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Actieprogramma Veiligheid Huizen 2016-2017 

Inleiding & Samenvatting 
Het Actieprogramma Veiligheid Huizen 2016-2017 is het vervolg op het Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2014-
2015.  
De nieuwe naam is gekozen omdat het Actieprogramma beknopter is en gericht op de belangrijkste activiteiten 
die in twee veiligheidsdomeinen, Veilige Omgeving en Maatschappelijke Veiligheid,  worden ontplooid.  
Een tweede verschil is dat de evaluatie van het voorgaande programma in een apart document is 
ondergebracht.  
Het derde verschil is dat meer flexibiliteit in het programma is gebracht. Er wordt gewerkt met 3 topprioriteiten 
die gedurende de looptijd van het programma ook kunnen wisselen, naar gelang de ontwikkelingen binnen het 
veiligheidsdomein. Hierdoor kan meer worden ingespeeld op de actualiteit.  
Gebleven is de basis waarop het Actieprogramma is gestoeld, nl. de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 
2015-2018: “Huizen, de Veilige Haven!”. In deze Kadernota worden de twee veiligheidsdomeinen 
onderscheiden, Veilige Omgeving en Maatschappelijke Veiligheid, en 8 prioriteiten. Van deze 8 prioriteiten 
worden in het Actieprogramma 3 topprioriteiten benoemd. De werkzaamheden t.b.v. de overige prioriteiten 
worden als reguliere werkzaamheden gekwalificeerd en binnen dit programma als zodanig gepresenteerd.  
De 3 topprioriteiten zijn:  
1. Woninginbraken          => blz. 2 
2. Jeugdhinder & vernielingen, inclusief oud & nieuw     => blz. 3  
3. Voorkomen polarisatie en radicalisering        => blz.4 
 
De overige prioriteiten en doorlopende, reguliere werkzaamheden worden schematisch weergegeven op: 
           => blz. 5 
Tenslotte staat op de laatste bladzijde e.e.a. over financiën, communicatie en evaluatie. => blz. 6 
 
De looptijd van dit programma is 1 april 2016 tot en met 30 juni 2017.  

Algemene resultaatindicatoren 
1. Ontwikkeling onveiligheidsgevoelens. Dit wordt gemeten via de Veiligheidsmonitor (VM). 
Uitslag VM 2013 = 20,8% voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt; 
Uitslag VM 2015 = 19,2% voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt;  
Doelstelling VM 2016 = <19% voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. 
(Einddoel 2018 (vastgelegd in Kadernota)  = 15% voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt.) 
 
2. Ontwikkeling criminaliteitscijfer totaal.  In vergelijking met soortgelijke gemeenten in Midden-Nederland 
zoals Soest, Zeist, Woerden en Hilversum. Profiel: middelgrote gemeente in de Randstad.  
Doel 2016-2017: Handhaven laag-gemiddelde niveau (Groen/donkergroen) 

misdrijven 2013-2015 
Gemeenten 

  Hilversum Huizen Soest Woerden Zeist Totaal 
criminaliteit totaal 2013 6.004 1.944 1.889 2.107 3.589 15.533 

2014 5.459 1.747 1.932 2.118 3.530 14.786 
2015 5.197 1.866 2.026 2.422 3.382 14.893 

criminaliteit totaal/1000 inw 2013 69,8 46,9 41,5 41,9 58,4 54,5 
2014 63,1 42,4 42,5 41,9 57,6 51,9 
2015 59,6 45,2 44,6 47,8 54,8 52,0 

Geel = zeer laag; Groen = laag; donkergroen = gemiddeld; blauw =  hoog; donkerblauw = zeer hoog. 
(Bron: RVS/Politie) 
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Topprioriteit 1 Woninginbraken verminderen  
 

 Omschrijving Tijdpad 
Doel Woninginbraken eind 2017 < 290  Per 12 

maanden.  
Hoe Integrale aanpak door gemeente, politie, OM & i.s.m. inwoners/organisaties, 

zoals De Alliantie, Versa Welzijn, BPV’s  en buurtpanel. In regionale en lokale 
projectvorm. 
Buurtgericht en op maat.  

