebben gekregen. 

 In het “Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 2015 – 2016” is aangegeven hoe het 
toezicht op deze vormen van overlast gaat plaatsvinden.  

 Sinds medio 2014 heeft de gemeente een BOA openbare ruimte in dienst. Deze functionaris ziet toe 
op overlastfeiten in de openbare ruimte.  

Hoe Wie 
Zichtbaar uitvoering geven aan het “Uitvoeringsprogramma Toezicht en Handhaving 
2015 – 2016”.  

T&H 

Het basisteam van de politie werkt contextgedreven, waardoor ze zichtbaar 
aanwezig zijn in de kernen.  

Politie 

Toevoeging van een extra wijkagent voor de gemeente Wijdemeren. Politie 
Verbeteren bekendheid klachtenlijn / en afwikkeling meldingen van de 
omgevingsdienst.  

T&H en 
communicatie 

Monitoren van de voortgang   PVT 
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5.6 Speciale aandachtspunten 
 
Naast de prioriteiten zijn er nog twee onderwerpen die speciale aandacht behoeven. Dit zijn: 

- integrale aanpak overlast (psychiatrische) personen en  
- veiligheid bij (grote) evenementen.  

De werkwijze die steeds meer aandacht krijgt is de persoonsgerichte aanpak.  
 

Overlast door mensen (met een psychiatrische aandoening) 
Overlast is een veelkoppig monster. Soms wordt overlast veroorzaakt door mensen met zware 
psychische problemen, soms zijn het mensen die plezier beleven om te treiteren, soms is er sprake van 
relatieproblemen. En iedereen heeft een andere tolerantiegrens met betrekking tot overlast. Gewone 
leefgeluiden kunnen voor sommige mensen grote overlast geven, denk aan hoge hakken over het 
parket, bouwwerkzaamheden en huilende baby’s. 
Doel /  

beoogd effect 

 Sluitende aanpak (woon)overlast met als gevolg dat er minder 
overlastmeldingen binnenkomen 

Wat doen we al? 

 Inzet van buurtbemiddeling bij burenruzie 
 Inzet van het SWT bij een combinatie van zorg en overlast 
 Preventief inzetten van het tijdelijk huisverbod 
 Agenderen van personen, die overlast geven in de openbare ruimte, in het Veiligheidshuis. 

Hoe Wie Start 
Bewoners motiveren en leren om de buren/jeugd/ 
bezoekers zelf beheerst aan te spreken. Bijvoorbeeld: 
instructiemiddel inzetten: hoe mijn buren aan te spreken op 
zijn/haar gedrag. 

PVT / GGZ buurt- 
bemiddeling/ 

woningbouw/ SWT 

Begin 2017 

Organiseren van een persoonsgerichte aanpak voor 
zorgmijders en overlastgevers, met nadruk op dagbesteding 
voor overlastgevers.  

PVT /SWT / 
GGZ/Veiligheidshuis 

Begin 2016 

Aansluiting zoeken bij de wet aanpak woonoverlast PVT /  Wanneer de wet 
van kracht is 

 
Evenementen en veiligheid 

In 2014 is het Evenementenbeleid vastgesteld. Tevens is een uitvoerende beleidsregel opgesteld. 
Doel /  

beoogd effect 

Implementatie van het vastgestelde evenementenbeleid. Specifiek aandacht voor 
veiligheid rondom evenementen inclusief risicoclassificering van de grotere 
evenementen.  
De onderstaande uren worden binnen de reguliere capaciteit uitgevoerd van het 
cluster PVT 

Hoe Wie Start 
Borgen evenementenbeleid met aandacht voor veiligheid PVT/ 

evenementen-
organisaties/ 

politie / 
brandweer / GHOR 

1e kwartaal 
2016 

Risicoclassificering van alle grote(re) evenementen 
 

Organisatoren/ 
PVT/ politie 

1e kwartaal 
2016 

Publieksgerichte communicatie, waaronder bereikbaarheid van 
de gemeente bij klachten t.a.v. horeca en geluid in de 
weekeinden 

PVT/ BOA/ Politie/ 
omgevingsdienst 

2e kwartaal 
2016 
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Jaarlijks aan de hand van een thema, overleg met ondernemers 
over veiligheid. 

