Actieprogramma Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Brielle 2015-2016
Inleiding
In juni 2015 heeft de raad ingestemd met de conceptnota 'Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018'. De
acties die voortkomen uit het Integraal Veiligheidsbeleid zijn vertaald in dit actieprogramma. Zowel het
Integraal Veiligheidsbeleid als het actieprogramma zijn gebaseerd op de strategische doelstellingen
van het College van B&W en de prioriteiten die door de Raad in april 2015 zijn vastgesteld.
Beiden staan hieronder omschreven.
Strategische doelstellingen van het College van B&W afkomstig uit het collegeprogramma 2014-2018:
● Versterking van de preventieve aanpak van vandalisme, overlast en criminaliteit.
● Consequente handhaving en repressie bij vandalisme, overlast en criminaliteit, met
zichtbare en efficiënte inzet van de Boa's.
● Blijvende aandacht voor de uitvoering van het horecabeleid.
● Blijvend uitvoering geven aan het integraal veiligheidsbeleid.
● Geen gedoogbeleid op het gebeid van alcohol, drugs en roken in de horeca.
● Continuering van de wijkschouwen, waarbij we voor verbetering van de leefomgeving
open staan voor ideeën en actieve inbreng van onze bewoners.
Prioriteiten:
● Behouden van de huidige fysieke kwaliteit van gemeente Brielle en waar mogelijk
verbeteren.
● Terugdringen van het aantal inbraken in woningen, garages en schuren.
● Terugdringen van jongerenoverlast.
● Terugdringen van alcoholmisbruik onder jongeren.
● Meer aandacht voor radicalisering.
Zowel het Integraal Veiligheidsbeleid als het actieprogramma zijn opgedeeld in dezelfde vijf
veiligheidsvelden. De veiligheidsvelden zijn:
1. Veilige woon- en leefomgeving.
2. Bedrijvigheid en veiligheid.
3. Jeugd en veiligheid.
4. Fysieke veiligheid.
5. Integriteit en veiligheid.
Elk veiligheidsveld bestaat uit een aantal thema's. Per thema is aangegeven wat het doel is, welke
maatregelen er genomen worden, wie de partners zijn en welk target er in 2016 bereikt zal worden.
Het actieprogramma zal eind 2016 geëvalueerd worden.

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving
Vandalisme
Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

Voortzetting project 'Schoon, heel en veilig'.

Gemeente
(BOA/GG),
'Welplaat'

Dagelijkse inzet van personeel voor het
structureel schoonhouden van de wijken.

Graffiti verwijderen volgens het vastgestelde
graffitibeleid.

Gemeente
(BOA/GG), Politie,
Scholen

Blijvende uitvoering van het graffitibeleid, graffiti
binnen drie werkdagen verwijderen, racistische
teksten binnen 24 uur.

Gemeente
Het verhalen van vandalismegerelateerde schade conform
(BOA/GG), Politie,
de procedure verhalen vandalismegerelateerde schade.
OM

Als een dader van vandalisme aan gemeentelijke
objecten wordt opgepakt, zal de schade indien
mogelijk worden verhaald.

Bestuurlijk handhaven conform het Integraal
Behouden van de huidige fysieke
Handhavingsplan.
kwaliteit een waar mogelijk verbeteren.
Elk jaar vindt in elke wijk een wijkschouw plaats. Indien
noodzakelijk kan de politie ook deelnemen aan de
wijkschouw.

Door middel van afspraken met veiligheidspartners
vandalisme rondom de jaarwisseling terugdringen.

Gemeente
(BOA/GG)

Het Integraal Handhavingsplan wordt uitgevoerd.

Gemeente (GG),
Politie

Elk jaar vindt in elke wijk een wijkschouw plaats.

Gemeente
(BOA/GG), Politie,
Brandweer,
Stichting PUSH,
Scholen

Het schadebedrag van vandalisme aan
gemeentelijke objecten rondom de jaarwisseling
is afgenomen met 10%.

Het hondenbeleid beter toepasbaar maken op de huidige Gemeente
situatie van de gemeente.
(BOA/GG)

Het hondenbeleid herzien en aanvullen met
aanpak van bijtincidenten en uitbreiding van
hondenuitlaatplaatsen.

Woninginbraken
Doel

Preventieve maatregelen

Partners

Target 2016

Bewoners worden geïnformeerd over preventieve
maatregelen om woninginbraken te voorkomen.

Gemeente (BOA),
Politie

Jaarlijks worden de bewoners via het Briels
Nieuwsland en de website van gemeente Brielle
geïnformeerd over preventieve maatregelen om
woninginbraken te voorkomen.

Preventie-activiteiten van de politie.

