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Samenvatting 

 

1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 

Het college van Hardinxveld-Giessendam beoogd een veilige woon- en leefomgeving voor haar 

inwoners en een goed economisch klimaat voor haar ondernemers. Zaken zoals woonoverlast, 

personen met verward gedrag, jeugdoverlast, high impact crimes, zichtbare criminele activiteiten 

en ondermijnende criminaliteit hebben hier een negatief effect op. Het is dus van belang dat het 

college, en in het bijzonder de burgemeester, de mogelijkheden heeft om deze verschillende 

vormen van criminaliteit en overlast te bestrijden. Deze mogelijkheden zijn afhankelijk van het 

beschikbare bestuurlijke instrumentarium en de ambtelijke capaciteit op het gebied van veiligheid 

en handhaving.  

Gemeenten zijn wettelijk verplicht elke vier jaar strategisch veiligheidsbeleid vast te stellen met 

daarin de prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de komende vier jaar. In Hardinxveld-

Giessendam doen we dat door middel van het Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP). De volgende 

periode waarvoor het ILVP moet worden vastgesteld is 2019 tot en met 2022. Om de 

gemeenteraad vooraf bij de inhoud van het ILVP te betrekken beginnen we met een startnotitie. 

1.2 Doel startnotitie  
 

Het doel van deze 'Startnotitie Integraal Lokaal Veiligheidsplan' is om de gemeenteraad aan de 

voorkant al bij het ILVP te betrekken. Voor het ILVP moeten er keuzes worden gemaakt en 

prioriteiten worden gesteld met betrekking tot de onderwerpen en thema's waar de gemeente 

binnen het beleidsterrein van openbare orde en veiligheid de komende vier jaar mee aan de slag 

 

Op basis van een analyse van landelijke en lokale trends en ontwikkelingen op het gebied van 

openbare orde en veiligheid, wordt voorgesteld om in het Integraal Lokaal Veiligheidsplan 

(ILVP) 2019-2022 drie thema's te prioriteren: 

 De aanpak van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  

 De aanpak van overlast  

 Seniorenveiligheid  

In de startnotitie wordt gemotiveerd waarom deze drie thema's van belang zijn en de komende 

vier jaar prioriteit moeten krijgen.  

Het doel van deze startnotitie is om de gemeenteraad aan de voorkant te betrekken bij de 

totstandkoming van het Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP) 2019-2022. Daarom wordt de 

startnotitie ter consultatie aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens nemen we de input 

van de gemeenteraad mee in het ILVP 2019-2022.  
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gaat. Met deze startnotitie wordt de gemeenteraad voorgesteld om drie thema's te prioriteren. 

Het is aan de raad om te bepalen of dit inderdaad de drie thema's zijn die Hardinxveld-Giessendam 

de komende vier jaar zou moeten prioriteren. Zodra duidelijk is welke openbare orde en 

veiligheidsthema's de raad wil prioriteren kan er worden gestart met het ILVP. 

1.3 Methode  
 

Voor de totstandkoming van deze startnotitie is er gekeken naar de landelijke en de lokale 

veiligheidstrends. Een aantal van deze landelijke trends zien we ook terug in Hardinxveld-

Giessendam. De landelijke trends zijn o.a. onderzocht en geïnventariseerd door het Bureau 

Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland. Voor de landelijke trends is gebruik gemaakt 

van hun inventarisatie. De lokale veiligheidstrends zijn gebaseerd op de criminaliteitscijfers van de 

politie, de gebiedsscan van de politie en het integraal ondermijningsbeeld dat is opgesteld door 

het RIEC. De prioritering van de veiligheidsthema's is gebaseerd op de overlap in de landelijke en 

de lokale veiligheidstrends. Er is bewust gekozen om zowel de landelijke als de lokale 

veiligheidstrends te omschrijven, zodat de gemeenteraad wordt meegenomen in wat er 

momenteel speelt op het gebied van openbare orde en veiligheid en waar de prioritering op is 

gebaseerd.  

