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Huizen
Veiligheid voorop!
Integraal Veiligheidsplan 2019-2022

Trends en Ontwikkelingen
• Groei van georganiseerde ondermijnertde
criminaliteit; daling van de meer traditionele*
criminaliteit
• Publieke opinie: inwoners verwachten een veilige wijk
en een pro-actieve overtieid
• Toename van incidenten met kwetsbare personen
• Poiariserende maatschappij en opkomst extremisme

Ambitie
In 2022 voelt ten minste 85% van de Huizers
zich veilig in de eigen woonomgeving en
daarmee behoren we bij de top-3 van
vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Aanpak vertaalt zich in zes
veiligheidsthema's

kWÊÊ

Georganiseerde
en Ondermijnende
Criminaliteit
Voor georganiseerde
misdaad is in Huizen
geen plaats.

Toezicht en
handhaving

Jeugd en
Veiligheid

High Impact
Crimes

Intensiever handhaven
draagt bij aan een
leefbare en veilige
woonomgeving en
v.ordt daarom
versterkt.

Veilig opgroeien
waarbij de overlast en
criminalitert tot een
minimum wordt
gereduceerd.

Inwoners blijven
t>eschermen en
behoudt van de lage
aantallen aangiften van
High Impact Crimes
van 2018.

Sociale stabiliteit

Extremisme

Investeren in Burger
schap en voorkomen
maatschappelijke
spanningen (of
beschermen democra
tische rechtstaat).

Geen ruimte bieden
voor groei van geweld
dadig extremisme,
radicalisering en
polarisatie.

ê
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Inleiding
De nieuwe kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 heeft als motto
'Veiligheid voorop!'. Hiermee spreken we uit dat veiligheid de basis is voor
een prettig en leefbaar Huizen. Het nieuwe vierjaren plan is een vervolg op de
kadernota van de periode 2014 - 2018. Het overgrote deel van de doelen uit
de vorige nota is behaald en daar zijn we trots op! Opvallende successen zijn
de aanpak van woninginbraken, de integrale aanpak van (jeugd)overlast en
vernielingen en de aanpak van radicalisering. De volledige evaluatie is in de
bijlagen terug te vinden.
We zijn blij met deze successen, maar met veiligheid zijn we nooit klaar. De
veiligheidsproblematiek ontwikkelt zich de laatste jaren steeds sneller door
bijvoorbeeld de opkomst van de digitale leefwereld en de professionalisering
van de criminaliteit. Dat vraagt om een dynamische aanpak die kan inspringen
op nieuwe trends en ontwikkelingen;
1. Groei van georganiseerde ondermijnende criminaiiteit en tegelijkertijd
een daling van de meer "traditionele" criminaliteit. De impact van een
traditioneel misdrijf zoals een woninginbraak, een overval of autokraak, op
het slachtoffer en zijn omgeving is groot en zichtbaar.. Ondermijnende
criminaliteit speelt zich daarentegen meer in het verborgene af. Het brengt
de samenleving als geheel echter meer schade toe dan de "traditionele"
criminaliteit.
2. Publieke opinie: inwoners verwachten een veilige wijk en proactieve
overheid. Het publiek verwacht een steeds beter voorbereide overheid
als het gaat om veiligheid in zowel het publieke als private domein. Het
wordt niet geaccepteerd, dat een gemeente zijn zaakjes niet op orde
heeft. Met de nationalisering is de politie op meer afstand komen te staan,
terwijl de vraag om een veilige wijk, strikte handhaving van overlast in de
directe woonomgeving en een herkenbaar aanspreekpunt groter is
geworden. Ook hebben we te maken met een toename van digitale
dreiging. Sociale media is onderdeel van ons bestaan, het
maatschappelijk verkeer verplaatst zich meer en meer naar de digitale
omgeving. Dit geldt voor criminaliteit enerzijds en voor allerlei
maatschappelijke netwerken en informatie-uitwisseling anderzijds. Via die
weg staan mensen meer met elkaar in verbinding staan en vormen zich
sneller een mening. Dat heeft gevolgen voor de informatievoorziening en
communicatie vanuit de overheid.
3. Toename van incidenten met kwetsbare personen. Verdere
samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein is essentieel bij de
aanpak van kwetsbare mensen en mensen met gedrag. Die taak is de
afgelopen jaren meer en-meer bij de gemeente komen te liggen. De