Politie

Regelmatig flyeracties, controles op knooppunten,
delen van successen, controleren van
gruthokkers, extra toezicht in de wijken en actief
contact leggen met burgers.

Aandacht voor Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW).

Gemeente (GG)

Bij nieuwbouwplannen wordt verzocht de huizen
te laten voldoen aan het PKVW.

Onveilige plaatsen en situaties worden door de boa's en
de politie gemeld bij de afdeling BOR van de gemeente.

Gemeente
(BOA/GG), Politie

Het signaleren van onveilige plaatsen en situaties
maakt deel uit van de dagelijkse werkzaamheden
van de zowel de boa's als de politie.

Jaarlijks is het aantal woninginbraken
per 1.000 woningen in gemeente Brielle
Structureel afstemmingsoverleg tussen gemeente, politie Gemeente (BOA),
20% lager dan het regionaal
en woningcorporaties.
Politie, Won.Cor.
gemiddelde.
Repressieve maatregelen
Partners
Aandacht voor Burgernet.

Gemeente (BOA),
Politie

Politie zet een HIC (High Impact Crimes)-team in.

Politie

Notoire inbrekers krijgen een Persoonsgebonden Aanpak
Politie
(PGA).
Heling aanpakken door middel van het verplicht
registreren van opgekochte goederen.

Gemeente (BOA),
Politie

Vormen van integrale aanpak met gemeente,
politie en woningcorporaties.
Target 2016
Door middel van het Briels Nieuwsland, website
en social media Burgernet onder de aandacht
brengen.
Het team richt zich op onder andere opsporing en
vanuit diversie disciplines wordt getracht de
inbrekers zo lang mogelijk uit de roulatie te
houden.
Notoire inbrekeres worden gevipt (zeer frequent
bezoeken) door de politie en krijgen extra
aandacht van de politie.
Elke opkoper in gemeente Brielle is verplicht om
opgekochte goedederen te registeren. Hierop
worden controles uitgevoerd.

Burenoverlast
Doel

Terugdringen van burenoverlast.

Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

Mediators kunnen ingezet worden bij burenruzies.

Gemeente

Als beide partijen instemmen kunnen mediators
in worden gezet.

Voor kamergewijze verhuur in een koopwoning is tot 1-12016 een onttrekkingsvergunning en
Gemeente (GG)
omgevingsvergunning noodzakelijk.

Elke koopwoning waarin kamers worden verhuurd
hebben tot 1-1-2016 een onttrekkingsvergunning
en een omgevingsvergunning.

In overleg met de Regiogemeenten wordt nieuw beleid
geformuleerd aangaande 'Regeling Kamerverhuur' aan
arbeidsmigranten.

Het nieuw beleid aangaande 'Regeling
Kamerverhuur' aan arbeidsmigranten wordt
vastgesteld in 2016.

Maatregel

Gemeente (GG)

Overlast sekstoerisme Brielse Meer
Partners

Afstemmingsoverleg over maatregelen met partners.
Er vinden extra controles plaats bij het Brielse Meer
Terugdringen van overlast sekstoerisme gericht op sekstoerisme.
Brielse meer.
De GZH initieert preventieve maatregelen.

Gemeente (GG),
Politie, GZH
Gemeente (BOA),
Politie, GZH

GZH

Target 2016
Dit overleg vindt jaarlijks plaats.
De extra controles worden gestart als de
zomertijd ingaat en gestopt als de wintertijd
ingaat.
De GZH snoeit bepaalde gebieden extra om deze
gebieden minder aantrekkelijk te maken voor
personen die seksuele handelingen in het
openbaar verrichten.

Huiselijk geweld
Doel

Maatregel

Partners

Vanuit het Gebiedsteam vindt zorgcoördinatie plaats voor Gemeente
alle inwoners van 0-100 jaar waarbij sprake is van
(BOA/SML), CJG,
meervoudige complexe problematiek.
AMW, Politie

Target 2016
Elke meervoudige complexe casus met zorgvragen
wordt besproken in het Gebiedsteam.

Raad voor de KinderBinnen het Jeugdbeschermingsplein Voorne wordt
Iedere professional, die zich ernstig zorgen maakt
bescherming, Jeugdintegraal overlegt over jeugdigen waarbij ernstige zorgen
over de veiligheid en ontwikkeling van een
bescherming en
zijn over de veiligheid en ontwikkeling.
jeugdige, kan zich direct melden bij het plein.
Veilig Thuis

Terugdringen van huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Veilig Thuis Rotterdam-Rijnmond biedt advies en
ondersteuning voor iedereen die te maken heeft met of
een vermoeden heeft van huiselijk geweld of
kindermishandeling.

