
UITVOERINGSPLAN INTEGRALE VEILIGHEID 2021 60 2022

Vooraf

Dit uitvoeringsplan heeft een 'dynamisch karakter' in de zin dat het tussentijds bijgesteld kan worden indien omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft een overzicht van de voorgenomen maatregelen en activiteiten in het jaar 2021 en 2022 rond de veiligheidsthema's in het Integraal 
Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Huizen.
Net als het IVP is dit uitvoeringsplan in samenwerking met de partners tot stand gekomen.

Aandachtspunt voor de komende jaren is dat op dit moment niet voor alle ambities structureel budget beschikbaar.
Voor thema 1, de aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, is incidenteel lokaal budget (capaciteit) beschikbaar tot het einde van 2021.
Binnen thema 2, toezicht en handhaving, wordt gedeeltelijk gewerkt op basis van incidentele budgetten die eind 2022 uitgeput zullen zijn.
Voor de thema's 5 en 6, sociale stabiliteit en terugdringen extremisme, is incidenteel lokaal budget beschikbaar tot het einde van 2022. Jaarlijks kan bovendien een aanvraag worden 
gedaan voor (incidentele) versterkingsgelden voor deze thema's.

Voor 2022 en verder is de opgave de incidentele budgetten ook voor de volgende jaren, bij voorkeur structureel, veilig te stellen teneinde het continueren van de gestelde ambities in een 
volgende kadernota.



1. Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Voor elk van deze strategische thema's worden hierna, in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3, de maatregelen en activiteiten in het jaar 2021 en 2022 uitgewerkt.

1. Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
2. Toezicht en handhaving
3. Jeugd en veiligheid
4. High Impact Crimes
5. Sociale stabiliteit
6. Tegengaan extremisme

Veiligheidsthema's
Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (Kadernota) van de gemeente Huizen bevat de volgende prioritaire veiligheidsthema's:



Dit gebeurt doorlopend.Doorlopend

activiteiten is 
verstevigd

Toepassing zo snel en preventief mogelijk. De uitvoering van 
bestuursrechtelijke maatregelen wordt gedaan door team VTH.

Bibob-coördinatie-functie bij OOV/BAJZ: doorontwikkelen naar 
interne helpdesk en coördinatie eigen onderzoeken binnen de 
gemeente.

De bestuursrechtelijke instrumenten worden 
maximaal benut in de strijd tegen ondermijning

acties uitgevoerd. Ook in Veiligheidskrant (voorzien eind kwartaal 
2) wordt aandacht besteed aan dit onderwerp.

Het nieuwe, uitgebreide Bibob-beleid is vastgesteld door B&W in 
oktober 2020. Invoering per 1 januari 2021 (uitgesteld vanwege 
corona).
De evaluatie van de toepassing van de nieuwe Bibob beleidslijn 
vindt plaats begin 2022.

De toepassing 
van de Wet 
Bibob wordt 
verruimd en 
indien nodig 
vaker ingezet om 
misbruik van 
vergunningen te 
voorkomen.

OOV adviseert en ondersteunt bij 
vergunningsaanvragen en toepassing van de Wet 
Bibob.
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.
Toepassing nieuwe Bibob-beleidslijn

De 
bestuursrechtel 
ijke 
instrumenten 
worden 
geüpdatet, 
uitgebreid en 
maximaal 
toegepast.

Doorlopend. 
2022: 
voortzetting 
alleen 
mogelijk als 
extra 
(incidentele) 
middelen 
worden 
toegekend

2022; 
voortzetting 
alleen 
mogeiijk als 
extra 
(incidentele) 
middelen 
worden 
toegekend

De Beleidslijn Damocles is sinds de invoering ingezet op alle 
casuïstiek die daarvoor in aanmerking komt (hennepkwekerijen, 
hennepdrogerijen, voorbereidingshandelingen etc.).
De Beleidslijn Sluiting voor publiek toegankelijke gebouwen wordt 
ingezet in casuïstiek waarbij sprake is van andere criminaliteit dan 
drugsgerelateerd .
De Beleidslijn wet MBVEO wordt ingezet bij overlast gevend 
gedrag.