arbeidsintensieve persoonsgerichte aanpak is in (door)ontwikkeling.
Zorgmijding en beperkte personele capaciteit bij partnerorganisaties
begrenzen dit wel. Inwoners lopen ook tegen die grens aan: buurtgenoten
of familieleden met verward gedrag moeten zelfstandig blijven wonen met
gevolgen voor het veiligheidsgevoel van de omgeving.
4. Polariserende maatschappij en opkomst extremisme. Het debat
rondom Zwarte Piet, de migratiestroom en de groei van het salafisme. De
invloed van (sociale) media, de verspreiding van Fake News en
(buitenlandse) beïnvloeding van verkiezingen. Het draagt allemaal bij aan
de verdere polarisatie en mogelijke ontwrichting van de democratische
rechtsorde. Dit voedt de opkomst van meer extreme denkbeelden. Het
gewelddadig jihadisme, extreemrechts en -links in Nederland is
groeiende. Ook in Huizen is dat het geval, hoewel niet altijd zichtbaar in
het publieke domein. Toch blijft Huizen de komende jaren onderdeel
uitmaken van de geprioriteerde gemeenten als het gaat om extremisme.
Onze missie
De inwoners van Huizen zijn betrokken en actieve burgers. Velen zetten zich
in voor hun buurt, kerk/moskee of vereniging. De gemeenschapszin is er nog
steeds. Deze punten versterken de weerbaarheid van onze lokale
samenleving tegen de veiligheidstrends en -ontwikkelingen.
Het gevoel van veiligheid in de Huizer samenleving staat wel onder druk. Dat
de onveiligheid zou toenemen, blijkt niet uit de harde cijfers. Maar het is
duidelijk dat onveiligheidsgevoel zich niet alleen op basis van cijfers vormt. De
kunst is daarom als lokale overheid een veiligheidsbeleid te formuleren dat er
voor zorgt, dat:
• inwoners vertrouwen houden in de overheid als regievoerder voor
veiligheid
• inwoners gefaciliteerd zijn om zelf bij te dragen aan een veilige Huizer
samenleving.
Het veiligheidsgevoel van onze inwoners staat in onze visie daarbij dan ook
voorop!
in 2022 voelt ten minste 85% van de Huizers zich veiiig in de eigen
woonomgeving en daarmee behoren we bij de top-3 van vergelijkbare
gemeenten in Nederiand.
Prioriteren
Met een dergelijke ambitieuze visie en schaars beschikbare middelen moeten
er keuzes worden gemaakt. De basis voor die keuzes is gelegd in het
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coalitieakkoord dat richting geeft aan onze prioriteiten. Uit het coalitie-akkoord
2018-2022:
"Het zorgdragen voor veiligheid van haar inwoners is een kerntaak van de
overheid. Partijen willen zich inzetten voor een stabiele samenleving waarin
geen ruimte bestaat voor gewelddadig extremisme, radicalisering en
polarisatie. Veiligheid, onderlinge verdraagzaamheid, verbinding en goed
burgerschap staan hierbij centraal."
"In een inclusieve samenleving hoort iedereen erbij, kun je zeggen wat je vindt
en zijn wie je bent, waarbij je verantwoordelijkheid draagt voor elkaar. (...). De
gemeente spreekt alle burgers aan op hun verantwoordelijkheid een bijdrage
te leveren aan een veilige en leefbare samenleving. (....)"
Daarnaast proberen we zo veel mogelijk aan te sluiten bij afspraken op
basisteam- en eenheidsniveau en ontwikkelingen op andere beleidsterreinen.
We blijven via de veiligheidsmonitor, waarstaatjegemeente.nl en
bewonersavonden (zoals die van 9 oktober 2018) in verbinding staan met wat
er bij inwoners speelt.

huiselijk geweld, veilig ondernemen, buurtpreventie, Whatsappgroepen,
Burgernet, evenementen, horeca en veilig uitgaan en dergelijke blijven we
investeren. We blijven daarnaast alert op nieuwe ontwikkelingen en springen
bij waar nodig.
Actieprogramma
De kadernota Integraal Veiligheidsplan 2019 - 2022 zet de koers uit voor de
komende vier jaar. Daarnaast worden de concrete aanpakken per
veiligheidsthema en de overige werkzaamheden uitgewerkt in een
Actieprogramma voor 2 jaar (2019 en 2020). De evaluatie van dit
Actieprogramma, tevens de tussenevaluatie van de kadernota, vindt plaats
eind 2020 waarna een nieuw Actieprogramma aan B&W wordt voorgelegd
voor de jaren 2021 en 2022. Dit tweede Actieprogramma wordt eind 2022
geëvalueerd en is dat is dan tevens de eindevaluatie van de kadernota.
Door een actieprogramma voor twee jaar op te stellen en deze aan het eind
van de looptijd te evalueren is het mogelijk om na te gaan of er volgens de
gestelde kaders gewerkt wordt en of bijsturing of herijking van beleid nodig is.
Het integraal veiligheidsbeleid is daarmee een continu evaluerend en
aanpassend proces.