Gemeente (SML),
Veilig Thuis

Veilig Thuis is bereikbaar voor zowel kinderen,
volwassenen als professionals.

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is
een vijf-stappenplan, die aangeeft hoe omgegaan moet
worden met het signaleren en melden van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

Gemeente
(BOA/SML),
onderwijs,
kinderopvang,
jeugdzorg, AMW,
Politie

De meldcode is van toepassing voor de
professionals uit het onderwijs, kinderopvang,
jeugdzorg, maatschappelijk ondersteuning, politie
en justitie.

De burgemeester is bevoegd om een tijdelijk huisverbod
op te leggen aan meerderjarige personen van wie een
onmiddellijke en ernstige dreiging van huiselijk geweld
uitgaat naar de huisgenoten.

Gemeente (BOA),
Politie, OvJ, Veilig
Thuis

Nadat de politie huiselijk geweld heeft
geconstateerd en de officier van justitie
geadviseerd heeft, maakt de burgemeester de
afweging een tijdelijk huisverbod op te leggen.

Aware kan worden ingezet bij ernstige belagingszaken. De Gemeente (B0A),
cliënt kan via Aware direcht hulpdiensten inschakelen als Politie, Stichting
de cliënt wordt lastig gevallen door zijn/haar belager.
Arosa

Na een intensieve screeningsprocedure kan
worden overgegaan tot een Aware-aansluiting.

Kennisdeling binnen het Gebiedsteam Brielle over de
onderwerpen Veilig Thuis, Wet tijdelijk huisverbod,
huiselijk geweld en kindermishandeling.

Gemeente
Kennisdeling vindt plaats middels
(SML/BOA),
kwartaalbijeenkomsten.
Gebiedsteam Brielle

Veelplegers
Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

Voorkomen dat veelplegers weer een
slachtoffer maken.

Binnen het veiligheidshuis vindt het casusoverleg
veelplegers plaats. Tijdens dit overleg wordt de aanpak
voor een veelpleger besproken om te voorkomen dat de
veelpleger weer een slachtoffer zal maken.

Gemeente, VHRR,
GGD, OM, RN, BJZ,
DJI, Bouman,
Pameijer

Elke veelpleger in gemeente Brielle wordt
besproken in het casusoverleg veelplegers van het
veiligheidshuis.

Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

Gemeente, Politie,
Burgers

Elk halfjaar wordt deelgenomen aan het
Gezamenlijk Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam en
in 2016 wordt daarin de Integrale
Veiligheidsmonitor meegenomen.

Subjectieve veiligheid
De politie stelt elk halfjaar het Gezamenlijk
Veiligheidsbeeld Regio Rotterdam samen. Hierin wordt
Inzicht krijgen in de veiligheidsbeleving
elke twee jaar ook de Integrale Veiligheidsmonitor
van bewoners van de gemeente Brielle.
meegenomen. Deze monitor geeft inzicht in de
veiligheidsbeleving van bewoners in een gemeente.

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid

Doel

Terugdringen van overvallen/inbraken
in winkels/bedrijven/kantoren.

Doel

Inbraken/overvallen in winkels/bedrijven/kantoren
Maatregel
Partners
ondernemers kan een voorlichtingsbijeenkomst worden
Gemeente (BOA),
georganiseerd m.b.t. het voorkomen van diefstal en
Politie
inbraak in een winkel.

Target 2016
Afhankelijk van de noodzaak en wens van de
ondernemers kan een dergelijke bijeenkomst
worden georganiseerd.

Uitvoering geven aan het gemeentelijk actieprogramma
overvallen voor het district Zuid-West.

Gemeente (BOA),
Politie

Het gemeenteiljk actieprogramma overvallen
wordt reeds sinds 2012 gevolgd.

Elk jaar geeft de politie invulling aan het 'donkere dagen
offensief'. De project is gericht op het aanpakken van
overvallen, er is dan onder andere extra aandacht voor
de openings- en sluitingstijden.

Politie

Het 'donkere dagen offensief' wordt elk jaar in de
herfst- en wintermaanden uitgevoerd.

Politie zet een HIC (High Impact Crimes)-team in.

Politie

Het team richt zich op onder andere opsporing en
preventie van geweldsdelicten.

Vanaf 2012 wordt het bedrijventerrein 't Woud
gerevitaliseerd. Dit heeft betrekking op herinrichting,
'schoon, veilig en samen' en een kwaliteitsverbetering.

Gemeente (GG),
Ondernemers

In 2015 worden gesprekken gevoerd tussen de
gemeente en de ondernemers over de
beveiliging. De werkzaamheden worden in 2016
afgerond.

