Inhoud
1. Inleiding............................................................................................................................................... 2
2. Veilige woon- en leefomgeving........................................................................................................... 6
3. Jeugd en veiligheid ............................................................................................................................ 11
4. Bedrijvigheid en veiligheid ................................................................................................................ 14
5.Fysieke Veiligheid............................................................................................................................... 16
6. Integriteit en veiligheid ..................................................................................................................... 18

1

1. Inleiding
1.1. Algemeen
Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de inwoners van onze gemeente. De burger
verwacht waarborgen voor sociale en fysieke veiligheid. Dit vraagt om een integrale,
daadkrachtige en programmatische aanpak.
Inbraken en andere criminaliteit hebben een grote impact op het leven van inwoners.
Tegelijkertijd is Veiligheid een ingewikkeld onderwerp, omdat het zo veelzijdig is. Het gaat niet
alleen om criminaliteit, maar ook om fysieke veiligheid. Het gaat om veiligheid op
bedrijventerreinen en in winkelstraten, maar ook om hennepkwekerijen. Veiligheid wordt
bepaald door overlast in de wijken, maar ook door voor de bewoner ongrijpbare onderwerpen
als ondermijning en radicalisme.
In het coalitie akkoord 2015-2018 wordt dit als volgt verwoord: “Veiligheid vormt de basis voor
Maassluis als een plezierige plaats om in te wonen, werken en recreëren. Iedere inwoner moet
zich, ongeacht leeftijd, geslacht, seksuele geaardheid of etniciteit op elk tijdstip van de dag veilig
weten. Bewoners moeten op de overheid kunnen rekenen als het gaat om het handhaven van
veiligheid. De verantwoordelijkheid voor veiligheid ligt allereerst bij de politie en de gemeente.
Zij kunnen echter nooit altijd overal aanwezig zijn. Het is daarom belangrijk dat inwoners,
politie, justitie, maatschappelijke instellingen en bedrijven samenwerken om de veiligheid in
buurten en wijken te vergroten.”
Kadernota
In 2014 heeft de raad de kaders voor het integraal veiligheidsbeleid voor de periode 2015-2018
vastgelegd in de “Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2015-2018”. Jaarlijks wordt een
uitvoeringsprogramma opgesteld met daarin de concrete maatregelen die in dat jaar worden
uitgevoerd. Jaarlijks wordt verantwoording afgelegd over behaalde resultaten.
De raad stelt de kaders vast voor het integraal veiligheidsbeleid. Het vaststellen van de
uitwerking hiervan in jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s is een verantwoording van het college.
De raad krijgt het uitvoeringsprogramma en bijbehorende verantwoording over het voorgaande
jaar ter kennisname aangeboden.
Uitvoeringsprogramma
Het gemeentelijk veiligheidsterrein omvat een reeks van veiligheidsonderwerpen, variërend van
woonoverlast en jeugdcriminaliteit tot verkeersveiligheid, huiselijk geweld en georganiseerde
criminaliteit. Voor de aanpak van al deze thema’s hebben gemeente en partners heel wat
instrumenten tot hun beschikking en kan aan allerlei maatregelen gedacht worden. De
gemeente heeft daarbij de regierol. Dat betekent: sturing op de selectie en aanpak van
veiligheidsthema’s, op samenwerking en nakoming van afspraken, op tussentijdse evaluaties en
doorontwikkeling van de aanpak. De aanpak van het gemeentelijk veiligheidsbeleid is verwoord
in het uitvoeringsprogramma. De onderwerpen zijn niet altijd nieuw en passen op eerder
ingezet beleid. Een groot aantal thema’s zal daarom bekend voorkomen. Daarnaast zien we
echter wel degelijk verschuivingen in de thematiek. Gedeeltelijk door ontwikkelingen in de
samenleving die bijvoorbeeld leiden tot toenemende polarisatie, anderzijds door demografische
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ontwikkelingen die meer aandacht voor bijvoorbeeld senioren vragen. In het Integraal
Veiligheidsbeleid geven we aandacht aan deze ontwikkelingen.
Veiligheid is een weerbarstig beleidsterrein. Gedurende de looptijd van het
uitvoeringsprogramma kunnen zich ook ontwikkelingen voordoen die wellicht niet onder de
vastgestelde prioriteiten of aanpak vallen. Veel van deze ontwikkelingen kunnen worden bezien
als actuele veiligheidsproblemen. Hier zullen wij met alle veiligheidspartners alert en adequaat
op reageren. Dergelijke acute veiligheidsproblemen vragen veelal om tijdelijke operationele
prioritering.

Om ordening aan te brengen worden 5 veiligheidsterreinen onderscheiden.
1. Jeugd en veiligheid
2. Veilige woon- en leefomgeving
3. Bedrijvigheid en veiligheid
4. Fysieke veiligheid
5. Integriteit en veiligheid
In het uitvoeringsprogramma voor 2017 zijn niet alleen de maatregelen opgenomen die bijdragen
aan het behalen van resultaten op de prioriteiten die in de kadernota zijn vastgesteld.
Het bevat alle voornemens van het college voor het komend jaar.

1.2 Ontwikkelingen
Cijfers
In 2016 verscheen voor de eerste maal de “Monitor Leefbaarheid en Veiligheid” samengesteld
door het kenniscentrum MVS. De monitor is de opvolger van de gemeenteatlas en geeft een
beeld van hoe diverse onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid door de
inwoners van Maassluis zijn beoordeeld. Het gaat dan niet alleen om criminaliteit en overlast,
maar ook het voorzieningenniveau, woonplezier en sociale samenhang komen hierbij aan bod.

Leefbaarheid
Volgens de inwoners van Maassluis zijn hondenpoep, rommel op straat en te hard rijden de
meest voorkomende buurtproblemen. Echter de problemen die volgens hen als eerste
aangepakt moeten worden, zijn woninginbraak, hondenpoep en bestrating.
Vooral bewoners van de Burgemeesterswijk en Steendijkpolder vinden de inbraak in woningen
het belangrijkste buurtprobleem.
Wat betreft de indicatorscores voor verloedering (bekladding, vernielingen, hondenpoep en
rommel op straat) en overlast (door jongeren, omwonenden en burengerucht/lawaai van
omwonenden) scoort Maassluis rond het landelijk gemiddelde.
Het zijn de wijken Taanschuurpolder, Dijkpolder en Sluispolder waar dit soort zaken volgens de
respondenten het meest voorkomen.