PVT, 
organisatoren, 

politie/veiligheids-
regio 

3e kwartaal 
2016 

 

 Persoonsgerichte aanpak (methode) 
 
Doel /  

beoogd effect 

Ontwikkeling en inbedding van het persoongerichte werken in relatie tot 
overlastgevenden en criminelen.  
 
Onder de vorige veiligheidsprioriteiten zijn de verschillende acties aangaande PGA 
reeds benoemd.  

Hoe Wie Start 
Ontwikkelen en implementeren van de persoonsgerichte 
aanpak. Een lokale gezamenlijke  aanpak van die overlastgevers 
en criminelen die niet  onder de doelgroep (top X) vallen van 
het veiligheidshuis. Zowel de uitwerking van de nieuwe 
werkwijze  

PVT/OM/Politie/SWT/ 
zorgpartners/ 

reclassering etc 

 
2016 

 
De persoongerichte werkwijze is van toepassing op verschillende prioriteiten, denk aan een veelpleger 
woninginbreker, een jeugdige veelpleger of een crimineel die zich bezig houdt met georganiseerde 
criminaliteit. Gemeenten voeren lokaal de regie op de integrale persoonsgerichte aanpak, hierbij 
ondersteund en versterkt vanuit de regio. Lokaal wordt een goede structuur voor PGA ingericht: lokaal 
maatwerk. Zowel in het lokale voorveld (lokale PGA), als extra intensief en ketenoverstijgend in het 
Veiligheidshuis (Top-X) of met het RIEC-MN (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). 
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Bijlage 1:  
 
Toelichting reguliere  taken cluster Publieke Veiligheid en Toezicht 
Hieronder  het  overzicht van taken die regulier door het cluster Publieke Veiligheid Toezicht worden 
uitgevoerd. Allereerst een overzicht van de hoofdthema’s. Vervolgens een toelichting op het 
hoofdthema en een overzicht van de activiteiten. 
 

Hoofdthema’s: 
 Algemene Plaatselijke Verordening en overige Bijzondere Wetten2; 
 Drank en Horeca; 
 Evenementen; 
 Verkeer en vervoer; 
 Persoonsgerichte aanpak; 
 Veilige Publieke Taak (integrale veiligheid en preventie); 
 Fysieke veiligheid (crisisbeheersing); 
 Wettelijke taken 
 Vragen uit de samenleving 
 
Algemene Plaatselijke Verordening en overige Bijzondere Wetten 
Bijzondere wetgeving is niet ondergebracht in één integrale wet, maar is te vinden in diverse 
gemeentelijke verordeningen, beleidsdocumenten en in verschillende nationale en internationale wet- 
en regelgeving. Bijvoorbeeld Wet op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Wet Bibob, Wet openbare 
manifestaties, Zondagswet, Opiumwet, Verklaring van geen bezwaar in het kader van het tijdelijk en 
uitzonderlijk gebruik (TUG-ontheffing) van een terrein (Wet luchtvaart).  
 
Activiteiten 
 Algemene Plaatselijke Verordening, hierna APV en aanwijzingsbesluiten (2 jaarlijkse cycli) (beleid); 
 Standplaatsen en collecteren e.d. (beleid); 
 Kansspelverordening (beleid); 
 Winkeltijdenverordening (beleid); 
 Bibob (beleid); 
 Handhaving inboedel op de openbare weg; 
 Openbare orde gerelateerde verklaringen van geen bezwaar.  
 
Drank en Horeca 
Het creëren van bewust alcoholgebruik bij burgers (zowel volwassen als bij jongeren), horecabedrijven, 
supermarkten, slijterijen, verenigingsgebouwen en sportkantines. 
 
