Integraal Veiligheidsbeleid
Een veilige gemeente maken we samen!

Gemeente Dronten

2016-2019

Voorwoord
Heeft het schrijven van een integraal veiligheidsplan voor de gemeente
Dronten enige zin? Hoe kom ik tot deze vraag?
De gemeente moet toch beleid maken, een visie hebben, zeker op het
belangrijke terrein van veiligheid! Zeker, dat is zo en bestrijd ik niet.
En toch? En toch dringt die vraag zich bij mij op in deze tijd. Die vraag zou
een paar jaar geleden nooit bij mij opgekomen zijn. Hoe dat komt?
We leven in zo'n spannende tijd. Er lijken zich zoveel ontwikkelingen aan
te dienen, die het gevoel van vertrouwen en veiligheid op de proef stellen.
Een paar voorbeelden: er wordt bezuinigd op de politie, het openbaar
ministerie en de zittende magistratuur. De komst van veel vluchtelingen
stelt de samenleving voor een nieuwe uitdaging. Radicalisering en
extremisme kunnen de samenleving ontwrichten. Ondermijning, de
verwevenheid tussen boven en onderwereld, vraagt onze uiterste attentie.
En toch? Ja, en toch geven we niet op, daarom zitten we juist in het openbaar bestuur als raadslid
of als burgemeester. Juist daarom zijn zoveel mensen vrijwilliger met hun hart, hoofd en handen.
Daarom doen zoveel jongeren actief mee in de samenleving, via de sportvereniging, de scouting,
de kerken en het jeugd- en jongerenwerk. Daarom zijn er gemotiveerde docenten en betrokken
opbouwwerkers.
Waarom? Omdat we geloven in een andere samenleving. Omdat we staan voor een veiliger
gemeenschap. Omdat we ons niet laten ontmoedigen door al die immense vraagstukken.
Omdat we weten dat veiligheid vooral een zaak dichtbij is: thuis in je gezin, op school, in je fractie,
op je werk, in je buurt en wijk. Veiligheid is vooral een lokale zaak, van ons. Je kan er dus wel iets
aan doen, we staan niet machteloos.
Daarom toch maar een integraal veiligheidsplan. Het gaat om inwoners van Dronten , die zich
veilig willen voelen.

Mr. Aat B.L. de Jonge
Burgemeester
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Samenvatting
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 zal zich de komende vier jaar vooral richten op zeven
prioriteiten. Dit zijn woninginbraken, evenementen, alcohol- en drugsproblematiek, (huiselijk)
geweld, hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen, georganiseerde ondermijnende
criminaliteit en radicalisering, extremisme & polarisatie. Naast deze prioriteiten zijn er andere
veiligheidsthema´s die onze blijvende aandacht verdienen zoals het Keurmerk Veilig Ondernemen
(KVO), de stationsomgeving, verkeersveiligheid en rampen & crisisbeheersing.
De missie “Veiligheid vóórop!” geeft niet alleen aan dat het Veiligheidsbeleid om veiligheid draait,
maar ook dat we pro actief zijn en regie voeren. Deze missie is dus voor tweeërlei uitleg vatbaar.
De visie “een veilig Dronten: met en door, van en voor iedereen!” geeft aan hoe we dat willen
bereiken, met iedereen dus.
Zo staat het thema woninginbraken in het teken van zelfredzaamheid. Burgers hebben zelf heel
veel invloed op het verstoren van inbrekers door hen uit de anonimiteit te halen. Dit kan door lid
te worden van Burgernet, Waaks!, het toepassen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW),
maar ook door het starten van buurt whatsappgroepen.
De gemeente Dronten is een belangrijke evenementengemeente. De evenementenwereld is
voortdurend aan veranderingen (trends) onderhevig wat het dynamischer, maar vaak ook
gecompliceerder maakt. Daarbij komt de veranderende wet- en regelgeving alsmede de
nadrukkelijkere rol van de (social) media. Het strak toezien op naleving van de vergunningen, de
gestelde termijnen en de gestelde voorwaarden is een basisvereiste voor een goed verloop van
evenementen. Een professionele en integrale organisatie rondom evenementen is hierbij
onontbeerlijk. De gemeente Dronten zal strak toezien op een professionele uitvoering van het
evenementenbeleid.
In het uitgaansleven is alcohol een belangrijke factor. Helaas zijn de neveneffecten van
alcoholgebruik soms negatief. Openlijk geweld, vernieling en (geluid) overlast komen regelmatig
voor. De gemeente probeert door preventief beleid problemen door en met middelengebruik
zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt voorlichting gegeven op scholen en de
jongerenwerkers/straathoekwerkers werken outreachend. Dit betekent dat de jongerenwerkers
de jongeren zelf actief opzoeken (vindplaatsgericht werken) om vervolgens met hen in gesprek te
gaan om zo vroeg mogelijk signalen op te pakken en jongeren door te verwijzen naar de juiste
hulpverlening. De jongeren worden zelf zoveel mogelijk betrokken bij de organisatie van
activiteiten om hierdoor de bewustwording van de gevaren van alcohol en drugs te verhogen.
Hoewel het beleid gericht is op preventie, kunnen niet alle gevallen van overmatig alcohol- en
drugsgebruik worden voorkomen. In die gevallen wordt streng en consequent gehandhaafd.
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Hierover zijn, waar nodig, op zowel lokaal als op regionaal niveau afspraken gemaakt. Ook hier
wordt integraal gewerkt.
Geweld in welke vorm ook heeft grote impact op slachtoffers. Net als woninginbraken valt geweld
onder de High Impact Crimes. Geweld en dan vooral huiselijk geweld leidt vaak tot grote en
blijvende emotionele, relationele en financiële problemen. Het tegengaan van geweld vraagt
naast preventie maatwerk op casusniveau. Het streven is dan ook om medio 2016 de zogenaamde
PGA-aanpak (Persoonsgerichte aanpak) binnen de gemeenten van Midden-Nederland en dus ook
de gemeente Dronten te hebben vormgegeven. Het Veiligheidshuis is een goed voorbeeld van het
werken volgens deze PGA-methode. Het Veiligheidshuis Flevoland (waarbij ook de gemeente
Dronten is aangesloten) is een netwerksamenwerking tussen partners uit het strafrecht, de zorg
en (andere) gemeentelijke partners om complexe problematiek die leidt tot ernstige overlast en
criminaliteit aan te pakken. Een onderdeel hiervan is de Top X aanpak. De Top X is een
geprioriteerde lijst van personen die voor ernstige criminaliteit en overlast zorgen in de stad. De
gemeente Dronten heeft zich vanaf 1 januari 2016 bij deze aanpak van het Veiligheidshuis
aangesloten.
In de aanpak van hinderlijke en overlastgevende jeugdgroepen werken alle betrokken partijen
succesvol samen in het Jeugd Interventieteam (JIT). Mede door het JIT zijn de lijntjes kort en weet
men elkaar in crisissituaties snel te vinden. Naast het JIT wordt er in breder verband structureel
samengewerkt in CJG-verband (Centrum voor Jeugd en Gezin). Hierbij moet worden gedacht aan
het verstrekken van informatie, het aanbieden van trainingen en het organiseren van
themabijeenkomsten (bijvoorbeeld rondom het thema pesten). Ook hier is (net als bij alcohol- en
drugsgebruik) het beleid gericht op preventie. In die situaties waarbij overlast niet kan worden
voorkomen wordt streng en consequent gehandhaafd. In sommige situaties worden zelfs
daderagenten aangewezen die overlastgevende jongeren nauwlettend in de gaten houden en hen
regelmatig bezoeken. Het uitgangspunt is preventie waar mogelijk en repressie waar nodig.
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een abstract verschijnsel. Geharde criminelen
weten goed onder de radar te blijven, zodat we zo min mogelijk merken dat zij er zijn. Helaas zijn
zij er wel degelijk en met hun criminele en ondermijnende activiteiten ontwrichten ze onze
samenleving op een sluipende manier. Binnen de gemeente Dronten wordt nauw samengewerkt
met diverse partners op het gebied van de bestrijding van de georganiseerde misdaad. Het
toepassen van de Bibob beleidsregels vormt een geëigend middel om te voorkomen dat criminele
organisaties zich in de gemeente Dronten vestigen. Niet alleen omdat ze niet door een Bibob
procedure komen, maar ook omdat het hebben van Bibob beleid afschrikt. Zo gaat er ook een
preventieve werking vanuit.
Onderdeel van de nationale aanpak van radicalisering is de lokale aanpak die vooral gericht is op
het voorkomen van radicalisering en uitreizen en op de-radicalisering van inwoners van de
gemeente. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot islamitisch extremisme. Alle vormen van
extremisme vallen hieronder. De gemeente Dronten zet zich de komende jaren in om
radicalisering en extremisme in elke vorm in kaart te brengen en hiervoor een sluitende aanpak te
ontwikkelen en in gezamenlijkheid uit te voeren.
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Een belangrijke ontwikkeling dat ook het veiligheidsterrein raakt, is de decentralisatie sinds 1
januari 2015 van de jeugdzorg, de zorg voor ouderen en mensen met chronisch psychische of
psychosociale problemen en de ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Door de decentralisatie is de gemeente hiervoor verantwoordelijk geworden. De wijze waarop de
gemeente Dronten dit vorm heeft gegeven heet de Dronter Koers. De Dronter Koers zorgt ervoor
dat inwoners met een ondersteuningsvraag hun vraag kunnen stellen daar waar dat het meest
logisch voor hen is. Dat kan zijn bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en Gezin
(CJG), de school, enz. Het maakt niet uit waar de vraag binnenkomt, de werkwijze is hetzelfde.
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Aanleiding en terugblik
Veiligheid is een belangrijke kerntaak voor een gemeente. De gemeente heeft de regie op de
lokale veiligheid, maar de verantwoordelijkheid hiervoor dragen we met elkaar. De sleutel voor
praktisch alle veiligheidsvraagstukken ligt in de samenwerking. Samenwerking van de gemeente
met winkeliers, ondernemers, organisaties en instellingen en onze verschillende professionele
veiligheidspartners zoals de politie, het Openbaar Ministerie, het Veiligheidshuis en de
Veiligheidsregio Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht. Maar vooral met de burger. Hoe we
met elkaar ook ons best doen, een volledig veilige samenleving is niet haalbaar, maar we kunnen
wel onze uiterste best doen het hoogst haalbare na te streven.
Het integraal veiligheidsplan is de basis voor een integrale aanpak op verschillende
veiligheidsthema’s. Zo is met het Integraal Veiligheidsplan 2012-2015 een stevige basis gelegd
voor een integrale en effectieve aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheid. Er is onder
andere stevig ingezet op het verminderen van de woninginbraken en jongerenoverlast, een veilig
verloop van de vele evenementen die de gemeente Dronten rijk is en het beteugelen van de
invloed van de georganiseerde criminaliteit zoals drugs- en mensenhandel. De successen die we in
de afgelopen vier jaar hebben geboekt hebben we aan deze nauwe samenwerking met elkaar te
danken. Voor het effectief ten uitvoer leggen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 zullen
we elkaar weer heel hard nodig hebben.
De wereld om ons heen verandert voortdurend. Het is voor ons als gemeente belangrijk hierop
voorbereid te zijn. Pro actief te kunnen reageren wanneer dit noodzakelijk is. Veiligheid blijft grillig
en doorgaans lastig te voorspellen. Aangezien veiligheid een basisbehoefte is, zullen we de
komende vier jaar de veiligheidsontwikkelingen binnen de gemeente Dronten, regionaal, maar
zeker ook nationaal op de voet blijven volgen. Waar nodig zal het veiligheidsbeleid worden herzien.
Kortom, het is een dynamisch stuk dat richting geeft en als kader dient voor een strategische,
effectieve en integrale aanpak op het gebied van openbare orde en veiligheidsvraagstukken. Een
jaarlijkse check op de gestelde doelen en genoemde maatregelen zal ertoe moeten leiden dat het
IVB beleid nog steeds op koers ligt.
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1. Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) als
beleidskader
Het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 vormt voor de komende vier jaar het beleidskader op
het gebied van openbare orde en veiligheid binnen de gemeente. Het is dé kapstok voor alle
activiteiten die in het kader van de openbare orde en veiligheid worden uitgevoerd. Met als
uiteindelijke doel de gemeente Dronten iedere keer een stukje veiliger te maken.
Voor het opstellen van het Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019 is gebruik gemaakt van de kennis
en kunde van alle relevante actoren in het veld. Zo zijn de inwoners van de gemeente Dronten via
de Integrale Veiligheidsmonitor naar hun ervaringen op dit gebied gevraagd en heeft de
burgemeester een drietal speeddate sessies met de inwoners van Biddinghuizen, Dronten en
Swifterbant gehouden. Daarnaast is diverse gemeentelijke collega´s alsmede onze partners in het
veiligheidsveld om hun input gevraagd. Niet alleen werd er teruggekeken op de afgelopen periode,
maar ligt de nadruk op de toekomst. De objectieve criminaliteitscijfers van de politie, het OM en
de subjectieve meningen van de ondervraagden vormen de grondslag voor dit beleidsstuk. Het is
een stuk van ons allemaal. Veiligheid is tenslotte van ons allemaal. De rode draad van ons
veiligheidsbeleid is verbinding. Verbinding tussen de diverse thema´s, tussen de verschillende
afdelingen binnen de gemeente, tussen alle professionals op het gebied van veiligheid, tussen de
gemeente en professionals en de inwoners, maar vooral tussen mensen onderling.

1.1 Missie, visie, doelstellingen en uitgangspunten
Missie:
Veiligheid vóórop!
Visie:
Een veilig Dronten: met en door, van en voor iedereen
Doelstellingen:



Het streven is het huidige cijfer voor het veiligheidsgevoel van 7,5 (Veiligheidsmonitor
2014) te verhogen, maar in ieder geval te behouden.
Het voorkomen en bestrijden van gevallen van verstoringen van de openbare orde en
veiligheid in welke vorm dan ook; waarbij de komende vier jaar de nadruk ligt op de
georganiseerde criminaliteit
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Een nauwere samenwerking tussen de verschillende veiligheidsterreinen waarbij de nadruk
ligt op een verdere verwevenheid tussen openbare orde & (integrale) veiligheid,
evenementenveiligheid en rampen & crises c.q. calamiteitenbeheersing.