3

Ook de cijfers van de politie laten een toename zien van het aantal meldingen met betrekking
tot jeugdoverlast. ( 141 in 2016 t.o.v. 117 in 2015) Al met al beoordelen de inwoners van
Maassluis de leefbaarheid met een 7.2.
Veiligheid
Het gevoel van veiligheid is groot. Zowel in de eigen buurt als in het algemeen voelt ruim 80
procent van de inwoners zich veilig. Ook het gevoel van dreiging (hoe vaak komen situaties voor
zoals lastig gevallen worden, bedreiging, straatroof, drugsoverlast) is gunstig laag. De score voor
vermogensdelicten (fietsendiefstal, woninginbraak, diefstal uit auto’s) ligt op gemiddeld niveau.
Wanneer we kijken naar de misdaadgegevens van de politie , dan zien we bij de woninginbraken
in 2016 een afname t.o.v. het aantal in 2015, echter blijft de aanpak van woninginbraken voor
het college ook in 2017 prioriteit.
Ondanks deze positieve scores zijn er tal van plekken in Maassluis die door de bewoners minder
prettig worden ervaren. Met name ’s avonds als het donker is, worden plekken als
winkelcentrum Koningshoek, de stations en tunnels als onveilig ervaren. Ook het rondhangen
van jongeren zorgt ervoor dat mensen dit soort plekken mijden.
Zelfredzaamheid / toename verwarde personen
Er wordt van de inwoners van Maassluis steeds meer zelfredzaamheid gevraagd, ook in het
veiligheidsdomein. Wel zien we dat hieraan ook een grens zit. Sommige mensen kunnen zichzelf
niet redden en ontberen een gedegen sociaal netwerk. De sterke toename van het aantal
verwarde personen laat dit zien. Voor deze groep mensen zullen we ons, met onze zorg- en
veiligheidspartners blijven inzetten. In het veiligheidshuis is gestart met een casusoverleg
personen met ernstige psychiatrische aandoeningen, Maassluis neemt deel indien noodzakelijk.
Verbinding veiligheidsdomein en sociaal domein
Voor een effectieve samenwerking op het gebied van persoonsgerichte aanpak en de
constatering dat we een toename zien in complexe casussen waarbij sprake is van risico’s op het
gebied van openbare orde, is het nodig om een aantal nieuwe afspraken vast te leggen.
Bovendien dient de verbinding tussen het sociaal domein en het veiligheidsdomein verder vorm
te krijgen. Daarnaast is het belangrijk om te zorgen dat de ketenpartners aangehaakt blijven om
individuele zorgbelangen en maatschappelijke belangen van openbare orde en veiligheid
integraal af te kunnen wegen.
Hiervoor zal in het 2e kwartaal een voorstel gedaan worden voor een lokale veiligheidskamer
waarin het sociaal domein en veiligheidsdomein integraal casussen oppakken met meervoudige
problematiek en waarbij sprake is van een veiligheids-en/of openbare orde probleem of een
risico hierop (voor betrokkenen of omgeving).

Veranderende rol van de overheid
De afgelopen jaren hebben we de rol van de overheid zien veranderen. Deze trend zal de komende
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jaren verder worden doorgezet. Niet langer meer slechts inwoners betrekken, maar daadwerkelijk
aansluiten op de vraag en behoefte vanuit inwoners. De gemeente neemt op veel gebieden een
minder sturende rol op zich en geeft steeds meer de ruimte aan initiatieven van inwoners en
(veiligheids)partners. Hierbij is het tijdig herkennen en erkennen van signalen uit de omgeving van
groot belang om de rol van gelijkwaardige partner ook te kunnen vervullen.
Dit heeft ook gevolgen voor ons veiligheidsbeleid. Het komende jaar bekeken worden op welke wijze
we het Integraal Veiligheidsbeleid kunnen doorontwikkelen binnen de kaders die passen bij de
organisatieverandering.
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2. Veilige woon- en leefomgeving
Dit veiligheidsveld richt zich op het veiliger maken van straten, buurten en wijken. Het gaat
daarbij om de sociale veiligheid, dat wil zeggen criminaliteit, overlast en verloedering. Voor
zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale
veiligheid – denk aan verlichting, zichtlijnen, snoeien van groenstroken, e.d. Essentieel aan dit
veiligheidsveld is dat het zowel de veiligheid als de leefbaarheid van de buurt betreft. Er is
gekozen voor deze combinatie omdat de veiligheid en de leefbaarheid vrijwel onlosmakelijk met
elkaar verbonden zijn.
Zowel de objectieve als subjectieve veiligheid spelen een rol. Meer precies onderscheiden we
vier veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit (woonoverlast, overlast verslaafden en zwervers e.d.),
fysieke kwaliteit (vernieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid ofwel
veelvoorkomende criminaliteit (onder meer woninginbraak, fietsdiefstal en geweldsdelicten) en
subjectieve veiligheid ofwel het veiligheidsgevoel.
2.1 Prioriteit: High impact crimes
Onder High Impact Criminaliteit wordt criminaliteit verstaan die diep ingrijpt op de persoonlijke
levenssfeer van burgers: straatroof, overvallen en woninginbraak. Het substantieel verhogen
van de pakkans van daders en daarmee het terugdringen van deze criminaliteit, is een landelijk
en lokaal speerpunt van beleid.