Activiteiten 
 Preventie- en Handhavingsplan alcohol i.s.m. gezondheid en handhaving (beleid)  
 Drank- en Horecaverordening (beleid) 
 Sanctiestrategie (beleid) 

                                                
2 Onder de noemer Bijzondere Wetten worden in ieder geval de volgende wetten bedoeld: Drank- en Horecawet, Wet 

op de Kansspelen, Winkeltijdenwet, Opiumwet, Wet Bibob, Wet openbare manifestaties, Zondagswet, Verklaring van 
geen bezwaar in het kader van het tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein (Wet luchtvaart).  
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 Regionaal project ‘Samen aan de Slag’, werkgroep Handhaving, stuurgroep Handhaving;  
 Navolging geven aan de sanctiestrategie Drank- en Horecawet; 
 Horecabeleid monitoren en flankerend beleid waaronder de Algemene Plaatselijke Verordening. 
 
Evenementen 
De gemeente kent een diversiteit aan evenementen.  
  
Activiteiten 
 Evenementen (beleid); 
 Coördinatie en vergunningen voor grote en/of risicovolle evenementen verzorgen; 
 Afstemming met hulpdiensten; 
 Coördinatie van grootschalige activiteiten, bijvoorbeeld de Jaarwisseling, schaatsseizoen op 

openbare wateren, watertoezicht (vaarseizoen), WK/EK’s voetballen etc. 
 Monitoren van het beleid en flankerend beleid. 
 
Veilige Publieke Taak 
Werknemers met een publieke taak kunnen te maken krijgen met agressie en geweld tijdens het 
uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat geldt voor onze gemeente, maar ook voor de organisaties met 
een publieke taak in onze gemeente. Agressie en geweld kunnen niet alleen grote persoonlijke 
gevolgen hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers, maar ook een goede uitoefening van 
hun taak in de weg staan.  
 
Activiteiten 
 Adequaat registreren van incidenten; 
 Actief actie conform het agressieprotocol gericht op zowel werknemers als zijnde politieke 

ambtsdragers; 
 Actieve communicatie tijdens projecten zoals jaarwisseling etc. 
 
Verkeer 
Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer door verkeersdeelnemers voor 
specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.) Deze 
veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (waaronder infrastructuur) en het rijgedrag van 
verkeersdeelnemers. Op het gebied van verkeersveiligheid zijn de ambities beschreven in het verkeers- 
en vervoersplan. 
 
Activiteiten 
 Reguliere verkeershandhaving; 
 Bewustwordingsacties bij schoolomgevingen door BOA. In het verlengde van verkeersveiligheid 

rondom scholen is het gedrag van ouders tijdens het breng- en haalmoment een actueel thema.  
 Aanspreekpunt verkeersregelaars en verkeersbrigadiers (w.o. informatieverstrekking, aanstellen en 

bemiddeling). 
 
Casusaanpak: 
Activiteiten 
 Er is zicht op personen welke in aanmerking komen voor de casusaanpak, zowel in het lokale 

voorveld, als extra intensief en keten overstijgend in het Veiligheidshuis (Top X) of met het RIEC 
(georganiseerde criminaliteit); 

 Om de recidive van ex-gedetineerden te verlagen is in het Veiligheidshuis het coördinatiepunt 
nazorg ex-gedetineerden ingericht met gelden van het Rijk. Hier worden ook concrete 
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dagbestedings- en begeleidingstrajecten ingezet. De gemeente blijft verantwoordelijk voor deze 
nazorg; 

 Er zijn diverse casussen in behandeling die veel capaciteit en afstemming (op lokaal dan wel op 
regionaal niveau) vergen.  

 
Fysieke veiligheid – brandweer en crisisbeheersing 
Wanneer het om brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing gaat, richt te ambitie van de 
Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (en daarmee de gemeentelijke ambitie) zich op het bevorderen 
van preventie en eigen verantwoordelijkheid van bewoners en bedrijven. Als het om rampenbestrijding 
gaat, is lokaal gezien de professionalisering van de gemeentelijke kolom een actueel thema.  
 