2. Ontwikkelingen en trends op veiligheidsgebied  
 

2.1 Landelijke trends1 
 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid zijn er landelijk verschillende trends en 

ontwikkelingen waarneembaar. Een aantal van deze trends zijn ook van toepassing op 

Hardinxveld-Giessendam. Onderstaand worden de landelijke trends genoemd. In paragraaf 2.2 en 

3.2 kijken we welke landelijke trends we lokaal terug zien in de gebiedsscan van de politie, de 

criminaliteitscijfers en het integraal ondermijningsbeeld.  

 Groei georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  

 Daling traditionele criminaliteit 

 Ouderen als kwetsbare bevolkingsgroep 

 Toename incidenten met kwetsbare personen  

 Toename digitale dreiging 

 Dreiging terrorisme door islamitisch extremisme  

 Groei sociale tegenstellingen in de samenleving  

 Het overslaan van politieke onrust naar diasporagemeenschappen 

 

2.2 Lokaal veiligheidsbeeld in Hardinxveld-Giessendam2 
 

De politie heeft in 2018 een gebiedsscan opgesteld van Hardinxveld-Giessendam. De gebiedsscan 

gaat in op de verschillende vormen van criminaliteit en overlast die de politie binnen de gemeente 

waarneemt. Daardoor geeft de gebiedsscan goed weer wat de lokale trends en ontwikkelingen zijn 

                                                           
1 Bron: Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (2018), Inventarisatie veiligheidstrends 
2 Bron: Politie Basisteam Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (2018), Gebiedsscan 2018 – Criminaliteit en overlast 
in de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
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op het gebied van openbare orde en veiligheid. Naast de gebiedsscan geven ook de 

veiligheidscijfers van de politie een goed beeld over toename en daling van het aantal en soort 

misdrijven in Hardinxveld-Giessendam. Deze cijfers helpen om het lokale veiligheidsbeeld nog 

beter aan te vullen. De veiligheidscijfers van de politie geven niet de georganiseerde en 

ondermijnende misdaad weer. Dit is dan ook een vorm van criminaliteit die voor burgers, 

gemeente en politie slecht zichtbaar is. Daarom heeft het Regionaal Informatie en Expertise 

Centrum (RIEC) Rotterddam een integraal ondermijningsbeeld opgesteld, dat fenomenen van- en 

risicolocaties voor ondermijnende criminaliteit in Hardinxveld-Giessendam beter in beeld brengt.  

Centrale ligging Hardinxveld-Giessendam 

De centrale ligging en de gevarieerde bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam brengen risico's 

met betrekking tot criminele activiteiten met zich mee. Hardinxveld-Giessendam is immers al goed 

bereikbaar door de ligging aan de A15, maar is daarnaast ook bereikbaar via het water en het 

spoor. Deze centrale ligging is dan wel goed voor de bedrijvigheid in de gemeente, maar door de 

goede ontsluiting via de A15 hebben ook criminelen een snelle uitweg. De goede ontsluiting is 

praktisch voor criminele activiteiten zoals (woning)inbraken, diefstal van (motor)voertuigen en 

heling, maar ook voor de georganiseerde en ondermijnende misdaad biedt de centrale ligging van 

Hardinxveld-Giessendam mogelijkheden.  

Ondermijnende criminaliteit: signalen en risicolocaties  

Zowel vanuit het integraal ondermijningsbeeld dat is opgesteld door het RIEC als in de gebiedsscan 

van de politie komen signalen van ondermijnende criminaliteit naar voren. De signalen uit beide 

onderzoeken komen ook met elkaar overeen. Er wordt gewezen op de mogelijke aanwezigheid 

van criminele activiteiten binnen de thema's; mensenhandel, witwassen, drugscriminaliteit en 

spookbewoning. Binnen deze thema's hebben we een aantal concrete signalen. We hebben ook 

signalen die meer berusten op zachte informatie en onderbuikgevoelens. Daarnaast is er in 

Hardinxveld-Giessendam sprake van een aantal locaties waar het risico op ondermijnende 

criminele activiteiten groot is. Dit zijn het havengebied, de vijf bedrijventerreinen en het 

woonwagencentrum. Ook heeft de gemeente te maken met relatief veel bedrijvigheid in de 

criminogene branches. Het RIEC geeft aan dat de aantallen en exponentiele groei waarin deze 

branches binnen de gemeente aanwezig zijn, voldoende aanleiding geven om de situatie in de 

nabije toekomst beter te gaan monitoren. De oververtegenwoordiging van bedrijven vindt plaats 

in de volgende branches; autobedrijven, huisvesting van arbeidsmigranten, sportscholen, horeca 

en persoonlijke verzorging.  