Maatregelen om woninginbraak te voorkomen vallen in de eerste plaats onder de
verantwoordelijkheid van de bewoners en verhuurders van de desbetreffende woningen. De
gemeente houdt zich bezig met het weerhouden van daders door de inzet van preventieve
maatregelen. De repressieve aanpak van woninginbraak is primair een verantwoordelijkheid
voor de politie.
Inzet een afname van het aantal HIT-delicten, pakkans vergroten daders.
Ambitie: Een afname van het aantal HIT-delicten t.o.v.2016. Het aantal aangiften woninginbraken neemt af
met 5% t.o.v. 2016.
Hoe

Wanneer

Wie

Het treffen van fysieke maatregelen of het
faciliteren hiervan.

Indien nodig

Gemeente/ MDM

Project “Geel verven”

Voorjaar en najaar

gemeente/politie

Bewoners bewust maken van eigen
verantwoordelijkheid, informeren over inzet vanuit
gemeente.

Doorlopend

Gemeente

Organisatie veiligheidsmarkt

2 kwartaal 2017

Gemeente

Persoonsgerichte aanpak van daders van HITdelicten

Doorlopend

Veiligheidshuis/politie/gemeente

e

*HIT= High Impact Target, ofwel delicten met hoge impact op veiligheidsgevoel
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2.2. Prioriteit: Veiligheid in de buurt
Een verzorgde woonomgeving draagt bij aan een veilig gevoel bij bewoners. Bovendien nodigt
een vervuilde of rommelige straat uit tot meer vervuiling, rommel en trekt hangjongeren aan.
Daarnaast zien we een toename in het aantal meldingen bij de politie van sociale problematiek.
Een belangrijke ontwikkeling binnen het veiligheidsdomein is de participatie van inwoners.
Participatie bevordert de weerbaarheid en de zelfredzaamheid van burgers. De rol van de
gemeente is hierbij soms faciliterend, soms coördinerend.

In het kader van bewonersparticipatie wordt de Maassluise wijkaanpak voortgezet en verbreed.
Naast fysieke aanpassingen in de woonomgeving zal nadrukkelijker aandacht worden besteed
aan het sociale domein en de verbinding tussen verschillende groepen in de wijken. Hoe
aantrekkelijk een wijk of buurt is wordt immers niet uitsluitend bepaald door de fysieke
voorziening maar ook door de (informele) netwerken van de mensen die er wonen en de mate
waarin zij een bijdrage leveren aan hun woonomgeving. Professionals en bewoners werken met
elkaar aan de Maassluise wijkaanpak. Het vroegtijdig betrekken van bewoners bij planvorming,
het adequaat faciliteren en stimuleren van bewonersinitiatieven, een heldere en eenduidige
communicatie en korte lijnen tussen de betrokkenen kunnen het leefklimaat in de wijken sterk
verbeteren. Leefbaarheid en veiligheid gaan binnen de Maassluise wijkaanpak daarom altijd
hand in hand.
Inzet: Stimuleren van burgerparticipatie en faciliteren van burgerinitiatief.
Ambitie: Zo veel mogelijk burgers actief betrekken bij het veiligheidsbeleid van de gemeente. In 2017 zijn 100
inwoners binnen buurtpreventie in alle buurten actief.
Het project Waaks wordt gecontinueerd, inzet is uitbreiding van het aantal bewoners dat deelneemt. De
Whatsapp groepen worden onderling in contact met elkaar gebracht en wordt door de gemeente
gefaciliteerd.
Eind 2017 zijn 2100 burgers aangesloten op Burgernet.
Hoe

Wanneer

Wie

Uitbreiden project waaks

doorlopend

Gemeente

Buurtpreventie in de gehele stad

3 kwartaal 2017

Gemeente

Stimuleren deelname Burgernet

doorlopend

gemeente/Politie

Faciliteren Whatsapp groepen.
Organiseren van een bijeenkomst voor alle deelnemers
aan de whatsapp groepen

Doorlopend
e
2 kwartaal 2017

Gemeente
gemeente

Organisatie Maassluis 1 dag extra veilig

2 kwartaal 2017

Buurtpreventie i.s.m.
gemeente/politie

Doorontwikkelen Maassluise wijkaanpak. Door
participatie en initiatief bewoners gelegenheid bieden
daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan het verbeteren
van de woonomgeving. Instrumenten als gebiedsbudget
en wijkdeals blijven we inzetten en er wordt gekeken op
welke manier we verschillende groepen met elkaar
kunnen verbinden.

Gebiedsoverleggen
worden
georganiseerd op
verzoek van
bewoners. De nadruk
ligt op rechtstreeks
contact met
bewonerscie.

gemeente/
MDM/bewoners

e

e
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Inzet Budget:
doorlopend
Wijkdeals:
doorlopend
Uitvoering communicatie campagne “Bij ons”in de wijk…

Doorlopend

Gemeente

Uitvoering Broodje Brandweer.

Juni en november
2017

brandweer/gemeente

Inzet: Aanpak kleine ergernissen
Ambitie: Het aantal meldingen hondenoverlast, zwerfvuil/aanbieden huisvuil en vandalisme neemt af.
Meldingen m.b.t. kleine ergernissen die binnenkomen worden binnen 2 dagen afgehandeld.
Hoe

Wanneer

Wie

Inzet van H&T op meldingen m.b.t. hondenoverlast,
zwerfvuil/aanbieden huisvuil, vandalisme

doorlopend

Gemeente

handhaving vuurwerkverbod

December 2017

gemeente/politie

Inzet buurtpreventie

Doorlopend

Gemeente

Inzet: Leefbare wijken en buurten door voorkomen overlastgevend gedrag medebuurtbewoners
Ambitie: Het aantal meldingen van overlast neemt af.
Hoe

Wanneer

Wie

Uitvoering hennepaanpak

Indien hennepkwekerij
wordt aangetroffen/ bij elke
melding wordt onderzoek
ingesteld.