Uitgangspunten:






Een integrale aanpak met een duidelijke regierol voor de gemeente
Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor alle betrokken partijen
Pro activiteit (“Doen is het nieuwe denken”; Collegeprogramma 2014-2018)
Stimuleren en faciliteren zelfredzaamheid
Aanpak op maat

De hoofdelementen van het Integraal Veiligheidsbeleid binnen de gemeente Dronten bestaan uit
Openbare Orde & (Integrale) Veiligheid, Evenementen & Veiligheid en Rampen & Crises. Deze
onderdelen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet los van elkaar worden gezien.
De crisisorganisatie vormt een belangrijke basis voor het snel en vakkundig inspelen op (mogelijke)
calamiteiten, niet alleen tijdens evenementen, maar altijd. Hetzelfde geldt voor het bewaken van
de openbare orde en veiligheid. Maar andersom geldt dat natuurlijk ook. Een goede, integrale
voorbereiding op een (groot) evenement vermindert de kans op openbare orde problemen en/of
een calamiteit zoals een ernstig ongeval.
Kortom, veiligheid is afhankelijk van verschillende factoren die elkaar wederzijds (kunnen)
beïnvloeden. Voor de komende vier jaar is het verder op elkaar afstemmen van deze onderdelen
een belangrijke pijler. In onderstaande weergave is de onderlinge afhankelijkheid weergegeven.

Evenementen

Crisisorganisatie

Openbare Orde en
(integrale) Veiligheid
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Naast de eerder genoemde onderdelen bestaat het Integraal Veiligheidsbeleid uit Jeugd- en
Veiligheid, Verkeersveiligheid, Leefbaarheid en Veiligheid, Fysieke veiligheid (externe veiligheid en
brandveiligheid), Bedrijvigheid en Veiligheid en Integriteit en Veiligheid. Daarnaast zijn er
afhankelijkheidsrelaties met onderdelen die niet direct aan veiligheid worden gelinkt, maar wel
van invloed kunnen zijn. Voorbeelden hiervan zijn de bestemmingsplannen, toezicht- en
handhavingsbeleid, huisvestingsbeleid en transitie sociaal domein. Het is een breed terrein waarbij
onderlinge afhankelijkheidsrelaties (net als in het voorbeeld hierboven) bestaan. In het ene geval
zal dat meer aan de orde zijn dan in het andere geval. De uitdaging voor de periode 2016-2019 is
hierin een juiste weg te vinden, zodat we nog efficiënter kunnen samenwerken zonder elkaar
hierbij te beperken.
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2. Gemeente Dronten nader belicht
2.1 Korte schets van de gemeente
De gemeente Dronten bestaat uit de kernen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant. Het aantal
inwoners van de gemeente Dronten per 1 januari 2016 bedraagt 40.583 Het merendeel van de
inwoners woont in de kern Dronten (27.958), gevolgd door Swifterbant (6.420) en Biddinghuizen
(6.205). De gemeente Dronten beslaat een oppervlakte van 423,86 km2, waarvan 334,12 land en
89,74 water is.

2.2 Ontwikkeling veiligheid in de gemeente










In de periode 2011-2014 is de criminaliteit in de gemeente Dronten afgenomen met 22%.
Deze ontwikkeling is gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in Nederland
(-15%) en Midden-Nederland (-13%) (Bron: BVI).
In deze periode is het aantal autokraken met 61% afgenomen. Bij zowel geweld als
woninginbraken zien we een afname van 6% ten opzichte van 2011.
Qua autokraken en het aantal vernielingen kent de gemeente Dronten van de middelgrote
gemeenten uit Midden-Nederland de sterkste daling in de periode 2011-2014.
In de vergelijking met de 19 middelgrote gemeenten uit Midden-Nederland blijkt dat in
Dronten het risico op bedrijfsinbraak het grootst is. Qua risico om slachtoffer te worden
van een misdrijf kent de gemeente Dronten ook een ongunstige score. Slechts drie
gemeenten kennen een groter risico.
Uit de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) van 2014 blijkt dat iets minder dan 15% van de
bewoners aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt en dat ruim 2% van
de inwoners aangeeft vaak overlast te ervaren van rondhangende jongeren.
Meer dan 30% van de inwoners van de gemeente Dronten zegt (zeer) tevreden te zijn over
de politie als het gaat om de aanpak van Leefbaarheid en Veiligheid in de buurt. Voor de
gemeente is die score zelfs meer dan 40%.
Het evenemententerrein is gemeentelijk gezien al gauw verantwoordelijk voor 25% van het
totaal aantal misdrijven. Uitschieters hierin zijn: drugshandel, zakkenrollen en
“eenvoudige” diefstallen (bijv. uit een rugzak).
Buiten de daling van de totale criminaliteit zagen we de afgelopen jaren landelijk een
daling van het percentage bewoners dat criminaliteit als belangrijkste probleem ziet. Dit
werd mede beïnvloed door de economische crisis, waardoor het merendeel van de
bewoners het meeste belang hechtte aan oplossing van dit probleem boven criminaliteit.
Als gevolg van de recent toegenomen aandacht voor het jihadistisch radicalisme mag
verwacht worden dat bewoners in toenemende mate belang hechten aan (internationale)
veiligheidsproblemen.
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2,9

Dronten
Algemeen:
In 2015 is het totaal aantal misdrijven in Dronten gedaald met 13%. De regio Midden-Nederland
laat in 2015 een gemiddelde daling zien van 5%. De daling in Dronten wordt deels veroorzaakt
door een afname van het aantal geweldsmisdrijven (-23%), vernielingen (-16%) en bedrijfsinbraken
(-31%). Opvallende stijger is autokraak met een toename van 71 in 2014 naar 102 in 2015 (+44%).

c riminaliteit totaal
woninginbraken
woninginbraak: pogingen
woninginbraak: geslaagd
geweld: totaal
geweld: zeden
geweld: openlijk geweld
geweld: bedreiging
geweld: mishandeling
geweld: straatroof
geweld: ov erv al
geweld: ov erig
huiselijk geweld
autokraak
fietsdiefstal
v ernielingen
zakkenrollen
bedrijfsinbraken
winkeldiefstal
meldingen jongerenov erlast

2014

2015

2364
147
48
99
167
1
16
46
89
4
1
10
31
183
166
466
107
71
31

2073
182
61
121
133
16
11
25
74
2
1
4
33
141
151
236
206
69
41

1937
139
38
101
151
14
4
45
80
3
1
4
41
71
153
231
92
84
48

1682
– 13%
121
– 13%
39
+ 3%
82
– 19%
117
– 23%
5
– 64%
10 + 150%
40
– 11%
60
– 25%
0 – 100%
0 – 100%
2
– 50%
32
– 22%
102 + 44%
150
– 2%
195
– 16%
77
– 16%
58
– 31%
38
– 21%

159

138

160

119

16

– 26%

– 5%
– 11%
– 10%
– 12%
– 8%
– 19%
+ 18%
– 12%
– 6%
– 19%
– 1%
– 7%
– 8%
– 1%
+ 12%
– 1%
– 15%
– 8%
– 11%
– 2%

juli t/m
december

2013

ont w ikkeling
2015
t ov 2014, per
6-maands
periode

januari
t/m juni

2012

ontwikkeling 2015
tov 2014, regio MNL

= daling van 10%
of meer
= daling of stijging
minder dan 10%
= stijging van 10%
of meer

ontwikkeling 2015
tov 2014, gemeente

Thema’s:
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2015 met 13% gedaald ten opzichte van
2014. Het aantal geslaagde woninginbraken (-19%) laat een sterkere daling zien dan
Midden-Nederland (-12%). Het aantal pogingen is in Dronten juist met 3% gestegen.
 Geweld: Het totaal aantal geweldsdelicten is gedaald met 23%. Deze daling wordt deels
veroorzaakt door de afname van het aantal zedenmisdrijven en mishandelingen.
 Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2015 gedaald met 26%. Vooral in de
eerste zes maanden van 2015 is er een daling te zien ten opzichte van 2014 (-37%).
 Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken is fors gestegen met 44% ten
opzichte van 2014. Waar het aantal fietsendiefstallen nagenoeg gelijk is gebleven, kent het
aantal vernielingen een daling van 16% ten opzichte van 2014.

– 10%
– 16%
– 36% + 16%
+ 5%
0%
– 52% + 22%
– 25%
– 20%
– 50%
– 75%
+ 150% + 150%
+ 62%
– 41%
– 58%
+ 8%
– 100% – 100%
– 100%
– 75%
– 16%
– 27%
+ 174%
– 4%
– 29% + 30%
– 9%
– 23%
+ 30%
– 32%
– 37%
– 23%
0%
– 40%
– 37%

– 13%

Dronten (exclusief festivalterrein)
Algemeen:
In 2015 is het totaal aantal misdrijven in Dronten gedaald met 16%. De regio Midden-Nederland
laat in 2015 een gemiddelde daling zien van -5%. De daling in Dronten wordt deels veroorzaakt
door een afname van het aantal geweldsmisdrijven (-29%) en vernielingen (-19%). Opvallende
stijger is autokraak met een toename van 42 in 2014 naar 86 in 2015 (+105%).

c riminaliteit totaal
woninginbraken
woninginbraak: pogingen
woninginbraak: geslaagd
geweld: totaal
geweld: zeden
geweld: openlijk geweld
geweld: bedreiging
geweld: mishandeling
geweld: straatroof
geweld: ov erv al
geweld: ov erig
huiselijk geweld
autokraak
fietsdiefstal
v ernielingen
zakkenrollen
bedrijfsinbraken
winkeldiefstal
meldingen jongerenov erlast

2014

2015

1785
144
48
96
149
1
11
45
77
4
1
0
31
133
158
459
33
69
31

1408
176
61
115
115
12
8
23
65
2
1
0
33
111
147
231
32
66
41

1403
133
37
96
138
14
3
41
72
3
1
0
41
42
149
226
12
81
47

1183
– 16%
118
– 11%
38
+ 3%
80
– 17%
98
– 29%
5
– 64%
3
0%
39
– 5%
49
– 32%
0 – 100%
0 – 100%
0
32
– 22%
86 + 105%
145
– 3%
184
– 19%
9
– 25%
58
– 28%
33
– 30%

159

138

160

119

– 26%

juli t/m
december

2013

ont w ikkeling
2015
t ov 2014, per
6-maands
periode

januari
t/m juni

2012

ontwikkeling 2015
tov 2014, regio MNL

= daling van 10%
of meer
= daling of stijging
minder dan 10%
= stijging van 10%
of meer

ontwikkeling 2015
tov 2014, gemeente

Thema’s:
 Woninginbraken: Het aantal woninginbraken is in 2015 met 11% gedaald ten opzichte van
2014. Het aantal geslaagde woninginbraken (-17%) laat een sterkere daling zien dan
Midden-Nederland (-12%). Het aantal pogingen is in Dronten iets gestegen.
 Geweld: Het totaal aantal geweldsdelicten is gedaald met 29%. Deze daling wordt deels
veroorzaakt door de afname van het aantal zedenmisdrijven en mishandelingen.
 Jeugd: Het aantal meldingen van jongerenoverlast is in 2015 gedaald met 26%. Vooral in de
eerste zes maanden van 2015 is er een daling te zien ten opzichte van 2014 (-37%).
 Veelvoorkomende Criminaliteit: Het aantal autokraken is fors gestegen met 105% ten
opzichte van 2014. Waar het aantal fietsendiefstallen licht is afgenomen, kent het aantal
vernielingen een duidelijke daling van 19% ten opzichte van 2014.

– 5%
– 11%
– 10%
– 12%
– 8%
– 19%
+ 18%
– 12%
– 6%
– 19%
– 1%
– 7%
– 8%
– 1%
+ 12%
– 1%
– 15%
– 8%
– 11%

– 21%
– 10%
– 32% + 13%
+ 10%
– 6%
– 48% + 20%
– 33%
– 26%
– 50%
– 75%
– 100% + 200%
+ 75%
– 38%
– 59%
0%
– 100% – 100%
– 100%
– 16%
+ 129%
– 28%
– 10%
– 40%
– 37%
– 9%

– 27%
+ 88%
+ 26%
– 29%
– 14%
– 16%
– 50%

– 2%

– 37%

– 13%

2.3 Trends
Door de lokale professionals worden vooral de volgende trends genoemd voor de gemeente
Dronten:
 Verwachte toename van overlast door verwarde personen en hulpbehoevenden die
worden overgelaten (o.a. langer thuiswonend) aan hun eigen zorgkader;
 Digitaal pesten onder jongeren (gebrek aan sociale mediawijsheid bij jongeren en hun
ouders);
 Toename van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren;
 Toename volume bezoekers aan grote evenementen
 Signalen van radicalisme;
 Toename van huiselijk geweld (zwaardere/ complexere zaken) in combinatie met
moeilijke woningmarkt;
 Toegenomen professionaliteit in de samenwerking tussen veiligheidsprofessionaliteit, o.a.
in de aanpak van jongerenoverlast (met jongerenwerk), en ook in de gezamenlijke
evenementenorganisatie.
 Sociale cohesie staat onder druk door diverse factoren, als invloed van bezuinigingen en
digitalisering. Daarbij wordt er meer onverschilligheid en onverdraagzaamheid onder de
bevolking waargenomen.

