
De ambitie is crimineel misbruik/gebruik van de bovenwereld in Huizen een halt toeroepen.

maatregelen/activiteiten in 2019-2020 planning Evaluatie/Uitvoering Aanbevelingenpartijen 
intern/extern

Thema 1.: Aanpak ondermijning/ georganiseerde criminaliteit 
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

Dit is in 2019 gerealiseerd. Ambtelijk is er het 
Lokaal Team Ondermijning met deelnemers uit 
VTH en OOV. Extra capaciteit is in beide teams 
(incidenteel) gerealiseerd met incidenteel 
budget.

Extern wordt ingezet op een mix van 
kleine live en digitale 
informatievoorziening, alsmede met de
Veiligheidskrant.
Een en ander is afhankelijk van de 
ontwikkelingen rondom corona.

In 2019 en 2020 zijn diverse bijeenkomsten 
georganiseerd, zowel intern als extern. 
Vanaf half maart 2020 is een pauze ingelast in 
de communicatie i.v.m. corona.
Intern:
In september 2020 is een live training intern 
over de inzet van het bestuursrechtelijk 
instrumentarium georganiseerd.
November / december 2020: opzetten 
webinars voor teams intern over aanpak 
ondermijning.
Extern:
In maart vond een succesvolle live bijeenkomst 
plaats met de Zakenclub Huizen, mede 
georganiseerd met hulp van het CCV. 
In de week van de veiligheid (oktober 2020) 
kwamen diverse webinars online, ook over 
Ondermijning.

Bewustwording bevorderen bij medewerkers en 
stakeholders (zoals inwoners en ondernemers) 
o.a. door middel van gerichte trainingen en 
informatieverschaffing.

Evaluatie IVP 2019 - 2020 
prioriteiten en overige strategische thema's

Kwartiermaken en inrichten projectorganisatie 
"Aanpak Ondermijning":
Extra capaciteit inzetten voor ondermijning bij
OOV en VTH

De extra capaciteit bij de teams OOV en 
VTH is tijdelijk. In 2021 moet een nieuwe 
aanvraag voor budget worden gedaan 
voor 2022 en daaropvolgende jaren. 
Indien deze financiering niet wordt 
gerealiseerd, wordt de inzet op 
ondermijning vanaf 2022 fors 
verminderd.
2021: Om de interne, integrale 
samenwerking beter te borgen wordt het 
Protocol Binnengemeentelijke 
gegevensdeling (model & proces van 
RIEC) geïmplementeerd, in nauwe 
samenwerking met de Functionaris 
Gegevensverwerking Huizen.
In 2021 worden de webinars voor interne 
teams verder ontwikkeld en 
georganiseerd.
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2019 Dit meldpunt is ingericht.
De communicatie hierover is van medio maart 
tot oktober 2020 beperkt geweest.

Deelname aan het Districtelijk Team
Ondermijning (DTO) voor de aanpak van 
concrete ondermijningscasussen, één integraal 
gebiedsgericht onderzoek en één integrale 
controle per jaar.
Capaciteit voor deelname uit OOV en VHT.

De uitbreiding van de APV met het 
"ondermijningsartikel" (artikel 2:35) is per 1 
juni 2019 gerealiseerd.
In het derde kwartaal van 2019 zijn de 
beleidslijnen wet Damocles (drugspanden) en 
Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen 
(overige criminaliteit) door de burgemeester 
vastgesteld.
De Beleidslijnen voor de uitvoering van de

Informatiepo 
sitie van de 
gemeente 
over 
ondermijnen 
de 
activiteiten is 
verstevigd

2021: de deelname aan het lokale 
casusoverleg en het lokale 
signaleringsoverleg wordt gecontinueerd. 
Verder wordt in de eerste helft van 2021 
ingezet op inhalen van achterstanden 
o.g.v. coronavertraging: uitvoering 
integrale controle en starten met nieuwe 
gebiedscasus. Zo nodig en mogelijk 
worden kleinere casussen opgepakt en 
afgehandeld.
Uitvoering onderzoek door
Straatwaarden naar jonge aanwas in 
Huizen in drugscriminaliteit.
Implementatie van aanbevelingen 
Straatwaarden i.s.m. Interventieteam en 
Jongerenwerk.

Deze deelname is in 2019 en 2020 
geëffectueerd: deelname aan casusoverleg en 
lokaal signaleringsoverleg, deelname aan 
districtelijke werkgroep horeca. 
2019: twee integrale controles uitgevoerd 
onder regie van de gemeente, één 
gebiedsgericht onderzoek (casus), deelname 
aan één grote politieactie.
2020: één integrale controle uitgevoerd, de 
tweede controle (voorzien november) 
uitgesteld (corona) naar januari 2021. In 2020 
liep er één gebiedsgericht onderzoek. 
Voorbereiding volgende gebiedscasus loopt, 
enigszins vertraagd door corona.
In december 2020 is overleg gestart over een 
onderzoek uit te voeren door het programma 
Straatwaarden in de eerste helft van 2021. Dit 
onderzoek sluit aan op een soortgelijk 
onderzoek dat in 2020 wordt uitgevoerd in ons 
omringende gemeenten.

2022: de inzet in 2022 is onzeker en zal in 
hoge mate afhangen van het verkrijgen 
van lokaal budget voor voortzetting van 
de aanpak.

2021: De communicatie over dit 
meldpunt (veilig(Shuizen.nl) en andere 
meidmogelijkheden (telefoon, gesprek. 
Meld Misdaad Anoniem etc.) wordt 
geïntensiveerd via alle kanalen die wij tot 
onze beschikking hebben.
Twee grotere acties worden uitgevoerd in 
kwartaal 1 en kwartaal 4. In de 
Veiligheidskrant (eind kwartaal 2) wordt 
ook aandacht gevraagd voor dit 
onderwerp.
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Dit gebeurt doorlopend.

De instrumenten worden maximaal benut in de 
strijd tegen ondermijning

OOV adviseert en ondersteunt bij 
vergunningsaanvragen en toepassing van de Wet 
Bibob.

In 2021 en 2022 wordt de inzet van deze 
instrumenten gecontinueerd. De inzet 
wordt zo veel als mogelijk ter preventie 
gedaan, bijvoorbeeld met een last onder 
dwangsom en/of het opleggen van een 
voorwaardelijk verbod.

In 2021 wordt de Bibob-coördinatie- 
functie bij OOV/BAJZ uitgebreid en 
doorontwikkeld naar een interne 
helpdesk en coördinatie van eigen 
onderzoeken binnen de gemeente.

Het nieuwe, uitgebreide Bibob-beleid is 
vastgesteld door B&W in september 2020 en 
wordt ingevoerd per 1 januari 2021 (uitgesteld 
vanwege corona).
De betreffende medewerkers volgen allen 
trainingen in het najaar van 2020. 
Tevens wordt er een uitvoeringsprotocol 
opgesteld voor alle betrokken afdelingen (VTH, 
OMG, Inkoop, Maatschappelijke zaken, OOV).