De keuzes hebben zich vertaald in het benoemen van zes veiligheidsthema's:
• Georganiseerde en Ondermijnende Criminaiiteit: Voor georganiseerde
misdaad is in Huizen geen plaats .
• Meer toezicht en handhaving: intensiever handhaven draagt bij aan een
ieefbare en veilige woonomgeving en wordt daarom versterkt.
• Jeugd en Veiligheid: Veilig opgroeien waarbij de overlast en criminaliteit
tot een minimum wordt gereduceerd.
• Aanpak High Impact Crimes: inwoners blijven beschermen en behoudt
van de lage aantallen aangiften van High impact Crimes van 2018..
• Bevorderen sociale stabiliteit: investeren in burgerschap en voorkomen
maatschappelijke spanningen (of beschermen democratische rechtstaat).

Actie-jprogifamitia
2019-2020

• Aanpak extremisme: Geen ruimte bieden voor groei van gewelddadig
extremisme, radicalisering en polarisatie.
Daarmee is niet gezegd dat we niet op andere veiligheidsvraagstukken
inzetten. Op belangrijke onderwerpen ais samenwerking zorg en veiiigheid.
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Evaluatie actieprogramma
2019-2020

Actie
programma
2021-2022
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Evaluatie actieprogramma
2021-2022
Tevens evaluatie ICademota
2019-2022
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Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit

•

De uitdaaing
Bij ondermijning gaat het 'om crimineel handelen dat de potentie heeft om
sluipenderwijs een zodanig sociale en economische invloed te ontwikkelen,
dat het de fundamenten van de rechtsstaat kan ondermijnen en daarmee de
veiligheid en integriteit van de samenleving.'
Het Ondermijningsbeeld Huizen is eind 2017 opgeleverd en geeft inzicht in de
aard, inhoud en verschijningsvormen van ondermijnende criminaliteit in
Huizen.
De uitdaging voor de komende jaren is de lokale aanpak verder te
ontwikkeien op basis van door het college van B&W vastgestelde Plan van
Aanpak en het door de gemeenteraad beschikbaar gestelde budget. De lokale
aanpak moet goed aansluiten op de regionale aanpak in de eenheid MiddenNederland met de Districteiijke Teams Ondermijning. Ook in Gooi- en
Vechtstreek wordt zo'n DTO ingericht, in het DTO werken de verschillende
relevante partners samen (o.a. politie, OM, Belastingdienst, RIEC en
gemeenten).

De burgemeester maakt zo nodig gebruik van zijn bevoegdheden om
drugspanden of overlastpanden te sluiten.

De aanpak
• In 2019 beginnen we met het kwartiermaken en inrichten van de
projectorganisatie "aanpak ondermijning" volgens het vastgestelde Plan
van Aanpak. Deze lokale projectorganisatie moet aansluiten bij en
samenwerken met het Districteiijke Team Ondermijning (DTO).
• Er wordt extra capaciteit ingezet voor het updaten en uitbreiden van de
bestuursrechtelijke instrumenten.
Informatie (intern en extern) wordt in één meldpunt samengebracht,
geanalyseerd, beoordeeld en gedeeld met de samenwerkingspartners.
• Gemeentelijke medewerkers van verschillende disciplines worden
getraind in het herkennen van (signalen van) ondermijnende criminele
tendensen.