Partners

Target 2016

Politie

Elk weekend biedt een horecateam van de politie
extra toezicht op de horeca.

Maatregel

Horeca

De politie biedt in de weekenden extra toezicht op de
horeca d.m.v. een horecateam.

Gemeente
(BOA/GG), Politie,
Regelmatig vinden controles plaats op commerciële
Brandweer, Stedin,
horeca, para-commerciële horeca, slijterijen en
Eneco, Douane,
supermarkten. Hierbij wordt op pilotbasis samengewerkt
Arbeidsinspectie,
met de andere gemeenten op Voorne-Putten.
UWV, Sociale
Terugdringen van overlast door horeca.
Recherche

Jaarlijks vinden controles plaats op ten minste
commerciële horeca. Controles op paracommerciële horeca, slijteren en supermarkten is
afhankelijk van de noodzaak en afspraken met de
gemeenten op Voorne-Putten.

Elke twee maanden vindt een horecaoverleg plaats
tussen gemeente, politie en het bestuur van de
horecavereniging. Tijdens dit overleg worden ieders
taken en verantwoordelijkheden op elkaar afgestemd.

Gemeente (BOA),
Politie,
Horecavereniging

Elke twee maanden vindt een horecaoverleg
plaats.

Het handhavingsprotocol horeca herzien. In dit protocol
staat omschreven welke sancties voor een bepaalde
overtreding gelden.

Gemeente (BOA)

Het handhavingsprotocol horeca wordt in 2015
herzien.

Partners

Target 2016

Evenementen

Doel

Maatregel

Terugdringen van overlast door
evenementen.

Gemeente (BOA),
De uitvoering van het evenementenbeleid voortzetten en
Politie,
jaarlijks evalueren.
Horecavereniging

Het evenementenbeleid wordt uitgevoerd en
jaarlijks geëvalueerd.

Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid
Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren
Preventieve maatregelen
Partners

Target 2016

In de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt veel
aandacht besteed aan genotsmidddelenpreventie.

Gemeente (SML),
Scholen

Uitvoering geven aan activiteiten voortkomend
uit de LEA.

Conform de Drank- en Horecawet moet elke
barvrijwilliger een instructie verantwoord alcohol
schenken te hebben gevolgd.

Gemeente (SML)

Minimaal twee keer per jaar wordt een
bijeenkomst georganiseerd door Sportservice
Zuid-Holland om de instructie verantwoord
alcohol schenken te verzorgen.

Vanaf het schooljaar 2013/2014 ontvangen de
basisscholen een bedrag als bijdrag in het aanschaffen
van het cursusmateriaal en een bijdrage voor het geven
van weerbaarheids-cursussen.

Gemeente (SML),
Scholen

De basisscholen worden financieel ondersteund
bij (laten) geven van ondere andere
weerbaarheids-cursussen.

Vanuit de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) wordt de VO
scholen jaarlijks een integraal programma aangeboden
Terugdringen van overlast door alcoholop het gebied van onder andere
en drugsgebruik onder jongeren.
weerbaarheidstrainingen en alcohol/drugsvoorlichting.

Gemeente (SML),
Scholen

De VO scholen bieden onder andere
weerbaarheidstrainingen en
alcohol/drugsvoorlichting aan.

Repressieve maatregelen

Partners

Target 2016

Voor para-commerciële inrichtingen gelden striktere
schenktijden en beperkingen aangaande het aantal
bijeenkomsten die niet valllen onder de rechtsstreekse
activiteiten van de club/vereniging.

Gemeente
(BOA/SML),
Verenigingen

Clubs en verenigingen voldoen aan de eisen die
gelden voor para-commerciële inrichtingen.

Doel

Voor reguliere horeca gelden aanvullende eisen.
Horecagelegenheden mogen geen jongeren onder de 16
jaar toelaten indien de inrichting een ontheffing
Gemeente
Horecagelegenheden houden zich aan de
sluitingsuur heeft. Verder morgen er geen 'Happy Hours' (BOA/SML), Horeca aanvullende eisen.
meer zijn indien de prijs lager is dan 60% van de normale
prijs.
In 2015 wordt gestart met de nieuwe nota Lokaal
Gestreefd wordt om de nieuwe nota Lokaal
Gemeente (SML)
Gezondheidsbeleid
Gezondheidsbeleid in 2016 af te ronden.

Doel

Maatregel

Overlastgevende jeugdgroepen
Partners

Gemeente
Door middel van de Beke-methodiek zullen hinderlijke en (BOA/SML), Politie,
jongerenwerk,
overlastgevende jeugdgroepen worden aangepakt.
Procesregisseur

Terugdringen van jeugdoverlast.