Deze advisering wordt voortgezet. In
2021 wordt, als gevolg van de uitbreiding 
van het toepassingsbereik van Wet Bibob, 
ook een groei in de advisering verwacht.

Wet maatregelen bestrijding 
voetbalvandalisme & ernstige overlast (Wet 
MBVEO; art. 172a en 172b Gemeentewet) en 
de Wet aanpak woonoverlast (art. 151d 
Gemeentewet/art. 2:79 APV) zijn eveneens in 
het najaar van 2019 ingevoerd.
De Beleidslijn Damocles is sinds de invoering 
ingezet op alle casuïstiek die daarvoor in 
aanmerking komt (hennepkwekerijen, 
hennepdrogerijen, voorbereidingshandelingen 
etc.). In totaal is de beleidslijn 5 keer ingezet 
vanaf het najaar 2019 tot november 2020. 
De Beleidslijn Sluiting voor publiek 
toegankelijke gebouwen is in 2019 tweemaal 
toegepast en leidde in 2020 tot twee 
verlengingen van gesloten panden. 
De Beleidslijn wet MBVEO is diverse keren 
voorwaardelijk toegepast.

Eind
2019 
gereed

Wanneer er signalen van ondermijning bij OOV 
bekend zijn, is het mogelijk prioriteit te geven aan 
een Bibob-toets bij de juiste zaken. Dit bevordert 
een efficiënte inzet van capaciteit.
De Wet Bibob wordt op meerdere beleidsterreinen 
toegepast en vaker ingezet, ook met het oog op het 
in april 2018 ingediende wetsvoorstel Wijziging van 
de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door 
het openbaar bestuur: herziening lokale Bibob- 
beleid
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Evaluatie/Uitvoering Aanbevelingenmaatregelen/activiteiten in 2019-2020 planningItem/actiepunt

Gerealiseerd. Vastgesteld door B&W.Uitwerking in nieuw Boa-werkplan 2019-2020

Evaluatie werkplan en tijdelijke uitbreiding boa's

Werving uitbreiding Begin 2021 wordt nieuwe tijdelijke boa 
geworven voor 2021 en 2022.

Thema 2: Toezicht en Handhaving
Portefeuillehouder: wethouder Roland Boom / burgemeester Niek Meijer

Herijking en 
uitbreiding 
boa-capaciteit, 
prioriteit op 
handhaving

Nieuwe boa-beleidsnota opstellen waarin 
takenpakket, prioriteiten, uitrusting, aansturing, 
samenwerking en plaats in de organisatie 
worden beschreven en vastgelegd.

Gerealiseerd. Vastgesteld door B&W. 
De uitvoering van het onderzoek naar de 
positionering en inbedding van het boa-team in 
de organisatie is nagenoeg afgerond.

Realisatie 
uitbreiding 
boa-team

De ambitie is door verbetering en uitbreiding van toezicht en handhaving ervoor zorgen dat de inwoners zich veiliger voelen in hun eigen woonomgeving; in 2022 voelt 85% van de inwoners 
zich veilig in de eigen woonomgeving (meting door Veiligheidsmonitor of waarstaatjegemeente.nl)

In 2020 hebben de boa's hebben zich voor een 
groot deel van het jaar bezig moeten houden 
met de handhaving van alle corona-maatregelen. 
Dat was niet voorzien in het Werkplan en is dus 
niet uitgevoerd zoals gepland.
De evaluatie van het Werkplan vindt plaats in 
2021 omdat de tijdelijke boa's later in dienst zijn 
gekomen (eind 2019) en een van de twee in 
september 2020 weer is vertrokken.

Gerealiseerd. Indiensttreding november 2019. 
Door vertrek van een boa moet er opnieuw 
werving plaatsvinden. Door inzet van het 
corona-compensatie budget kan een nieuwe 
tijdelijke boa weer voor twee jaar worden 
aangenomen. Indicatie voor werven: per 
1/1/2021 voor 2021 en 2022.
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Ook in 2021 en 2022 blijft de
Beleidsnota Boa's in Huizen de basis 
voor aansturing en werkwijze van het 
boa-team.
In 2021 wordt de definitieve 
positionering, inbeddingen 
dóórontwikkeling van het boa-team 
geeffectueerd.
In 2021 wordt het werkplan 
gecontinueerd. Tweede helft 2021: 
aanpassing en/of vernieuwing voor
2022.
Evaluatie in 2021.



3 kW 2019 De MOR is hier op aangepast.

Jaarlijks

2020

OOV

OOV 2020

Doorlope 
nd

Continueren 
integrale 
aanpak 
jaarwisseling

Voortzetting twee-/drie-wekelijks overleg met 
diverse partijen met rol in toezicht en 
handhaving

Inrichten meldpunt specifieke overlastklachten, 
mogelijk binnen de MOR

OOV
MOR

Onderzoek naar de mogelijkheden en 
haalbaarheid van een subsidieregeling voor 
privaat cameratoezicht

Onderzoek naar een centraal vuurwerkfeest bij 
het Nautisch Kwartier

Dit vindt structureel plaats, zowel met 
wijkagent(en) als in het Overleg veilige omgeving 
en jeugd.
Zie verder bij het thema Jeugd & Veiligheid.

Ook in 2021 en 2022 wordt de 
jaarwisseling intensief voorbereid.

In 2021 en 2022 wordt deze werkwijze 
voortgezet.

2021/2022; landelijke ontwikkelingen 
rondom vuurwerk volgen. Eventuele 
organisatie van een centraal 
vuurwerkfeest op andere gronden dan 
veiligheid zal niet a priori door OOV 
worden opgepakt.

Jaarlijks Plan van Aanpak met daarin: 
Aanwijzing vuurwerkvrije zones,
Voorlichtingslessen aan scholieren. Inhuur extra 
toezichthouders, afsluiten / verwijderen 
afvalbakken en tijdelijke afvalbakken 
winkelcentra

Dit onderzoek is uitgevoerd. Conclusie: zolang er 
geen algeheel landelijk vuurwerkverbod geldt, 
wordt er geen centraal vuurwerkfeest, 
georganiseerd. Wellicht in de toekomst, 
afhankelijk van landelijke ontwikkelingen 
rondom vuurwerk, of als de Raad vindt dat een 
centraal vuurwerkfeest wenselijk is vanuit een 
ander oogpunt dan veiligheid.