2.4 Veiligheidsmonitor
De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2014 omvat vragen over leefbaarheid woonbuurt,
functioneren gemeente, overlast in de buurt, veiligheidsbeleving en onveilige plekken,
respectloos gedrag, slachtofferschap, functioneren politie en preventie. Op verzoek van de
gemeente Dronten zijn hieraan vragen over de evenementen, alcoholgebruik onder jongeren
en burgerparticipatie en veiligheidsbeleid toegevoegd.
De Veiligheidsmonitor 2014 laat over het geheel genomen een positief beeld zien:
 Naar het oordeel van de inwoners is de woonomgeving in de gemeente Dronten met
het cijfer 7,5 veiliger dan het landelijk gemiddelde (7,2)
 Ook de leefbaarheid scoort het cijfer 7,5
 Van de inwoners van Dronten is 11,6 procent in de afgelopen twaalf maanden
slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict. Dit is lager dan gemiddeld in
Nederland (18,9%).
 De inwoners van de gemeente Dronten zijn met 43% meer tevreden over het
functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid dan
gemiddeld in Nederland (37,7%).
 Inwoners van de gemeente Dronten ervaren relatief weinig overlast in vergelijking
met het landelijk gemiddelde.
 De drie belangrijkste buurtproblemen in Dronten zijn volgens de bewoners: te hard
rijden, hondenpoep op straat of in perken en parkeerproblemen. Dit beeld is in alle
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drie de kernen gelijk en komt overeen met het landelijke beeld van de belangrijkste
buurtproblemen.
 Een ruime meerderheid van de inwoners van Dronten (78,1%) is erg positief over de
vele evenementen die in de gemeente worden georganiseerd. De meeste inwoners
ervaren geen overlast. Inwoners van Biddinghuizen zijn het positiefst, gevolgd door
inwoners van Swifterbant en Dronten. Het aandeel inwoners dat liever wil dat er
(veel) minder evenementen zijn, is verwaarloosbaar klein. De inwoners die wel eens
overlast ervaren, noemden het vaakst afgesloten wegen en geluidsoverlast.
 De meeste inwoners voelen zich wel verantwoordelijk voor de veiligheid in de buurt
en leveren individueel wel eens een bijdrage (door alert te zijn, op het huis van de
buren te passen of troep op te ruimen). De bereidheid om een actieve bijdrage te
leveren in groepsverband (schoonmaakacties, buurtpreventieprojecten) is beperkter.
Toch wil meer dan een derde van de inwoners betrokken worden bij de ontwikkeling
van het veiligheidsbeleid van de gemeente Dronten.
 Wanneer inwoners echter concreet gevraagd wordt wat voor vormen van
burgerparticipatie zij wel eens doen in de buurt, geeft een ruime meerderheid van de
inwoners aan wel iets te doen. De meeste inwoners houden wel een oogje in het zeil
(85,3 procent), passen op het huis van de buren (76,0 procent) of ruimen wel eens
zwerfafval of troep op (66,3 procent). Het zijn vooral de georganiseerde activiteiten
(schoonmaakacties,
inspraakof
voorlichtingsactiviteiten
en
buurtpreventieprojecten) waar inwoners minder snel aan deelnemen.
 Over de meeste onderwerpen met betrekking tot alcoholgebruik onder jongeren is er
een brede consensus onder inwoners van de gemeente Dronten. Relatief zijn de
meningen nog het meest verdeeld over zelf het goede voorbeeld geven met het
matigen van alcohol en het regelmatig in gesprek gaan met je kinderen over
alcoholgebruik.
 Regels over het alcoholgebruik van thuiswonende jongeren van 10 tot en met 17 jaar
zijn strikter dan die voor jongeren van 18 tot en met 23, maar ook voor deze laatste
groep geldt meestal dat doordeweeks of buitenshuis drinken en aangeschoten thuis
komen niet toegestaan is.
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3. Prioriteiten
3.1 Algemeen
Het aanpakken van onveiligheid doen we gezamenlijk: lokaal, regionaal en landelijk. De
gemeente bepaalt als regisseur van het lokale veiligheidsbeleid samen met haar partners de
lokale prioriteiten. Op landelijk niveau heeft de minister van Veiligheid en Justitie samen met
de regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal een landelijke
Veiligheidsagenda opgesteld. Regionaal zijn we vooral gericht op winst door samenwerking
op gezamenlijke thema’s. Samen waar het kan, maatwerk waar het moet.
Het lokale veiligheidsplan heeft als input gediend voor de totstandkoming van de
gezamenlijke Veiligheidsstrategie. Het gaat om het borgen en versterken van capaciteit op
de gezamenlijk vastgestelde prioriteiten (zie onderstaand). Het plan versterkt daarom het
lokale veiligheidsplan. Op basis van een analyse van de lokale integrale veiligheidsplannen
van de 41 gemeenten en input vanuit de politieorganisatie en het Openbaar Ministerie in
Midden-Nederland ontstaat een totaaloverzicht van de regionale prioriteiten in MiddenNederland voor de periode 2015-2018.

3.2 Landelijke Veiligheidsagenda 2015-2018
Landelijk zijn de bestrijding van cybercrime, aanpak horizontale fraude (fraude in het
particuliere geld- en goederenverkeer met een particuliere partij als benadeelde), bestrijding
kinderporno, aanpak ondermijnende criminaliteit, afpakken (van criminele inkomsten) en
high impact crimes* (straatroof, woninginbraken en overvallen inclusief aanpak van
jeugdcriminaliteit) geprioriteerd.
*High Impact Crimes zijn veelvoorkomende delicten met een grote impact op het slachtoffer en zijn directe omgeving

3.3 Prioriteiten Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland
2015-2018
1.
2.
3.
4.

Veilige buurten
Misdrijven met grote impact op het slachtoffer
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Persoonsgerichte aanpak

Op de gezamenlijke prioriteiten zullen de partners in Midden-Nederland verregaand samen
optrekken, zodat er meer effectiviteit ontstaat in de aanpak. Deze samenwerking is niet
vrijblijvend. We zijn immers van elkaar afhankelijk en we kunnen elkaar versterken. Hiermee
wordt ook aan landelijke partners een krachtig signaal afgegeven hoe de agenda er voor
Midden-Nederland de komende 4 jaar uitziet. Hoewel de gezamenlijke prioriteiten voor
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partners die regionaal werken (zoals het Openbaar Ministerie en regionale onderdelen van
de politie) fungeren als sturing, komen ze niet in de plaats van de lokale prioriteiten. Regie
daarop blijft lokaal.
Op onderstaande prioriteiten ligt de komende vier jaar het accent van het integraal
veiligheidsbeleid van de gemeente Dronten. Ook onze partners stemmen hun beleid af op
deze prioriteiten en werken samen aan een sluitende aanpak van veiligheidsproblemen
binnen deze thema´s. Het regionale thema van de Persoonsgerichte aanpak is geen lokaal
thema, maar komt terug bij een aantal lokale thema´s als woninginbraken, alcohol- en drugs,
geweld, maar ook ernstige vormen van radicalisering. Een mooi voorbeeld hiervan is de
aanpak van notoire veelplegers (inbrekers, plegers van geweldsmisdrijven en overlastgevers)
door het Veiligheidshuis (de zgn. TopX aanpak, waarover in hoofdstuk 7 meer).

3.4 Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Dronten 20162019
1. Woninginbraken (verdere vermindering met name door het verhogen van de
zelfredzaamheid en alertheid van burgers);
2. Verdere professionalisering van evenementenbeleid en uitvoering;
3. Aanpak van alcohol- en drugsproblematiek;
4. Aanpak geweld;
5. Voortzetting succesvolle aanpak overlastgevende en hinderlijke jeugdgroepen;
6. Intensievere aanpak georganiseerde ondermijnende criminaliteit;
7. Lokale aanpak radicalisering en extremisme inclusief polarisatie.
Naast deze prioriteiten zetten we onze activiteiten voort op het gebied van de thema´s uit
het IVB 2012-2015 (zoals het voorkomen van woonoverlast, horeca, bedrijvigheid en
veiligheid, verkeersveiligheid, crisisorganisatie), voeren we wettelijke taken uit en spelen we
in op actualiteiten indien nodig.
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4. Woninginbraken
4.1 Algemeen
Woninginbraken vallen onder de zogenaamde High Impact Crimes. Dit zijn delicten die een
grote impact hebben op slachtoffers van deze delicten. Een woninginbraak is een grote
inbreuk op de privacy van het slachtoffer. Het gevoel niet meer veilig in je eigen huis te zijn
tezamen met de ontvreemding van spullen maken dat de gemeente Dronten het thema
woninginbraken opnieuw als prioriteit heeft benoemd.

4.2 Huidige situatie & ambitie
Door de integrale aanpak en intensieve samenwerking met onder andere de politie,
woningbouwvereniging en niet in de laatste plaats de inwoners zelf is het aantal
woninginbraken binnen de gemeente Dronten aanzienlijk gedaald. Dit neemt niet weg dat
elke woninginbraak er één teveel is. Een woninginbraak tast het gevoel van veiligheid ernstig
aan. Het is een zware inbreuk op iemands privacy en op het gevoel van veilig zijn in je eigen
huis. Bewoners kunnen zelf veel doen om een inbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Het
begint bij het aanbrengen van goedgekeurd hang- en sluitwerk (conform de richtlijnen van
het Politie Keurmerk Veilig Wonen) en het goed afsluiten van de woning. Het vergroten van
de sociale controle en het uit de anonimiteit halen van inbrekers (het simpel gedag zeggen
zal ertoe leiden dat de dief het voor gezien houdt) hebben een zeer groot effect en zijn
gemakkelijk te realiseren. Het project Waaks! waarbij oplettende burgers een oogje in het
zeil houden en Burgernet zijn hierbij belangrijke middelen. De gemeente Dronten zet
daarom de komende vier jaar in op het verhogen van het aantal deelnemers van Waaks! en
Burgernet. Hoe meer ogen en oren, hoe veiliger de buurt. Ook zal de gemeente Dronten de
komende periode nieuwe middelen gaan toepassen in de strijd tegen woninginbraken. Een
voorbeeld hiervan is het gebruik van de Mobeye, een apparaatje dat bewegingen signaleert.
De politie plaatst één of meerdere Mobeyes in een woning. Bij een beweging in de woning
krijgt de politie automatisch een stille melding en is dan snel ter plekke met een verhoogde
pakkans op een woninginbreker. Ook zal worden ingezet op het stimuleren en faciliteren van
burgers die een buurt whatsappgroep oprichten.

4.3 Doelen





Een verdere afname van het aantal woninginbraken
Verhogen van de zelfredzaamheid en alertheid van bewoners (door een toename van
het aantal deelnemers aan projecten zoals Burgernet en Waaks! plus een toename
van het aantal gecertificeerde PKVW woningen)
Stimuleren bewonersparticipatie
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4.4 Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de
veiligheid in de woon- en leefomgeving te bevorderen. Er wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De
centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een
inbraak, overval of een vermiste persoon en een goed signalement, een Burgernetactie op.
Burgernet deelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) telefoon of een
tekstbericht per sms met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of
voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de werkplek. Burgernet wordt
ingezet bij dringende zaken, waarbij een duidelijk signalement beschikbaar is. Hoe meer
mensen lid zijn van Burgernet hoe groter de kans dat een vermist kind wordt gevonden of
een dief in de kraag kan worden gevat. Lid worden van Burgernet gaat heel eenvoudig via
www.burgernet.nl. Het verschil tussen Burgernet en Waaks! is dat bij Burgernet de politie
een beroep doet op de burger, terwijl bij Waaks! de burger een beroep doet op de politie. Zo
werken we optimaal samen aan een veiliger omgeving.

4.5 Waaks!
Inwoners kennen hun wijk het beste en herkennen daardoor sneller vreemde of afwijkende
situaties zoals een onbekend persoon in de tuin van de buren of rommelend aan auto´s of
verdachte personen die op straat rondhangen. Kortom, bewoners zijn de ogen en oren van
hun eigen omgeving. Project Waaks! geeft bewoners de mogelijkheid deze ogen en oren in
te zetten voor een veiliger buurt. Door mee te werken aan Waaks! krijgen criminelen minder
kans om hun slag te slaan. Bij een verdachte situatie belt het Waaks! lid 112 en vertelt de
centralist dat vanuit het project Waaks! wordt gebeld. Bij de meldkamer kent men dit
project en ze weten dan ook dat de deelnemers alert zijn op verdachte situaties. Via
www.dronten.nl/waaks kan men zich voor dit project aanmelden.
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4.6 Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)
De certificeringsregeling Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) is een veiligheidsinstrument
dat bijdraagt aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en buurten en
wijken. De kans dat een gelegenheidsinbreker een woning links laat liggen is tweemaal zo
groot als deze voldoet aan de eisen van het PKVW. De werking is eigenlijk heel simpel. De
eisen die het keurmerk stelt, zorgen ervoor dat een inbreker langer de tijd nodig heeft om
binnen te komen. Een inbraak duurt vaak maar 30 seconden. Een crimineel bedenkt zich dus
wel twee keer voor hij een woning probeert te betreden die is voorzien van het Politie
Keurmerk Veilig Wonen. De crimineel herkent deze woning aan de goede sloten, verlichting
en PKVW-sticker. Met het Politie Keurmerk Veilig Wonen woont men niet alleen veiliger,
inboedelverzekeraars geven ook vaak korting op de premie. De gemeente Dronten heeft drie
gecertificeerde preventie adviseurs in dienst. Zij verzorgen jaarlijks 10 gratis
preventieadviezen.
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5.

Evenementen

5.1 Algemeen
De gemeente Dronten heeft met het terrein van Walibi een unieke locatie binnen de
gemeente om evenementen van lokale, regionale, nationale en zelfs internationale allure te
huisvesten. Evenementen als de Opwekking, Defqon1 en Lowlands spreken hierbij tot de
verbeelding. Met de ontwikkeling van het “Ellerveld”, het nationale evenemententerrein in
Biddinghuizen staat Dronten als evenementengemeente nog nadrukkelijker op de kaart.
Maar ook andere locaties binnen de gemeente bieden de ruimte om evenementen in grote
dan wel kleinere vorm en omvang te organiseren. Een goed voorbeeld hiervan zijn de
Meerpaaldagen op de Rede, dorpsfeesten, sportevenementen en de strandfeesten.

5.2 Huidige situatie & ambitie
De gemeente Dronten verleent jaarlijks een groot aantal evenementenvergunningen.
Belangrijk hierbij is het beoordelen van de vergunningen op onverantwoorde risico´s op het
gebied van openbare orde en veiligheid en gezondheid. Het dodelijke monstertruck ongeval
in Haaksbergen heeft ertoe geleid dat de Onderzoeksraad voor de Veiligheid op 20 mei 2015
een rapport heeft uitgebracht met diverse aanbevelingen voor de gemeente Haaksbergen.
Ook de gemeente Dronten neemt de aanbevelingen ter harte en zal waar mogelijk het
proces van vergunningverlening verder professionaliseren. Hierbij is een continue
actualisatie van het evenementenbeleid vereist. Duidelijkheid, rolverdeling en transparantie
richting organisatoren van evenementen en burgers over de gemaakte keuzes en de
bijbehorende motivatie is hierbij belangrijk. Zo is het uitgangspunt om nog voor het indienen
van de aanvraag met de organisator in gesprek te gaan om snel duidelijkheid te krijgen over
de aard van het evenement en de voorwaarden waaraan de organisator moet voldoen. Voor
de grotere evenementen is een nieuw planningsysteem ontworpen dat de verschillende
fases in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van elk afzonderlijk festival beschrijft en
gehele proces daarvan in datum en tijdstip plant voorafgaand aan het evenementenseizoen.
Twee maal per jaar vindt er met de grote evenementenorganisatoren een overleg plaats
waarbij ontwikkelingen, trends en operationele zaken worden besproken. Onderwerpen als:
mobiliteit, social media, terrorismedreiging, drones, camera inzet, weereffecten, ervaringen
etc. worden hierin uitgewisseld en waar nodig wordt integrale samenwerking in aanpak
gezocht.
Het ambitieniveau van de gemeente Dronten als evenementengemeente is hoog. Door een
steeds strakkere gemeentelijke regierol heeft dit wel consequenties voor de gemeentelijke
organisatie op het gebied van veiligheid.
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Naast het begeleiden van het proces rondom de vergunningverlening zal er ook tijdens het
evenement toezicht moeten zijn op de naleving van de door de vergunning gestelde eisen en
voorwaarden. Ook hierop houdt de gemeente regie. Hoewel het de gemeente is die de regie
voert, is een goed en veilig verloop van het evenement in de eerste plaats de
verantwoordelijkheid van de organisator zelf. Daarnaast hebben ook de politie, het
Openbaar Ministerie, de brandweer en de GGD met het opstellen van adviezen hun
verantwoordelijkheden in dit kader.
De evenementenwereld is voortdurend aan
veranderingen (trends) onderhevig wat het dynamischer, maar vaak ook gecompliceerder
maakt. Daarbij komt de veranderende wet- en regelgeving alsmede de nadrukkelijkere rol
van de (social) media. Het strak toezien op naleving van de vergunningen, de gestelde
termijnen en de gestelde voorwaarden is een basisvereiste voor een goed verloop van
evenementen. Een professionele en integrale organisatie rondom evenementen is hierbij
onontbeerlijk. De gemeente Dronten zal strak blijven toezien op een professionele
uitvoering van het evenementenbeleid.