Gehele looptijd. 
Tot juli 16 
regionaal 
project. 

Daarna tot juli17 
lokaal project. 

Wie Gemeente Huizen: bewustwording, voorlichting & preventie 
Politie: opsporing & onderzoek 
OM: vervolging 
Bewoners/Partners/Maatschappelijk Middenveld: samenwerken m.n. met 
gemeente en politie 

Gehele looptijd. 

Wat Na jaren van een gemeente brede aanpak wordt sinds begin 2016 op basis 
van de hotspots van woninginbraken gewerkt. De activiteiten worden 
buurtgericht uitgevoerd en daarmee op de buurt afgestemd. De gedachte 
hierachter is dat inwoners meer openstaan voor de preventieve boodschap 
als het onderwerp actueel is in de buurt én als de preventieve boodschap 
past bij wat er leeft in de specifieke buurt. De inhoud van informatie zoals 
flyers, brieven en online informatie wordt daarop afgestemd.  
Concrete activiteiten buurtgericht 

• Met de BuurTent de buurten in! In 2016: 8-10 keer. 
• Goodybags uitdelen met onder meer informatie over preventie. 

250-500 bags uitdelen in 2016.  
• Informatieavonden bijwonen, georganiseerd door BPV’s. Vier keer 

in 2016.  
• Buurtgerichte verlichtingsacties, gericht op verlichting aan 

achterzijde woningen. In 2016 in vier buurten.  
• Voetjes-en Lampjes-acties i.s.m. de BPV’s.  
• Stimuleren oprichten nieuwe BPV’s en inwoners daarbij 

ondersteunen.  
Overige activiteiten (niet buurtgericht) 

• Inzet mobeyes (regie politie);  
• Uitdelen vakantiekaarten voorafgaand aan zomer- en 

wintervakanties.  
• Cursus ’observeren en signaleren’ voor boa’s, toezichthouders & 

medewerkers buitendienst, beheerders whatsapp-groepen, BPV’s 
en anderen.  

• Onderzoek mogelijkheden van subsidie aan inwoners voor 
veiligheidsmaatregelen zoals een PKVW-slot.  

• Voortzetten deelname aan het Digitaal Opkoopregister (DOR). 
• Voortzetten deelname en promotie Burgernet. 
• Voortzetten, ondersteunen en uitbreiden BuurtWhatsApp-groepen.  
• Mogelijk: vóór de zomervakantie 2016 en 2017 een gemeentebrede 

anti-inbraakcampagne. met bv tekstkarren bij de invalswegen, 
vakantiekaarten, flyers, voetjesacties en spandoeken, ondersteund 
met berichten in de Omrooper en Social Media 

Gehele looptijd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Toelichting:  
Woninginbraken blijken een hardnekkig probleem in Huizen. Sinds 2010 (236) is sprake geweest van forse stijgingen, forse 
dalingen en wederom een fikse stijging in 2015 naar 341 inbraken. Om de groei van woninginbraken opnieuw een halt toe 
te roepen en een daling te bewerkstellingen, is eind 2015 gestart met een regionaal project met extra geld vanuit het Rijk. 
Dit project loopt tot 1 juli 2016; daarna wordt in Huizen lokaal verder gewerkt in de projectstructuur.  
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Topprioriteit 2 Jeugdhinder & vernielingen, inclusief oud & nieuw 
 

 Omschrijving Tijdpad 
Doel Meldingen jeugdoverlast eind 2017 <  240; 

aangiften vernielingen eind 2017 <  250; 
Totale schadebedrag voor de gemeente tijdens de 
jaarwisseling  2017 < € 20.000,=.  
 

Per 12 maanden.  
3 meetmomenten: juli 16, jan 17 

& juli 17. 

Hoe Integrale aanpak door gemeente, politie, OM & i.s.m. 
inwoners en maatschappelijke organisaties.  

Gehele looptijd. 
 