In het eerste kwartaal 2020 is aangevangen met 
de verplichte periodieke evaluatie van publiek 
cameratoezicht. Uit de politiecijfers blijkt 
onvoldoende onderbouwing om publiek 
cameratoezicht voort te zetten op de locaties 
waar dit nu plaatsvindt. Daarom was het advies 
om publiek cameratoezicht te staken. Ook

Dit is in 2019 en 2020 gerealiseerd. Door corona 
heeft de jaarwisseling 2020-2021 er anders 
uitgezien met een algeheel landelijk 
vuurwerkverbod, waardoor er andere 
maatregelen zijn genomen dan voorgaande 
jaren. Ook heeft de gemeenteraad in de aanloop 
naar de jaarwisseling besloten een verbod op 
carbidschieten in de APV op te nemen.

2021/2022: ontwikkelingen van diverse 
openbare orde problemen en de cijfers 
van woninginbraken/auto- 
inbraken/vernielingen blijven volgen. 
Wanneer hierin ongunstige 
ontwikkelingen zijn, kan opnieuw 
onderzocht worden of cameratoezicht
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een oplossing biedt en of een 
subsidieregeling voor privaat 
cameratoezicht haalbaar en gewenst is.

Huizen breed waren er op grond van de cijfers 
geen specifieke openbare orde problematieken 
vast te stellen die door het inzetten van een 
subsidieregeling voor privaatcamera toezicht 
teruggedrongen zouden kunnen worden. 
Woninginbraken bijvoorbeeld kennen al jaren 
een dalende trend in Huizen.
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De ambitie is om jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit verder te verminderen en te zorgen dat de Huizer jeugd veilig kan opgroeien. Hierbij willen we bereiken dat:

Voortzetting van de Integrale werkgroep Veilige omgeving 
en jeugd:
twee/drie-wekelijks overleg. De werkgroep staat onder 
regie van OOV en vormt een informatieknooppunt over 
onveilige en/of overlastsituaties en -plekken. Hierdoor kan 
informatiegestuurd worden ingezet.

partijen
intern/ 
extern

Er is in 2020 een appgroep in het leven 
geroepen tussen politie, jeugdboa's en 
jongerenwerkers. Hierdoor kan in de 
uitvoering snel geschakeld worden indien 
er ontwikkelingen zijn die aandacht 
behoeven.

Daarnaast zal de werkgroep in 2021 bezien 
op welke manier het beste verbinding 
gelegd kan worden met de scholen.

2021/2022: De werkgroep en appgroep 
continueren. Inzetten op het verder 
verstevigen van de informatiepositie 
waardoor signalen en ontwikkelingen 
eerder zichtbaar worden en er actief 
gehandeld kan worden. Om dit te bereiken 
wil de werkgroep onder andere via een 
digitaal communicatiemedium de jongeren 
bereiken. Met behulp van dit medium 
kunnen de ketenpartners als collectief 
laten zien wat Huizen doet voor de jeugd. 
Daarnaast kunnen jongeren zelf 
meedenken, betrokken worden bij 
ontwikkelingen die spelen en zelf zaken 
aankaarten waar zij tegenaan lopen of die 
spelen onder de jeugd.

Thema 3: Jeugd en veiligheid
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer en wethouder Maarten Hoelscher

Dit is in 2019 en 2020 gerealiseerd. De 
deelnemers aan het overleg hebben 
aangegeven het overleg nuttig te vinden, 
doordat alle betrokken partijen zicht 
krijgen op de onveilige en/of 
overlastsituaties en -plekken. In het 
overleg worden gezamenlijk afspraken 
gemaakt over de aanpak. Vanaf maart 
2020 is, tijdens de eerste coronagolf tot 
aan de zomervakantie, de frequentie van 
het overleg tijdelijk verhoogd naar 
wekelijks om met elkaar de jeugd op 
straat nauwlettend in de gaten te 
houden. Ook in de weken voor de 
jaarwisseling is de frequente tijdelijk 
verhoogd.

Er in 2022 minder jeugdoverlastmeldingen en vernielingen in de openbare ruimte zijn dan in 2018; 
Jeugd beschermd wordt tegen loverboys, drugsdealers en wodka-boys;
Er meer gehandhaafd wordt op ongewenst gedrag van jeugd in de openbare ruimte.
85% van de Huizer bevolking zich veilig voelt in Huizen.
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Aanpak continueren en verder versterken.Interventiet

2021-2022 het huidige aantal BPV's stabiel 
houden. De KVO's in 2021 
doorontwikkelen in samenspraak met 
ondernemers; andere inrichting, meer 
thematisch en zorgdragen dat de 
problematieken die spelen sneller bij de 
juiste afdeling komen. Wijkbrandweer 
krijgt rol in het lokale netwerk van BPV's 
en KVO's.

In het tweede halfjaar van 2020 is er een 
intensievere aanpak van de jeugdoverlast 
in het Holleblok en omgeving opgestart. 
Er is begonnen met een KVO-light voor 
het Holleblok waarin de ondernemers, de 
BPV, de scholen, politie en gemeente 
samen optrekken om jeugdoverlast en 
vernielingen tegen te gaan.

De jeugd rondom het Bad Vilbelpark is 
betrokken bij de herinrichting van het 
park. Zij hebben meegedacht over hoe de 
jongerenplek in het park er volgens hen 
uit moet zien.

Gerealiseerd: In 2019 zijn er: 2 nieuwe 
casussen in de PGA besproken (waarvan 2 
minderjarigen) en 6 nieuwe casussen in

• Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlast 
gevend of crimineel gedrag staat handhavend

Er zijn 13 BPV's in Huizen. Dit aantal is al 
een paar jaar stabiel. Naast de BPV's zijn 
er tientallen Veiligheids-
Whatsappgroepen, die straat of wijk 
gebonden zijn.
Er is tenslotte een Buurtanel 1276.

Er zijn 13 BPV's in Huizen. Dit aantal is al 
een paar jaar stabiel. Er zijn drie KVO's: 
Oostermeent, Hart van Huizen en 
Plaveen. Er is bewust voor gekozen om de 
KVO-overleggen te laten bestaan uit een 
gemêleerd gezelschap waardoor de 
ontwikkelingen en problematieken zo 
goed mogelijk besproken kunnen worden. 
Deelnemers aan de overleggen zijn 
vertegenwoordigers van de ondernemers 
en (in de Oostermeent) buurtbewoners, 
de wijkagent, de coördinator handhaving 
& marktbeheer, de wijkboa, de 
brandweer, verschillende 
vertegenwoordigers van de gemeente, (in 
de Oostermeent) de Alliantie en de WE.

Inwoners blijven betrekken bij actuele 
veiligheidsvraagstukken en - 
ontwikkelingen die de veiligheid van 
burgers raken of die van invloed zijn om de 
(on)veiligheidsgevoelens. KVO-light
Holleblok begin 2022 evalueren.