 

High impact crimes en traditionele criminaliteit 

Wanneer we de politiecijfers van traditionele criminaliteit binnen Hardinxveld-Giessendam van 

2017 vergelijken met de cijfers van 2016, 2015, 2014 en 2013, zien we dat het aantal misdrijven is 

afgenomen en/of is gestabiliseerd. Natuurlijk zitten daar ook nog wel eens uitschieters tussen zoals 

het aantal auto-inbraken in 2015. Maar in het algemeen kunnen we stellen dat de lokale trend dus 

vergelijkbaar is met de landelijke trend. Verder dienen we bij de politiecijfers voor een kleine 

gemeente rekening te houden met de wet van de kleine getallen. Wanneer het aantal 

bedreigingen toeneemt van 5 (2016) naar 12 (2017) dan is er direct al sprake van een toename van 

150%. Dit klinkt erger dan het is, want in absolute zin gaat het maar om een toename van 7 

bedreigingen. En als we verder terugkijken, zien we dat in de jaren voorafgaand aan 2016 het 

aantal bedreigingen ook steeds rond de 12 zat.3 

                                                           
3 Bron: Politiecijfers 2018 



5 

 

 

Tabel 1 – Politiecijfers traditionele criminaliteit in Hardinxveld-Giessendam  

 

Type misdrijven 2013 2014 2015 2016 2017 

Diefstal/inbraak uit woning 52 47 29 26 32 

Diefstal/inbraak uit bedrijven en instellingen 11 16 15 11 7 

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 47 21 68 34 40 

Diefstal van motorvoertuigen 4 8 4 5 5 

Diefstal van brom-, snor-, fietsen 24 34 18 47 24 

Openlijk geweld (persoon) 1 2 1 1 2 

Bedreiging 11 14 13 5 12 

Mishandeling  13 18 26 14 13 

Totaal van bovenstaande misdrijven  163 160 174 143 135 

Totaal aantal misdrijven in Hardinxveld-Giessendam 549 449 460 447 424 

 

Seniorenveiligheid (babbeltrucs, mishandeling, fraude) 

Op 1 januari 2017 woonde er ca. 3229 inwoners van 65 jaar of ouder in Hardinxveld-Giessendam. 

Dit was op dat moment 18% van het totaal aantal inwoners. Vergeleken met de demografische 

gegevens van heel Nederland, is Hardinxveld-Giessendam een relatief vergrijsde gemeente. De 

vergrijsde samenleving maakt helaas bepaalde vormen van criminaliteit makkelijker. Het gaat dan 

onder andere om babbeltrucs, ouderenmishandeling en fraude. In veel gevallen worden fraude en 

mishandeling gepleegd door de mantelzorgers of verzorgend personeel. Op dit moment voor 

Hardinxveld-Giessendam nog niet duidelijk in beeld om hoeveel gevallen van mishandeling en 

fraude het precies gaat. Ook worden dergelijke gevallen lang niet altijd gemeld bij de politie. In 

2017 zijn er in Hardinxveld-Giessendam 9 babbeltrucs gepleegd waarvan 7 in de maand oktober. 

De pleegplaatsen betreffen wooncentra, bejaardenwoningen en flatgebouwen. Door de 

vergrijzende samenleving zou dit probleem groter kunnen worden. Helaas spelen gevoelens van 

domheid, machteloosheid en angst vaak een rol waardoor er op een later moment of helemaal 

geen aangifte wordt gedaan. Het is dus aannemelijk dat dit probleem al groter is dan we op dit 

moment op basis van de gegevens kunnen vermoeden.  