De ambitie
• Crimineel misbruik/gebruik van de bovenwereld in Huizen een halt
toeroepen.
• Medewerkers en inwoners/ondernemers van de gemeente Huizen weten
eind 2019 waar ze signalen van ondermijnende criminaliteit kunnen
melden.
• Medewerkers van de gemeente Huizen zijn eind 2020 getraind in het
herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit.
• Eind 2019 is het Bibob-beleid uitgebreid en geactualiseerd; de
beleidslijnen Wet Damocles en Woonoverlast zijn vastgesteld; de APV is
uitgebreid met bevoegdheden die kunnen worden ingezet in de aanpak
van ondermijning.
• De gemeente Huizen levert vanaf 2019 een aandeel in het Districtelijk
Ondermijningsteam (DTO) waarin in ieder geval per jaar 1 Integraal
gebiedsgericht onderzoek en 1 integrale controle in Huizen worden
uitgevoerd.
• De informatiepositie van de gemeente over ondermijnende activiteiten in
de gemeente is verstevigd.
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Toezicht en handhaving in de openbare ruimte
Uitdaging
Toezicht en handhaving kan zowel door personen als met technische
hulpmiddelen of in een combinatie van beide worden gedaan.
In het Coalitie-akkoord is voorzien in de uitbreiding van het aantal jeugdboa's,
gewone boa's alsmede (onderzoek naar) uitbreiding cameratoezicht.
Daarnaast wordt meer samenwerking beoogd tussen boa's en wijkagenten.
Het college wil verder dat de activiteiten uit het Project Integrale aanpak
overlast openbare ruimte, dat loopt tot 1 juli 2019, structureel worden
ondergebracht in het veiligheidsbeleid inclusief het werkplan van de Boa's.
De uitdaging voor de komende jaren is er voor te zorgen dat toezicht en
handhaving in de openbare ruimte uitgebreid en zichtbaarder wordt en er
strikter handhavend wordt opgetreden. Hiervoor is de gemeente meer op
zichzelf aangewezen, omdat de Nationale Politie zich vooralsnog in een
capacitaire krimp-situatie bevindt.
Ambities
• Door verbetering en uitbreiding van toezicht en handhaving er voor
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.ni)
• Realisatie in 2019 van de uitbreiding gemeentelijke boa's tot 4 en 2
tijdelijke jeugdboa's voor 2 jaar.
• Het Boa-team nieuwe stijl vormt het hart van een sluitend netwerk
toezicht en handhaving. Dit bestaat verder uit politie, incidenteel
toezichthouders, jeugdpreventieteam, ambulant jongerenwerk en
inwoners, bijvoorbeeld verenigd in Buurtpreventieverenigingen
(BPV's) of Whats-app-groepen. Dit sluitend netwerk is medio 2019
operationeel.
• Overlast en schade tijdens de jaarwisseling handhaven op het lage
niveau van 2017-2018: schadebedrag gemeente < € 7.000,- en
meldingen bij het Meldpunt Vuurwerk overlast < 660 in de periode
van november tot en met 2 januari ( 8 weken).
• In 2020 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van
een subsidieregeling voor cameratoezicht.

Aanpak
• In 2019 wordt direct gestart met een herijking van de BOA-functies:
takenpakket, prioriteiten, uitrusting, aansturing, plaats in de
organisatie en wijze van samenwerken met de wijkagenten, worden
onder de loep genomen en leiden tot een nieuw profiel en een nieuw
werkplan voor de Boa's.
Dit leidt uiterlijk eind 2019 tot een operationeel gemeentelijk BOAteam met 4 reguliere BOA's (structureel) en 2 jeugd-BOA's
(incidenteel) onder leiding van een coördinator handhaving. Het
werkplan van de Boa's en de jeugdboa's wordt onderdeel van het
Actieplan integrale Veiligheid en eens per twee jaar geactualiseerd.
De prioriteit in de boa-functies komt meer te liggen op terugdringing
van overlast ten gevolge van onwenselijk gedrag én veiligheid in het
verkeer voor de langzame verkeersdeelnemers (voetgangers en
fietsers). Sneller en directiever optreden hoort daar nadrukkelijk bij.
• Met de politie wordt in 2019 de operationele samenwerking van Boa's
en wijkagenten verder vorm en inhoud gegeven. Ons streven is één
echte wijkagent per 5.000 inwoners.
• Jaarlijks wordt er een plan van aanpak opgesteld ter voorbereiding op
de jaanwisseiing.
• De Integrale werkgroep Veilige Omgeving en Jeugd wordt voortgezet
en verenigt alle functies uit het sluitende Toezicht & Handhavingnetwerk. De werkgroep staat onder voorzitterschap van OOV. De
werkgroep vormt het informatieknooppunt over onveilige en/of
overlastsituaties en -plekken. Hiervoor richten we een eigen
meldpunt Overlast in.
• De Integrale werkgroep zorgt voor een goede aansluiting met het
Interventieteam en deelt zo mogelijk informatie. Het Interventieteam
beoordeelt of de Persoonsgerichte Aanpak moet/kan worden ingezet.
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Jeugd en Veiligheid
Uitdaaing
De afgelopen jaren heeft het project "Aanpak overlast in de openbare ruimte"
geleidt tot meer integrale samenwerking en een gerichte aanpak van hotspots
en jeugdoveriast. Ten opzichte van 2014 is het aantal vernielingen nagenoeg
gelijk gebleven. Het aantal meldingen van jeugdoveriast is in 2018 met 23%
gedaald ten opzichte van 2014 (van 283 meldingen in 2014 naar 218 in 2018).
De komende jaren zuilen we de goede weg die we met de integrale
samenwerking zijn ingeslagen voortzetten en versterken.