5.3 Doelen




Voorkomen en beperken van het aantal incidenten tijdens evenementen
Voorkomen van verstoring van de openbare orde
Een up to date evenementenbeleid
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6.

Alcohol en drugsproblematiek

6.1 Algemeen
In het uitgaansleven is alcohol een belangrijke factor. Helaas zijn de neveneffecten van
alcoholgebruik soms negatief. Openlijk geweld, vernieling en (geluid) overlast komen
regelmatig voor. Het middelengebruik onder jongeren is de afgelopen periode in absolute
zin licht afgenomen. Uit gezondheidsmonitor van de GGD, die recentelijk is uitgevoerd onder
jongeren in het voortgezet onderwijs, blijkt echter dat jongeren weliswaar minder drinken,
maar wel op jongere leeftijd beginnen met alcohol . Daarnaast maken jongeren zich in
toenemende mate schuldig aan het drinken van veel alcohol in een hele korte periode
(“coma-zuipen”).

6.2 Huidige situatie & ambitie
Om de veiligheid en daarmee de consumptie van overmatig alcoholgebruik tegen te gaan
kent de gemeente Dronten een Horecaconvenant. Hierin worden met de ondernemers,
politie en gemeente afspraken gemaakt over veiligheidsaspecten in de horeca. Onderwerpen
zoals huisregels in de horecabedrijven, deurbeleid, verantwoord alcohol gebruik,
ontzeggingen, drugs beleid zijn hierin te vinden. In 2016 zal een geactualiseerde versie van
het convenant worden voorgelegd aan de ondernemers, politie en gemeente ter
ondertekening. Als gevolg van de opgetrokken leeftijdgrens naar 18 jaar om alcohol te
drinken in de reguliere horeca, bestaat de kans dat jongeren < 18 jaar elders in hun
drankbehoefte voorzien. Deze ontwikkeling wordt nauwgezet gevolgd en op mogelijke
“zuipketen” gehandhaafd.
Om de actualiteit te bespreken kent de gemeente Dronten tweemaal per jaar een horeca
overleg met de ondernemers en de politie. De burgemeester zit dit overleg voor.
Inhoudelijke thema’s uit het horeca convenant worden hier besproken. Tevens worden
urgente zaken die spelen in het uitgangsleven (bijvoorbeeld de inzet van gecertificeerde
portiers) behandeld, dit meestal in aanwezigheid van een contactpersoon van Koninklijke
Horeca Nederland. Ook de evenementenplanning, o.a. Meerpaaldagen, Koningsdag en
andere grote gemeentelijke evenementen staan op de agenda van dit overleg.
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De gemeente probeert door preventief beleid problemen door en met middelengebruik
zoveel mogelijk te voorkomen. Er wordt voorlichting gegeven op scholen en de
jongerenwerkers/straathoekwerkers werken outreachend. Dit betekent dat de
jongerenwerkers de jongeren zelf actief opzoeken (vindplaatsgericht werken) om vervolgens
met hen in gesprek te gaan om zo vroeg mogelijk signalen op te pakken en jongeren door te
verwijzen naar de juiste hulpverlening. De jongeren worden zelf zoveel mogelijk betrokken
bij de organisatie van activiteiten om hierdoor de bewustwording van de gevaren van
alcohol en drugs te verhogen.
Zoals gezegd is het beleid gericht op preventie, maar niet in alle gevallen kan overmatig
alcohol en drugsgebruik worden voorkomen. In die situaties wordt streng en consequent
gehandhaafd. Hierover zijn, waar nodig, op zowel lokaal als op regionaal niveau afspraken
gemaakt. Ook hier wordt integraal gewerkt.

6.3 Doelen



Het verhogen van de bewustwording rondom alcohol- en drugsgebruik
Het verminderen van het middelengebruik onder jongeren
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7.

(Huiselijk) Geweld

7.1 Algemeen
Geweld in welke vorm ook heeft grote impact op slachtoffers. Net als woninginbraken valt
geweld onder de High Impact Crimes. Geweld en dan vooral huiselijk geweld leidt vaak tot
grote en blijvende emotionele, relationele en financiële problemen. Van alle mannen en
vrouwen tussen de 18 en 70 jaar is maar liefst 45% ooit slachtoffer geweest van huiselijk
geweld (als kind, ouder, partner). Het is een groot verborgen probleem, omdat schaamte
ervoor zorgt dat geen hulp wordt gezocht en het probleem kan blijven bestaan met alle
risico´s die daarmee gepaard gaan. Loverboy praktijken vormen een groot probleem die
nagenoeg iedere gemeente in Midden-Nederland raakt. Om dit aan te pakken hebben zowel
slachtoffers, daders en locaties waar uitbuiting plaatsvindt grote aandacht nodig: preventief,
repressief en via nazorg.

7.2 Huidige situatie & ambitie
Veilig Thuis Flevoland is het kennis- en adviescentrum voor de aanpak van vrouwenopvang,
huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland. Veilig Thuis is in Flevoland het
meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft daarnaast taken op het
gebied van voorlichting, advies en onderzoek.
Voor Flevoland is Veilig Thuis 7 x 24 uur telefonisch bereikbaar voor het melden van huiselijk
geweld, kindermishandeling en crisis (088-2220500). Voor situaties buiten Flevoland kan het
gratis landelijke telefoonnummer 0800-2000 worden gebeld.
De triage (beoordeling/screening) van de zorgmeldingen vindt plaats bij Veilig Thuis. Zware
meldingen worden door Veilig Thuis zelf in behandeling genomen en de overige meldingen
worden doorgezet naar het wekelijkse interventie overleg van de gemeente Dronten. In dit
interventieoverleg worden deze meldingen besproken en toegewezen aan bijvoorbeeld een
gids, de Jeugd Gezondheidszorg (JGZ) of een andere partner die werkzaam is in het sociaal
domein.

7.3 Doelen




Het verminderen van het aantal gevallen van (huiselijk) geweld
Verhoging aangiftebereidheid slachtoffers
Verhoging weerbaarheid slachtoffers
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7.4 Wet Tijdelijk Huisverbod
In de provincie Flevoland is in maart 2009 gestart met de uitvoering van de Wet Tijdelijk
Huisverbod (THV). Deze wet geeft de burgemeester de bevoegdheid een (vermoedelijke)
pleger van huiselijk geweld tijdelijk (minimaal 10 en maximaal 28 dagen) een verbod op te
leggen om zijn of haar woning te betreden. In deze periode mag ook geen contact met de
partner en/of kinderen worden opgenomen en wordt een hulpverleningsplan opgesteld.
Tevens wordt gestart met (vrijwillige) hulpverlening. Deze maatregel is bedoeld om in een
noodsituatie een afkoelingsperiode in te lassen en zo verdere escalatie te voorkomen.
Daarnaast is deze periode bedoeld om de hulpverlening in gang te zetten. De Wet Tijdelijk
Huisverbod geldt ook als sprake is van (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling.
Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester besluiten het tijdelijk huisverbod te
verlengen tot maximaal vier weken. Bij overtreding van het verbod geldt een maximale
gevangenisstraf van twee jaar of een taakstraf. Voor de uithuisgeplaatste bestaat de
mogelijkheid in beroep te gaan bij de bestuursrechter.
De burgemeester van Dronten heeft in 2012 vier huisverboden opgelegd, in 2013 zeven, in
2014 vijf en in 2015 drie. Hoewel we binnen de gemeente Dronten de afgelopen jaren een
afname van het aantal huisverboden zien wordt na zorgvuldige afweging en afstemming met
de hulpofficier van Justitie en zorgpartijen, niet geaarzeld dit middel in te zetten als dat
nodig blijkt.
Iedereen binnen de gemeente Dronten heeft recht op een veilige omgeving, ongeacht
geloofsovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid of etnische achtergrond. Het is dan ook de
ambitie om op het gebied van geweld naast allerlei preventieve middelen ook een
persoonsgerichte aanpak (PGA) voor daders in te zetten. Maatwerk staat bij een PGA-aanpak
centraal, zodat de kans op recidive (de kans op herhaling) wordt verkleind. Zie hiervoor
paragraaf 7.8.

7.5 Nazorg ex-gedetineerden
Sinds 2005 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden. Het
Openbaar Ministerie en de gemeente hebben hierbij een regisserende rol. De gemeente is
verantwoordelijk voor de regie op de nazorg die wordt geboden aan inwoners van de eigen
gemeente die na een periode van detentie in de maatschappij terugkeren. Tijdens de nazorg
gaat het om het regelen van een goede re-integratie op het gebied van identiteit (ID-bewijs),
huisvesting, werk en inkomen, zorg en schulden. De gemeente Dronten werkt hierbij nauw
samen met de coördinator ex-gedetineerden van de GGD.
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7.6 Veilige Publieke Taak (VPT)
Werknemers met een publieke taak krijgen vaak te maken met agressie en geweld tijdens
hun werk. Bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, ambulancepersoneel, politieagenten en
buschauffeurs. De overheid pakt dit geweld aan, onder andere door daders harder te
straffen en de schade te verhalen op de daders. Dit kan doordat politie en het Openbaar
Ministerie (OM):





hoge prioriteit geven aan opsporing en vervolging van verdachten. Zo mogen per 1
januari 2015 daders eerder in voorlopige hechtenis worden genomen, waardoor
snelrecht en super snelrecht mogelijk is;
zo veel mogelijk direct toepassen van sancties (bijvoorbeeld direct uitschrijven van
boetes bij agressief gedrag in het openbaar vervoer);
slachtoffers helpen hun schade te verhalen op de dader.

Officieren van justitie eisen tegen verdachten van geweld tegen werknemers met een
publieke taak een 3 keer zo hoge straf als in andere geweldszaken. Dat geldt ook voor
geweld tegen omstanders die hebben ingegrepen. (bron: Rijksoverheid).
Binnen de gemeente Dronten wordt ingezet op en uitvoering gegeven aan deze Veilige
Publieke Taak. Het beleid van de gemeente Dronten is gericht op het voorkomen dan wel
verminderen van het risico op dergelijke situaties en wordt daadkrachtig opgetreden mocht
er sprake zijn van een VPT zaak. De cijfers voor de gemeente Dronten laten een stabiel beeld
zien van 2 à 3 casussen per jaar.

7.7 Wet bopz (Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische
Ziekenhuizen)
Als iemand een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving kan hij of zij gedwongen worden
opgenomen in een psychiatrische instelling (een psychiatrisch ziekenhuis, een instelling voor
mensen met een verstandelijke handicap of een verpleeg- of verzorgingshuis). De procedure
voor gedwongen opname staat beschreven in de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (Wet bopz). Deze wet beschrijft de procedures die gelden bij
opname, maar gaat ook in op de rechten van een persoon tijdens zijn onvrijwillige verblijf in
een instelling.
Deze wet geldt voor mensen met:



een psychische stoornis of een verstandelijke beperking;
geheugenproblemen / dementie.

Als iemand zich verzet tegen opname, dan is een voorlopige rechterlijke machtiging (RM) of als er veel haast bij is - een inbewaringstelling (ibs) van de burgemeester nodig. Dat kan
alleen als het gevaar dat de persoon vormt - voor zichzelf, anderen of de omgeving - niet op
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een andere manier is af te wenden en voortkomt uit de geestesstoornis.
Deze machtiging geldt eerst voor maximaal zes maanden, met de mogelijkheid van
verlenging met telkens één jaar. Deze verlenging wordt aangeduid als "machtiging tot
voortgezet verblijf". (bron Ministerie van VWS).
Binnen de gemeente Dronten is een dalende lijn te zien voor wat betreft de BOPZ opnames.
Zo was in 2012 nog sprake van vijf gevallen, in 2013 twee, in 2014 één en in 2015 zelfs
helemaal geen.

7.8 Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Dit is een integrale, op de persoon én zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-, zorgen overige interventies met het doel om hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast
te doorbreken, en/of herhaling te voorkomen. Deze werkwijze sluit naadloos aan op de
decentralisaties in het sociaal domein waardoor gemeenten meer instrumenten hebben op
het gebied van preventie en zorg. Het streven is om medio 2016 de PGA-aanpak binnen de
gemeenten van Midden-Nederland te hebben vormgegeven. Het Veiligheidshuis is een goed
voorbeeld van het werken volgens de PGA-methode.

7.9 Veiligheidshuis Flevoland
Per 1 januari 2014 is er een Veiligheidshuis Flevoland waarbij ook de gemeente Dronten is
aangesloten. Het Veiligheidshuis Flevoland werkt samen met de andere veiligheidshuizen in
de regio Midden-Nederland: Utrecht en Gooi en Vechtstreek. In 2013 is een “Landelijk kader
Veiligheidshuizen” tot stand gekomen. Dit kader verstaat onder een Veiligheidshuis het
volgende:
“Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en (andere)
gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende
aanpak van complexe persoons-, systeem- en gebiedsgerichte problematiek om ernstige
overlast en criminaliteit te bestrijden”.
Het kader beschrijft verder wat onder “complexe problematiek” wordt verstaan. Een casus
voldoet dan aan de volgende criteria:
• Er is sprake van meerdere problemen (multiproblem) die op meer dan één leefgebied
spelen en (naar verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder
afglijden; en:
• Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang) is nodig om tot een
effectieve aanpak te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners binnen
één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en:
• De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins)systeem en/of de
directe sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of:
• Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt
om een ketenoverstijgende aanpak.
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De focus van het Veiligheidshuis ligt op complexe casuïstiek waarbij ketenoverstijgend
gewerkt moet worden om tot een oplossing te komen.