 

Daders/criminelen  

Er zijn in Hardinxveld-Giessendam weinig toekomstige en huidige minderjarige criminelen. De paar 

die er wel zijn heeft de politie goed in beeld. Op deze (jeugdige) personen wordt een 

persoonsgerichte of een groepsaanpak toegepast, zodat deze personen de juiste hulpverlening 

krijgen. Verder is er in Hardinxveld-Giessendam een veelpleger bekend. Deze persoon is goed in 

beeld bij de politie en de ketenpartners.  

 

Overlast en kwetsbare personen 

Landelijk is het aantal registraties van kwetsbare en/of overlastgevende personen met verward 

gedrag flink toegenomen. Ook in Hardinxveld-Giessendam is dit het geval. In 2016 waren er 17 

registraties. In 2017 is dit al opgelopen naar 38 registraties. Uit deze registraties blijkt dat we 12 

personen aan deze registraties kunnen koppelen. Het gaat hierbij onder andere om personen met 

een drugsverslaving die daarvoor vermogensdelicten plegen, maar ook om personen met sociaal 

psychische problemen. De politie, gemeente en andere ketenpartners werken samen om deze 

personen op een juiste manier aan te pakken.  
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Figuur 1 – Meldingen verwarde personen 2013-2017 

 

Jeugdgroepen en overlast 

De politie geeft aan dat er in Hardinxveld-Giessendam geen problematische jeugdgroepen zijn. 

Wel heeft de politie registraties van meldingen van jeugdoverlast. De meeste meldingen worden 

gemaakt op maandagavond, dinsdagavond en in het weekend. De hotspots liggen in het centrum 

op de Damstraat, de Peulenstraat en de Talmstraat. Bewoners uiten signalen over drugsgebruik 

door jongeren. Helaas is hier vooralsnog bij de politie weinig over bekend. De politie investeert 

wel op het beter in kaart brengen van drugsgebruik onder de jeugd en het beter in beeld krijgen 

van eventuele overlastgevende jeugdgroepen. Indien nodig worden minderjarigen doorverwezen 

naar bureau HALT, het jongerenwerk en/of het sociaalteam van de gemeente. Wanneer er sprake 

blijkt te zijn van een overlastgevende of problematische jeugdgroep kan de gemeente in 

samenwerking met partners zoals de politie, het OM en het jongerenwerk een groepsaanpak 

toepassen.  

 

2.3 Maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen4 
 

Veranderende rol van de burger 

De zelfstandige, goed opgeleide en goed geïnformeerde burger kan en wil op allerlei manieren 

meedenken, meebeslissen en mee-uitvoeren met de overheid. Op het gebied van veiligheid leidt 

dit tot verschillende vormen van participatie zoals buurtpreventie en meedoen aan zoekacties naar 

slachtoffers en verdachte personen. In Hardinxveld-Giessendam is deze trend onder andere 

waarneembaar in de vorm van Buurt Toezicht en de ontwikkeling van Buurt Bestuurt.  

 

                                                           
4 Bron: Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (2018), Inventarisatie veiligheidstrends 
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Veranderende rol van de overheid 

We zien steeds meer dat de overheid burgers en buurten betrekken bij onveiligheidsproblematiek. 

Daarnaast zien we dat overheid meer terugtreedt, taken overdraagt naar een decentraal niveau 

en meer bestuurlijke mogelijkheden heeft gekregen om overlast en criminaliteit aan te pakken. 

Ook voor deze ontwikkeling geldt dat we dit in Hardinxveld-Giessendam terugzien in Buurt 

Toezicht en Buurt Bestuurt. Maar daarnaast zijn we ook bezig met het ontwikkelen, 

implementeren en herzien van beleid, zodat de burgemeester en/of het college meer bestuurlijke 

bevoegdheden krijgen.  