Wie Gemeente Huizen, veiligheid en sociaal domein: preventie 
en hulpverlening 
Politie: toezicht & handhaving en opsporing & onderzoek 
OM: vervolging. 
PGA in Veiligheidshuis G &V 
Bewoners/Partners/Maatschappelijk Middenveld: 
samenwerken m.n. met gemeente en politie 

Gehele looptijd. 

Wat Activiteiten 
Bij de aanpak van hinderlijke jeugd wordt groeps- en 
vindplaatsgericht opgetreden. Hier worden zo mogelijk ook 
de buurt en jongeren betrokken. Deze aanpak staat onder 
regie van de gemeentelijke werkgroep Jeugd en Veiligheid.  
De werkgroep classificeert jeugdvindplaatsen met de 
stoplichtmethode; de inzet van de partners loopt op 
naarmate de kleur verschiet van groen naar rood: van eens 
per week/maand langs gaan tot activiteiten organiseren, 
van gerichte controles tot camera’s, van het betrekken van 
de buurt tot i.s.m. jongeren een nieuwe hang- of sportplek 
aanleggen.  
 
Bij overlastgevend of erger gedrag wordt primair gekozen 
voor een persoonsgerichte aanpak door professionals. 
Afhankelijk van de aard en ernst van deze vorm van overlast 
voert de gemeente, de politie of het Veiligheidshuis hierop 
de regie met een regiegroep Persoonsgerichte Aanpak 
(PGA). 
Binnen de PGA wordt met name ook intensief 
samengewerkt tussen gemeente (veiligheid én sociaal 
domein), de politie en het jongerenwerk. Afhankelijk van de 
casus worden andere hulpverleners hierbij betrokken. Per 
casus wordt een Plan van Aanpak opgesteld met een 
procesregisseur.  
 
Voor de aanpak van Oud en Nieuw wordt in 2016 een 
verstrekkend actieplan opgesteld, met een mix van meer 
toezicht (live en camera’s) en handhaving, meer 
preventieve maatregelen (verwijderen straatmeubilair) en 
mogelijk verbodsmaatregelen (vuurwerkvrije zones).  
Er wordt een inloopavond georganiseerd, 8 juni, om de 
inwoners de kans te geven laagdrempelig hun mening te 
komen geven en ideeën te ventileren.  
 

Gehele looptijd. 
Werkgroep Jeugd en veiligheid 
komt eens per 4 a 6 weken bij 

elkaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De regiegroep PGA komt 
eenmaal per 3 a 4 weken bij 

elkaar.  
Maximaal 10 cases zijn in 

behandeling.  
 
 
 
 
 
 
 

Actieplan wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad 29-9-16. 

Mogelijke in dec. 16  
gemeente brede 

publiekscampagne:  
Anti-vernielingen  

&  
anti-geluidsoverlast 
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Topprioriteit 3 Voorkomen polarisatie en radicalisering 
 

 Omschrijving Tijdpad 
Doel Voorkomen van polarisatie tussen inwoners van Huizen om ervoor te 

zorgen dat de voedingsbodem voor gewelddadig extremisme niet groter 
wordt.  
Vergroten weerbaarheid onder jongeren. 
Voorkomen verspreiding van radicaal gedachtegoed.  

Gehele looptijd 
van het 

Actieprogramma 

Hoe 
 

In de aanpak van polarisatie en radicalisering is in 2015 ingezet op drie 
sporen: signalering, preventie en interventie. De inzet sluit aan op het in 
augustus 2014 door het Kabinet gepresenteerde Actieprogramma 
Jihadisme. Ook is in 2015 de basis gelegd voor een meerjarenbeleid tot 
2020. De ministeries V&J en SZW hebben namelijk de aanvraag voor 
versterkingsgelden 2016 goedgekeurd. Dit vormt de basis voor de aanpak 
van polarisatie en radicalisering in de komende jaren.  

Gehele looptijd 
van het 

Actieprogramma 

Wie Integrale samenwerking tussen gemeente, politie, OM en 
maatschappelijke partners. 