Politie/gemeente/Stedin/
Ecoloss

Aanpak woonoverlast door inzet convenant
woonoverlast

Indien noodzakelijk

gemeente/MDM/Vestia/
Politie

Inzet sociaal wijkteam of veiligheidskamer

Indien noodzakelijk

Gemeente

Deelname EPA overleg in veiligheidshuis*

Indien noodzakelijk

Gemeente

Inzet bestuurlijke maatregel

Indien noodzakelijk

gemeente

*Er is in toenemende mate aandacht voor ‘verwarde personen’.In Maassluis waren er 107 meldingen bij politie van verwarde personen
(t.o.v. 67 in 2015) Het gaat dan om personen die agressief en/of (zelf)destructief gedrag vertonen als gevolg van een ernstige
psychiatrisch aandoening en/of een (licht) verstandelijke beperking.

2.3 Overige aanpak
Cameratoezicht
Ook in onze stad zien we een toenemende behoefte aan cameratoezicht, zowel in winkelcentra,
bedrijventerreinen als bij evenementen. Een aantal winkelcentra heeft al initiatieven genomen door
privaat cameratoezicht te organiseren.
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In aansluiting daarop heeft de gemeente enige tijd geleden besloten een mobiele camera aan te
schaffen. De landelijke wet- en regelgeving moet bij de inzet van cameratoezicht uiteraard worden
gevolgd. Om initiatieven te kunnen toetsen zijn kaders nodig waaraan getoetst kan worden.
Hiervoor is een beleidskader cameratoezicht vastgesteld. De stijgende vraag naar cameratoezicht
komt regelmatig voort uit de verwachting dat de inzet van camera’s alle problemen oplost. Het is
belangrijk om die verwachtingen te managen. Camera’s zijn, dat blijkt zowel in de praktijk als uit de
wetgeving, een hulpstuk om te komen tot een veilig woon- en leefklimaat. Cameratoezicht is niet
een doel op zich, maar een onderdeel van een omvangrijker pakket aan maatregelen om het
bewuste doel te bereiken.
In 2017 zal de mobiele camera, evenals voorgaande jaren, aan de hand van het beleidskader worden
ingezet. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de burgemeester, in nauwe samenwerking en
samenspraak met de Politie.
Inzet: MCU inzetten als onderdeel van maatregelen tegen diverse delicten (overlast, diefstal etc)
Ambitie: aanpassen gemeentelijk beleid aan landelijke wetgeving
Hoe

Wanneer

Wie

Aanpassen gemeentelijk beleid aan landelijke wetgeving

Voor zomer 2017

Gemeente

Nazorg ex-gedetineerden
Een goede terugkeer in de maatschappij van ex-gedetineerden voorkomt overlast en
herhaling van crimineel gedrag. Een ex-gedetineerde is in eerste instantie zelf
verantwoordelijk voor zijn re-integratie in de maatschappij. Daarbij kan ondersteuning
geboden worden door de overheid. Vooral gedetineerden waar sprak is van
meervoudige problematiek hebben hier behoefte aan. De beste resultaten worden
bereikt als al in detentie wordt gewerkt aan een plan om zaken, bij terugkeer uit detentie,
op verschillende leefgebieden op orde te krijgen. De gemeente biedt nazorg aan exgedetineerden op de volgende vijf leefgebieden: ID-bewijs, huisvesting, inkomen & werk,
schulden en zorg.
Inzet: bieden van nazorg aan ex-gedetineerden
Ambitie: In 2017 stromen naar verwachting 55 ex-gedetineerden uit detentie.
Hoe

Wanneer

Wie

Deelname nazorg overleg Veiligheidshuis

Doorlopend

Gemeente

Het bieden van nazorg aan ex-gedetineerden op de
volgende vijf leefgebieden: ID-bewijs, huisvesting,
inkomen & werk, schulden en zorg.

Doorlopen

Gemeente

Huiselijk geweld
Veilig Thuis voert sinds 1 januari 2015 de wettelijke taken uit die samenhangen met het stoppen
en tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis verleent géén hulp, maar
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organiseert deze. Om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren en aan te
pakken werkt Maassluis met de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling RotterdamRijnmond.
Inzet: Tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling
Ambitie: eind 2016 is er een goede aansluiting van het meldpunt veilig thuis op de lokale structuur. Gevallen
van huiselijk geweld en kindermishandeling worden adequaat en tijdig opgepakt
Hoe

Wanneer

Wie

Inzet huisverbod

Indien noodzakelijk

Politie/gemeente/ VT

Inzet preventief huisverbod

Indien noodzakelijk

Politie/gemeente/VT

Deelname casusoverleg veiligheidshuis

doorlopend

VT

Inzet op voorkomen van vechtscheidingen

Start 2 kwartaal
2016

e

gemeente/ veilig thuis

Inzet: Afname van het aantal fietsendiefstallen
Ambitie: Het aantal aangiften fietsendiefstallen neemt af met 10%. Het aantal aangetroffen fietswrakken
neem af met 5%
Hoe

Wanneer

Wie

Verwijderen fietswrakken

doorlopend

Gemeente

Hoe

Wanneer

Wie

Opleggen muilkorf- en aanlijngebod op basis van art. 2.59
en protocol bijtincidenten

Indien noodzakelijk

gemeente na rapport
politie

Inzet: Optreden bij bijtincidenten honden
Ambitie:

10

3. Jeugd en veiligheid
Jeugd in dit uitvoeringsprogramma heeft betrekking op groepen jongeren die overlast
veroorzaken, jongeren waar de maatschappij last van ondervindt. Het gaat hierbij soms om
grensoverschrijdend gedrag, soms om crimineel gedrag. In het uitvoeringsprogramma is ook het
middelengebruik onder jongeren opgenomen. In 1e instantie richten we ons nog op verdere
uitvoering van de nota jeugd en alcohol die door de raad eind 2013 is vastgesteld. Indien
signalen vanuit het veld komen dat verschuiving van aandacht naar andere middelen
noodzakelijk is wordt hier uitvoering aan gegeven.
Bijzondere aandacht gaat uit naar de broertjes/zusjes van criminele jeugd. Vanuit het gegeven
dat negatief en crimineel gedrag van oudere broers een risicofactor is voor jongere kinderen in
het gezin wordt vroegtijdig hulp aangeboden ( aanleiding voor aanbieden hulp is niet een
zorgvraag voor jongere kind, maar het plegen van een strafbaar feit door oudere broer/zus).
3.1 Prioriteit: Aanpak risicovolle jeugd
Inzet: aanpak risicovolle jeugd
Ambitie: Door integrale aanpak zorgen dat jongeren met (risico op) normafwijkend of grensoverschrijdend
gedrag niet afglijden naar criminele circuit.
Hoe

Wanneer

Wie

Risicovolle jeugd wordt in de weegploeg van de
veiligheidskamer “gewogen”. N.a.v. bevindingen van de
weegploeg vindt integrale aanpak plaats in wijkteam,
veiligheidskamer of veiligheidshuis.