Het Veiligheidshuis richt zich daarbij op drie pijlers, te weten huiselijk geweld, pilot BIJ
(Bestuurlijke Informatie Justitiabelen) en Top X:
1. Huiselijk geweld (HG)
Huiselijk geweld heeft binnen het Veiligheidshuis nog steeds prioriteit. Maar om ook focus
aan te brengen op dit gebied is er gekozen om vanuit het reguliere huiselijk geweld overleg
een screening te maken. Daarbij gaat de complexe casuïstiek en daar waar
ketenoverstijgende gewerkt moet worden om tot een oplossing te komen naar het
Veiligheidshuis. De andere zaken worden in het reguliere huiselijk geweld overleg besproken.
Voordeel hiervan is dat er een gedragen keuze ontstaat over in te zetten zorg en/of straf.
Hierdoor is er een scherpere focus in het Veiligheidshuis en ontstaat er meer ruimte voor
verdieping per complexe casus.
Primair doel van beide overleggen is het stoppen van het geweld. En in beide overleggen
wordt er systeemgericht gewerkt. Systeemgericht werken bij huiselijk geweld betekent dat
gekozen wordt voor een aanpak die iedereen (pleger, slachtoffer, kinderen en familieleden)
in zijn waarde laat en die van het geweld een gemeenschappelijk probleem van het hele
gezin maakt. Die aanpak is erop gericht om patronen die tot geweld leiden te doorbreken en
gezinsleden zelf eigenaar te laten worden van de gewenste verandering.

2. Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ)
In het verleden is bij herhaling gebleken dat de openbare orde kan worden verstoord als
plegers van zware gewelds- en zedenmisdrijven terugkeren in de maatschappij (tijdens of na
het beëindigen van hun detentie). Burgemeesters zijn belast met de handhaving van de
openbare orde. De komst van plegers van genoemde misdrijven mag daarom voor
burgemeesters geen verrassing zijn. Daarom is eind 2008 de pilot ‘Bestuurlijke Informatie
33

Justitiabelen’ (verder: BIJ) gestart. Deze pilot dient het zwaarwegend algemeen belang bij
handhaving van de openbare orde door burgemeesters tijdig te informeren over de
terugkeer van justitiabelen. De burgemeester kan dan het risico op verstoringen van de
openbare orde, meer specifiek het ontstaan van maatschappelijke onrust, tijdig inschatten
en zo nodig maatregelen treffen.
Dit alles vraagt om een integrale inschatting van de risico’s. Daarbij maakt het
Veiligheidshuis gebruik van de in het land doorontwikkelde analysemethodiek.
3. Top X
De Top X is een geprioriteerde lijst van personen die voor ernstige criminaliteit en overlast
zorgen in de stad. De gemeente is vanuit haar regierol verantwoordelijk voor het
samenstellen van een lokale Top X van dergelijke casuïstiek. De gemeente Dronten heeft zich
per 1 januari 2016 aangesloten bij de Top X aanpak.
Deze Top X aanpak heeft drie doelen:
1. Het terugdringen van de High Impact Crimes (overval, straatroof, inbraak woning en
zware mishandeling (niet zijnde huiselijk geweld), moord/doodslag en openlijke
geweldpleging tegen personen gepleegd in de gemeente Dronten.
2. Gedragsverandering door een combinatie van zorg, straf en onderwijs.
3. Het voorkomen dat broertjes en zusjes het voorbeeld van oudere familieleden volgen.
Volgens de filosofie van “Eén gezin, één plan, één regisseur” wordt ingezet op een
aanpak voor het hele gezin.

34

8.

Hinderlijke en overlastgevende
jeugdgroepen

8.1 Algemeen
Jongeren zijn onze toekomst en vormen een belangrijke doelgroep binnen het
veiligheidsbeleid. Het is daarom zo belangrijk dat wij hen een veilige omgeving kunnen
bieden. Een omgeving waarin zorg voor elkaar centraal staat en waar we elkaar corrigeren
waar dat onverhoopt nodig blijkt te zijn. De overgrote meerderheid van de jongeren doet
het prima. Voor hen waarmee het wat minder gaat, is een vangnet gecreëerd van
zorgpartijen, zoals het Centrum voor Jeugd en Gezin (individuele problematiek), het Jeugd
Interventieteam (groepsgerichte aanpak), het Veiligheidshuis en natuurlijk het gemeentelijk
interventieteam vanuit het Sociale domein. De laatste is in 2015 ontstaan door o.a. de
transitie in de Jeugdzorg. Belangrijk is dat per situatie de juiste zorg en aandacht wordt
gegeven. Maatwerk is en blijft ook hier het sleutelwoord.

8.2 Huidige situatie & ambitie
In de uitvoering van het jeugdbeleid op het onderdeel veiligheid en vrijetijd is De Meerpaal
Welzijn de belangrijkste samenwerkingspartner van de gemeente. Jaarlijks worden hierover
afspraken gemaakt met De Meerpaal. De afspraken worden vast gelegd in de
uitvoeringsovereenkomst (UVO). De belangrijkste opdracht aan De Meerpaal is:
-

Tegengaan van overlast door jongeren
Bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding
Signaleren van trends en ontwikkelingen binnen groepen jongeren

Concreet wordt van De Meerpaal verwacht dat zij waar mogelijk en waar nodig in
samenwerking met andere organisaties zorgen voor voldoende activiteiten en voorzieningen
voor jongeren. Ook wordt van de jongerenwerkers en de straathoekwerkers verwacht dat zij
contact hebben met de jongeren om zodoende trends en ontwikkelingen tijdig te kunnen
signaleren. De afgelopen periode heeft De Meerpaal een belangrijke rol gespeeld bij de
realisatie van het Johan Cruijff Court, het JOP in Biddinghuizen, het chillpoint in DrontenWest en het verhelpen van overlast door jongeren in Swifterbant.
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In Dronten werken alle betrokken partijen op het gebied van jeugd en veiligheid samen in
het Jeugd Interventieteam (JIT). Vaste leden van het JIT zijn: de gemeente, De Meerpaal,
politie en GGD. Daarnaast schuiven regelmatig agendaleden aan, zoals leerplicht, het
onderwijs of Tactus. Mede door het JIT zijn de lijntjes kort en weet men elkaar in
crisissituaties snel te vinden. Naast het JIT wordt er in breder verband structureel
samengewerkt in CJG-verband (Centrum voor Jeugd en Gezin). Hierbij moet worden gedacht
aan het verstrekken van informatie, het aanbieden van trainingen en het organiseren van
themabijeenkomsten (bijvoorbeeld rondom het thema pesten).
Zoals gezegd is het beleid gericht op preventie, maar niet in alle gevallen kan overlast
worden voorkomen. In die situaties wordt streng en consequent gehandhaafd. In sommige
situaties worden daderagenten aangewezen die overlast gevende jongeren nauwlettend in
de gaten houden en hen regelmatig bezoeken.
De ambitie voor de komende jaren is om de bestaande korte lijnen verder uit te breiden
naar andere netwerkpartners, zodat signalen snel worden opgevangen en geduid en een
adequate aanpak is gewaarborgd.
Uitgangspunt is preventie waar mogelijk en repressie waar nodig.

8.3 Doelen



Het handhaven van het huidige aantal (0) door de politie geshortliste groepen (op
basis van de Beke methode) dat overlast veroorzaakt
Het voorkomen dat jongeren afglijden naar de criminaliteit
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9.

Georganiseerde ondermijnende
criminaliteit

9.1 Algemeen
De georganiseerde misdaad is een abstract verschijnsel. Geharde criminelen weten goed
onder de radar te blijven, zodat we zo min mogelijk merken dat zij er zijn. Helaas zijn zij er
wel degelijk en met hun criminele en ondermijnende activiteiten ontwrichten ze onze
samenleving op een sluipende manier. Onze rechtstaat met de daarbij behorende structuren
worden aangetast als de onderwereld zich met de bovenwereld vermengt. Criminele
samenwerkingsverbanden spelen een rol in lokale delicten als diefstal, woninginbraak,
voertuigcriminaliteit, berovingen en ram- en plofkraken. Enkele zijn doorgegroeid in de
georganiseerde criminaliteit (synthetische drugs (grondstoffen), hennepteelt, cocaïne,
wapens). Op lokaal niveau uit zich dat in geweld, intimidatie, het zich onaantastbaar wanen
van personen en machtsmisbruik. Veelal worden de (grond)rechten van mensen aangetast.
Denk hierbij aan gedwongen prostitutie, mensenhandel, witwaspraktijken en
arbeidsuitbuiting. Door onder andere in te zetten op het voorkomen van misbruik van
(gemeentelijke) vergunningen, regelingen
en subsidies wil de gemeente Dronten
voorkomen dat criminelen voet aan de grond krijgen en er verwevenheid tussen de bovenen onderwereld ontstaat.

9.2 Huidige situatie & ambitie
Een effectieve aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vraagt van de
overheid eenheid, snelheid en slagkracht. De regio Midden-Nederland heeft de afgelopen
periode stevige stappen gezet naar een effectieve integrale aanpak. De mogelijkheden van
partners binnen het RIEC-samenwerkingsverband (gemeenten, Openbaar Ministerie, politie,
Belastingdienst, zie verder paragraaf 9.8) worden beter benut, processen en structuren
worden beter benut en de betrokkenheid van alle genoemde partners is hoog. De gemeente
Dronten hecht veel waarde aan de integrale aanpak van deze vorm van criminaliteit. Ook
binnen de gemeente Dronten zijn door deze werkwijze mooie resultaten geboekt. Zo is de
vestiging van een mogelijke Outlaw Motorcycle Gang voorkomen en hebben diverse
integrale handhavingacties tot resultaten geleid. Momenteel participeert de gemeente
Dronten samen met diverse partners in de integrale aanpak van een grote casus van een
aantal personen dat mogelijk diverse criminele en ondermijnende activiteiten ontplooit.
Alleen al het hebben van Bibob beleid is voor sommige partijen een reden om na één
telefoongesprek niets meer van zich te laten horen. Hoewel slecht te meten, lijkt het
ingezette beleid ook preventief zijn uitwerking niet te missen. Belangrijk dus om niet alleen
op de ingezette weg door te gaan, maar deze ook versterken.
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Hennep
Sinds 2012 werken in Flevoland verschillende partijen samen aan de aanpak van hennepteelt
(alle Flevolandse gemeenten, de politie, het Openbaar Ministerie, woningcorporaties,
particuliere woningverhuurders, uitkeringsinstantie UWV, de Belastingdienst en de
beheerders van het elektriciteitsnet). Deze samenwerking heeft er de afgelopen 3 jaar voor
gezorgd dat er ruim 650 kwekerijen zijn geruimd en er 299 verdachten zijn gedagvaard. Er is
voor meer dan €2.500.000,- aan uitkeringen, belastingtoeslagen en opbrengsten
teruggevorderd en voor ruim €1.700.000,- aan energiediefstal in rekening gebracht. De
partijen hebben 167 huurovereenkomsten ontbonden, 92 panden gesloten en er is voor
meer dan €5.000.000,- aan dwangsommen opgelegd. Binnen de gemeente Dronten zijn in
2015 in totaal 44 meldingen (20 bedrijfspanden/winkels en 22 woningen, waarvan 16
positief en 4 nog in onderzoek) binnengekomen. In 2014 waren dit er 69 (21
bedrijfspanden/winkels en 48 woningen, waarvan 14 positief en 4 nog in onderzoek) en in
2013 in totaal 49 (16 bedrijfspanden/winkels en 33 woningen waarvan 12 positief). Het
betreft helaas het topje van de ijsberg, maar gelukkig zien we steeds meer dat burgers
hennepgerelateerde meldingen doen. Het is belangrijk dat mensen beseffen dat
hennepkwekerijen veelal gepaard gaan met brandgevaarlijke situaties en criminele
activiteiten.
Gezien de bereikte resultaten gaan alle partners de komende periode onverminderd door
met de integrale aanpak van hennepteelt. Er ligt een gezamenlijke rol voor de partners om
informatie en voorlichting te geven over de gevolgen en gevaren van de hennepteelt.
Overig
Ook op het gebied van andere vormen van zware criminaliteit zoals de handel in harddrugs,
wapens, mensen en het witwassen van geld wordt in toenemende mate integraal
samengewerkt. Het bundelen van krachten is de enige manier om tegen deze
doorgewinterde organisaties te kunnen optreden.

9.3 Doelen




Weren van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in de gemeente;
Spilfiguren en schijnbaar onaantastbaren (persoonsgericht) aanpakken;
Voorkomen dat deze misdaadorganisaties misbruik kunnen maken van gemeentelijke
voorzieningen zoals vergunningen en subsidies.

9.4 Bibob
De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur moet voorkomen
dat de overheid c.q. bestuursorganen onbedoeld criminele activiteiten faciliteert / faciliteren
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door vergunningen of subsidies te verlenen en aanbestedingen te gunnen. Dit betekent dat
bestuursorganen zoals de gemeente bij de beoordeling van een te verlenen vergunning,
subsidie of een te gunnen aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde /
onderaannemer kunnen onderzoeken. De Wet BIBOB is van toepassing op een aantal
geselecteerde branches en beleidsterreinen. Door de complexiteit van de onderzoeken en
het gebruik van facilitators en stromannen waarbij Bibob procedures worden omzeild, blijft
het lastig om deze netwerken op een adequate wijze aan te pakken.
Voor de gemeente Dronten is het daarom belangrijk het bestaande Bibob beleid te
evalueren en te onderzoeken of het haalbaar is deze wet uit te breiden naar meerdere
branches dan alleen de horeca. Te denken valt aan onroerend goed. Onroerend goed blijkt
namelijk een interessante branche om crimineel (“zwart”) geld om te zetten naar “wit”
vermogen, het zogenaamde witwassen. Gezien de al eerder genoemde complexiteit is het
belangrijk dat voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt om tegenwicht te bieden aan
dergelijke ongewenste samenwerkingsverbanden.