• Betrekken van jongeren, ouders, buurtbewoners, 
buurtpreventieverenigingen en ondernemers bij de 
aanpakjeugdhinderen/of-overlast. Doel: in 
gezamenlijkheid, op een creatieve manier, 
oplossingen te bedenken en uitvoeren die bijdragen 
aan het verminderen van jeugdoverlast op 
hotspotlocaties en die bijdragen aan een verbetering 
van de (on)veiligheidsgevoelens;

2020-
2021
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gericht op voorlichting over en preventie van 
middelengebruik. Hierbij worden 
ervaringsdeskundigen, vanuit werkervaringsplekken, 
ingezet.

2021-2022: Oppakken zodra de 
coronamaatregelen niet meer van kracht
zijn.



Dadergerichte aanpak gericht op een lik-op-stuk beleid

Voortzetting van de Integrale werkgroep Veilige 
omgevingen jeugd

Dit stond gepland in 2020 maar is door de 
coronacrisis nog niet uitgevoerd.

Samen met jongeren (bijvoorbeeld via Speaking 
Minds) en ketenpartners een actieplan opstellen,

Er zijn geen regionale afspraken gemaakt. 
Wel wordt er op casusniveau 
samengewerkt tussen de betrokken 
instanties.

2021: in het schoolveiligheidsconvenant en 
de daaraan gekoppelde halfjaarlijkse 
overleggen tussen de gemeente en de 
scholen wordt aandacht besteed aan 
wensen van scholen wat betreft 
voorlichting en signaleren.

Samenwerking met scholen op het gebied van 
voorlichting, signalering, schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten

Afspraken maken met de politie, het Openbaar
Ministerie en de Raad van de Kinderbescherming over 
regionale samenwerking

Zie paragraaf: verminderen van 
jeugdoverlast en vernielingen in de 
openbare ruimte.

Dit is in 2019 en 2020 gerealiseerd. Zie 
paragraaf: Verminderen van 
jeugdoverlast en vernielingen in de 
openbare ruimte.

Op casusniveau wordt door de gemeente 
met ouders, leerlingen, scholen en 
leerplichtambtenaar gesproken over het 
tegengaan van schoolverzuim en
voortijdig schoolverlaten. In het 
bestuurlijk overleg met de wethouder en 
de scholen komen de mogelijkheden en 
wensen ten aanzien van voorlichting ter 
tafel. Jaarlijks vindt er voorlichting door
Halt en de Brandweer plaats over 
vuurwerk. Voorlichting, signalering en 
schoolverzuim specifiek gericht op 
openbare orde en veiligheid zijn 
onderwerpen waar aandacht aan wordt 
besteed in het nieuw op te stellen 
schoolveiligheidsconvenant en de 
daaraan gekoppelde halfjaarlijkse 
overleggen tussen de scholen en de 
gemeente.

De politie heeft een dadergerichte aanpak Continueren 
gericht op lik-op-stuk beleid. Strafrecht is 
leidend, maar gemeente en politie
werken, daar waar mogelijk, samen zodat 
dat naast het strafrecht ook gekeken kan 
worden naar bestuursrechtelijke
maatregelen.
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2020

Aanpak continueren en daar waar nodig 
aanpassen of aanscherpen.

het Veiligheidshuis, waarvan geen 
minderjarigen. In 2020 zijn waren dat in 
de PGA 5 nieuwe casussen, waarvan 3 
minderjarigen en in het Veiligheidshuis 3 
nieuwe casussen waarvan 1 minderjarige.

• Schoolveiligheidsconvenant actualiseren. 2-jaarlijks 
komen de convenantpartners bijeen om de 
veiligheidsissues die binnen de scholen spelen te 
bespreken.

In het derde kwartaal van 2020 zijn de 
gesprekken met de PO- en VO-scholen 
over een nieuw
schoolveiligheidsconvenant gestart. De 
verwachting is dat er in het eerste half 
jaarvan 2021 een nieuw 
schoolveiligheidsconvenant is vastgesteld 
voor de PO- en VO-scholen. Aan dit 
convenant wordt een halfjaarlijks overleg 
met de scholen gekoppeld waarin actuele 
veiligheidsthema's en ontwikkelingen 
besproken kunnen worden.

In 2020 en 2021 heeft er een integrale 
aanpak plaatsgevonden, bestaand uit oa.: 
aanwijzing vuurwerkvrije zones, 
voorlichtingslessen aan scholieren, inhuur 
extra toezichthouders, afsluiten/ 
verwijderen afvalbakken en tijdelijke 
afvalbakken winkelcentra, 
communicatiestrategie. Door corona 
heeft de jaarwisseling 2020-2021 er 
anders uitgezien met een algeheel 
landelijk vuurwerkverbod, waardoor er 
andere maatregelen zijn genomen dan 
voorgaande jaren. Ook heeft de 
gemeenteraad in de aanloop naar de 
jaarwisseling besloten een verbod op 
carbidschieten in de APV op te nemen.

2021: Een nieuw
schoolveiligheidsconvenant voor PO- en 
VO-scholen realiseren en hier aan 
gekoppeld een halfjaarlijks 
schoolveiligheidsoverleg met de scholen 
vormgeven.

2020-
2021

optreden door Boa's, wijkagenten en andere 
politieagenten voorop. Hierbij wordt primair gekozen 
vooreen persoons(dader)gerichte aanpak door 
professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van de 
overlast en criminaliteit en de onderliggende 
problematieken voert de gemeente (lokale PGA- 
aanpak), of het regionale Veiligheidshuis hierop de 
regie.

2019-
2020
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• Continueren integrale aanpak jaarwisseling



Evaluatie/Uitvoering Aanbevelingenplanningmaatregelen/activiteiten in 2019-2020

Thema 4: High Impact Crimes
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

item/a 
ctiepun
t

Continueren en versterken van de integrale 
samenwerking met ketenpartners.

2019-
2020

partijen
intern/ 
extern

2021-2022: huidige samenwerking 
continueren.

Continueren van een integraal plan van aanpak 
woninginbraken waarbij de bewustwording van 
burgers, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de 
dadergerichte aanpak centraal staan.

Ten aanzien van HIC is er een goede 
samenwerking met ketenpartners en 
politie in het bijzonder noodzakelijk. Deze 
samenwerking is in 2019-2020 verder 
versterkt. Daar waar mogelijk wordt bij

Omdat het aantal HlC-delicten, waarvan 
woninginbraak in het bijzonder, al jaren 
fors dalende is en in 2020 nog verder is 
afgenomen door corona, is het mogelijk de 
frequentie van HlC-activiteiten en de 
inhoud daarvan aan te passen. De 
ontwikkelingen rondom corona moeten 
gemonitord worden zodat, zo nodig, 
activiteiten gericht kunnen worden op 
andere delicten die vaker voorkomen. 
In 2021 en in 2022 wordt een 
Veiligheidskrant uitgebracht.