wordt voor loverboys, drugs- en drankdealers dadergericht en via lik-opstukbeleid gewerkt.
worden jeugd, buurtbewoners, buurtpreventieverenigingen (BPV's) en
ondernemers betrokken bij specifieke aanpakken, ieder binnen hun eigen
verantwoordelijkheden.
wordt samengewerkt met scholen op het gebied van voorlichting,
signalering, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten,
vindt handhaving en toezicht plaats door Oeugd)boa's, jongerenwerkers
en - in de zomer- en wintermaanden daar waar nodig - door extra
ingehuurde toezichthouders.

Ambitie
De ambitie is om jeugdoveriast 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.
Aanpak
Het terugdringen van jeugdoveriast en jeugdcriminaliteit vraagt om een
continue en een integrale aanpak, waarbinnen gemeente en ketenpartners
informatie gestuurd samenwerken. De werkgroep Integrale aanpak overlast
openbare ruimte/veilige omgeving en jeugd fungeert als informatieknooppunt
voor alle onveilige en/of overlastsituaties en -plekken. Hiervoor richten we een
eigen meldpunt Overlast in (zie ook het thema Toezicht en Handhaving).
Er vindt maatwerk plaats waar dat nodig is. Zo is er een intensieve en
integrale aanpak rondom de jaarwisseling en een persoonsgerichte aanpak
(PGA) voor jongeren, in het bijzonder die met complexe problematieken en
politiecontacten.
Binnen de integrale aanpak:
• wordt gebruik gemaakt van vroeg-signalering, preventie en repressie;
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High Impact Crimes (HiC)
Uitdaaing
High Impact Crimes (HIC) als woninginbraak, bedrijfsinbraak, auto-inbraak en
overvallen zijn misdrijven die een grote impact hebben op het
veiligheidsgevoel van slachtoffers en anderen in de directe (leef)omgeving
van slachtoffers. Dit is de reden dat we de afgelopen jaren een zeer
intensieve en integrale aanpak hebben gevolgd. Daardoor Is het aantal
bedrijfs- en auto-inbraken de afgelopen vier jaar zichtbaar gedaald met 58%
en 30%. Het aantal woninginbraken is zelfs met 60% gedaald ten opzichte
van 2014 (van 257 in 2014 naar 78 in 2018). Overvallen komen in Huizen
nagenoeg niet voor. De aanpak tegen High Impact Crimes zetten we
komende jaren voort.

Wordt gewerkt met een dadergerichte aanpak.
Wordt samengewerkt met actieve inwoners en ondernemers via
buurtpreventieverenigingen, Whatsapp-buurtgroepen, buurtpanels en
bijeenkomsten van Keurmerk Veilig Ondernemen.

Ambitie
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 HlCdelicten 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.
Aanpak
De integrale aanpak HIC is een gezamenlijke aanpak van gemeente, politie
en overige ketenpartners. De aanpak is met name gericht op het verkleinen
van de kans om slachtoffer te worden van een HlC-delict en het vergroten van
de burgerbetrokkenheid en de pakkans. Hierbij staan preventieve
maatregelen, preventiebewustzijn, burgerparticipatie, informatievoorziening,
communicatie, toezicht, surveillance, opsporing en vervolging centraal.
Binnen de integrale aanpak:
•
•

Wordt het integrale plan van aanpak woninginbraken gecontinueerd;
Draagt het Politiekeurmerk Veilig Wonen bij aan inbraakpreventie. De
gemeente stimuleert en subsidieert (bij koopwoningen) het gebruik van
PKVW erkende sloten;
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Sociale stabiliteit

Aanpak
• Inzetten op burgerschapsontwikkeling met werving en training van
veiligheidsambassadeurs en het betrekken van onderwijs.
• Faciliteren van de netwerksamenleving en versterken van weerbaarheid
tegen sociale spanningen (depolariseren).
• Problematisch gedrag (opkomst salafisme, groei extreem links- en rechts,
spanningen rondom migratievraagstuk) bespreekbaar maken.
• Stimuleren dat al onze inwoners meedoen en zich niet buitengesloten
voelen van mogelijkheden voor onderwijs, zorg en werk.