Doorlopend

Politie/justitie/gemeente
/leerplicht/jongerenwerk

Caseload GOSA:
Inzet: een afname van overlastklachten door jongeren
Ambitie: Aantal meldingen neemt af naar 7 per 1000 inwoners. Het aantal jongeren dat een Haltverwijzing
krijgt is 20.
Hoe

Wanneer

Wie

Groepsaanpak*

Indien nodig

Gemeente/Politie/jonger
enwerk

inzet toezichthouders in avond

4 avonden in de
week

Gemeente

Inzet jongerenwerk. Aanbieden van activiteiten, inzet van
ambulant jongerenwerk d.m.v. route 25

Gemiddeld 6 leer per
week

Welzijn E25

Uitvoering van leerwerkstraffen (voorheen taakstraffen)

Indien nodig

Halt Nederland

Projectgroep oud en nieuw

Start voorbereiding
2017/2018 augustus.

gemeente/brandweer/
politie

* Groepsaanpak wordt ingezet om problemen met jeugdgroepen te voorkomen en te bestrijden. De aanpak omvat
maatregelen op drie domeinen, te weten de groep, de omgeving en de individuele groepsleden.
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3.2 Middelengebruik onder jongeren
Inzet: Continuering uitvoering nota jeugd en alcohol
Ambitie: Het aantal jongeren onder de 18 dat met alcohol wordt aangetroffen in openbare ruimte of
openbare gelegenheid neemt af.
Hoe

Wanneer

Wie

Controles op schenken aan minderjarigen

Doorlopend

Gemeente

Controles op indrinken in buitenruimte

Doorlopend

gemeente/ Politie

Preventie activiteiten middelengebruik jongeren

doorlopend

CJG Rijnmond/
jongerenwerk

Communicatie richting ouders/scholen/jongeren
Informatieavond ouders en leerlingen op lentiz

Doorlopend
28 maart en 30 mei

Gemeente

Onderwijs
De school is de plek waar kinderen en jongeren elkaar ontmoeten en kennismaken met
verschillende achtergronden, denkbeelden, waarden en normen. Het is een plek waar alle
dilemma’s en thema’s die in de maatschappij spelen ook afspelen.
Daarnaast is veiligheid in het onderwijs de laatste jaren hoog op de maatschappelijke agenda
komen te staan. Diverse lokale organisaties zijn dagelijks bezig om onveiligheden in en rond de
school te voorkomen: scholen, gemeenten, politie etc. Om versnipperde inzet te voorkomen is
samenwerking tussen deze organisaties van belang.
In 2016 is in samenwerking met Vlaardingen en Schiedam een regional conveant veilige school
opgesteld. In het convenant zijn afspraken gemaakt over het voorkomen en bestrijden van
overlast, vandalisme, crimineel gedrag, grensoverschrijdend gedrag en het creëren van een
veilig klimaat in en om school.
Inzet: uitvoering afspraken convenant Veilige school
Ambitie: De afspraken uit het convenant hebben hun vertaling in uitvoeringsafspraken per school.
Hoe

Wanneer

Wie

I.s.m. Vlaardingen en Schiedam is met de schoolbesturen
en politie een convenant veilige school opgesteld. In 2017
wordt uitvoering gegeven aan de afspraken die in het
convenant zijn vastgelegd.

doorlopend

gemeente/VO-scholen
/politie

Inzet: uitvoering geven aan vroegsignalering
Ambitie: Vroeg in beeld brengen en ondersteunen van broertjes en zusjes van risicovolle jongeren.
Hoe

Wanneer

Wie

Door systeemgericht te werken brengt het wijkteam
patronen die tussen gezinsleden afspelen in beeld. Het
waarnemen van deviant gedrag (ruimste zin van het

doorlopend

wijkteam

12

woord) bij eventueel broertjes en zusjes kan hierdoor
worden gesignaleerd. Afhankelijk van de vorm, bijv delict
of andere afwijkende gedragingen wordt er bepaald met
welke instantie er wordt samengewerkt.

Inzet: afname schooluitval
Vroegtijdig signaleren of veelvuldig verzuim een signaal is dat het niet goed gaat in een gezin en daar indien
nodig actie/ondersteuning op inzetten.
Hoe

Wanneer

Wie

Handhaving en toezicht controleert i.s.m. de
leerplichtambtenaar op plaatsen waar veel jongeren zich
ophouden, schoolgaande jeugd op spijbelen

Najaar 2017

Gemeente/Leerplicht

Startpunt Leren en Werken GO! begeleid jongeren naar
school of werk

doorlopend

Stroomopwaarts

.
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4. Bedrijvigheid en veiligheid
Het veiligheidsveld ‘Bedrijvigheid en Veiligheid’ richt zich op een samenleving waarin
ondernemers hun bedrijfsvoering onbelemmerd kunnen uitvoeren, zonder dat ze daarbij
gehinderd worden door criminaliteit en onveiligheid. Binnen dit veiligheidsveld vallen
recreatieve en economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en
uitgaansmogelijkheden. Het gaat hierbij om de aanpak van sociale veiligheid, zoals
winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld, maar ook om vernielingen, overlast en
agressie. Daarnaast kan zwerfvuil en andere tekenen van verloedering leiden tot subjectieve
onveiligheid.
Inzet: Het vergroten van veiligheid in winkelgebieden voor winkeliers en passanten
Ambitie: Er is een KVO in alle winkelcentra.
Hoe

Wanneer

wie

Continuering Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in
winkelcentrums Binnenstad, Palet en Steendijkpolder

Doorlopend

gemeente/
winkeliers/HBD/Politie

Inzet H&T tijdens sluiting winkels op koopavonden

Tijdens
koopavonden, m.n in
de wintermaanden

Gemeente

Projectmatige inzet op bv zakkenrollers op verzoek
winkeliers.