OOV
Team VTH

OOV
Team VTH



Uitwerking prioriteiten en overige strategische thema's

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

maatregelen/activiteiten in 2021-2022 planning Uitvoering

2021

2021

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

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.

In 2021 (en 2022) worden de bewustwordingsactiviteiten, zowel 
inhoudelijk over ondermijnende criminaliteit als ook over het 
meldpunt voor signalen bij OOV, voortgezet. Dit gebeurt o.a. door 
middel van een online webinar voor medewerkers en via 
berichtgeving in andere media voor inwoners en ondernemers.

Informatieposit
ie van de 
gemeente over 
ondermijnende

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

Om de interne, integrale samenwerking beter te borgen wordt in 
2021 het Protocol Binnengemeentelijke gegevensdeling (model & 
proces van RIEC) geïmplementeerd, in nauwe samenwerking met 
de Functionaris Gegevensverwerking Huizen.
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.

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

De communicatie over dit meldpunt (veilig@huizen.nl) en andere 
meidmogelijkheden (telefoon, gesprek. Meld Misdaad Anoniem 
etc) wordt in 2021 geïntensiveerd via alle kanalen die ons ter 
beschikking staan. In kwartaal 1 en kwartaal 4 worden gerichte

2022: 
voortzetting 
alleen 
mogelijk als 
extra 
(incidentele) 
middelen 
worden 
toegekend

2022: 
voortzetting 
alleen 
mogelijk als 
extra 
(incidentele) 
middelen 
worden 
toegekend

OOV
VHT 
RIEC 
Politie
Belastingdienst

OOV
VHT
Communicatie

partijen 
intern/extern

OOV 
Team VTH
OOV 
Online Team 
Communicatie 
intern
Communicatie 
extern (politie,
RIEC, etc.) 
Externe 
trainers

Item/actie- 
punt

Crimineel 
misbruik/ 
gebruik van de 
bovenwereld in 
Huizen een halt 
toeroepen



Item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021-2022 planning Uitvoering

Evaluatie werkplan en tijdelijke uitbreiding boa's 2021

Werving uitbreiding

Doorlopend

De MOR is hier op aangepast.
3 kw 2019

Dit vindt structureel plaats, zowel met wijkagent(en) als in het 
Overleg veilige omgeving en jeugd.

Deze evaluatie 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.

Realisatie uitbrei
ding boa-team

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

De Beleidsnota Boa's in Huizen blijft ook in 2021 en 2022 de basis 
voor aansturing en werkwijze boa-team.
In 2021 wordt de definitieve positionering, inbedding en 
dóórontwikkeling van het boa-team geeffectueerd.

OOV
MOR

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

Inrichten meldpunt specifieke overlastklachten, 
mogelijk binnen de MOR

Gerealiseerd. Indiensttreding november 2019.
Door vertrek een boa, moet er opnieuw werving plaatsvinden. 
Door inzet corona-compensatie budget kan een nieuwe tijdelijke 
boa weer voor twee jaar worden aangenomen. Indicatie; per 
1/1/2021, voor 2021 en 2022.

Herijking en 
uitbreiding boa- 
capaciteit, 
prioriteit op 
handhaving

partijen
intern/ext 
ern

OOV
W&S/VTH
Boa-team

Integrale werk
groep Veilige 
omgeving en 
jeugd blijft 
operatio 
neel

2019
Eerste 
kwartaal 2021

P&O 
W&S/VHT
OOV 
jeugdbelei 
d

OOV
Boa's 
Politie 
MZ 
Jongeren 
werk
Versa

OOV 
Boa-team
OOV
W&S/VTH
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 ofwaarstaatjegemeente.nl)



Jaarlijks

OOV

2021-2022

OOV

2021/
2022

Onderzoek naar een centraal vuurwerkfeest bij 
het Nautisch Kwartier

Aanpak wordt in 2021 en 2022 doorgezet en zo nodig aangepast 
aan landelijke wijzigingen t.a.v. consumentenvuurwerk

Continueren 
integrale aanpak 
jaarwisseling

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

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

Camera-toezicht 
verder stimule
ren en uitbreiden 
zo mogelijk met 
subsidie

Het verder ontwikkelen van een integrale aanpak 
zodat verschuiving plaats kan vinden van 
dossierbehandeling naar preventieve aanpak.