Uitdaging
We worden steeds meer geconfronteerd met maatschappelijke spanningen
die blijk geven van afnemende tolerantie tussen (groepen)inwoners binnen de
gemeente. Deze spanningen kunnen leiden tot polarisatie, radicalisering, je
niet thuis voelen of afkeren van de Huizer samenleving: kortom destabilisatie.
We hebben niet altijd grip op de aanleiding daarvan. Soms komen ze van
binnenuit, meestal van buitenaf. Denk hierbij aan het fenomeen extremisme,
sterke aanwezigheid van sociale media, polarisatie in het landelijke debat, het
wij-zij denken, de migratieproblematiek of de economische ontwikkelingen en
werkgelegenheid.
De grondbeginselen van onze democratische rechtstaat liggen in een
interactie en dialoog over maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom blijft het
belangrijk om in verbinding te staan met lokale gemeenschappen en te zorgen
voor diversiteit en een alternatief geluid wanneer het gaat om problematisch
gedrag. De afgelopen jaren is vanuit de problematiek rondom radicalisering
gewerkt aan een stevige basis van lokale netwerken en sleutelfiguren of
veiligheidsambassadeurs. Het is noodzakelijk dat deze netwerken worden
verbreed, verduurzaamd en onderhouden. Daarmee scheppen we een
voorwaarde voor de preventieve en repressieve aanpak van maatschappelijke
spanningen.
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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Aanpak extremisme
Uitdaging
Sinds 2013 is Huizen een van de tien prio-gemeenten in Nederland als het
gaat om de problematiek rondom gewelddadig jihadistisch extremisme. In
Huizen bleek een groep geradicaliseerde personen te wonen. Dit nieuws
kwam hard aan in de Huizer samenleving. De problematiek was niet altijd
zichtbaar voor inwoners en verdween daardoor naar de achtergrond.
Met het wegvallen de terroristische organisatie IS in Syrië en Irak lijkt de
dreiging is verminderd. Uit het laatste landelijke dreigingsbeeld blijkt echter
dat dit niet het geval is: de jihadistische beweging in Nederland is zich aan het
heroriënteren. Daarnaast is er ook een groei geconstateerd van andere
vormen van extremisme (waaronder links, rechts, dierenrechten en
asielrechten).
Dat betekent dat we de opgezette werkwijze in Huizen niet kunnen afbouwen
en verder moeten ontwikkelen. Regionale samenwerking is daarbij
noodzakelijk, want de problematiek beperkt zich niet tot onze
gemeentegrenzen.
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.
Aanpak
• Voorkomen van verspreiding en aanwas van extremistisch
gedachtengoed.
• Inzetten op de persoonsgerichte aanpak van extremisme via de sporen
signaleren, interveniëren en preventie.
• Regionale samenwerking op het gebied van de aanpak van extremisme
versterken.
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Politiek, bestuurlijke en organisatorische inbedding
•

•
•

•

•

•

•

radicalisering, de persoonsgerichte aanpak (PGA) voor jongeren en
volwassenen waarvoor zorgen zijn vanwege de aanwezigheid van
complexe problematieken en politiecontacten.