 

Meer integrale samenwerking  

In de aanpak van veiligheidsthema's zoals ondermijning, contraterrorisme, evenementenveiligheid 

en persoonsgerichte aanpakken wordt eigenlijk altijd integraal met diverse (veiligheids)partners 

samengewerkt. Het is positief dat het besef er is dat er niet een partij is met de sleutel in handen, 

maar dat er gezamenlijk met verschillende partners tot het beste beeld en de beste aanpak kan 

worden gekomen. Dit brengt wel diverse uitdagingen mee op het gebied van informatiedeling. Ook 

in Hardinxveld-Giessendam werken we op verschillende thema's binnen het veiligheidsdomein 

integraal samen met onze partners. Onder andere op het gebied van evenementenveiligheid, 

jeugd problematiek, personen met verward gedrag, traditionele criminaliteit en ondermijning.  

 

3. Thema's en prioriteiten op het gebied van veiligheid  
 

3.1 Veiligheidsvelden 
 

Binnen het werkterrein van openbare orde en veiligheid zijn zes verschillende veiligheidsvelden te 

onderscheiden. De prioriteiten, thema's en onderwerpen waar we in de periode 2019-2022 mee 

aan de slag willen gaan kunnen allemaal worden gekoppeld aan deze zes veiligheidsvelden: 

 Fysieke veiligheid 

 Bedrijvigheid en veiligheid 

 Jeugd en veiligheid  

 Veilige woon- en leefomgeving 

 Integriteit en veiligheid  

 Zorg en veiligheid  

 

In het verleden was er altijd sprake van vijf veiligheidsvelden. Nu hebben we het veiligheidsveld 

zorg en veiligheid toegevoegd, omdat er voor de aanpak van personen die een gevaar of dreiging 

vormen voor andere personen of de openbare orde en veiligheid in veel gevallen een combinatie 

van straf en zorg nodig is.  

3.2 Relevante veiligheidstrends en –ontwikkelingen  
 

Wanneer we kijken naar de landelijke en de lokale trends wordt al snel duidelijk dat een aantal 

landelijke trends ook lokaal in Hardinxveld-Giessendam zichtbaar zijn. Het gaat dan om 

ondermijnende criminaliteit, een daling in de traditionele criminaliteitscijfers, de toenemende 

kwetsbaarheid van senioren, en een toename van (overlastgevende) incidenten met kwetsbare 
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personen. In Hardinxveld-Giessendam is er geen sprake van problematische en/of criminele 

jeugdgroepen en zijn er weinig personen die (toekomstig) crimineel zijn. Vanwege de centrale 

ligging aan de A15 is Hardinxveld-Giessendam aantrekkelijk voor mobiel banditisme. Daarom 

moeten gemeente en politie alert blijven op misdrijven zoals woninginbraken, auto-inbraken en 

fietsendiefstallen. Er zijn geen signalen bekend waardoor inzet op de dreiging van terrorisme door 

islamitisch extremisme, politieke onrust in diasporagemeenschappen en de groei van sociale 

tegenstellingen in de samenleving van belang zijn voor Hardinxveld-Giessendam.  

Het is niet mogelijk en niet noodzakelijk om aan alle thema's en onderwerpen binnen het 

werkterrein van openbare orde en veiligheid even veel aandacht te geven. Daarnaast dienen we 

rekening te houden met de beschikbare capaciteit op de werkterreinen van openbare orde en 

veiligheid (1,0 fte) en crisisbeheersing en rampenbestrijding (0,65 fte). Dat betekent dat er keuzes 

moeten worden gemaakt en prioriteiten moeten worden gesteld. De meeste gemeenten stellen 

vijf of zes prioriteiten vast. Voor Hardinxveld-Giessendam is dit, gelet op de ambtelijke capaciteit, 

te ambitieus. Daarom is het voorstel om drie thema's te prioriteren waar we de komende vier jaar 

op strategisch en uitvoerend niveau nadrukkelijk mee aan de slag gaan. De rest van de capaciteit 

wordt ingezet daar waar het op dat moment nodig is. Dit zal vooral op uitvoerend niveau zijn.  

3.3 Voorstel prioriteiten openbare orde en veiligheid  
 

Op basis van de lokale en de landelijke trends en ontwikkelingen op het gebied van openbare 

orde en veiligheid, wordt voorgesteld om de volgende thema's te prioriteren voor de periode 

2019-2022:  

 Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 

 Overlast  

 Seniorenveiligheid 

Onderstaand volgt een motivering waarom er wordt voorgesteld deze drie thema's te prioriteren. 