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

Doorlopende behandeling van casuïstiek, bijwonen van 
kennissessies over de Wet aanpak woonoverlast, beleidsmatige 
knelpunten onderzoeken zoals de uitwerking van de AVG op de 
casuïstiek, netwerk verstevigen.

2021/2022: ontwikkelingen diverse openbare orde problemen en 
de cijfers van woninginbraken/auto-inbraken/vernielingen, blijven 
volgen.
Mochten zich daarin ongunstige ontwikkelingen voordoen, dan zal 
opnieuw onderzocht moeten worden of cameratoezicht daarvoor 
een oplossing biedt en een subsidieregeling voor privaat 
cameratoezicht daarin een rol kan spelen.

Wet aanpak 
woonoverlast en 
het versterken 
van het netwerk 
met 
ketenpartners 
zodat casuïstiek 
sneller 
behandeld 
wordt.

OOV
W&S 
Communi
catie
Politie



item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021-2022 Planning Uitvoering

Doorlopend

2021-2022

Doorlopend

2021-2022

Doorlopend

partijen
intern/ 
extern

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

Het KVO-light Holleblok dat eind 2020 is opgericht zal begin 2022 
worden geëvalueerd.

Het huidige aantal BPV's wordt stabiel houden. De KVO's worden in 
2021 doorontwikkeld in samenspraak met de 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.

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.

De Integrale werkgroep Veilige omgeving en jeugd 
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.

Verminderen van 
jeugdoverlasten 
vernielingen in 
de openbare 
ruimte.

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;

De werkgroep zal in 2021 bezien op welke manier het beste 
verbinding gelegd kan worden met de scholen.
Inwoners worden betrokken bij actuele veiligheidsvraagstukken en - 
ontwikkelingen die de veiligheid van burgers raken of die van 
invloed zijn op de (on)veiligheidsgevoelens.

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:
• 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.

OOV
Boa's 
Politie 
MZ 
jongeren
werk

OOV
Communi 
-catie
Politie 
Boa's
MZ 
Jongeren
werk 
Alliantie 
Scholen
Onderne
mers
Inwoners



2021-2022

De afgelopen jaren is niet gebleken dat er afspraken moeten 
worden gemaakt over de regionale samenwerking. Daar waar nodig 
wordt op casusniveau samengewerkt tussen de betrokken 
instanties.

Zodra de coronamaatregelen dit toelaten wordt er een actieplan 
opgesteld gericht op voorlichting. Daarnaast zal er in het 
schoolveiligheidsconvenant en de daaraan gekoppelde halfjaarlijkse 
overleggen tussen de gemeente en de scholen aandacht worden 
besteed aan dit thema.

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

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.

OOV
Deskundi 
gen 
Scholen



Doorlopend

2021

DoorlopendContinueren integrale aanpak jaarwisseling

Doorlopend

2021-2022

Doorlopend

Vroeg-signale- 
ring jeugdcri
minaliteit

Voortzetting van de Integrale werkgroep Veilige 
omgeving en jeugd

Dadergerichte aanpak gericht op een lik-op-stuk 
beleid.

In 2021 wordt een nieuw schoolveiligheidsconvenant voor PO- en 
VO-scholen gerealiseerd waaraan een halfjaarlijks 
schoolveiligheidsoverleg met de scholen wordt gekoppeld. In deze 
overleggen worden de actuele veiligheidsissues besproken.

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

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

De aanpak wordt gecontinueerd en verder versterkt. De aanpak 
maakt het mogelijk om een passende, en indien nodig integrale, 
aanpak te ontwikkelen voor jongeren die herhaaldelijk de openbare 
orde verstoren of die herhaaldelijk de veiligheid van hen zelf of die 
van anderen bedreigen.

Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlast 
gevend of crimineel gedrag staat handhavend 
optreden door Boa's, wijkagenten en andere 
politieagenten voorop. Hierbij wordt primair 
gekozen voor een 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.

Aanpak 
ontwikkelen 
tegen loverboys, 
drugs- en drank- 
dealers.

Jaarlijks vindt er een integrale aanpak plaats om de jaarwisseling zo 
veilig mogelijk te laten plaatsvinden.
Onderdeel van de aanpak is eerder en intensiever beginnen met 
voorbereiden en het hierbij betrekken van BPV's, KVO's en andere 
vrijwilligers, het aanwijzen van vuurwerkvrije zones, 
voorlichtingslessen aan scholieren, inhuur extra toezichthouders, 
afsluiten / verwijderen afvalbakken en tijdelijke afvalbakken 
winkelcentra. Deze aanpak wordt gecontinueerd en daar waar 
nodig aangepast of aangescherpt. Hierbij worden landelijke 
ontwikkelingen meegenomen, zoals het beperken van bepaalde 
type vuurwerk of het in het geheel verbieden van vuurwerk.

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

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.

Continueren

OOV
MZ
Scholen

OOV
W&S 
Communi 
-catie
Politie

Interventi 
eteam
OOV 
Politie 
JGB 
OM 
Hulpver
leners

OOV
Scholen
Politie

OOV
Politie 
Reclasseri 
ng



Uitvoeringmaatregelen/activiteiten in 2019-2020item/actiepunt

Huidige samenwerking continueren.

piann 
ing

Thema 4: High Impact Crimes
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

2021-
2022

Continueren en versterken van de integrale 
samenwerking met ketenpartners.

partijen
intern/ 
extern

Het huidige aantal BPV's blijft stabiel. De KVO's worden in 2021 
doorontwikkeld in samenspraak met ondernemers: andere inrichting, meer 
thematisch en zorgdragen dat de problematieken die spelen sneller bij de

Stimuleren van actieve en oplettende 
buurtbewoners die initiatieven als 
buurtpreventieverenigingen (BPV's), Whatsapp- 
buurtgroepen en buurtpanels ontplooien.

Gezien de gunstige ontwikkelingen van de woninginbraakcijfers in 2019 en
2020 worden gerichte acties om de inwoners te informeren over de 
meerwaarde om de woning te laten voldoen aan het Politie Keurmerk 
Veilig Wonen (PKVW) vanaf 2021 gestaakt. Er zal nog wel gecommuniceerd 
worden over de ontwikkelingen ten aanzien van woninginbraak aan de 
hand van de cijfers.

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

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. Dit wordt per kwartaal bekeken.
In 2021 (eind kwartaal 2) en in 2022 wordt een Veiligheidskrant uitgebracht.

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.

Door
lopen 
d

2021-
2022

2021-
2022

Continueren en 
verstevigen 
integrale aanpak
HIC

OOV
Communie 
atie
Politie

OOV
Politie 
Woningcor
poratie 
Adviesburo 
Alma
KVO's

OOV
Politie 
Reclasserin 
g

OOV
Communie 
atie

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 Politie Keurmerk Veilig Wonen (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.



juiste afdeling komen. Wijkbrandweer krijgt rol in het lokale netwerk van 
BPV's en KVO's.

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, 
buurtpanels en KVO's.

Buurtgerichte verlichtingsacties, gericht op 
verlichting aan achterzijde woningen.

Gezien de gunstige ontwikkelingen van de woninginbraakcijfers in 2019 en 
2020 worden de Buurtgerichte verlichtingsacties vanaf 2021 gestaakt.

Boa's
MZ 
Jongeren
werk
Alliantie 
Scholen 
Onderne
mers
Inwoners

OOV
Communie
atie



Item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021-2022 planning Uitvoering

Bondgenoten

Burgerschap

OOV
MO

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

Het bondgenotenoverleg wordt in 2021 gevormd op het moment dat de Corona-crisis 
dit toelaat.