In 2019 en begin 2020 (tot corona) zijn 
verschillende live activiteiten uitgevoerd, 
zoals flyeracties, wijkschouwen en 
lampjes- en voetjesacties samen met 
politie en BPV's. Ook is de
Informatiewagen PKVW: (Politiekeurmerk 
Veilig Wonen) geregeld ingehuurd. In juni 
2019 en januari 2020 is een
Veiligheidskrant uitgebracht.
Woninginbraak is in beide kranten onder 
de aandacht gebracht. Op social media is 
op specifieke momenten extra aandacht 
gevraagd voor dit HIC, o.a. door middel 
van een webinar over woninginbraak en 
autokraak in de Week van de Veiligheid 
2020. De dadergerichte aanpak is 
voortgezet.
Bestuursrechtelijke maatregelen, 
waaronder de preventieve dwangsom bij 
het voorhanden hebben van 
inbrekerswerktuigen, dragen bij aan de 
repressieve aanpak.

De ambitie is om het lage aantal HlC-delicten uit 2018 vast te houden en de angst bij inwoners om slachtoffer te worden van HlC-delicten te verminderen.
Dit willen we bereiken door:
• Gedurende de looptijd van het IVP de integrale aanpak van de HlC-delicten voort te zetten en daar waar nodig te verbeteren.
• Een toename van het aantal gecertificeerde PolitieKeurmerkVeiligWonen (PKVW)-woningen in 2022 met 10% ten opzichte van 2018 (van 4535 eind 2018 naar 5000 in 2022);
• Het aantal Burgernetaanmeldingen te vergroten met 10% ten opzichte van 2018.
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buurtgerichte in 2021 en 2022 voort te 
zetten.



• Buurtgerichte verlichtingsacties, gericht op verlichting 
aan achterzijde woningen.

preventie en repressie samen 
opgetrokken.

De subsidieregeling is uitgevoerd. Er zijn
152 subsidieaanvragen ingediend, waarvan 
er 135 zijn geaccepteerd voor een 
gemiddeld bedrag van 162,55 euro. Totaal 
is er een bedrag van 21.947,00 uitgekeerd. 
Het resterende budget van deze subsidie 
(15.553 euro) is teruggevloeid naar de 
algemene reserve.

De inwoners zijn in 2019 en 2020 op 
verschillende wijze geïnformeerd over de 
meerwaarde om de woning te laten 
voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig 
Wonen. De wijze waarop dit gebeurd is 
staat benoemd bij de paragraaf: 
continueren van een integraal plan van 
aanpak woninginbraken.

Gezien de gunstige ontwikkelingen van de 
woninginbraakcijfers in 2019 en 2020 is 
het niet noodzakelijke om de

• Stimuleren van actieve en oplettende buurtbewoners 
die initiatieven als buurtpreventieverenigingen 
(BPV's), Whatsapp-buurtgroepen en buurtpannels 
ontplooien. Oplettende inwoners zijn cruciaal in de 
aanpak tegen woning-, bedrijfs- en autoinbraak. 
Daarom blijven we inzetten op het operationeel 
houden en krijgen van BPV's, Whatsapp- 
buurtgroepen, buurtpanel en KVO's.

Inwoners informeren over de meerwaarde om de 
woning te laten voldoen aan het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast biedt de gemeente 
tot eind 2019 de mogelijkheid aan eigenaren van 
bestaande koopwoningen om subsidie aan te vragen 
wanneer zij hun woning willen beveiligen met PKVW 
erkende sloten.

In 2019 en begin 2020 (tot corona) zijn er 
wijkschouwen en lampjes- en voetjesacties 
gehouden samen met politie, boa's en de 
BPV's.

2021-2022: het huidige aantal BPV's 
stabiel houden. De KVO's in 2021 
doorontwikkelen in samenspraak met 
ondernemers: andere inrichting, meer 
thematisch en zorgdragen dat de 
problematieken die spelen sneller bij de 
juiste afdeling komen. Wijkbrandweer 
krijgt rol in het lokale netwerk van BPV's 
en KVO's.

2021-2022: Gezien de gunstige 
ontwikkelingen van de 
woninginbraakcijfers in 2019 en 2020 is 
het niet meer noodzakelijk om door 
middel van gerichte acties inwoners te 
informeren over de meerwaarde om de 
woning te laten voldoen aan het Politie 
Keurmerk Veilig Wonen (PKVW).

oov
Commu 
nicatie

Zoals al bij Thema 3 reeds benoemd zijn er
13 BPV's, 3 KVO's, 1 KVO-light, en 
tientallen Whatsappbuurtgroepen.
Daarnaast is er een buurtpanel in de wijk 
1276.
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maatregelen/activiteiten in 2019-2020 planning Evaluatie/Uitvoering Aanbevelingen

2019Dóórontwikkeling van het sleutelfigurenteam naar het 
project veiligheidsambassadeurs.
Veiligheidsambassadeurs zijn vrijwillige inwoners die zich

partijen 
intern/e 
xtern

2019-
2020

Het An kersproject wordt in 2021 en 2022 
gecontinueerd.

OOV
MO

Thema 5: Sociale Stabiliteit
Portefeuillehouders: burgemeester Niek Meijer en wethouder Maarten Hoelscher

Item/a 
ctiepun 
t

Het sleutelfigurenteam is omgevormd tot 
De Ankers van Huizen. Dit team bestaat uit 
ongeveer 10 vrijwilligers.

Het bondgenotenoverleg wordt in 2021 
gevormd op het moment dat de 
coronacrisis dit toelaat.

Het project wordt doorontwikkeld, waarbij 
de focus de aankomende jaren zal liggen 
op werving. Indien mogelijk heeft straks

Dóórontwikkeling van het strategisch netwerk met een 
goede vertegenwoordiging van alle gemeenschappen in 
Huizen naar een structureel bondgenotenoverleg. Het 
netwerk dient enerzijds te fungeren als schakel tussen 
gemeente/politie en gemeenschappen bij (mogelijke) 
maatschappelijke onrust. Anderzijds als gesprekspartner 
van de gemeente bij de ontwikkeling van beleid op actuele 
onderwerpen zoals polarisatie, een voedingsbodem voor 
radicalisering.

Door corona is er nog geen start gemaakt 
met een structureel bondgenotenoverleg, 
aangezien het bij elkaar brengen van deze 
partijen in deze periode niet mogelijk was.