Er vindt structureel overleg plaats tussen de
burgemeester, portefeuillehouder jeugd,
beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, politie
en jongerenwerk. Overlast in de woon- en leefomgeving
veroorzaakt door jongeren wordt tijdens dit overleg
besproken en er worden acties uitgezet.

Target 2016
Als er hinderlijke en/of overlastgevende
jeugdgroepen worden geconstateerd, zal door
middel van de Beke-methodiek actie worden
ondernomen.

Alle meldingen omtrent overlast in de woon- en
Gemeente
leefomgeving veroorzaakt door jongeren worden
(BOA/SML), Politie,
tijdens dit overleg besproken en er worden acties
jongerenwerke
uitgezet.

Jongerwerk organiseert activiteiten, zoals sweetfeesten
en specifieke cursussen voor jongeren van 12 tot 19 jaar, Gemeente (SML),
en zet in op outreachend werk van de jongerenwerkers. jongerenwerk
De jongerenwerkers zullen vraaggerichter gaan werken.

Jongerenwerk voert de taken conform afspraak
uit.

De combinatiefunctionaris zorgt ervoor dat verenigingen Gemeente (SML),
naschoolse activiteiten voor kinderen in het primair
combinatieonderwijs op het gebied van sport en cultuur uitvoeren. functionaris

De verenigingen voeren naschoolse activiteiten
voor kinderen van het primair onderwijs uit op
het gebied van sport en cultuur.

Doel

Terugdringen van jeugdoverlast.

Doel

Maatregel

Individuele probleemjongeren
Partners

Target 2016

In het Gebiedsteam worden onder andere individuele
Gemeente
casussen van jongeren met problemen op meer dan één
(BOA/SML), CJG,
leefgebeid besproken om vervolgens afspraken te maken
AMW, Politie
over eventuele interventies.

Individuele casussen van jongeren met
problemen op meer dan één leefgebied worden
besproken in het Gebiedsteam.

Jongeren van 12-18 jaar, die zijn aangehouden voor
bijvoorbeeld vernieling, overlast met vuurwerk of
spijbelen wordt de mogelijkheid geboden te kiezen voor Bureau Halt, Politie,
Bureau Halt of de officier van justitie. Zo kan een jongere OM
worden bestraft zonder met het OM in aanraking te zijn
gekomen.

De politie geeft jongeren tussen 12-18 jaar, die
zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling,
overlast met vuurwerk of spijbelen worden de
mogelijkheid geboden te kiezen voor Bureau Halt
of de officier van justitie.

Probleemjongeren met grote individuele problematiek
kunnen door de politie worden aangemeld bij Veilig Thuis
Gemeente (SML),
door middel van een zorgformulier. Door Veilig Thuis
Politie, Veilig Thuis
wordt vervolgens gekeken welke instantie de casus het
beste op kan pakken.

De politie stelt zorgformulieren op bij het
constateren van probleemjongeren met grote
individuele problematiek. Veilig Thuis bepaald
welke instantie, zoals het Gebiedsteam Brielle, de
casus het beste op kan pakken.

Als een jeugdige crimineel zich als recidivist schuldig
maakt aan een misdrijf handelt de politie volgens de
persoonsgerichte aanpak.

Politie

De politie past de persoonsgerichte aanpak toe
op jeugdige criminelen die zich als recidivist
schuldig maken aan een misdrijf.

Jongeren van 12-18 jaar waarvoor een strafrechtelijk
traject is opgestart worden besproken in het overleg
Trajectberaad Risico Jeugd van het Veiligheidshuis, waar
verdere afspraken worden gemaakt.

Gemeente
(BOA/SML), Politie,
Proces-regisseur,
Veiligheidshuis

Jongeren van 12-18 jaar waarvoor een
strafrechtelijk traject is opgestart worden
aangemeld voor het overleg Trajectberaad Risico
Jeugd van Veiligheidshuis.

Nazorg van een jeugdige ex-gedetineerde wordt
afgestemd tussen de reclassering en de proceregisseur
van de gemeente. De afspraken worden vastgelegd in
een nazorgplan.

Gemeente (SML),
Reclassering

Voor elke jeugdige ex-gedetineerde wordt een
nazorgplan opgesteld.

Partners

Target 2016

Maatregel

Veiligheid in en om school

Gemeente (SML),
De scholen geven prevententieve zorgmeldingen door
Afhankelijk van de melding kan de
Leerplichtaan de leerplichtambtenaar als verzuim wordt verwacht.
leerplichtambtenaar een interventie plegen.
ambtenaar, Scholen

Bevorderen van de veiligheid in en om
scholen.

Op de scholen komen wekelijks
Schoolondersteuningsteams (SOT) samen met als doel
dat iedere jongere een startkwalificatie haalt voor de
arbeidsmarkt.