In 2021 wordt een start gemaakt met de vorming van een hernieuwd 
burgerschapsprogramma. Daar waar mogelijk wordt de samenwerking opgezocht met 
de ontwikkeling burgerparticipatie en de vernieuwing van het 
schoolveiligheidsconvenant.

Het project wordt in het eerste kwartaal van 2021 geëvalueerd en er zal een 
activiteitenplan van worden opgesteld voor de periode 2021-2022. De aankomende 
jaren zal de focus liggen op werving. Indien mogelijk heeft straks iedere buurt/wijk een 
veiligheidsambassadeur/Anker.

Borging en uitbreiding van de Ankers van Huizen 
(vrijwillige sleutelfiguren/veiligheidsambassadeurs). Het 
sleutelfigurenteam zet zich in op de signalering en 
preventie van ontwikkelingen die de maatschappij 
kunnen ontwrichten. Zij zetten zich in voor de veiligheid 
in hun straat, buurt of wijk. Er bestaat een korte schakel 
tussen gemeente, politie en veiligheidsambassadeurs. 
Hierbij kan gedacht worden aan ontwikkelingen binnen 
de Corona-crisis, (schadelijk) complot denken of andere 
vormen van problematisch gedrag.

Veiligheids
ambassadeurs/
Ankers

Er wordt een strategisch netwerk met 
vertegenwoordigers van verschillende gemeenschappen, 
religieuze instellingen en overige relevante partners 
opgezet samen met de politie: het 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.

De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een 
ontwikkeling van een burgerschapsprogramma. Er is 
sprake van een enorme toename van de verspreiding van 
desinformatie en anti-overheidsdenken. Samen met de

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).

partijen
intern/ext 
ern

2021-
2022

2021-
2022

2021-
2022

OOV
MO
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OOV
MO 
Politie
Versa 
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schappen



2021 Het beleid voor de regionale aanpak van extremisme en problematisch gedrag wordt in 
het eerste kwartaal van 2021 opgeleverd en vastgesteld. Het beleid is gericht op een 
gezamenlijke aanpak tussen de gemeenten Huizen, Hilversum en Gooise Meren. In 
2021 wordt dit beleid regionaal geïmplementeerd en onderdeel van de reguliere 
werkwijze.

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

Samen met de Regio Gooi en Vechtstreek is in 2020 een 
pilot uitgevoerd ten aanzien van het weren van 
zorgaanbieders die mogelijk problematisch gedrag 
vertonen.

voortgezet onderwijsinstellingen wordt gestart met de 
ontwikkeling van een Huizer burgerschapsprogramma 
met oog op het nieuwe curriculum 2021 (curicculum.nu). 
In dit programma komen de onderwerpen digitaal 
burgerschap, het herkennen van fake news en 
voorkomen van verspreiding van hate speech terug.

Implementatie van het regionale (Gooi en Vechtstreek) 
handelingskader voor de aanpak van problematische 
vormen van gedrag binnen het salafisme, complot 
denken, alt-right bewegingen en anti-overheidsdenken. 
Gemeente Huizen is hiervoor de regionale trekker. 
Ondersteuning dooreen regionale netwerkregisseur.

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

Regionaal 
handelingskade 
r problematisch 
gedrag

OOV
MO 
Overige 
gemeente 
nG&V



Uitvoeringplanningmaatregelen/activiteiten in 2019-2020Item/actiepunt

De trainingen worden verspreid over 2021 georganiseerd in digitale vorm.2021OOV

• Vier basistrainingen

Thema 6: Tegengaan Extremisme
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

OOV
MO
SD

2021-
2022

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

2021-
2022

De persoons
gerichte 
aanpak van 
radicalisering 
wordt verder 
geprofes
sionaliseerd.

Signalering van 
extremisme op 
orde door te 
investeren op

In 2021 worden er acht trainingen georganiseerd in het 
herkennen van signalen van radicalisering;

partijen
intern/ 
extern

De ontwikkeling van een algemeen toetsingskader voor de weging van casuïstiek wordt 
in het eerste kwartaal 2021 gestart. De pilot wordt in het eerste kwartaal 2022 
geëvalueerd. Resultaten dragen bij aan de ontwikkeling van een landelijk 
wegingskader.