 

Wat Signaleringsactiviteiten 
Het signaleringsnetwerk en het bewustzijn is verder versterkt door het 
organiseren van gerichte trainingen. Hierin zijn o.a. organisaties als Versa, 
de politie, GGD, RBL, scholen en het sociaal domein van de gemeente in 
getraind. Daarnaast is de samenwerking opgezocht met Stichting 
Marokkaanse Nederlanders die een landelijke hulplijn hebben geopend. 
Preventieactiviteiten 
In 2015 heeft het college het “plan van aanpak polarisatie” vastgesteld. 
Daarom wordt vooral de samenwerking gezocht tussen de werkvelden 
veiligheid en het sociaal domein. In de aanpak tegen polarisatie en 
radicalisering staat vooral het wegnemen van een mogelijke 
voedingsbodem en het vergroten van de weerbaarheid centraal. In dat 
kader zijn er focusgroepen en is er een start gemaakt met het vormen van 
een team van sleutelfiguren.  
Eind 2015 heeft het college een uitvoeringsplan vastgesteld voor de inzet 
van de versterkingsgelden in 2016. Een groot deel van de ingezette weg op 
het gebied van preventie wordt hiermee verder uitgewerkt. 
Interventieactiviteiten 
In 2014 is gestart met een integrale samenwerking tussen gemeente, 
politie en OM, om persoonsgericht maatwerk toe te passen om verdere 
radicalisering te voorkomen. In 2015 is die samenwerking verder uitgebreid 
op Gooi en Vechtstreekniveau. Dit wordt in 2016 en 2017 voortgezet. 
Hierbij wordt ook de samenwerking met prio-gemeente Utrecht 
voortgezet. 
 

Gehele looptijd 
van het 
Actieprogramma 
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Overige prioriteiten 
 

Prioriteit Omschrijving Activiteiten Doel Tijdpad 
Veilig 
ondernemen 

• 3 KVO-projecten continueren;  
• Zonodig, afhankelijk van de 

ontwikkelingen, het inzetten van 
KVO-light trajecten voor kleinere 
gebieden zoals wc Holleblok of 
sportpark De Wolfskamer. 

Bedrijfsinbraken 
eind 2016 < 70 

% voelt zich onveilig 
(vaak/wel eens) in 

winkelcentrum 
18,5% (VM 2016). 
(VM 2015=19%) 

Per 12 maanden.  
3 meet-

momenten: juli 
16, jan 17 & juli 

17. 

Veilig uitgaan • Continuering Horecaplatform (4 
maal per jaar overleg met 
horecaondernemers); 

• Evaluatie Horecaconvenant in 2016. 
• Handhaving DHW (regionaal). 
• Terugdringen alcoholgebruik onder 

18-minners.  

Aantal 
Mishandelingen 
Eind 2016 <  100 

Verbeteren naleving 
alcoholverkoop aan 

18-minners 

Per 12 maanden.  
3 meet-

momenten: juli 
16, jan 17 & juli 

17. 

Bestrijding 
georganiseerde 
en 
ondermijnende 
criminaliteit 
(GOC)  

In bestrijding GOC* heeft de gemeente een 
signalerende rol en een interveniërende rol.   
Signalen opvangen en delen met de 
betrokken partners (Politie, OM, RIEC, 
Belastingdienst) is een belangrijke start van 
eventueel verder onderzoek.  
Interveniëren kan m.n. bestuursrechtelijk en 
altijd na afstemming met de interventies van 
de betrokken partners.  
Door de grotere onderzoeksrol van het RIEC 
wordt de inzet van de BIBOB-procedure 
beperkt.  
Het BIBOB-beleid wordt wel geactualiseerd.  
Opstellen beleid o.b.v. de wet Damocles 
(sluiting drugspanden).  
*GOC: denk aan hennepteelt; witwassen via 
“legale” activiteiten in bv de horeca; illegaal 
gokken;  mensenhandel en arbeidsuitbuiting etc 
 

Voorkomen dat GOC 
in Huizen voet aan 
de grond krijgt met 
gebruikmaking van  
legale middelen 

Gehele looptijd. 