Het strategisch netwerk is opgegaan in het 
sleutelfigurenproject De Ankers van 
Huizen. Zij hebben zich de afgelopen 
periode ingezet om gemeenschappen 
verder bij elkaar te brengen. De Ankers 
hebben in 2019 een bijeenkomst 
georganiseerd voor jongeren en 
werkgevers in Huizen. Het doel was om 
jongeren sneller aan een baan of stageplek 
te helpen. In de zomerperiode 2020 
hebben zij het project Jeugd aan Zet 
samen met de gemeente georganiseerd. 
Dit project was gericht op het versterken 
van de mentale weerbaarheid onder 
jongeren aangaande
nepnieuws/desinformatie, een 
voedingsbodem voor polarisatie.

Ambitie
• Eind 2022 bestaat er in Huizen een duurzaam netwerk van inwonersgroepen, het maatschappelijk middenveld en overheidsinstellingen dat ingezet kan worden ter preventie en 

vermindering van maatschappelijke spanningen.
• Eind 2022 is er een divers team van veiligheidsambassadeurs in Huizen actief, dat inzet op het vergroten van weerbaarheid tegen onveilige situaties en maatschappelijke spanningen.
• Eind 2022 zijn de beschermende factoren ter bevordering van sociale stabiliteit breed onderdeel van het gemeentelijk beleid en de uitvoering (netwerksamenleving,

burgerschapsontwikkeling, orde en veiligheid, vertrouwen in overheid en verdraagzaamheid).
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2019-
2020

Het beleid voor de regionale aanpak van 
extremisme en problematisch gedrag is 
eind 2020 opgeleverd. Het beleid is vooral 
gericht op een gezamenlijke aanpak tussen 
de gemeenten Huizen, Hilversum en 
Gooise Meren.

inzetten voor de veiligheid in hun straat, buurt of wijk. Er 
bestaat een korte schakel tussen gemeente, politie en 
veiligheidsambassadeurs. Er worden nieuwe leden 
geworven en eind 2019 staat er een team van ongeveer 10 
ambassadeurs. Het streven is dat iedere wijk in Huizen ten 
minste één veiligheidsambassadeur heeft.

Opzet van een regionaal (Gooi en Vechtstreek) 
handelingskader voor de aanpak van problematisch 
gedrag zoals salafisme en alt-right bewegingen. Gemeente 
Huizen is hiervoor de regionale trekker. Ondersteuning 
door een regionale netwerkregisseur.

Region 
aal 
handeli 
ngskad 
er 
proble 
matisc 
h 
gedrag

Gezamenlijk optrekken met afdeling MO. 
Maatschappelijke ontwikkelingen nopen 
(opnieuw) tot integraal
burgerschapsprogramma in samenwerking 
met scholen (eventueel via een 
schoolveiligheidsconvenant).

iedere buurt/wijk een 
veiligheidsambassadeur/Anker.

Burgers 
chap

Samen met de voortgezet onderwijsinstellingen wordt 
gestart met de ontwikkeling van een Huizer 
burgerschapsprogramma met oog op het nieuwe 
curriculum (curicculum.nu). In dit programma komen de 
onderwerpen digitaal burgerschap, het herkennen van fake 
news en voorkomen van verspreiding van hate speech 
terug.

oov 
MO 
Overige 
gemeent 
en G&V

Huizer Burgerschapsprogramma is 
ontwikkeld. Vooralsnog is dit programma 
niet geaccordeerd voor uitvoering door 
B&W.
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MO
Scholen
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oov 2019
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OOV
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Het HBEL-PGA Interventieteam is 
aangesloten bij de casuïstiek die besproken 
wordt in het regionale casusoverleg 
radicalisering.

Door de vele personeelswisselingen binnen 
het Interventieteam is de borging van de 
aanpak op lange termijn nog niet gelukt.

2019-
2020

Thema 6: Tegengaan Extremisme
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

partijen
intern/ 
extern

Ook in 2021 nemen we tenminste 4 
trainingen van het ROR af.
Het anti-overheids- en complotdenken 
neemt steeds verder toe.
Eerstelijnsmedewerkers worden de 
aankomende jaren getraind om 
problematisch gedrag te signaleren en te 
melden.

In 2019 wordt er een basistraining en een 
verdiepingstraining voor eerstelijns medewerker in het 
herkennen van signalen van radicalisering.

Per september 2019 wordt het casusoverleg 
radicalisering Gooi en Vechtstreek 
ondersteund door de pool van 
medewerkers van de veiligheidshuizen in 
Midden Nederland. Hiermee is de kwaliteit 
van het casusoverleg voor langere termijn 
geborgd.

Het ontwikkelen van een algemeen 
toetsingskader voor de weging van 
casuïstiek dat breder kan worden ingezet op 
alle vormen van radicalisering/extremisme. 
Denk hierbij aan de ontwikkeling van 
extreem rechts, -links, complotdenken, 
Qanon, anti-overheidsdenken bijvoorbeeld 
in de maatregelen voor de aanpak van 
corona.

Zowel in 2019 als 2020 zijn medewerkers 
getraind in het herkennen van radicalisering 
en extremisme vanuit verschillende hoeken 
(Islamitisch, rechts, links, milieu).
Er zijn in 2019 vier en in 2020 zes trainingen 
georganiseerd in samenwerking met het 
Rijksopleiding voor de aanpak van

In dit casusoverleg worden signalen van radicalisering 
besproken met de veiligheidspartners en een 
persoonsgerichte preventieve en/of repressieve aanpak 
ontwikkeld. Het HBEL-PGA Interventieteam zal ook bij 
deze ontwikkeling aansluiten om de samenwerking tussen 
het sociaal domein en veiligheid te versterken. In het 
casusoverleg worden alle vormen van radicalisering 
behandeld (zoals links-, rechts, dierenrechten-, 
jihadistisch-extremisme).

De ondersteuning van het casusoverleg wordt verzorgd 
door een pool van medewerkers van alle veiligheidshuizen 
in de eenheid Midden Nederland. Zo wordt het 
makkelijker om informatie tussen de verschillende 
casusoverleggen uit te wisselen en ook de kennis van de 
ondersteuning op pijl te houden.

Ambitie
• Eind 2022 is de groep geradicaliseerde personen niet verder gegroeid en indien mogelijk teruggedrongen.
• Huizen wordt formeel aangewezen als centrumgemeente voor het Gooi als het gaat om preventie van radicalisering.
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oov 2019

2019-
2020

In 2021 zal de regionale netwerkregisseur 
de gemeenten bijstaan in de implementatie 
van het regionale beleid. Vanaf 2022 dienen 
de gemeenten de aanpak binnen de eigen 
organisatie geborgd te hebben.

in veste 
ren op 
kennis 
en 
kunde

In samenwerking met de overige gemeenten in de regio 
Gooi en Vechtstreek wordt een regionale preventieve 
aanpak van extremisme ontwikkeld. De regionale 
netwerkregisseur speelt hier een belangrijke rol in.

De pilot met de Regio dient in 2021 verder 
geïmplementeerd te worden en onderdeel 
uit te maken van het reguliere werk.
De pilot betreft regionale samenwerking bij 
de aanpak van problematisch gedrag 
binnen de zorg.