9.5 Wet Damocles
De burgemeester kan op basis van Artikel 13b van de Opiumwet (ook wel Wet Damocles
genoemd) drugspanden sluiten. Bijzonder aan deze bepaling is dat niet hoeft te worden
aangetoond dat de openbare orde in het geding is. Alleen al de aanwezigheid van drugs
boven de normen voor eigen gebruik in de woningen of andere toegankelijke en niet
toegankelijke lokalen vormt voldoende rechtvaardiging om de woning of het lokaal te sluiten.
Het gaat hier om een sluiting voor bepaalde tijd, waarbij de burgemeester betrokkene eerst
moet waarschuwen en op de hoogte moet stellen van de geconstateerde overlast, alvorens
hij kan besluiten tot sluiting. Belangrijk hiervoor is wel dat de gemeente het zogeheten
Damocles beleid heeft ingevoerd. De gemeente Dronten werkt nauw samen met de
gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk om gezamenlijk Damoclesbeleid op te stellen,
zodat het zogenaamde waterbedeffect wordt voorkomen. Het waterbedeffect treedt op als
een gemeente streng beleid voert en criminelen besluiten hun heil in een andere mindere
strenge gemeente te zoeken.

9.6 Digitaal Opkopers Register (DOR)
Iedereen die gestolen goederen koopt waarvan men het vermoeden heeft dat deze zijn
gestolen, maakt zich schuldig aan heling. Heling is strafbaar. Er staan zelfs
gevangenisstraffen op.
De gemeente, politie en Openbaar Ministerie zetten zich gezamenlijk in om heling te
voorkomen. Het aanpakken van heling helpt om woninginbraken, straatroven, overvallen en
diefstallen te voorkomen. Invoering van het Digitaal Opkopers Register (DOR) is hierbij een
belangrijk middel.
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Bij invoering van DOR is elke beroepsmatige opkoper van tweedehands goederen binnen de
gemeente Dronten verplicht om alle opgekochte spullen te registeren (merk, type,
serienummer etc.). De gemeente waarmerkt dit register door er een gemeentestempel of
een (digitale) handtekening op te zetten. De politie en buitengewoon opsporingsambtenaren
(boa´s) controleren of de opkopers zich aan de registratieplicht houden. Wie zich hier niet
aan houdt, riskeert een boete en bij herhaaldelijke overtreding zelfs een gevangenisstraf.
Bij gestolen goederen ontvangt de politie automatisch een seintje. Hierdoor wordt het een
stuk eenvoudiger om dieven op te sporen en te laten vervolgen door het OM. Op
Stopheling.nl kan iedereen controleren of een tweedehands product afkomstig is uit diefstal.
De gemeente Dronten streeft ernaar het DOR in 2016 operationeel te hebben.

9.7 Mensenhandel
Mensenhandel is een ernstig misdrijf met grote gevolgen voor het slachtoffer.
Mensenhandel maakt gebruik van dwang met het doel (veelal) seksuele of
(arbeids)uitbuiting van het slachtoffer. De bestrijding van mensenhandel is een prioriteit van
het kabinet. Slachtoffers krijgen hulp en opvang. Een integrale aanpak, ook lokaal is hierbij
cruciaal. Slachtoffers van mensenhandel zijn vaak te bang om aangifte te doen. Intimidatie is
veelal aan de orde van de dag. De gemeente moet dus alert zijn op mogelijke signalen van
mensenhandel. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor de opvang en zorg voor
slachtoffers van mensenhandel binnen de eigen gemeente. Dit gebeurt op grond van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO 2015) en de Jeugdwet.

9.8 Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
De georganiseerde criminaliteit maakt vrijwel altijd gebruik van lokale infrastructuren en
faciliteiten. Dat geldt op dit moment in het bijzonder voor hennepteelt, vastgoedcriminaliteit
en mensenhandel. Er zijn immers huisvesting, personeel en diensten nodig om de criminele
activiteiten uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn dergelijke criminelen altijd op zoek naar
manieren om crimineel vermogen wit te wassen, bijvoorbeeld door te investeren in
vastgoed.
De politie en het Openbaar Ministerie zijn verantwoordelijk voor het opsporen en vervolgen
van criminelen. De gemeente heeft de regie over een integrale bestuurlijke aanpak als
versterking op de strafrechtelijke aanpak. Hiervoor werkt de gemeente nauw samen met het
RIEC, politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst, FIOD en eventuele andere overheden.
Op deze wijze worden zoveel mogelijk barrières opgeworpen met als doel vermenging van
de boven met de onderwereld te voorkomen.
Het RIEC is een informatieknooppunt tussen provincies, gemeenten, het openbaar ministerie,
politie, belastingdienst, FIOD/ECD, SIOD en eventuele andere overheden. Hierdoor kan een
integrale (casusgerichte) aanpak worden bereikt en zijn de onderlinge lijnen kort, zodat
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daadkrachtiger kan worden opgetreden. Het doel van het RIEC is om de samenwerking
tussen strafrechtelijke en bestuurlijke partijen te versterken en te ondersteunen. Door de
uitwisseling van informatie komen criminele zaken naar voren die anders niet aan het licht
zouden komen en de kans op ontwrichting van de samenwerking vergroten.
De gemeente Dronten is aangesloten bij het RIEC Midden-Nederland met als doel een
effectieve bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Dit vraagt om een geïntegreerde
aanpak op regionaal niveau, waarbij de strafrechtelijke opsporing en vervolging aansluiten
op preventieve en bestuurlijke handhavende maatregelen. De regionale samenwerking krijgt
vorm in het RIEC.
Het doel van het RIEC is:
 Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd
 Voorkomen dat vermenging ontstaat tussen onder- en bovenwereld
 Doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met behulp van op
criminele wijze vergaard vermogen.
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10. Radicalisering, extremisme en
polarisatie
10.1 Algemeen
De huidige aanslagen door IS maken duidelijk dat het belangrijk is bewust te zijn van risico´s
die radicaliserende personen met zich meebrengen en de mogelijke polarisatie die hierdoor
ontstaat. Een integrale aanpak (van preventie tot repressie en nazorg) biedt de grootste kans
op een succesvolle aanpak die gericht is op het insluiten van personen en het weerbaarder
maken van individuen en de gemeenschap tegen extremistische invloeden van buitenaf.
Hoewel op dit moment de meeste dreiging uitgaat van IS beperkt onze aanpak zich uiteraard
niet tot islamitisch extremisme. Tot onze aanpak behoren alle vormen van extremisme zoals
rechts extremisme en dierenrechten extremisme.

10.2 Huidige situatie & ambitie
In maart 2013 heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het
algemene dreiging niveau voor ons land verhoogd van ´beperkt` naar ´substantieel`.
Redenen hiervoor zijn o.a. de substantiële toename van het aantal uitreizigers vanuit ons
land naar Syrië en naar verschillende landen in Afrika, signalen die duiden op toegenomen
islamitische radicalisering van kleine groepen jongeren in ons land en islamitische
radicalisering en bereidheid tot het gebruiken van geweld onder terugkeerders.
Onderdeel van de nationale aanpak van radicalisering is de lokale aanpak die vooral gericht
is op het voorkomen van radicalisering en uitreizen en op de-radicalisering van inwoners van
de gemeente. Dit beperkt zich overigens niet alleen tot islamitisch extremisme. Alle vormen
van extremisme vallen hieronder.
Gemeenten spelen een belangrijke rol in het voorkomen van sociale spanningen en
radicalisering. Juist op lokaal niveau is er kennis van de sociale omgeving rondom de
betreffende persoon, zijn veranderingen zichtbaar bij jongeren en volwassen en kunnen
lokale partners gezamenlijk hun krachten bundelen.
Deze lokale aanpak is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van het college van
Burgemeester en Wethouders, OM en politie. Echter, deze verantwoordelijkheid houdt
natuurlijk niet op bij eerder genoemde partijen. Iedereen (van de Raad voor de
Kinderbescherming, Reclassering, scholen, moskeeën tot de burger) heeft hierin een
belangrijke taak. Elkaar helpen en niemand uitsluiten is cruciaal om extremisme te
voorkomen. Aandacht voor elkaar hebben is en blijft van wezenlijk belang om niet ten prooi
te vallen aan personen met extremistische ideeën. We zullen helaas niet in staat zijn alles te
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voorkomen, maar met elkaar moeten we toch een heel eind kunnen komen. Niemand
radicaliseert zomaar. Het is een proces dat we gezamenlijk moeten doorbreken. Insluiten in
plaats van uitsluiten staat hierbij voorop.
De gemeente Dronten zet zich de komende jaren in om radicalisering en extremisme in
welke vorm dan ook in kaart te brengen en hiervoor een sluitende aanpak te ontwikkelen en
in gezamenlijkheid uit te voeren.

10.3 Doelen




Het voorkomen van verstoring van openbare orde en maatschappelijke onrust
Het vroegtijdig opvangen en duiden van signalen van (mogelijke) radicalisering
Het verhogen van de kennis rondom het proces van radicalisme
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11. Belangrijke ontwikkeling
Dronter Koers
Sinds 1 januari 2015 zijn de jeugdzorg, zorg voor ouderen en mensen met chronisch
psychische of psychosociale problemen en de ondersteuning van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt gedecentraliseerd naar de gemeente. Dit betekent dat de gemeente
hiervoor verantwoordelijk is geworden.
Inwoners met een ondersteuningsvraag kunnen hun vraag stellen daar waar dat het meest
logisch voor hen is. Dat kan zijn bij de huisarts, de gemeente, het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG), de school, enz. Het maakt niet uit waar de vraag binnenkomt, de werkwijze is
hetzelfde. Dit noemen we de “Dronter Koers”.
De Dronter Koers wordt vorm gegeven door de inrichting van zogenaamde wijknetwerken.
Er bestaan vijf wijknetwerken (Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten Midden, Dronten West
en Dronten Zuid). Elk wijknetwerk bestaat uit verschillende professionals (zoals de wijkagent,
Vitree, Jeugdgezondheidszorg, Kwintes en MDF) die hulp en ondersteuning bieden,
aangevuld met maatschappelijke organisaties die ook een belangrijke rol vervullen in een
wijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen, kerken en
moskeeën. De kern van ieder wijknetwerk wordt gevormd door de zogenaamde “gidsen”.
Gidsen zijn professionals die bevoegd zijn om hulp in te zetten die niet voor iedereen vrij
toegankelijk is.

De werelden van het sociaal domein en openbare orde en veiligheid kunnen niet los van
elkaar worden gezien. Er komen regelmatig vragen en signalen binnen die betrekking
hebben op veiligheid en openbare orde. Deze vragen en signalen worden door de gidsen
opgepakt. Een belangrijk middel hierbij zijn de ronde tafelgesprekken, waarbij zo vroeg
mogelijk samen met de inwoners naar een oplossing wordt gezocht om escalatie van het
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probleem te voorkomen. De Dronter Koers kenmerkt zich door de integrale aanpak en is
vooral gericht op preventie. Helaas lukt het niet altijd om een probleem te voorkomen en zal
op een andere manier een oplossing moeten worden gevonden. Het Interventieteam van de
gemeente neemt de behandeling dan over. Voor een goede borging tussen het sociaal
domein en openbare orde en veiligheid sluit het Interventieteam elke twee weken aan bij
het Integraal Veiligheidsoverleg met de burgemeester. Bij zeer complexe zaken waarbij ook
strafbare feiten een rol spelen kan een beroep op het Veiligheidshuis (zie pagina 32) worden
gedaan. Zo proberen we een sluitend netwerk te bieden.

Regionaal Kompas Flevoland
In Flevoland hebben de gemeenten de transities in het sociale domein aangegrepen om de
ondersteuning van kwetsbare groepen in de samenleving anders en beter in te richten en
hun participatie te vergroten. Zij willen de versnippering in de ondersteuning tegengaan en
de eigen mogelijkheden van mensen om zelf een oplossing voor hun problemen te vinden
versterken. Daarbij willen zij uitgaan van de mogelijkheden en talenten van mensen en hun
vermogen om zich samen voor de samenleving in te zetten. Voorheen was enkel het
Stedelijk Kompas het beleidskader voor kwetsbare doelgroepen zoals dak- en thuislozen en
OGGZ (Openbare geestelijke gezondheidszorg) en hadden we aanpalend de regiovisies
Huiselijk geweld en Verslavingsbeleid. De transities in het sociale domein vanaf 2015 en de
toevoeging van het Beschermd Wonen hebben geleid tot de keuze om regionaal een
integraal beleidsplan op te stellen: het Regionaal Kompas Flevoland. Dit document bevat de
hoofdlijnen van de nieuwe regionale zorgstructuur inclusief beleidsplannen
maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg, verslavingsbeleid, huiselijk
geweld/kindermishandeling/vrouwenopvang en beschermd wonen.
Voor alle beleidsvelden (ook verslavingszorg, huiselijk geweld en beschermd wonen) geldt
dat de regio maximaal wil inzetten op preventie. Ook de nazorg zal een vorm van preventie
zijn om zo te voorkomen dat mensen terugvallen. De hulpverlening richt zich op de
hoofddoelen “geen mensen tussen wal en schip”, eigen kracht en participatie en een
sluitende aanpak waar er raakvlakken zijn met andere beleidsterreinen.
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12. Uitgelicht
Naast de vastgestelde prioriteiten zijn er andere veiligheidsthema´s die onze blijvende
aandacht verdienen.

12.1 KVO Suydersee
Winkelcentrum Suydersee heeft op 2 november 2015 de derde ster ontvangen
in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen. In totaal kunnen vijf sterren
worden behaald als integraal wordt samengewerkt aan het veilig houden van de
omgeving van het winkelcentrum. Het doel is hierbij te komen tot vermindering
van winkeldiefstallen, een veiliger omgeving voor ondernemers, personeel en
klanten, samenwerking tussen diverse winkeliers en een kortere lijn richting gemeente,
politie en brandweer. Deze korte lijnen zorgen ervoor dat snel kan worden geschakeld bij
knelpunten. Daarnaast worden trends besproken, zodat pro actief kan worden opgetreden.
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12.2 KVO overig
De gemeente Dronten ziet graag dat het succes van het KVO Suydersee wordt uitgebreid
naar andere gebieden. Zo wordt onderzocht of de winkelcentra in Biddinghuizen en
Swifterbant in een gezamenlijk KVO kunnen worden ondergebracht. Daarnaast is aandacht
voor het oprichten van een KVO voor het agrarisch gebied c.q. buitengebied. Criminelen
hebben ontdekt dat ook het plattenland een inkomstenbron kan zijn. Machines, dieselolie en
zelfs bestrijdingsmiddelen kunnen rekenen op criminele aandacht. Het plattenland is een
gewilde plek om hennepkwekerijen en XTC laboratoria te huisvesten. Voor de gemeente
Dronten een reden om pro actief in te zetten op de bestrijding van deze uitwassen. Naast de
in hoofdstuk 9 (Georganiseerde ondermijnende criminaliteit) genoemde maatregelen is de
het oprichten van een KVO in het buitengebied een goede gelegenheid om de
bewustwording over dit thema te vergroten en in gezamenlijkheid maatregelen te treffen
om het criminelen zo moeilijk mogelijk te maken.