Activiteiten 
 De gemeente is zelf verantwoordelijk voor de gemeentelijke processen (Bevolkingszorg) en werkt op 

dit onderwerp samen met de gemeenten in onze regio. De Bevolkingszorg beslaat drie 
kernprocessen: Crisiscommunicatie, Acute Bevolkingszorg en Herstelzorg.  

 Brandveilig leven, waarbij de nadruk ligt op voorlichting binnen de zorginstellingen, 
thuiszorgorganisaties en specifieke doelgroepen. 

 De gemeente ziet toe op een adequate inrichting van de brandweertaken en bewaakt en bevordert 
daarbij de wisselwerking van de brandweer, de gemeente en andere organisaties d.m.v. borging van 
de dienstverleningsovereenkomst. 

 De brandweerzorg is een wettelijke taak die bij de gemeente is belegd. Hieronder verstaan we 
goede bluswatervoorzieningen, snelle uitruk en opkomsttijden.  

 De risicokaart bijhouden en het op orde houden/brengen van beleid en procedures; 
 Binnen de verplichte gemeenschappelijke regeling werken de gemeente in de regio Gooi en 

Vechtstreek samen ten voorbereiding op mogelijke rampen en crisis. 
 
Wettelijke taken 
Wettelijke taken op het terrein van veiligheid zijn: 
 
Op het gebied van geweld en overlast: 
 Opleggen huisverbod bij huiselijk geweld: Bij huiselijk geweld kan de burgemeester een huisverbod 

van maximaal 28 dagen opleggen. 
 Toepassen BOPZ: De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt wanneer 

iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. 
 Toepassen van de Overlastwet: Met deze wet kan langdurige en ernstige overlast van groepen en 

individuen in de openbare ruimte worden aangepakt. 
 APV – gebiedsontzeggingen: In de recent vastgestelde APV is de mogelijkheid opgenomen om een 

individu een gebiedsontzegging op te leggen.  
 

Op het gebied van integriteit/ordening gaat het om het toepassen van de: 
 Drank en Horecawet: De doelstelling van deze wet is het voorkomen van gezondheidsschade en 

verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik. Gemeenten hebben extra mogelijkheden om 
op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, met name om overmatig 
alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 

 Gemeentewet:  
Openbare orde bevoegdheden van de burgemeester, bijvoorbeeld samenscholing en 
ongeregeldheden, cameratoezicht etc. 

 Opiumwet: Het bezit van verdovende middelen is verboden, daarnaast is het verboden om 
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voorbereidingshandelingen te treffen voor de hennepteelt. In Nederland is dit geregeld in de 
Opiumwet.  Er is een Hennepconvenant Midden-Nederland.  

 Wet BIBOB: De Wet ter Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur maakt het 
mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van criminele organisaties tegen te gaan. 

 
Op het gebied van de leefomgeving/openbare orde: 
Toepassen van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Deze bijzondere wetgeving, gemaakt en 
uitgevaardigd door de gemeente, passen we toe bij circussen/kermissen, evenementen, vuurwerk, 
prostitutie, overlast, geluidshinder. 
 
Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing: 
 Wet Veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te 

verbeteren. 
 Wettelijke taken op het terrein van vergunningverlening, controle en integrale handhaving. 
 
Vragen uit de samenleving 
Burgers of instellingen hebben soms specifieke vragen op het gebied van veiligheid, overlast of 
verloedering, waarop de gemeente moet inspelen. Deze vragen komen doorgaans binnen bij het cluster 
Toezicht en Handhaving of het cluster Publieke Veiligheid, maar ook bij de afdeling Beheer Openbare 
Ruimte en het Klant Contact Centrum. De afhandeling gebeurt soms met inzet vanuit andere disciplines 
binnen de gemeentelijke organisatie zoals ‘beheer openbare ruimte’ of ‘publieke veiligheid’.  