Daarnaast worden de verschillende onderwerpen binnen de prioriteiten waar we de komende vier 

jaar mee aan de slag willen gaan weergeven. Met sommige onderwerpen moeten we beleidsmatig 

aan de slag. Bij andere onderwerpen gaat het om uitvoerende werkzaamheden.  

 

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  

Naast de verwachting die de landelijke trend met betrekking tot de groei van ondermijnende 

criminaliteit al schept, blijkt ook uit het integraal ondermijningsbeeld dat het RIEC voor 

Hardinxveld-Giessendam heeft opgesteld dat er al verschillende signalen en fenomenen van 

ondermijnende criminaliteit zichtbaar zijn in Hardinxveld-Giessendam. Wanneer we een eerlijk 

speelveld voor onze bonafide ondernemers willen behouden en onze bewoners niet willen 

blootstellen aan de mogelijke (gevaarlijke) gevolgen van deze vorm van criminaliteit, is het 

noodzakelijk dat de gemeente aan de slag gaat met de aanpak van ondermijnende criminaliteit in 

Hardinxveld-Giessendam.  

Onderwerpen  

 De aanpak van ondermijnende criminaliteit  

 Het weerbaar maken van de gemeentelijke organisatie tegen ondermijning 

 Het weerbaar maken van bewoners en ondernemers 
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Meer informatie over de manier waarop de gemeente Hardinxveld-Giessendam ondermijnende 

criminaliteit kan aanpakken kunt u terugvinden in de nota 'Ondermijning in Hardinxveld-

Giessendam – Plan van aanpak 2019-2022'. 

Overlast 

Zowel in de landelijke veiligheidstrends als in de lokale trends komt naar voren dat het aantal 

incidenten met personen met verward gedrag toeneemt. Personen met verward gedrag kunnen 

zowel in de openbare ruimte als in de eigen woonomgeving overlast veroorzaken. In beide gevallen 

is het van belang dat we hier ook als gemeente maatregelen tegen kunnen nemen. Daarnaast komt 

in de gebiedsscan van de politie duidelijk naar voren dat men overlast ervaart door jongeren en 

door het uitgaanspubliek in het centrum. Wanneer men overlast ervaart in de woon- en/of 

leefomgeving maakt dit een grote inbreuk op de persoonlijke levenssfeer. Bepaalde vormen van 

overlast kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor ondernemers en bedrijven. Het is dus van 

belang dat de gemeente beschikt over een breder bestuurlijk instrumentarium en daar waar 

mogelijk maatregelen kan nemen om de overlast te beëindigen. Om dit te kunnen bewerkstelligen, 

zou dit thema prioriteit moeten krijgen in het veiligheidsbeleid.  

Onderwerpen  

 Implementatie van de Wet aanpak woonoverlast 

 (Persoonsgerichte) aanpak overlastgevende personen 

 Versterken van de integrale samenwerking tussen de ketenpartners  

 Uitvoering geven aan de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en Wet zorg en 

dwang (Wzd)   

 

Seniorenveiligheid 

Landelijk zien we de trend dat ouderen steeds kwetsbaarder worden voor bepaalde vormen van 

criminaliteit. Daarnaast zijn ouderen vaak verminderd zelfredzaam in het geval van een 

woningbrand, crisis of ramp. Uit de gegevens van het CBS blijkt dat Hardinxveld-Giessendam ook 

nog eens een relatief vergrijsde gemeente is. In het kader van de persoonlijke veiligheid van deze 

groep senioren, is het raadzaam dat wij als gemeente inzetten op het weerbaarder en 

zelfredzamer maken van deze inwoners.  