In 2021 wordt de training die in 
gezamenlijkheid met de regio is ontwikkeld 
ook aangeboden aan medewerkers inkoop 
van de betrokken gemeenten.

Region 
ale 
p reven 
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aanpak 
extre
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Het beleid voor de regionale aanpak van 
extremisme en problematisch gedrag is 
eind 2020 opgeleverd. Het beleid is vooral 
gericht op een gezamenlijke aanpak tussen 
de gemeenten Huizen, Hilversum en Gooise 
Meren.
Daarnaast is in 2020 in samenwerking een 
pilot gedraaid in samenwerking met de 
Regio Gooi en Vechtstreek voor de aanpak 
van problematisch gedrag in de zorg.

In 2019 worden twee terugkomdagen georganiseerd voor 
professionals die reeds een training hebben gehad. 
Tijdens deze terugkomdag zal de Behr-groep ingaan op de 
meest actuele ontwikkelingen en aansluiten bij de meest 
actuele ontwikkelingen, waarbij er ook aandacht is voor de 
ontwikkelingen binnen extreem links- en rechts.

Radicalisering (ROR). In totaal zijn ... 
deelnemers getraind.
In 2020 is in samenwerking met de Regio 
Gooi en Vechtstreek een training 
ontwikkeld om te voorkomen dat 
problematische zorgaanbieders of 
zorgmedewerkers worden gecontracteerd. 
Het gehele team inkoop en contractbeheer 
is hierin getraind.
In 2020 is de Ankers van Huizen getraind in 
het herkennen van en omgaan met (corona- 
jcomplotdenkers.
In 2019 is door persoonlijke 
omstandigheden binnen het 
trainingsbureau is helaas geen terugkomdag 
georganiseerd. In 2020 maakte de corona
crisis een dergelijke training onmogelijk.
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Deze activiteit wordt doorgeschoven naar
2021.
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Invoering en uitvoering Wet Verplichte GGZ

Thema 7: Overige onderwerpen veiligheid 
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

Terugdringing huiselijk geweld: 
afstemming aanpak met ketenpartners, voortzetting 
uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod

partijen 
intern/ 
extern

2019-
2020

Samen 
werkin 
gzorg 
en 
veiligh 
eid

APV-wijziging: invoering Wet Woonoverlast en vaststelling
Beleid aanpak Woonoverlast

Deelname OOV in Interventieteam
Integrale aanpak verwarde personen / PGA/TopX in VH

Structurele samenwerking met
Interventieteam is gerealiseerd voor 
casussen verwarde personen, PGA-ers en 
TopX-ers in het ZVHGV.

Uitvoering beleid door ontwikkelen o.a. 
door het netwerk met ketenpartners te 
versterken op dit onderdeel. Toename van 
de problematiek woonoverlast zal in 2021 
en 2022 meer capaciteit vergen.

OOV levert een bijdrage aan uitvoering Wet 
Tijdelijk Huisverbod en heeft afstemming 
over de aanpak en terugdringing van 
huiselijk geweld met VT, regio, politie en 
Interventieteam.
In 2019 werden 3 huisverboden opgelegd. 
In 2020 werden 7 huisverboden opgelegd. 
Dit is gerealiseerd. De uitvoering is 
ondergebracht bij het Interventieteam.

Dit is in 2019 gerealiseerd. De Beleidslijn 
Aanpak Woonoverlast wordt uitgevoerd via 
een Meldpunt Woonoverlast. De eerste 
casussen op grond van dit beleid zijn 
behandeld.

planni
ng

Continueren en versterken samenwerking. 
Werkgebieden van het Interventieteam zijn:
• Vangnet (o.a. verwarde personen)
• TopX (Veiligheidshuis)
• Ex-gedetineerden
• Terugmeldingen Veilig thuis 18+
• Slachtoffers binnen systemen
• Radicalisering
• Terugmeldingen Oranjehuis (Blijfgroep

Almere
• Versterkte procesregie Jeugd
• Intern advies
• Wet verplichte GGZ
• MDA++
Continueren.

Ambitie: Door middel van integrale samenwerking op verschillende deelgebieden bijdragen aan een veilige Huizer samenleving, zowel voor kwetsbare inwoners als in de buurten, tijdens het 
uitgaan en gedurende evenementen.
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2020Herziening horecabeleid

Voortzetting horecaplatform

Voortzetting veiligheidssamenwerking Graaf Wichman

Protocol BijtincidentenOverig

2019-
2020

In het tweede kwartaal van 2020 is een 
protocol bijtincidenten opgesteld, waardoor 
adequaat door politie en burgemeester kan 
worden opgetreden tegen gevaarlijke 
honden.

2019-
2020

2019-
2020

Versterking veiligheid binnen evenementenbeleid:
uitbreiding veiligheidseisen voor
evenementenorganisatoren

OOV is deelnemer aan de 
evenementenwerkgroep.
Evenementorganisatoren moeten een 
veiligheidsplan opstellen waar openbare 
orde en veiligheidsvraagstukken onderdeel 
van zijn.

Evene 
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eid

De veiligheidssamenwerking Graaf 
Wichman is eveneens gecontinueerd. De 
inhuur van extra toezicht is tijdelijk 
opgeschort gedurende de corona- 
sluitingsperiodes van de horeca.

De herziening van het horecabeleid en 
betreffende bepalingen in de APV is in 
voorbereiding. Bij de herziening wordt 
nadrukkelijk gekeken naar het beleid en de 
APV-bepalingen in de ons omringende 
gemeenten en wordt daar zo veel mogelijk 
bij aangesloten.
Het horecaplatform is gecontinueerd in 
2019 en 2020.

Continueren totdat het horecabeleid is 
herzien. De gemaakte 
samenwerkingsafspraken dienen verwerkt 
te worden in het herziene beleid, waardoor 
samenwerking op een andere juridische 
basis wordt voortgezet.

Continueren en Openbare Orde en 
Veiligheid onderdeel laten zijn van de 
herziening van het gemeentelijke 
evenementenbeleid.

Afronding wordt voorzien in eerste halfjaar
2021.

Continueren horecaplatform in 2021 en
2022.