Op verzoek

gemeente/Politie/
Winkeliers

Start Keurmerk Veilig Ondernemen in winkelcentrum
Koningshoek

2017

gemeente/
winkeliers/HBD/Politie

Organisatie van de roadshow “Overvallen”

Mei 2017

Gemeente/ HBD

.
Inzet: Het vergroten van de veiligheid in de horeca voor ondernemers en bezoekers en het tegengaan van
overlast.
Ambitie: Het aantal meldingen overlast horeca neemt af met 5%
Regulier overleg met ondernemers-gemeente-horeca
Nederland.

4 maal per jaar

Gemeente/horeca
ndl/ondernemers

Integrale controle van horecabedrijven

2 maal per jaar

gemeente/politie/
belastingdienst/
brandweer.

In Maassluis vinden jaarlijks vele evenementen plaats. Evenementen leveren een positieve
bijdrage aan de levendigheid van de stad, maar kunnen ook de nodige risico's met zich
meebrengen voor de fysieke en sociale veiligheid.
In 2015 is de nota Evenementenbeleid door de raad vastgesteld. In deze nota is de informatie
over vergunningen gestroomlijnd. Alle relevante procedures, voorschriften en afspraken staan
hierin gebundeld en zijn inhoudelijk op elkaar afgestemd.
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Inzet: Het vergroten van de veiligheid van evenementen
Ambitie: Bij (grote) evenementen zijn partijen tijdig op de hoogte van voorwaarden en is afstemming tussen
betrokken partijen optimaal.
Controle vergunningsvoorwaarden
evenementen

Doorlopend

Gemeente

Vooroverleg met diverse partijen bij grote en
bijzondere evenementen

Indien nodig, in
elk geval voor de
Furiade

gemeente/brandweer/politie/organisatie
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5.Fysieke Veiligheid
Binnen het veiligheidsveld ‘Fysieke Veiligheid’ vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s zoals
crisisbeheersing en brandveiligheid. De gemeente en de hulpdiensten (brandweer, politie en
ambulancedienst) werken hierbij nauw samen onder de regie van de Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond (VRR)
5.1. prioriteit: Crisisbeheersing

De aandacht ligt hierbij steeds meer op het voorkomen van ongevallen en rampen. De bedoeling
is, dat alles in het werk wordt gesteld om te voorkomen dat er een gevaarlijke situatie ontstaat,
zoals een grote brand of een ongeval. Onder fysieke veiligheid valt ook de verkeersveiligheid.
Een eenduidige advisering en vergunningverlening gekoppeld aan het controleren en
handhaven, dat zijn de middelen om de kans te verkleinen dat een calamiteit zich voordoet.
Verder hoort het maken van plannen bij dit thema. Denk hierbij aan het regionale crisisplan en
de gemeentelijke draaiboeken. Alleen papieren plannen zijn niet genoeg; het opleiden en het
oefenen van mensen die een taak hebben in de crisisbeheersing is minstens zo belangrijk.
Inzet: Crisisbeheersing
Ambitie: de gemeente Maassluis beschikt over een professionele en slagvaardige crisisorganisatie.
Hoe

Wanneer

wie

Praktijktrainingen teams bevolkingszorg crisisorganisatie

Mei en oktober 2017

Crisisteams

Training beleidsteam

Februari en oktober
2017

College/ Gemeentelijk
beleidsteam

samenwerking binnen MVS concreet vormgeven

Doorlopend

Gemeente

Alarmerings en opkomstoefening

3 kwartaal 2017

Actualiseren actieplan hoogwater
voorbereidingen veilige jaarwisseling

e

Gemeente

2 kwartaal 2017

e

Gemeente

Start augustus 2017

Gemeente, politie,
brandweer,
jongerenwerk

5.2 Prioriteit: Verkeersveiligheid
Ook dit jaar blijven we aandacht hebben voor het verbeteren van de verkeersveiligheid in de
stad voor al het verkeer en met name het langzame (fiets) verkeer voor jong en oud. Zoals ook
de afgelopen jaren blijven we inspelen op wensen die vanuit bijv. scholen en sportverenigingen
worden ontvangen om de verkeersveiligheid te verbeteren, hierbij kan gedacht worden aan
fysieke maatregelen, maar zeker zo belangrijk is het aanbieden van verkeerseducatie. De korte
lijnen tussen de politie en brandweer houden we in stand, zodat er we goed op de hoogte zijn
wat er speelt in de stad op gebied van verkeersveiligheid.
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Inzet:
Ambitie:
Hoe

Wanneer

Wie

Aanpak knelpunten op woon-schoolroutes en woonsportroutes (oa Vlaardingsedijk en Albert
Schweitzerdreef)

Juni 2017

Gemeente

Aanbieden van verkeerseducatieprojecten aan scholen
i.s.m. MRDH

doorlopend

Externe partijen (bijv
TeamAlert)