Gemeente (SML),
Zoveel mogelijke jongeren helpen aan een
Leerplichtstartkwalificatie voor de arbeidsmarkt.
ambtenaar, Scholen

Als een proces-verbaal wordt opgemaakt voor het
verzuim van een jongere boven de 12 jaar vindt een
'driehoeksoverleg' plaats tussen het OM, de Raad voor de
Kinderbescherming en de leerplichtambtenaar.

Leerplichtambtenaar,
Openbaar
Komen tot passende maatregelen voor jongeren
Ministerie en Raad boven de 12 jaar die verzuim plegen.
voor de Kinderbescherming

Gemeente
Structureel wordt de veiligheidssituatie rondom scholen
(BOA/SML), Politie,
besproken in het conciërgeoverleg. Vervolgens worden
Scholen,
afspraken gemaakt over mogelijke maatregelen.
Connexxion
Langs de fietsroutes van leerlingen zijn bewoners bereid
gevonden zijn/haar woning als 'veilig huis' beschikbaar te
Politie
stellen. Bij deze woningen kunnen leerlingen aanbellen
als er problemen zijn.

Het conciërgeoverleg vindt drie keer per jaar
plaats.

Het aantal 'veilige huizen' zal in stand worden
gehouden en waar mogelijk worden uitgebreid.

Bij het voordoen van een incident op school kan, onder
regie van de school, de politie een les komen geven.

Politie, Scholen

Naar noodzaak zal de politie een dergelijke les
verzorgen.

Door de RET, boa's, politie en conciërgemedewerkers
wordt jaarlijks een integrale instapcontrole uitgevoerd.

Gemeente (BOA),
Politie, Scholen,
RET

De integrale controle vindt jaarlijks plaats.

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid

Doel

Maatregel

Verkeersveiligheid

Partners

Meldingen van onveilige situaties op of aan de openbare
weg worden structureel besproken in het
Gemeente (BOR),
verkeersoverleg. Vervolgens worden er waar nodig
Politie, VVN
passende maatregelen genomen.
De politie voert ASO controle acties uit gericht op jonge
Politie
bestuurders van brom- en snorfietsen.

Bevorderen van verkeersveiligheid.

Target 2016
Het verkeersoverleg vindt elke 6 weken plaats.
De ASO controle acties vinden vijf keer per jaar
plaats.

De politie voert extra controles uit bij scholen tijdens het
Politie
ophalen en wegbrengen van schoolkinderen door ouders.

Elke week wordt door de politie in een andere
wijk toezicht hierop geboden.

Op basisscholen worden fietsverkeersexamens
afgenomen.

Gemeente
(SML/BOR), VVN

De fietsverkeersexamens worden één keer per
jaar afgenomen. Waarbij gemeente en VVN het
praktijk fietsverkeersexamen verzorgen.

Er wordt toezicht gehouden op parkeren.

Gemeente (BOA),
Politie

Toezicht houden op parkeren maakt deel uit van
de dagelijkse werkzaamheden van de boa's.

De politie leidt nieuwe verkeersregelaars op.

Gemeente (BOA),
Politie

Afhankelijk van aanmeldingen bij de gemeente
wordt een afspraak gemaakt met de politie om
nieuwe verkeersregelaars op te leiden.

De politie voert snelheidscontroles uit op hotspots.

Politie

Deze controles worden twee keer per maand
uitgevoerd.

De politie verricht controles op fietsverlichting.

Politie

Deze controles worden afhankelijk van de
noodzaak minimaal drie keer per jaar uitgevoerd.

De politie verrichten verkeerscontroles en
alcoholcontroles

Politie

Eén keer per week vindt een kleine
verkeerscontrole plaats, één keer per maand een
algehele verkeerscontrole en wekelijks een
alcoholcontrole.

Brandveiligheid

Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

Gemeente
(BOA/GG), VRR,
Brandweer

Het dekkingsplan wordt onder regie van de VRR
jaarlijks geupdate.

Bevorderen van de brandveiligheid.

Het dekkingsplan van de brandweer up to date houden.
Het dekkingsplan wordt gebaseerd op gegevens van de
gemeente en gebruikt om aan te geven binnen welk
tijdsbestek de brandweer in een bepaald gebied ter
plaatse moet zijn.
Afhankelijk van de grootte van het evenement wordt
advies gevraagd bij de hulpdiensten (Brandweer, Politie
en GHOR)

Gemeente (BOA),
VRR, Brandweer,
Politie, GHOR

Voor ten minste elk middelgroot en groot
evenement wordt een veiligheidsadvies gevraagd
bij de hulpverleningsdiensten.