12.3 Stationsomgeving
Sinds de Hanzelijn op 9 december 2012 in gebruik is genomen is veel aandacht besteed aan
veiligheid op en rond het spoor. De verwachting was dat met de komst van een treinstation
het risico op ongewenste neveneffecten zou toenemen. Er is tijdens de aanleg van het
station zelfs rekening gehouden met voorzieningen om bij noodzaak (en na toestemming
van de gemeenteraad) cameratoezicht te plaatsen. De ervaring leert dat het bijzonder goed
gaat met de omgeving op en rond het spoor. Er is nauwelijks last van vervuiling en overlast.
Begin maart 2016 zal de stallingcapaciteit voor fietsen met 400 extra plaatsen gereed
moeten zijn. Hiermee moet een einde komen aan de overlast door verkeerd gestalde fietsen
en kan worden gestart met een voorlichting / handhavingtraject. Niet alleen verkeerd
gestalde fietsen, maar ook weesfietsen en wrakken leiden tot verloedering en irritatie. Een
integrale werkgroep van medewerkers van gemeente, politie, brandweer, NS en Connexxion
houdt de situatie op en rond het station nauwlettend in de gaten en loopt elk jaar een
gezamenlijke schouw.
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12.4 Verkeersveiligheid
De aard van de meldingen laat zien dat het gedrag van verkeersdeelnemers de grootste
ergernis is. Denk hierbij aan te hard rijden en het aan de verkeerde kant van de weg fietsen.
Het gaat veel minder om de inrichting van de weg. Uiteraard is een goede inrichting
belangrijk, maar kennis van regels en het toepassen hiervan in het verkeer zijn bijna nog
belangrijker. Alleen zo creëren we veiligheid in het verkeer.
Voor de gemeente Dronten blijft het een constant punt van zorg en aandacht dat binnen
woonwijken en rondom scholen te hard wordt gereden. Immers, kinderen behoren tot de
meest kwetsbare verkeersdeelnemers en verdienen extra bescherming. Maar dit geldt
uiteraard ook voor het foutief parkeren met als gevolg dat de doorgang voor hulpdiensten
wordt geblokkeerd. Uiteindelijk draait het allemaal om beleving, bewustwording, kennis van
regels en het (foute) gedrag van verkeersdeelnemers. De veroorzakers zijn vaak de
wijkbewoners en ouders zelf. Afhankelijk van de ernst wordt de maatregel in nauw overleg
met de omgeving bepaald, waarbij ook aandacht uitgaat naar handhaving, educatie en
voorlichting. Zo worden verkeerslessen gegeven op scholen en wordt in samenwerking met
de scholen en de politie een gezamenlijk project opgezet om ouders aan te spreken op hun
verkeersgedrag.
Sinds 2015 wordt ingezet op het vergroten van de bewustwording door de bestuurder met
de gereden snelheid te confronteren via een zogenaamde “snelheidsdisplay” (deze toont de
gereden snelheid) of door het geven van voorlichting/educatie aan bewuste doelgroepen
(gesprek op middelbare scholen met jongeren over groepsgedrag, gebruik smartphones in
het verkeer). De gemeente werkt hiervoor met TeamAlert, een organisatie voor en door
jongeren. In 2015 is het project StudioFlits! Uitgevoerd. In dit project maken jongeren een
eigen fotostrip waarin ze zelf de hoofdrol spelen, zodat ze gaan nadenken over goed en
slecht gedrag in het verkeer.
Gelet op de vergrijzing raken in verhouding steeds meer oudere verkeersdeelnemers
betrokken bij ongevallen. De wens is dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen en
daarmee ook zelf actief blijven deelnemen aan het verkeer. De praktijk leert dat er aandacht
moet zijn voor voorlichting en educatie voor deze specifieke doelgroep over verkeersregels,
maar ook het veilig omgaan met bijvoorbeeld een elektrische fiets of scootmobiel.
Voor het waarborgen van de verkeersveiligheid tijdens evenementen wordt gebruik gemaakt
van verkeerscirculatieplannen die in samenwerking met de politie worden opgesteld.
Verschillende partijen (afhankelijk van de doelgroep) zijn vaak bij evenementen aanwezig
met een voorlichtingsstand (bijv. tijdens de Meerpaaldagen of Walibi) over drugs en alcohol
in het verkeer.
Basisscholen worden gestimuleerd het Verkeersveiligheidlabel (VVL) te behalen. Dit is een
soort keurmerk voor scholen die structureel aandacht hebben voor verkeer in de lessen en
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verkeersweken organiseren. Als tegenprestatie voor het behalen van dit label wordt de
schoolomgeving, indien nodig, door het treffen van fysieke maatregelen nog veiliger
ingericht.
In het in 2016 te actualiseren Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP) wordt
overwogen om op te nemen dat alleen nog scholen ondersteund worden die in bezit zijn van
het Verkeersveiligheidlabel. De afgelopen jaren hebben namelijk aangetoond dat de huidige
aanpak onvoldoende werkt, te vrijblijvend is en verkeer onvoldoende aandacht krijgt. Met
het aanpassen van de omgeving zijn we er niet. Dat is pas een begin. Het succes van een
veilige omgeving valt en staat met het gedrag van de gebruikers zelf zoals ouders,
leerkrachten en natuurlijk de kinderen zelf.

12.5 Rampen en Crises
Veiligheidsregio
De Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in
Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland).
Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners. Veiligheidsregio
Flevoland is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten.
Samen met de regio Gooi en Vechtstreek heeft Flevoland een Crisisplan opgesteld. In dit
Regionale Crisisplan staat beschreven wie wat doet als er zich een ramp of een crisis
voordoet in de regio en hoe dat georganiseerd wordt. Het doel van het plan is dat voor alle
partijen, zoals brandweer, gemeente, politie en medische hulpdiensten, duidelijk is welke
taken en verantwoordelijkheden zij hebben tijdens de bestrijding van een ramp of crisis.
Regionaal risicoprofiel Flevoland
In 2014 is het regionaal risicoprofiel Flevoland vastgesteld. Op grond van de Wet op de
Veiligheidsregio moet het risicoprofiel elke vier jaar worden opgesteld. Het regionaal
risicoprofiel Flevoland vormt een algemene beoordeling van de risico’s in de regio. Het
risicoprofiel geeft antwoord op de vragen: wat kan er gebeuren en hoe waarschijnlijk is dit.
Het Veiligheidsbestuur heeft er voor gekozen om aandacht te besteden aan risico’s die nog
redelijk te beïnvloeden zijn. Hieruit is naar voren gekomen dat de volgende crisistypen
verder worden uitgewerkt.
-

Extreme weersomstandigheden
Verstoring drinkwater
Uitval elektra
Verstoring ICT en communicatie
Waterincidenten met passagiersvervoer en;
Waterincidenten met gevaarlijke stoffen.
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Expertisegroepen met vertegenwoordigers van de verschillende veiligheidspartners (o.a. de
gemeente) zullen hiermee aan de gang gaan.
Crisistypen zoals overstroming, ziektegolf en kernincidenten zijn opgenomen in de Nationale
Risicobeoordeling en worden landelijk uitgewerkt. De Veiligheidsregio zal hier een actieve
bijdrage aan leveren.
In het regionaal risicoprofiel is verder een totaaloverzicht gegeven van de crisistypen met
daarbij een korte beschrijving van de risico’s en bijbehorende scenario’s in de praktijk. Uit dit
overzicht wordt duidelijk dat de Hanzelijn en vliegveld Lelystad wel in het risicoprofiel zijn
meegenomen/ beoordeeld, maar dat de risico’s hiervan niet eenvoudig zijn te beïnvloeden.
Evenementen
Dronten is een gemeente met jaarlijks een aantal grote evenementen binnen de
gemeentegrenzen. Defqon, Meerpaaldagen, Lowlands en de Opwekking zijn een aantal van
deze grote evenementen (zie hiervoor ook hoofdstuk 5, blz 25). In het kader van
crisisbeheersing worden oefeningen georganiseerd ter voorbereiding op het evenement.
Tijdens het evenement is de gemeente aanwezig met een Officier van Dienst bevolkingszorg.
Middels deze persoon wordt de burgemeester regelmatig op de hoogte gehouden. De
Officier van Dienst geeft bij een calamiteit leiding aan de gemeentelijke crisisprocessen en
stemt deze zaken af met de andere Officieren van Dienst (van politie, brandweer en GHOR).
Voor de vier grote evenementen wordt jaarlijks een tijdelijke piketregeling evenementen
opgesteld. Dronten wil zich in de toekomst meer gaan profileren als evenementengemeente.
Dit betekent dat als het aantal evenementen en het bezoekersvolume toenemen ook de
gemeentelijke crisisorganisatie in z’n totaliteit moet meegroeien qua capaciteit. Met het
huidige aantal functionarissen is het maximum bereikt. Onderzocht wordt hoe hier in de
toekomst verder mee om te gaan.
Sociale calamiteiten
Een sociale calamiteit wordt omschreven als “een (on)verwachte ingrijpende gebeurtenis die
een maatschappelijke onrust/ ontwrichting tot gevolg heeft of kan hebben en gerelateerd is
of wordt aan een kwetsbare doelgroep”.
In het najaar van 2015 heeft het college van Dronten het Sociaal Calamiteiten Protocol
vastgesteld. Het Protocol gaat ervan uit dat bij dreigende sociale calamiteiten de gemeente
de procesregie in het sociale domein voert en dat bij een feitelijke sociale calamiteit de
hulpverleningsdiensten zoals politie de leiding hebben. In de gemeente Dronten werken we
voor sociale calamiteiten met een Interventieteam en hard zorgpiket, zodat we altijd (24/7)
bereikbaar zijn.
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Ontwikkelingen
Dreiging van terroristische aanslagen en feitelijke aanslagen stellen Veiligheidsregio’s en
overheden voor nieuwe omstandigheden. Terrorisme is opgenomen in het risicoprofiel van
de Veiligheidsregio. Naast adequate hulpverlening aan burgers zal de Veiligheidsregio zich
moeten voorbereiden op een slagvaardige crisisorganisatie in geval van een terroristische
aanslag. Door het organiseren van o.a. informatiebijeenkomsten wordt het personeel van de
crisisorganisatie zo goed mogelijk voorbereid.
Dagelijks komen vele honderden asielzoekers Nederland binnen. Deze mensen moeten
tijdelijk elders worden opgevangen, omdat de AZC’ s in Nederland overvol zitten. Dronten
heeft aangegeven de extra mogelijkheden van opvang te onderzoeken, maar dat
crisisopvang geen optie is. De rol van de Veiligheidsregio is met name ondersteunend in de
informatievoorziening (o.a. vraagbaak voor gemeenten). Het AZC in Dronten is een
permanente locatie.

51

13. Financiën
Kosten

2016

2017

2018

2019

Burgernet
Waaks!
Woninginbraken
Evenementen
RVS/RIEC*
Keurmerk Veilig
Ondernemen
Jeugd Interventie
Team
Veiligheidsmonitor
Veiligheidshuis
Georganiseerde
Criminaliteit
Radicalisering
Onvoorzien

€6.000**
€2.500
€5.000**
€2.500
€7.500
€2.500

€6.000**
€1.500
€5.000**
€2.500
€7.500
€2.500

€5.000
€1.500
€3.500
€2.500
€7.500
€2.500

€5.000
€1.500
€3.500
€2.500
€7.500
€2.500

€5.000

€5.000

€5.000

€5.000

€10.000
€50.000**

€10.000
€50.000**

€10.000
€10.000
€50.000**

€10.000
€10.000

€19.000**
€10.000

€19.000**
€10.000

€15.000
€10.000

€15.000
€10.000

De kosten voor het Veiligheidshuis hebben betrekking op nieuw beleid i.v.m. de TopX aanpak per 1-1-2016
*De operationele kosten van Burgernet zitten in een verzamelnota van RVS en RIEC
**De geraamde kosten zijn in de kadernota 2016 opgenomen
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Bijlage 1
Doorkijk maatregelen 2016-2019
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Woninginbraken
Preventie

Wat?
Verhogen aantal deelnemers
Burgernet
Idem voor Waaks!
Toename PKVW
gecertificeerde woningen

Verhogen zelfredzaamheid en
burgerparticipatie

Hoe?
-

Integrale aanpak

Toezicht en
Handhaving

Verhogen bewustwording

-

Frequentie monitoring
inbraken

-

Aanpak heling
Voorkomen recidive

-

Vergroten pakkans

-

Verbalisering / straffen

-

Pakkende acties tijdens zomer en winter
Jaarlijks organiseren van informatie avonden en specifieke
doelgroep benadering
Continuering gratis advies gemeentelijke bouwplanadviseurs
Flyers Burgernet, Waaks! en PKVW in inbraken map politie
Tweejaarlijks artikel in bewonersblad Vizier
Toepassing PKVW bij renovatie en sociale huurwoningen
Faciliteren buurtpreventieteams en overige burgerinitiatieven
gericht op vermindering van woninginbraken
Aandacht via de dorpsmedia
Opstellen beleidsplan burgerparticipatie
Opstellen beleidsplan wijk- en buurtbeheer (“Een nieuwe
samenleving, doet u mee?”)
Via de gemeentepagina “Oogje in het zeil”, met een
intensivering tijdens de zgn. donkere dagen en de
vakantieperiodes
Vierjaarlijks overleg met politie en OFW
Informatie uitwisseling en afstemming van activiteiten en
maatregelen
Invoering van het digitaal Opkopers Register (DOR)
Nazorg ex-gedetineerden (op de gebieden identiteit (ID),
huisvesting, werk en inkomen, zorg en schulden)
Onderzoeken inzet Mobeye en andere (nieuwe) manieren
Bij overtredingen van wettelijke bepalingen: straffen
(heterdaad aanpak)
Verhogen pakkans
Persoonsgerichte aanpak (casusoverleg veelplegers)

54

Wie?
-

Gemeente

-

Gemeente
Gemeente
Gemeente, Politie
OFW
OFW
Gemeente

-

Dorpsbelangen
Gemeente
Gemeente

-

Gemeente

-

Gemeente, Politie, OFW
Gemeente, Politie, OFW

-

Gemeente, Politie, Bureau RVS
GGD, Gemeente

-

Gemeente, Politie, OM,
Bureau RVS
Politie, OM

-

Politie
Veiligheidshuis

Evenementen
Preventie

Wat?
Vormgeven regiefunctie

Integrale aanpak

Samenwerking in Regionale
Expertisegroep

-

Snelle aanpak in crisissituatie

-

Advisering op maat
Toezicht / Verbalisering /
straffen

-

Toezicht en
Handhaving

Hoe?
-

Inzet van projectleider evenementen
Opstellen visiedocument (grootschalige) evenementen
Actualiseren evenementenbeleid
Opstellen projectplanning (inclusief gebruikmaking van
jaarplanning, risico analyses, protocollen en draaiboeken
Regionaal overleg
Informatie uitwisseling en afstemming van activiteiten en
maatregelen
Bij (dreigende) escalatie weten partijen elkaar snel te vinden
(korte lijnen): snelle en daadkrachtige aanpak van de
problematiek (regie gemeente)
Opstellen adviezen
Toezicht houden op de naleving van de
vergunningsvoorschriften vooraf en tijdens evenementen
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Wie?
-

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

-

Gemeente, Politie, Brandweer,
GHOR

-

Gemeente, Politie, Brandweer,
GHOR, Walibi,
Evenementenorganisaties.
Politie, Brandweer, GHOR
Gemeente, Politie, Brandweer

-

Alcohol en drugs

Wat?