Fietsverkeersexamen

April 2017

Gemeente

Actualisering uitvoering Fietsbeleid en fietsveiligheid

doorlopend

Gemeente

Periodiek overleg met brandweer en politie

Doorlopend

Gemeente

Controle parkeerbeleid bij scholen

Doorlopen

Gemeente
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6. Integriteit en veiligheid
Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen tijd wordt het veiligheidsveld
Integriteit en Veiligheid binnen het Integraal Veiligheidsbeleid steeds belangrijker.
Het veiligheidsveld Integriteit en veiligheid omvat verschijnselen die een inbreuk vormen de
stabiliteit, dan wel op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid van
onze samenleving. Deze verschijnselen hebben een potentieel omvangrijk veiligheidseffect, in
de meest extreme vorm kunnen zij ontwrichtend werken.
De thema’s binnen dit veld zijn:
 Polarisatie en radicalisering
 Georganiseerde criminaliteit
 Veilige Publieke Taak
 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
6.1. Prioriteit: Polarisatie en Radicalisering
Radicalisering is een proces dat sommige mensen kunnen doormaken waarin zij een groeiende
bereidheid laten zien tot het nastreven of ondersteunen van diep ingrijpende veranderingen in
de samenleving die op gespannen voet staan met of een dreiging vormen voor de
democratische rechtsorde. Er kan hierbij sprake zijn van zowel politieke, religieuze als etnische
motieven. De gemeente heeft bij uitstek een belangrijke rol in de integrale aanpak.
Gemeenten hebben een rol in de signalering van zorgwekkende ontwikkelingen en de reactie
daarop. Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor het uitwerken van op maat gemaakte
deradicaliserings-en resocialisatietrajecten voor degenen die uitgereisd zijn of dat dreigen te
doen.

Daarnaast zien we toenemende sociale spanningen en maatschappelijke onrust. Polarisatie is
ook in Maassluis een item. Hierdoor komen diverse groepen in de samenleving in toenemende
mate tegenover elkaar te staan. Dit kan leiden tot demonstraties, betogingen, discriminatie en
sociale spanningen en maatschappelijke onrust in de wijk en/of op school.
In 2016 ontvingen de gemeenten Vlaardingen, Maassluis en Schiedam versterkingsgelden van
het NCTV om de aanpak van radicalisering uit te voeren. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld
om gemeenten te ondersteunen bij de rol die zij spelen in het tegengaan van radicalisering en
het bevorderen van sociale cohesie. Ook in 2017 ontvangen de 3 gemeenten versterkingsgelden
van het NCTV. In de lokale aanpak staat een combinatie van preventie, repressie en nazorg
centraal, waarbij gemeenten én ketenpartners uit het veiligheids- en sociale domein met elkaar
samenwerken. De burgemeester speelt hierin als eindverantwoordelijke voor de openbare orde
en veiligheid en als burgervader een cruciale rol, maar uiteindelijk is de gemeentelijke aanpak
een collegebrede verantwoordelijkheid. Bij de aanpak in 2017 wordt voortgeborduurd op de
activiteiten die in 2016 zijn ingezet.
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Inzet: Voorkomen maatschappelijke spanningen en intensivering aanpak radicalisering
Ambitie: Aanpak volgens de richtlijnen van het ministerie en vormgeven van lokaalbeleid.
Hoe

Wanneer

Wie

Opstellen integrale beleidsnota radicalisering en
Polarisatie in samenwerking met Vlaardingen en
Schiedam. Activiteiten vanuit de nota worden in
samenwerking met het brede maatschappelijk
middenveld opgepakt.

Oplevering 3
kwartaal 2017.
Uitvoering
doorlopend

Gemeente (met collega’s
Vlaardingen en
Schiedam) en NCTV

Verdere verbreding en versterking van het netwerk van
sleutelfiguren

doorlopend

Gemeente (met collega’s
Vlaardingen en
Schiedam) en NCTV

Deelname casusoverleg veiligheidshuis

Indien noodzakelijk

Gemeente

Regionale afspraken m.b.t. de inzet van
versterkingsgelden NCTV. In 2017 wordt ingezet op o.a.
e
deskundigheidsbevordering 1 lijnsmedewerkers,
vergroten weerbaarheid jongeren en ouders.

Betrekken bij de nota
radicalisering en
polarisatie.
Uitvoering
doorlopend.

Gemeente (met collega’s
Vlaardingen en
Schiedam) en NCTV

e

6.2 Prioriteit: Georganiseerde Criminaliteit
Gemeentelijke besluiten kunnen onbedoeld faciliterend werken voor criminelen, bijvoorbeeld
wanneer een horecavergunning gebruikt wordt voor het witwassen van criminele winst. Of de
begunstigde van de aanbesteding van een bouwproject is betrokken bij criminele activiteiten.
Op deze momenten, waarbij de onderwereld in contact treedt met de bovenwereld, kunnen
gemeenten en hun veiligheidspartners hun slag slaan. Hét instrument om daar bij in te zetten, is
de bestuurlijke aanpak.
De bestuurlijke aanpak is onderdeel van de geïntegreerde aanpak van georganiseerde
criminaliteit. In de geïntegreerde aanpak werken betrokken partijen samen en worden onder
andere de bestuurlijke, strafrechtelijke en fiscale aanpak op elkaar afgestemd.