Veilig 
uitgaan 
/ 
veilige 
horeca



maatregelen/activiteiten in 2019-2020 Evaluatie/Uitvoering Aanbevelingen

Verbeteren 
veiligheidsg 
evoel

Thema 8: Communicatie over veiligheid 
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

Ontwikkelen (social media) campagne om 
veiIigheidscijfers te duiden en inzichtelijk te 
maken wat de gemeente allemaal doet op het 
gebied van veiligheid

partijen
intern/ 
extern

Plan
ning

Organiseren van workshops, flyeracties, 
wijkschouwen (voetjesactie)
Inzetten van de preventiewagen woninginbraak 
Voorlichting via social media, de Omrooper en 
overige communicatiemiddelen.
Anti-inbraakcampagnes voor zomervakantie 
Ontwikkelen veiligheidskrant
Informatieavonden BPV's bijwonen 
Gadgets tegen woninginbraak uitdelen

2021: gezien de gunstige ontwikkelingen 
van de HlC-cijfers in 2019 en 2020 kunnen 
veel gerichte acties tegen woning- en auto- 
inbraken vanaf 2021 gestaakt worden. Wel 
kunnen voorlichtingsacties, over HIC of 
andere veiligheidsonderwerpen, worden 
uitgevoerd als de (oplopende) cijfers dat 
vragen.

De ambitie is om door middel van gerichte, proactieve communicatie via diverse kanalen en met hulp van diverse middelen, met de inwoners van Huizen te communiceren over 
veiligheidsonderwerpen van uiteenlopende aard. Communicatie moet bijdragen aan een verbetering van het veiligheidsgevoel van de inwoners door feitelijke informatievoorziening, 
handelingsperspectief bieden en het duiden van situaties.

2021: een communicatiecampagne voor 
veiligheid schrijven, waarin een strategie 
wordt opgesteld om inwoners te betrekken 
bij het veiligheidsbeleid.

In 2019 en begin 2020 (tot corona) zijn 
verschillende live activiteiten uitgevoerd, 
zoals flyeracties, wijkschouwen en lampjes- 
en voetjesacties samen met politie en 
BPV's. Ook is de Informatiewagen PKVW 
(Politiekeurmerk Veilig Wonen) geregeld 
ingehuurd. In juni 2019 en januari 2020 is 
een Veiligheidskrant uitgebracht. Deze 
kranten, die huis-aan-huis werden 
verspreid, werden ook benut om de 
veiligheidscijfers te duiden en te vertellen 
wat de gemeente allemaal doet op het 
gebied van veiligheid. In de Week van de 
Veiligheid 2020 is ook een 
voorlichtingsvideo over woninginbraak en 
autokraak gemaakt.

Dit onderdeel is deels gerealiseerd via de 
uitgave van twee Veiligheidskranten, 
publicatie van de veiligheidscijfers en 
communicatie met de BPV's over veiligheids 
onderwerpen. Ook heeft er een livestream 
plaatsgevonden in de Week van de 
Veiligheid 2020, waarin inwoners vragen

Tekstvoorstel Communicatie:
Uitgangspunt is om actief, tijdig, gericht, bij herhaling en via een mix van kanalen te laten zien wat Huizen en de veiligheidspartners doen om Huizen veilig te houden en waar nodig veiliger 
te maken. Objectieve informatieoverdracht, duiding en het geven van handelingsperspectief, zodat inwoners, ondernemers en anderen moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen 
aan hun eigen veiligheid en de veiligheid van anderen is daarvan van belang. Deze informatievoorziening moet onder meer bijdragen aan een verbetering van het veiligheidsgevoel.

2019-
2020

2019-
2020

Item/actiep 
unt

Voorlich
ting 
inwoners 
op het 
gebied van 
HIC

oov 
Commu 
nicatie
Politie 
Woningc 
or- 
poratie 
Adviesb 
uro 
Alma
KVO's



2019

De MOR is hier op aangepast.2019

imago Boa's; positieve campagne over 
werkzaamheden boa's in Huizen

De boa's zijn in de Veiiigheidskrant 2020 
uitgebreid aan het woord gekomen over 
hun werk.

Zodra de coronamaatregeien niet meer van 
kracht zijn kan dit opgepakt worden.

Continueren van de aanpak. Hierin wordt 
informatie gestuurd gewerkt.

In 2021 en 2022 zal opnieuw over de boa's 
worden bericht, zowel in de
Veiligheidskranten als online. In 2021 zal 
een boa in zijn werk gevolgd worden voor 
een Rtl tv-programma. Ook worden de 
mogelijkheden voor een Instagram-account

Samen met jongeren (bijvoorbeeld via Speaking 
Minds) en ketenpartners een actieplan opstellen, 
gericht op voorlichting over en preventie van 
middelengebruik. Hierbij worden
ervaringsdeskundigen, vanuit
werkervaringsplekken, ingezet

Hierop is uitgebreid ingegaan bij thema 3: 
Verminderen van jeugdoverlast en 
vernielingen in de openbare ruimte.

Aanpak 
ontwikke
len tegen 
loverboys, 
drugs- en 
drank- 
dealers, 
gericht op 
doelgroep 
jongeren:.

aan de burgemeester konden stellen over 
veiligheid. Dit heeft ook bijgedragen aan de 
zichtbaarheid van de gemeente op het 
gebied van veiligheid. Een 
communicatiecampagne om de 
veiligheidscijfers te duiden is echter nog 
niet ontwikkeld. Dit wordt in 2021 
opgepakt.

Dit stond gepland in 2020 maar dit is door 
de coronacrisis niet uitgevoerd.

Betrekken van jongeren, ouders, buurtbewoners, 
buurtpreventieverenigingen en ondernemers bij 
de aanpak jeugdhinder en/of -overlast. Doel; in 
gezamenlijkheid, op een creatieve manier, 
oplossingen te bedenken en uitvoeren die 
bijdragen aan het verminderen van jeugdoverlast 
op hotspotlocaties en die bijdragen aan een 
verbetering van de (on)veiligheidsgevoelens; 

mogelijk binnen de MOR, met daaraan gekoppeld 
communicatiecampagne

Inrichten 
meldpunt 
specifieke 
overlastklac 
hten

2019-
2020

doorio 
pend

Vermin
deren van 
jeugdoveri 
asten 
vernie
lingen in de 
openbare 
ruimte

Handha
ving



2019 De workshops, bijeenkomsten en trainingen 
zijn aangevangen in 2019 en tot aan de 
corona-lockdown in maart 2020 
doorgegaan. Daarna vond er een 
noodgedwongen pauze plaats. Inmiddels 
wordt een digitale variant ontwikkeld voor 
medewerkers, in navolging van de digitale 
webinars in de week van de veiligheid 
(oktober 2020)

Onder
mijning

Bewustwording bevorderen bij medewerkers en 
stakeholders (zoals inwoners en ondernemers) 
o.a. door middel van gerichte trainingen en 
informatieverschaffing
Inrichten van één meldpunt bij OOV waar alle 
signalen samenkomen

van de jeugdboa's bekeken, mogelijk samen 
met de jeugdagent.

2021: voortzetting 
bewustwordingsactiviteiten, waaronder de 
bekendheid van het meldpunt voor signalen 
van ondermijning, middels een online 
webinar voor medewerkers en via 
berichtgeving in de andere media.