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. Per 2021 
zal er in samenwerking met de NCTV een pilot worden 
opgestart om tot een eenduidige weging van casuïstiek 
te komen waarbij alle vormen van
radicalisering/extremisme aan bod komen. Denk hierbij 
aan de ontwikkeling van extreem rechts, -links, 
complotdenken, Qanon, anti-overheidsdenken 
bijvoorbeeld in de maatregelen voor de aanpak van 
COVID-19.

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.

OOV
MO 
Z&VHGV 
OM 
Politie 
RvdK 
Reclas
sering
Nederland



Regionale 
preventieve 
aanpak 
extremisme

2019-
2020

kennis en 
kunde

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

Ook nieuwe ontwikkelingen op het gebied van 
extreemrechts en -links, anti-overheids- en complot 
denken worden hierin meegenomen.

• twee verdiepingstrainingen;
• twee terugkomdagen van de Behr-groep 

training.
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planning UitvoeringItem/actiepunt

De uitvoering wordt gedaan door het Interventieteam.Uitvoering Wet Verplichte GGZ

Uitvoering Beleid Aanpak Woonoverlast

Herziening horecabeleid

Voortzetting horecaplatform

Veilig uitgaan / veilige 
horeca

Het horecaplatform wordt gecontinueerd, voorlopig nog op basis van het (oude) 
Horecaconvenant. Doel is dit overlegorgaan op te nemen in het nieuwe horecabeleid.

Thema 7: Overige onderwerpen veiligheid 
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

Samenwerking zorg en 
veiligheid

Terugdringing huiselijk geweld: 
afstemming aanpak met keten partners, 
voortzetting uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod.

partijen
intern/ 
extern

OOV is voorzitter van het PGA-casusoverleg. In dit casusoverleg participeert het 
Interventieteam, de politie, hulpverleners en bv reclassering).
Aan casusoverleg in ZVHGV betreffende Top X-ers wordt op structurele basis 
deelgenomen.

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.

Structurele samenwerking met Interventieteam wordt voortgezet, voor casussen 
verwarde personen, PGA-ers lokaal, TopX-ers in het ZVHGV en gecompliceerde 
jeugdcasuistiek met een gevaarscomponent.
Hiertoe neemt OOV deel aan het Interventieteam, wordt nauw samengewerkt om de 
betrokken inwoners te stabiliseren, overlast e/o gevaar terug te dringen en inwoners in 
beweging te krijgen om hun situatie te veranderen.

(in)zicht verkrijgen en behouden in de 
problematiek van inwoners die negatieve invloed 
heeft op de omgeving (overlast, criminaliteit) of 
waar een gevaarscomponent in zit voor 
betrokkenen (bv (dreigend) huiselijk geweld, 
kinderen bedreigt in hun ontwikkeling).

De Beleidslijn Aanpak Woonoverlast wordt uitgevoerd via een Meldpunt Woonoverlast 
en belegd bij OOV.
Zo nodig worden meldingen inzake woonoverlast ook gedeeld met het Interventieteam 
om te komen tot integrale aanpak.

De herziening van het horecabeleid, de betreffende bepalingen in de APV en mogelijk 
in bestemmingsplannen (e.e.a. passend binnen de nieuwe Omgevingswet) is in 
voorbereiding.

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.

maatregelen/activiteiten in 2021-2022

doorlop 
end

doorlop 
end 
doorlop 
end
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2021

Fysieke Veiligheid

Evaluatie veiligheidssamenwerking Graaf
Wichman

Evenementen 
veiligheid

2021-
2022

Evenementenbeleid en uitvoering is belegd bij team VTH. OOV heeft een adviserende 
rol in de evenementenwerkgroep en naar de burgemeester.