De Gemeenteraad bepaalt de beleidsprioriteiten, stelt in het integraal
veiligheidsbeleid de kaders en is (mede)betrokken bij het formuleren van
de randvoorwaarden en/of beschikbaarstelling van middelen die nodig zijn
voor een effectief integraal veiligheidsbeleid. Daarnaast controleert de
Gemeenteraad de uitvoering van de twee actieprogramma's.
Het college van Burgemeester en Wethouder voert het integraal
veiligheidsbeleid uit en stelt de actieprogramma's vast.
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare
orde en veiligheid en is daarom binnen het college van Burgemeester en
Wethouders belast met de portefeuille integrale veiligheid. Daarnaast
heeft de burgemeester het opperbevel bij rampen, branden of
grootschalige ongevallen. Op basis van de Politiewet kan de
burgemeester voor de uitoefening van zijn gezag de nodige aanwijzingen
geven aan de politie.
Naast de burgemeester zijn de wethouders als portefeuillehouders
bestuurlijk verantwoordelijk voor verschillende relevante terreinen zoals
jeugd en jongeren, maatschappelijke ontwikkeling, sociaal domein,
verkeer, milieu en volksgezondheid. Als gevolg daarvan raken de
werkzaamheden van de wethouders bijna zonder uitzondering het
integraal veiligheidsbeleid.
De gemeentesecretaris is als algemeen directeur van de ambtelijke
organisatie eindverantwoordelijk voor de uitvoering van verschillende
activiteiten die voorvloeien uit de kadernota.
De Driehoek is het overlegorgaan tussen de burgemeester, de officier
van justitie en de leiding van de politie over de taakuitvoering van de
politie. Dit overleg is in de Politiewet vastgelegd. Huizen neemt deel aan
de Basisteamdriehoek Noord van het district Gooi- en Vechtstreek en
indien nodig vindt er een lokale driehoek plaats. De Basisteamdriehoek is
een driehoek met alle burgemeesters uit het Basisteam Noord (Huizen,
Blaricum, Laren, Gooise Meren en Weesp), de gebiedsofficier van justitie
en de teamchef van het Basisteam Noord. De lokale driehoek vindt plaats
tussen de burgemeester uit Huizen, de gebiedsofficier van Justitie en de
teamchef van het Basisteam Noord.
Tot slot zijn er strategische, tactische en casuïstische overleggen
tussen gemeente en ketenpartners over specialistische onderwerpen of
doelgroepen waaronder: het Regionaal Informatie en Expertise Centrum
(RIEC), de werkgroep Integrale aanpak overlast openbare ruimte en
veilige omgeving en jeugd, districtelijke persoonsgerichte aanpak
12
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veiligheidspartners doen om Hulzen veilig te houden en daar waar nodig
veiliger te maken.

Communicatie
Bij communicatie over veiligheid gaat het om objectieve informatieoverdracht,
duiding en over handeiingsperspectief, zodat inwoners, ondernemers en
anderen moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan hun eigen
veiligheid en de veiligheid van anderen.. De communicatie over het integraal
veiligheidsplan wordt dan ook langs die drie lijnen ingezet en per
veiligheidsthema uitgewerkt.

Netwerken
Door de digitalisering zijn mensen verbonden. Op verschillende platforms en 7
X 24 uur. Gemeente en partners moeten deel uitmaken van de netwerken
waar Huizers zijn verbonden. Als 'persoonlijke' overheid die in de
samenleving staat en bereid is de dialoog aan te gaan. Zowel digitaal als
face-to-face. In die netwerken is communicatie niet alleen het domein van de
afdeling communicatie, maar juist ook van ambtenaren, bestuurders en
raadsleden.

Drie lijnen
1. Informatievoorziening
Wat is er aan de hand? Mensen willen graag zo feitelijk en
transparant mogelijk weten welke problemen en uitdagingen zich
voordoen. Het is onze verantwoordelijkheid om dit zo nauwkeurig
mogelijk weer te geven. Feitelijk, to the point en zo snel mogelijk.
2. Handelingsperspectief
Mensen moeten weten wat ze kunnen doen om risico's te voorkomen
en schade te beperken. Wat moetje doen tegenover een verdachte of
dader? Hoe moeten bedrijven en organisaties handelen als er zich
gevaar of risico voordoet? Wat kan je doen ter preventie? Wat moet
een slachtoffer doen? Hoe moetje omgaan met een slachtoffer?
3. Duiding
Wat vinden we van wat zich heeft voorgedaan? Welke gevoelens en
inzichten maakt het los? Is er sprake van woede? Angst?
Verontwaardiging? Hoe kunnen we sociale onrust voorkomen? Hoe
gaan we om met mensen die zich spontaan gaan organiseren tegen
bepaalde inbreuken op hun veiligheid?

Verantwoordelijkheid
Veiligheid is een zaak van ons allemaal: overheid, partners, inwoners en
ondernemers. Het is dan ook belangrijk om te laten zien dat mensen er zelf
invloed op kunnen hebben. In onze communicatie zullen we deze
verantwoordelijkheid benadrukken en laten zien welke mogelijkheden mensen
hebben om die verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee wordt de kennis over
veiligheid en het handelingsperspectief vergroot.