Gemeenten vormen een belangrijke schakel bij de aanpak georganiseerde criminaliteit.
Ze hebben instrumenten ter beschikking zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV),
bestemmingsplannen en de Wet BIBOB. Veel kennis is binnen de gemeenten zelf al voorhanden.
Diverse diensten van de gemeente kunnen bij een bestuurlijke aanpak worden betrokken. Denk
aan ROVM, H&T, Vergunningen, Juridische zaken en bijvoorbeeld uitvoerende partners als de
brandweer. De bestuurlijke mogelijkheden zijn bedoeld als aanvulling op de bestaande
privaatrechtelijke en strafrechtelijke mogelijkheden.
Criminele praktijken hebben op verschillende wijzen hun impact in de gemeente. De meest
manifeste schade die door criminelen op lokaal niveau wordt veroorzaakt, heeft op drie
hoofddomeinen betrekking.
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Op grond van de APV kan heling strafrechtelijk worden aangepakt. Heling hangt nauw samen
met criminaliteit, zoals woninginbraken. De aanpak hiervan wordt in 2017 geïntensiveerd, onder
andere door aansluiting op het Landelijke Digitale opkoopregister.
Woonomgeving
De veiligheid en het woon- en leefklimaat in wijken en buurten verslechteren door overlast en
verloedering die criminele activiteiten met zich meebrengen. De handel in drugs bedreigt
bijvoorbeeld de lokale rust en veiligheid door de toestroom van drugsgebruikers en -toeristen.
Ook meer direct kunnen burgers last hebben van criminele praktijken, bijvoorbeeld wanneer zij
een woning huren van een malafide huisjesmelker.
Ondernemerschap
De economische activiteiten van lokale bedrijven kunnen ontwricht raken door criminele
praktijken. Hiervan zijn voorbeelden in bijvoorbeeld Brabant en Limburg. Illegaal
ondernemerschap veroorzaakt concurrentievervalsing. De economische activiteiten van de
legale ondernemers kunnen worden aangetast door de criminele praktijken van malafide
ondernemers, omdat deze bijvoorbeeld een lagere kostprijs hebben of verliezen kunnen
aanvullen met zwart geld.
Daarnaast vormt verloedering en leegstand een bedreiging voor het lokale ondernemerschap.
Lokaal bestuur
Criminele praktijken druisen in tegen de regels, wetten en beleid die binnen de gemeente
gelden. Ze ondermijnen het lokale gezag. Wanneer een gemeente hierop geen goed zicht en
geen grip (meer) heeft, kunnen illegale praktijken de bestuurskracht van het lokale bestuur
aantasten. Pogingen van criminelen om het lokaal bestuur te corrumperen, vormen een andere
bedreiging. De (dreiging van) aantasting van het bestuur op een of meerdere domeinen binnen
de gemeente is een directe aanleiding om de problematiek bestuurlijk aan te pakken dan wel de
aanpak te intensiveren.
Inzet: de ondermijnende werking van georganiseerde criminaliteit en de lokale inbedding voorkomen
Ambitie: georganiseerde criminaliteit in beeld brengen en verminderen
Hoe

wanneer

wie

Inzet Wet BIBOB voor vergunningen op grond van de
Drank- en Horecawet en exploitatievergunningen voor
horeca- en seksinrichtingen en coffeeshops

Bij twijfel over
integriteit aanvrager

Gemeente/BIBOB

Uitbreiden toepassing Wet Bibob voor
Omgevingsvergunningen, Evenementenvergunningen en
vastgoedtransacties.

2 kwartaal 2017

gemeente

Controle op naleven verleende APV vergunningen en
ontheffingen

Doorlopend

Gemeente

Controle op naleven wet- en regelgeving DHW

doorlopend

Gemeente

Overleg met RIEC mbt zaken hennep, ,mensenhandel,
vastgoedfraude.

2 maal per jaar en
verder op verzoek

gemeente/RIEC

e
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e

Gemeente

e

gemeente

Opstellen Beleidskader Ondermijning

4 kwartaal 2017

Ontwikkelen Aanpak Heling

3 kwartaal 2017

Veilige publieke taak
Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld bij
het uitoefenen van hun taak. Denk aan verpleegkundigen, politiemensen, gemeentelijke
handhavers, leraren, medewerkers van gemeenteloketten. Maar ook politieke ambtsdragers zoals
raadsleden, burgemeesters en wethouders. De maatschappelijke omgeving kan zich intimiderend,
bedreigend, soms letterlijk gewelddadig opstellen. Dit is volstrekt onacceptabel, om meerdere
redenen. De uitvoering van publieke taken zoals zorg, handhaving, onderwijs en hulpverlening heeft
ervan te lijden. De integriteit en ‘goed bestuur’ komen onder druk te staan. Het vertrouwen in de
overheid kan aangetast raken (- staat de overheid nog wel voor robuuste uitvoering van haar
taken?).
En bij gedogen van het geweld groeit de ‘onaantastbaarheid’ van daders. Agressie en geweld tegen
werknemers met een publieke taak hebben een krachtig ondermijnend effect op de werking van de
overheid en de uitvoering van overheidstaken, en moeten dan ook stevig aangepakt en zoveel
mogelijk voorkomen worden.

Een actieve bestuurlijke handhaving met een kritische houding ten aanzien van burgers en
ondernemers in de gemeente kan ertoe leiden dat ambtenaren en bestuurders in bedreigende
situaties terechtkomen. De veiligheid van de individuele ambtenaar of bestuurder moet daarom
gewaarborgd zijn. Ambtenaren en bestuurders moeten weten hoe om te gaan met risico’s en
moeten voldoende ‘rugdekking’ krijgen in het geval er zich een bedreigende situatie zou
voordoen. De gemeente Maassluis is van mening dat agressie, geweld en bedreigingen nooit
getolereerd mogen worden en neemt derhalve maatregelen Veilige Publieke Taak.
Inzet: Het vergroten van veiligheid van medewerkers met een publieke taak
Ambitie:
Hoe

Wanneer

Implementatie en voortgang RI&E van een RisicoInventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

Start 1 kwartaal
2017

BOA’s zijn getraind voor het dragen van lichte
geweldsmiddelen (handboeien) . Categoriale beschikking
(toestemming) is aangevraagd.

2 kwartaal

Gemeente

Inzet van bodycams ter bescherming van BOA’s (m.n. in
de avonduren)

doorlopend

Gemeente

e

e

wie
Gemeente

Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Schending van de interne integriteit van de gemeente kan het gevolg zijn van
belangenverstrengeling, maar ook van onbewuste verrommeling van procedures. Schending van
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de ambtelijke of bestuurlijke integriteit kan de lokale veiligheid in gevaar brengen doordat
daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan (bij het verlenen van vergunningen
bijvoorbeeld) of in stand blijven.
Criminelen hebben faciliteiten van de gemeente nodig voor het exploiteren van hun activiteiten
en zullen daarom in sommige gevallen proberen om onderdelen van het bestuurlijk en/of
ambtelijk apparaat te corrumperen.
Inzet:
Ambitie:
Hoe

Wanneer

Het Integriteitsbeleid wordt opgepakt,
waaronder Klokkenluidersregeling, Klachtenregeling.

2 kwartaal 2017

Gemeente

In het kader van politieke sensitiviteit en integriteit
worden trainingen gegeven om het
bewustwordingsproces te vergroten en de relatie
politieke ambtsdrager en ambtenaar te verbeteren

Start maart 2017

Gemeente

e

wie
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