Aanpak harde 
kern 
jeugdgroepen 

Momenteel zijn in Huizen geen (zware) 
overlastgevende of criminele jeugdgroepen 
actief. Dit wordt actief gemonitord vanuit de 
werkgroep Jeugd & Veiligheid en de 
regiegroep PGA.  

Voorkomen dat 
overlastgevende of 
criminele 
jeugdgroepen zich in 
Huizen ontwikkelen.  

Gehele looptijd 

Verminderen 
onveiligheids-
gevoelens 

Het verminderen van onveiligheidsgevoelens 
is een einddoel van het gehele 
veiligheidsbeleid. Activiteiten zijn erop gericht 
om onveiligheidsgevoelens te verminderen.  
Dit wordt gemeten in de Veiligheidsmonitor 
(VM).  
In 2016 wordt extra deelgenomen aan de VM.  

Eind 2017: het 
percentage inwoners 
dat zich wel eens 
onveilig voelt in de 
eigen buurt van is 
gedaald naar < 19% 
(VM 2016).   
(VM 2015=19,4%) 

Gehele looptijd 

Overig 
 

Advisering burgemeester over tijdelijk 
huisverboden. 

Ca 15 keer per jaar; Gehele looptijd 
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Financiën 
 

Overzicht budget lokaal veiligheidsbeleid in 2016  Totaal budget Structureel/Incidenteel 

Projecten op het gebied van veiligheidsdomeinen 
Veilige Omgeving & Maatschappelijke Veiligheid 

€ 30.000,- Structureel 

Inwoners betrekken bij veiligheid: (structureel) 

• Publieksgerichte preventieve campagnes 
• Buurtgerichte communicatie & website 

€ 5.000,- Structureel 

Extra toezicht jaarwisseling € 1.500,- Structureel 

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek € 17.267,- Structureel 

RIEC MN, Burgernet en Bureau RVS €13.380,- Structureel 

Burgernet: werving & sms Alert € 3.000,- Structureel  

Totaal 2016  € 70.147,=  

Veiligheidsmonitor (VM), eenmaal per 2 jaar extra budget 
beschikbaar. 2016 niet, wel in 2017. Desondanks wordt in 2016 
vanwege de continuïteit, wél deelgenomen aan de VM. Dit 
wordt uit het budget voor projecten gefinancierd.  

€ 4.500,= Structureel  

 

Communicatie 
De communicatie over veiligheid wordt zowel buurtgericht als gemeente breed opgepakt. Er wordt geen 
gemeente brede Veiligheidskrant meer uitgebracht. In plaats daarvan wordt gekozen voor thematische 
informatie, zoveel mogelijk op maat wat betreft inhoud en doelgroep, via een mix van online, social media en 
papier. Of er brede publieksgerichte campagnes komen, wordt gedurende het jaar afgewogen en is afhankelijk 
van het onderwerp en het doel en beoogde effect.  
[Denk hierbij aan:  
vóór de zomervakantie een brede anti-inbraakcampagne met bv. tekstkarren bij de invalswegen, 
vakantiekaarten, flyers, voetjesacties en spandoeken, ondersteund met berichten in de Omrooper en Social 
Media, 
of: 
een Anti-vernielingen campagne in de aanloop naar de jaarwisseling met gebruikmaking van de zelfde 
middelen. ] 
 
Evaluatie 
Halfjaarlijks vindt een voortgangsevaluatie plaats aan de hand van de gestelde doelen en resultaatindicatoren.  
Deze evaluatie wordt door het college vastgesteld. Zo nodig c.q. mogelijk wordt op dat moment ook tot 
bijstelling van de prioriteiten rangschikking besloten.   
De halfjaarlijkse voortgangsevaluaties worden ter kennisname gebracht van de raadscommissie ABM.  
 
Maart/april 2016  
Team BAJZ/cluster Openbare Orde & Integrale Veiligheid 
Beleidsadviseurs: Tijmen Bredenoord en Trudi Caarls 
Medewerkers: Bianca IJdens-Vreeling en Antoinet Tutein Nolthenius 