Onderwerpen  

 Babbeltrucs  

 Ouderenmishandeling en fraude 

 Brandveiligheid 

 Zelfredzaamheid bij crises en rampen 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Voortzetten overige werkzaamheden 

Het feit dat we nu een voorstel doen om de hiervoor genoemde thema's en onderwerpen de 

komende vier jaar te prioriteren, betekent natuurlijk niet dat we ons vanuit openbare orde en 

veiligheid niet meer met andere thema's en onderwerpen bezighouden. Op deze thema's wordt 

vooral ingezet op de momenten dat dit nodig blijkt. Verhuist er bijvoorbeeld een ex-gedetineerde 

terug naar Hardinxveld-Giessendam? Dan kijkt de medewerker openbare orde en veiligheid samen 

met de ketenpartners of er aanvullende maatregelen nodig zijn en zo ja, of deze ook zijn genomen. 

Is er of verwachten we een piek in woninginbraken, auto-inbraken of fietsendiefstallen? Dan wordt 

er gekeken welke middelen we in kunnen zetten om een (verdere) stijging te voorkomen.  
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Onderstaand vindt u een lijst met verschillende onderwerpen en thema's die ook onder openbare 

orde en veiligheid vallen en op welk gebied we, aanvullend op de gestelde prioriteiten, 

uitvoerende werkzaamheden blijven verrichten:  

- High Impact Crimes en traditionele criminaliteit  

- Burgernet 

- Heling 

- Huiselijk Geweld 

- Horeca 

- Nazorg ex-gedetineerden 

- Jeugd & veiligheid (HALT, middelengebruik, crimineel gedrag, etc.)  

- Jaarwisseling  

- Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

- Merwedelingelijn 

- Waterveiligheid  

- Evenementenveiligheid  

- Buurttoezicht 

- Buurt Bestuurt  

- Crisis- en rampenbestrijding 

- Overige acute vraagstukken en problematiek m.b.t. openbare orde en veiligheid  

 

4. Werkwijze en proces  
 

4.1 Hoe gaan we verder?  
 

Zoals in de inleiding al is gesteld, is het doel van deze startnotitie dat de gemeenteraad wordt 

geconsulteerd met betrekking tot de voorgestelde geprioriteerde thema's en onderwerpen. De 

beschrijving van trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het gebied van openbare orde en 

veiligheid dient hierbij als hulpmiddel. Mogelijk wil de gemeenteraad op basis daarvan een thema of 

onderwerp toevoegen, wijzigen en/of laten vervallen.  

Zodra duidelijk is welke thema's en onderwerpen de gemeenteraad voor de komende vier jaar 

prioriteert, beginnen we met het schrijven van het Integraal Lokaal Veiligheidsplan (ILVP) 2019-2022. 

Tijdens dit proces worden betrokken teams binnen de gemeente en de (veiligheids)partners zoals het 

RIEC, de politie en de brandweer geconsulteerd. Dit zodat alle partners achter de geprioriteerde 

thema's staan en zij zich de komende vier jaar ook extra inzetten op deze thema's.  

Het is bedoeling dat alle geprioriteerde thema's en onderwerpen in het integraal veiligheidsplan 

SMART worden geformuleerd. Dat wil zeggen dat er wordt ingegaan op de probleemstelling, het 

doel/beoogd effect, wat we al aan het thema/onderwerp doen, wat we er de komende vier jaar extra 

aan gaan doen en het verwachtte tijdspad. Daarnaast wordt elk kalenderjaar een jaaruitvoeringsplan 

opgesteld, dat nog concreter dan het ILVP stelt wat er in het komende kalenderjaar wordt uitgevoerd. 

Het eerste uitvoeringsplan van 2019 wordt tegelijkertijd met het ILVP 2019-2022 aan de raad 

aangeboden. 
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4.2 Planning  
 

 Wie Wat Wanneer  

1.  College van b & w Startnotitie 11 december 2018 

2.  Gemeenteraad (ontmoeting) Startnotitie  17 januari 2019 

3.  Terugkoppeling aan 
gemeenteraad (optioneel) 

Raadsinformatie nota februari 2019 

4.  Start opstellen ILVP ILVP februari 2019 

5.  College van b & w IVLP maart  2019 

6.  Gemeenteraad ontmoeting  ILVP april 2019 

7.  Gemeenteraad (debat en besluit) IVLP mei 2019 

8.  Gemeenteraad (debat en besluit) Jaaruitvoeringsplan mei 2019 

 

 