Wat is daarbij van belang?
Beeldvorm ine
We leven in een tijd waarin veel informatie tot ons komt via (sociale) media.
En die informatie heeft meestal betrekking op 'narigheid', waarover veel
mensen zich snel een mening vormen. De onjuiste en soms onterechte
beeldvorming die daar soms ontstaat, bepaalt mede het veiligheidsgevoel en
stelt eisen aan de wijze van communiceren door de gemeente. Tegelijkertijd is
niet iedereen hetzelfde. Dat vraagt om maatwerk. Niet alleen in de aanpak,
maar ook in de communicatie. Transparantie staat voorop, maar niet met als
doel om over alles te communiceren. Juist omdat beeldvorming bepalend is
voor het gevoel, zijn zorgvuldige keuzes belangrijk. Uitgangspunt daarbij is
om actief, tijdig, gericht en bij herhaling te laten zien wat Huizen en de
13
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van begroot circa € 33.000,- aan Versa Welzijn voor het jeugdpreventieteam
en strategisch netwerk.

Financiën
Jaarlijks zijn de volgende budgetten beschikbaar:
Producten

2019

2020

2021

2022

Lokaal
veiligheidsbeleid

€ 204.087,-

€199.843,-

€ 109.981,-

€ 105.481,-

Het in 2019 opgenomen budget voor inbraakpreventie koopwoningen betreft
een resterend budget uit 2019 aan subsidie voor bewoners.
In 2019 beschikbaar voor projecten In het lokaal veiligheidsbeleid:

(inclusief
ondermiining)

Polarisatie en
radicalisering

€ 77.000,-

€ 79.000,-

€ 79.000,-

Overzicht projecten in 2019

€ 79.000,-

€218.401,-

€171.000,-

€ 57.000,-

€ 57.000,-

(inclusief uitbreiding
BOA'S)

Inbraak
preventie
koopwoningen
Totaal

Structureel/
Incidenteel
Incidenteel

€100.000,€ 39.000,-

Incidenteel
Incidenteel

€218.401,-

Incidenteel

Netwerk regisseur

€ 38.000,-

Incidenteel

Algemene projecten op het gebied
veiligheid
Burgers betrekken bij veiligheid via
communicatie
Extra toezicht jaarwisseling
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek
RIEC MN, Burgernet en Bureau RVS
Integrale Veiligheidsmonitor*

€ 35.650,-

Structureel

€ 5.000,-

Structureel

€1.500,€ 40.607,€16.728,€ 4.500,-

Structureel
Structureel
Structureel
Structureel

€102,€521.988,-

Structureel

inbraakpreventie koopwoningen/ PKVW
subsidie
Aanpak ondermijnende criminaliteit
Aanpak radicalisering en polarisatie

(exclusief
versterkingsgelden)

Overlast
openbare ruimte

Totaal
budget
€22.500,-

(exclusief versterkingsgelden)

Integrale aanpak overlast en vernielingen
openbare ruimte

€ 22.500,-

(inclusief uitbreiding BOA capaciteit)

€521.988,-

€ 449.843,-

€245.981,-

€241.481

Alle bovengenoemde bedragen zijn conform de reeds opgestelde begroting
en meerjarenramingen.
Binnen de post lokaal veiligheidsbeleid is, onder andere, voor 2019 en 2020
incidenteel € 100.000,- beschikbaar voor de aanpak van ondermijnende
criminaliteit, welke voortvloeit uit het collegeprogramma 2018-2022.
Daarnaast vallen hier de structurele bijdrages aan het Veiligheidshuis ( €
40.607,-), RIEC ( € 16.728,-) en de integrale veiligheidsmonitor (€ 4.500,-)
onder, tezamen goed voor een totaal van circa € 62.000,-. Het resterende
bedrag wordt besteed aan diverse algemene projecten op het gebied van
veiligheid.

*Eens in de twee jaar

Verzekeringen
Totaal

Voor polarisatie en radicalisering heeft de gemeenteraad besloten een bedrag
van totaal € 276.000,- beschikbaar te stellen, welke terug komt in deze post.
Voor de aanpak van overlast in de openbare ruimte is reeds benoemd dat er,
voor 2019 en 2020, incidenteel 2 jeugd-BOA's toegevoegd zijn aan het team.
De kosten voor deze BOA's worden hier verantwoord, alsmede een bijdrage
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