Partners

Target 2016

Gemeente (GG),
VRR, DCMR

Dit advies wordt bij elke ruimtelijke ontwikkeling
gevraagd.

Doel

Maatregel

Externe veiligheid

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling in gemeente Brielle
wordt vroegtijdig omtrent externe veiligheid advies
opgevraagd bij de VRR en de DCMR.
Bevorderen van de externe veiligheid.

Doel

Voorbereid zijn op een crisis.

Er is een Externe Veiligheidsvisie opgesteld. Het doel
hiervan is de gemeente meer inzicht geven in welke mate
Gemeente (GG)
van advisering vereist is voor een bepaalde ruimtelijke
ontwikkeling.
De risicokaart geeft inzicht in de fysieke risico's in
Gemeente
gemeente Brielle.
(BOA/GG), DCMR

Maatregel

Crisisbeheersing

Partners

Jaarlijks vindt een bestuurlijke oefening plaats en wordt
Gemeente, VRR
geëvalueerd in samenwerking met de VRR.
Jaarlijks vindt een crisisoefening plaats voor zo'n 70% van
alle deelprocessen van de gemeentelijke
Gemeente
crisisorganisatie.
Alle crisisteams van de gemeentelijke crisisorganisatie
Gemeente
worden jaarlijks getraind.

Er wordt uitvoering gegeven aan de Externe
Veiligheidsvisie.
De DCMR houdt de risicokaart actueel.

Target 2016
Deze oefening vindt jaarlijks plaats.
Deze oefening vindt jaarlijks plaats.
Jaarlijks vinden trainingen plaats.

Om de vier jaar wordt het Regionaal Crisisplan opnieuw
vastgesteld door de VRR.

Gemeente (BOA),
VRR

Na vaststelling van het Regionaal Crisisplan wordt
de crisisorganisatie daaop aangepast.

Om de crisisorganisatie efficiënter en effectiever in te
vullen en beter te borgen, worden de crisisorganisaties
van gemeente Brielle en gemeente Westvoorne met
elkaar gefuseerd.

Gemeente

Deze fusie zal in 2015 worden afgerond (uitloop
naar eerste kwartaal 2016).

Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid
Polarisatie en radicalisering
Doel

Terugdringen van polarisatie en
radicalisering

Doel

Maatregel

Partners

Target 2016

De antidiscriminatievoorziening is beschikbaar voor
meldingen van burgers die een vorm van discriminatie
ervaren. De voorziening helpt de burger bij de
afhandelingen van de melding.

Gemeente (SML),
RADAR

Burgers kunnen melding maken van het ervaren
van een vorm van discriminatie bij de
antidiscriminatievoorziening, waarbij de burger
wordt geholpen bij de verdere afhandeling van de
melding.

Bij het plaatsen van vluchtelingen in de gemeente Brielle
wordt er samen met de woningcorporatie Vestia
nadrukkelijk gekeken naar de spreidingsmogelijkheden.

Gemeente (SML),
Vestia

Wat betreft het plaatsen van vluchtelingen in de
gemeente Brielle vindt er altijd afstemming plaats
met de woningcorporatie Vestia.

Het onderwerp 'polarisatie en radicalisering' agenderen in
Gemeente (BOA)
bestuurlijke en ambtelijke overleggen.

Jaarlijks wordt het onderwerp 'polarisatie en
radicalisering' geagendeerd in het DJVO en AJVO.

De afdeling Terrorisme, Extremisme & Radicalisering (TER)
binnen de Politie Eenheid Rotterdam verzameld alle
Politie
meldingen m.b.t. terrorisme, extremisme en radicalisering
om vervolgens interventies te plegen.

De TER intervenieert bij casussen aangaande
terorrisme, extremisme en radicalisering.

Gemeente Brielle heeft een contactpersoon radicalisering
Gemeente (BOA)
en jihadisme aangewezen.

Het contactpersoon radicalisering en jihadisme is
aanspreekpunt voor dit onderwerp en kan
eventuele vervolgstappen uitzetten.

Het Veiligheidshuis heeft het Casusoverleg Radicalisering
gestart. Tijdens dit overleg worden casussen aangaande
radicalisering besproken en afspraken gemaakt over
eventuele acties.

Gemeente (BOA),
Politie,
Veiligheidshuis

Casussen aangaande radicalisering worden
besproken in het Casusoverleg Radicalisering.

Uitwerken van de aanpak radicalisering en jihadisme.

Gemeente (BOA)

In oktober 2015 vindt een bijeenkomst plaats die
als startpunt fungeert voor de aanpak van
radicalisering en jihadisme, welke in 2015-2016
zal worden uitgewerkt.