Advisering portefeuillehouder, de burgemeester, 
in zijn hoedanigheid als lid van het algemeen 
bestuur van de Veiligheidsregio Gooi- en 
Vechtstreek adviseren over en in positie brengen 
met betrekking tot zijn portefeuille in het bestuur 
(momenteel de implementatie van de 
Omgevingswet).

Versterking veiligheid binnen evenementenbeleid; 
uitbreiding veiligheidseisen voor 
evenementenorganisatoren

Inhuur extra toezicht tijdelijk opgeschort gedurende de corona-sluitingsperiodes van 
de horeca.
Na corona volgt evaluatie van deze veiligheidssamenwerking. Veiligheid in en om de 
horeca krijgt een plaats in het nieuwe horecabeleid.

Doorlopend, vijf vergaderingen per jaar

doorlop 
end

VTH
Politie
Brand
weer 
OOV



planning UitwerkingMaatregelen/activiteiten in 2021-2022Item/actiepunt

2021-2022Informeren

Veiligheidskrant, eenmaal per jaar huis aan huis.

Ontwikkelen (social media) communicatie 2021

Campagne over de werkzaamheden van boa's. doorlopendHandhaving

partije
n 
intern/ 
extern

Met regelmaat informeren we de inwoners via een mix van kanalen over thema's in ons 
veiligheidsbeleid. Daarin nemen wij de actualiteit (bijvoorbeeld oplopende cijfers) mee. 
Daarnaast informeren we tweemaal per jaar onze inwoners over de veiligheidscijfers en 
brengen we eens per jaar een Veiligheidskrant uit, die huis aan huis wordt verspreid.

Thema 8: Communicatie over veiligheid 
Portefeuillehouder: burgemeester Niek Meijer

Voorlichting via social media, de Omrooper en 
overige communicatiemiddelen.

In 2021 en 2022 wordt, net als in 2019 en 2020, over de boa's bericht, zowel in de 
Veiligheidskranten als online. De jeugdboa's gaan - samen met de jeugdagent - gebruik 
maken van Instagram om berichten over hun werk en wat zij aantreffen te delen.

Duiding en
handelingsperspectief campagne om inzichtelijk te maken wat de 

gemeente doet op het gebied van veiligheid en 
waarin duiding wordt gegeven aan de 
veiligheidscijfers.

BPV's kunnen ons verzoeken om ondersteuning bij de organisatie van hun eigen acties.

In 2021 wordt een communicatiecampagne opgezet en uitgevoerd met als doel het 
betrekken van inwoners bij het veiligheidsbeleid. De campagne richt zich op thema's en 
doelgroepen. De campagne moet bijdragen aan een structurele verbetering van het 
veiligheidsgevoel. Actuele ontwikkelingen, zoals de situatie rondom Covid-19, maken deel 
uit van de campagne.

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.
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FINANCIËN

102.000 €
199.000 €

1401003
1401003 
1401000
1401000
1401000
1401000
1401000
1401000 
1401000

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

* Dit betreft een voorlopig overzicht. De vaststelling van de jaarrekening 2020 en de aankomende actualisering (verschuiving budgetten) biedt ruimte om de verdeling tussen 2021 en 2022 
dekkend te maken.

58.482 € 
190.000 € 
30.000 €
5.000 €
4.500 €
1.500 €

39.925 €
16.728 €

102 €
647.237 €

^'®get 2021* Budget 2022*
incidenteel

79.000 incidenteel
Aanpak ondermijnende criminaliteit
Aanpak radicalisering en polarisatie
Integrale aanpak overlast en vernielingen openbare ruimte 
Qeugdboa)
Integrale aanpak overlast en vernielingen openbare ruimte
Algemene projecten op het gebied veiligheid
Burgers betrekken bij veiligheid via communicatie
Veiligheidsmonitor
Extra toezicht jaarwisseling
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
RIEC MN, Burgernet en Bureau RVS
Verzekeringen
Totaal

58.482 Structureel
- incidenteel 

30.000 Structureel
5.000 Structureel

- Structureel
1.500 Structureel 

39.925 Structureel
16.728 Structureel

102 Structureel
230.737

Kostenpiaats