Maatregel

Georganiseerde criminaliteit
Partners

Bij het voordoen van meldingen van georganiseerde
criminaliteit wordt de betreffende uitvoeringsmap
gebruikt als naslagwerk en eventueel het Regionaal
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) om advies
gevraagd.

Terugdringen van georganiseerde
criminaliteit

Doel

Bevorderen van ambtelijke en
bestuurlijke integriteit

Gemeente (BOA),
Politie, RIEC

Target 2016

Het RIEC wordt afhankelijk van de melding om
advies gevraagd.

Naar aanleiding van elke melding van een mogelijke
Gemeente (BOA),
hennepkwekerij wordt door de politie actie ondernomen. Politie, RIEC

Bij iedere melding van een mogelijke
hennepkwekerij verricht de politie een
warmtemeting. Naar aanleiding van de
warmtemeting worden verdere stappen
overwogen.

De wet Bibob geeft de mogelijkheid om als overheid te
voorkomen dat zij criminele activiteiten faciliteert.
Momenteel wordt Bibob toegepast op te verlenen
Gemeente (BOA),
exploitatievergunningen. Inmiddels is het
Politie, RIEC
toepassingsbereik van de wet Bibob uitgebreid. Het
huidige beleid m.b.t. de wet Bibob in gemeente Brielle zal
worden herzien.

Te verlenen exploitatievergunning worden
getoetst aan de hand van de wet Bibob. Het
beleid van gemeente Brielle m.b.t. de wet Bibob
zal worden herzien en waar mogelijk uitgebreid.

Maatregel

Bestuurlijke en ambtelijke integriteit
Partners

Target 2016
Elke medewerker van gemeente Brielle wordt
geacht deze gedragscode te kennen zich hieraan
te houden.
Deze workshop wordt jaarlijks een aantal keren
aangeboden om het onderwerp 'levend' te
houden.
Nieuwe medewerkers leggen de ambtseed of gelofte af tijdens de introductiedag.

Voor integer handelen is een gedragscode opgesteld.

Gemeente

Er wordt een workshop integer handelen aangeboden.

Gemeente

Alle medewerkers leggen de ambtseed of -gelofte af.

Gemeente

Er is een meldpunt voor klokkenluiders.

Gemeente

Er is een vertrouwenspersoon waar ongewenst gedrag
gemeld en besproken kan worden.

Gemeente

Er is een regeling inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Gemeente

Openbaar maken van nevenfuncties van bestuur en
topambtenaren.

Gemeente

Deze zijn reeds openbaar gemaakt.

Er zijn voorschriften vastgesteld voor het melden van
financiële belangen (verstrengeling) van ambtenaren.

Gemeente

Bij het voordoen van een dergelijke melding
worden deze voorschriften gevolgd.

De basisnormen integriteit openbaar bestuur worden
ingebed en verankerd in de gemeentelijke organisatie
door middel van een samenhangend integriteitsbeleid.

Gemeente

Het integriteitsbeleid is opgesteld.

Bij het voordoen van een dergelijke situatie zal
regeling klokkenluiders gevolg worden.
Bij het voordoen van een dergelijke situatie zal de
klachtenregeling ongewenst gedrag gevolgd
worden.
Bij inkoop en aanbestedingen wordt deze regeling
gevolgd.

Afkortingenlijst
AJVO

Ambtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

ANPR

Automatic Numberplate Recognition

ASHG

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld

ASO-controles

Aanpak Scooter Overlast

BEVI

Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen

Bibob

Wet Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur

Boa

Bijzondere opsporingsambtenaar van de gemeente

BZK

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties

CCV

Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

DCMR

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond

DHW

Drank- en Horecawet

DJVO

Districtelijk Justitieel Veiligheidsoverleg

FIOD

Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst

FO

Forensische Opsporing

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GHOR

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen

GOSA

Gemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak

GZH

Groenservice Zuid-Holland

HIC-team

High Impact Crimes-team

IVA

Instructie Verantwoord Alcohol schenken

LEA

Lokaal Educatieve Agenda

LTHG

Lokaal Team Huiselijk Geweld

LZN

Lokaal Zorgnetwerk

MOE-landers

Midden- en Oost-Europeanen

MT

Managementteam

OM

Openbaar Ministerie

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PKVW

Politiekeurmerk Veilig Wonen

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertisecentrum

SOT

Schoolondersteuningsteam

TER

Afdeling Terrorisme, Extremisme & Radicalisering (Politie)

VAR

Veiligheidsalliantie regio Rotterdam

VHRR

Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wga

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen

Wmo

Wet maatschappelijk ondersteuning

WTH

Wet Tijdelijk Huisverbod

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