Alcohol & Uitgaan

Naleving horeca-convenant

-

Horeca-overleg
(burgemeester/voorzitter)

-

Voorlichting jongeren /
verhogen bewustzijn

-

Alcohol/drugs &
jongeren

Hoe?

Hulpverlening aan jongeren

-

Integrale aanpak

Verbalisering / straffen /
Informatie-uitwisseling

Afspraken maken over: deurbeleid, ontzeggingen,
verantwoord alcohol en drugsgebruik en veiligheidsaspecten.
Twee keer per jaar overleg over: naleving horeca-convenant,
evenementenplanning en actuele ontwikkelingen m.b.t. het
uitgangsleven.
Op Tijd Voorbereid: voorlichting op scholen voor
basisonderwijs (bovenbouw);
Vervolg alcoholconferentie: organisatie werkconferentie,
belonen goed gedrag en organisatie alcoholvrij event
Outreachende aanpak door jongerenwerkers en
straathoekwerkers; tegengaan van overlast
Voorkomen van recidive

-

-

Gemeente, politie en horeca
ondernemers
Gemeente, politie, horeca
ondernemers, Koninklijke
Horeca Nederland.
Tactus

-

Politie, Meerpaal en gemeente

-

De Meerpaal en Tactus

-

De Meerpaal en Stichting Forza
Politie, Tactus, Bureau Halt en
gemeente

-

Gemeente, Politie, OM, RIEC,
Liander, OFW e.a.
Gemeente, Politie, OFW
Gemeente, Politie, Brandweer,
OFGV
Politie, ondernemers en
gemeente
Politie, Halt
OM/RIEC en lokale partners

-

-

Leerstraf Alcohol: uitvoeren leerstraffen bij overmatig
alcoholgebruik onder jongeren
Uitvoering hennepprotocol en uitvoering hennepconvenant
Midden-Nederland
Invoering Damoclesbeleid: sluiting van drugspanden
Tweejaarlijks integrale bliksemactie

-

Naleving wettelijke bepalingen: geen alcohol onder de 18 jaar

-

-

Heterdaad aanpak: verbalisering / jongeren naar Halt
Versterken informatiepositie en casusoverleggen
Ontwikkelen nieuwe aanpakken

-

Handhaving

Wie?

-
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-

Geweld

Wat?

(Huiselijk) geweld en
kindermishandeling

Tegengaan huiselijk geweld
en kindermishandeling en
verhogen veiligheid
slachtoffers

Maatschappelijke
onrust, verstoring
openbare orde

Hoe?

Wie?

-

Toepassing bestuurlijke maatregel Tijdelijk Huisverbod Geweld
Uitvoeren convenant huiselijk geweld

-

-

Uitvoeren programma Veilige Publieke Taak

-

Gemeente, Politie
Gemeente, Politie, OM, Veilig
Thuis, Blijf Groep
Gemeente, OM

-

Vormgeven PGA (Persoonsgerichte aanpak)

-

Gemeente, Politie, OM, Zorg

-

Top X aanpak

-

Veiligheidshuis

-

Vaststellen horecaconvenant en frequente actualisatie en
evaluatie

-

Gemeente i.s.m. politie, OM,
horeca ondernemers

-

Melden van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig
Thuis Flevoland

-

Veilig Thuis Flevoland

-

Gidsen gemeente Dronten

-

Veilig Thuis adviseert en onderzoekt de (zware) meldingen.
Overige meldingen worden doorgezet naar het
interventieoverleg van de gemeente Dronten

-

Interventieteam gemeente
Dronten

-

Veilig Thuis biedt voorlichting op het gebied van huiselijk
geweld en kindermishandeling

-

Samenwerkingspartners in de
wijknetwerken (Jeugd
Gezondheidszorg,
Maatschappelijke
dienstverlening Flevoland en
jeugdzorgaanbieders)

Vroegsignalering en preventie
(voorkomen van escalatie) via
de Dronter Koers

-

Opvangen signalen in wijknetwerken
Inzet gidsen
Organiseren ronde tafelgesprekken

-

Voorkomen maatschappelijke
onrust

-

Tijdige informatie over vrijkomende gedetineerden die
ernstige geweld- e/o zedendelicten hebben gepleegd
(Bestuurlijke Informatie Justitiabelen => BIJ) via het Ministerie
van Veiligheid en Justitie

-

Gemeente
Gidsen
Samenwerkingspartners in de
wijknetwerken
Gemeente, Politie, Ministerie
van V & J, OM, Veiligheidshuis
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Handhaving

Integrale aanpak

Verbalisering / straffen /
Informatie-uitwisseling

-

Toepassing protocol maatschappelijke onrust
Training en instructie Sociaal Calamiteitenprotocol (SCP)
inclusief inrichting hard zorgpiket
Instructie aan gemeentelijk Interventieteam (zorgpiket) over
werken binnen de Veiligheidsregio
Invoering centraal meldpunt (24/7) en gebruik centraal
telefoonnummer
Uitvoering Drank- en Horecawet
Persoonsgerichte aanpak (PGA)
Opleggen lokaalverbod
Toepassing afspraken Veilige Publieke Taak
Toepassing ZSM (Zo spoedig, slim, simpel, samen mogelijk)
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-

Gemeente (leden
Interventieteam, bestuurders)
politie, zorginstellingen
Gemeente

-

Gemeente, politie
Veiligheidshuis
Horeca, Politie
Gemeente, Politie, OM
OM

-

Jeugd
Preventie (activiteiten
en voorzieningen)

Wat?
Creëren van ontmoetings-,
bewegings- en recreatieve
mogelijkheden voor en door
jongeren.

Signalering

Hoe?
-

Facilitering Jongeren
Ontmoetingsplekken (JOP’s)
Integrale aanpak

Samenwerking in
Jeugdinterventieteam JIT

-

-

Handhaving

Snelle aanpak in crisissituatie

-

Samenwerking met CJG

-

Verbalisering / straffen

-

Openstelling jeugdsoos (Dronten 5 dagen per week,
Biddinghuizen en Swifterbant 2 dagen per week)
Organisatie en uitvoering van activiteiten voor jongeren
Jongerenparticipatie: jongeren zoveel mogelijk zelf activiteiten
laten ontwikkelen en uitvoeren
Coördinatie van activiteiten Cruijff Court Zuid
Straathoekwerk: outreachende aanpak (aanwezig zijn bij
feesten en evenementen voor jongeren
Jongeren aanspreken op plaatsen waar jongeren in de
openbare ruimte samenkomen
Signalering van trends en ontwikkelingen
Spel niet Afw8ten, maar VOorbereiden
Jongeren helpen bij het vinden en realiseren van JOP’s
Overleg met gemeente en andere instanties
Toezicht op goede gang van zaken rondom JOP’s
Continuering en doorontwikkeling integrale aanpak via
tweewekelijks overleg waarin alle groepen jongeren worden
besproken en overlast tijdig wordt gesignaleerd en verholpen
Informatie uitwisseling en afstemming van activiteiten en
maatregelen
Bij (dreigende) escalatie weten partijen elkaar snel te vinden
(korte lijnen): snelle en daadkrachtige aanpak van de
problematiek (regie gemeente)
Informatieverstrekking (aanbieden cursussen en
themabijeenkomsten over bv. pestgedrag)
Vroegsignalering en doorverwijzing
Bij overtredingen van wettelijke bepalingen: straffen
(heterdaad aanpak)
Leerstraf Alcohol: uitvoeren leerstraffen bij overlast als gevolg
van overmatig drankgebruik
Aanwijzen van daderagenten indien noodzakelijk
Top X aanpak
Hanteren lik-op-stuk-beleid door toepassing van ZSM
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Wie?
-

De Meerpaal

-

De Meerpaal
De Meerpaal

-

De Meerpaal en BSC
De Meerpaal

-

De Meerpaal en Politie

-

De Meerpaal en politie
Meerpaal, politie en onderwijs
De Meerpaal
De Meerpaal
De Meerpaal en Politie
Gemeente, De Meerpaal,
Politie, Onderwijs, GGD

-

Gemeente, De Meerpaal,
Politie, Onderwijs, GGD
De Meerpaal, gemeente,
Politie, Dorpsbelangen, Tactus.

-

-

CJG

-

CJG en De Meerpaal
Politie

-

Politie en Bureau HALT

-

Politie
Veiligheidshuis
OM

Georganiseerde en
ondermijnende
criminaliteit
Preventie (activiteiten
en voorzieningen)

Wat?

Hoe?

Vergroten bekendheid en
bewustwording thema

-

Integrale aanpak

Bestuurlijke aanpak

-

Handhaving

Snelle aanpak in crisissituatie

-

Verbalisering / straffen /
Bestuurlijke aanpak

-

Wie?

Trainingen om signalen van mensenhandel te herkennen
Melden van verdachte situaties via project Waaks!
Artikelen op gemeentepagina (“Oogje in het zeil”)
Organiseren bijeenkomsten voor interne collega’s en externe
partners
Invoering en toepassing Wet Damocles
Onderzoek naar mogelijkheden uitbreiding branches Wet
BIBOB
Invoering Digitaal Opkopers Register (DOR)
Bliksemactie (tweejaarlijks)

-

Gemeente
Gemeente, Politie, bewoners
Gemeente
Gemeente

-

Gemeente, Politie
Gemeente

-

Bij (dreigende) escalatie weten partijen elkaar snel te vinden
(korte lijnen): snelle en daadkrachtige aanpak van de
problematiek (regie gemeente)
Bij overtredingen van wettelijke bepalingen: straffen
(heterdaad aanpak)
Toepassing Damoclesbeleid
Uitvoering hennepconvenant

-

Gemeente, Politie, RVS
Gemeente, Politie, Brandweer,
OFGV
Gemeente, Politie, OM, RIEC.

-

Politie

-

Gemeente
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Radicalisering,
extremisme en
polarisatie
Preventie (activiteiten
en voorzieningen)

Wat?

Vergroten bekendheid en
bewustwording thema

Hoe?

-

Integrale aanpak

Handhaving

Regie

-

Snelle aanpak in crisissituatie

-

Verbalisering / straffen

-

Wie?

Trainingen voor eerstelijns medewerkers (intern/extern) om
signalen van (gewelddadig) extremisme te herkennen
Melden van verdachte situaties
Organiseren bijeenkomsten voor interne collega’s en externe
partners c.q. raadsleden
Invoering multidisciplinair casusoverleg
Uitvoering handelingsperspectief uitreizigers en terugkeerders
Uitvoering maatregelenmatrix

-

Bij (dreigende) escalatie weten partijen elkaar snel te vinden
(korte lijnen): snelle en daadkrachtige aanpak van de
problematiek (regie gemeente)
Bij overtredingen van wettelijke bepalingen: straffen
(heterdaad aanpak)
Monitoring

-
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-

Gemeente, Politie, OM,
Meerpaal, Onderwijs, COA
Allen (inclusief bewoners)
Gemeente, NCTV, Politie

-

Gemeente, Politie, NCTV, OM
Gemeente, Politie, NCTV, OM
Gemeente, Politie, NCTV, OM,
Onderwijs, COA
Gemeente, Politie, NCTV, OM,
Meerpaal, COA, Moskee,
Onderwijs
Politie

-

Gemeente

-

Verkeer
Preventie (activiteiten
en voorzieningen)

Integrale aanpak

Wat?
Verhogen bewustzijn

Fysieke maatregelen
Regie

Hoe?
-

-

Handhaving

Advisering

-

Verbalisering / straffen

-

Voorlichting en educatie
Verkeersveiligheidslabel basisscholen
Theoretisch en praktisch verkeersexamen
Bewustwording (groeps)gedrag 12-18 jr.
Invloed mobiele telefoons 12-18 jr.
Voorlichting Meerpaaldagen en op Walibi
Inzet snelheidsdisplay
E-bike cursus 65+
Opdoen verkeersregels en fietsvaardigheden 65+
Ruimtelijk ontwerp toetsen weginrichting
Opstellen visie verkeersveiligheid en koers vastleggen in
vernieuwd GVVP (gereed 2016) met structureel budget onder
te verdelen naar doelgroep en onder voorwaarden (zoals bezit
VVL-label scholen)
Aanwezigheid politie tijdens bewonersavonden over inrichting
openbare ruimte
Aankaarten bereikbaarheidsproblemen door foutparkeerders
en/of onvoldoende aanrijdmogelijkheden
Gerichte verkeerscontroles op snelheid, parkeeroverlast ,
fietsverlichting en alcohol
Monitoring
Aanpassing beleid => verkeerd geplaatste (brom-) fietsen
Toezien op naleving
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Wie?
-

Gemeente, Politie, Onderwijs

-

Gemeente

-

Politie

-

Brandweer

-

Politie

-

Gemeente
Gemeente
Politie

Overig
Preventie
Integrale aanpak

Wat?
Verhogen veilige omgeving
Meedenken over rol
wijkagenten door inwoners

Hoe?
-

Onderzoeken mogelijkheden vrijwillige politie
Organiseren speeddate of andere werkvorm
Rol wijkagenten verduidelijken via communicatie
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Wie?
-

Politie
Gemeente, Politie
Gemeente, Politie

Bijlage 2
Belangrijkste maatregelen IVB 2012-2015
(korte terugblik)
Burgernet en Waaks!:



Intensiveren wervingsactie en uitbreiding inzet (zie Woninginbraken)
Introductie Waaks! inclusief informatieavonden in de drie kernen Biddinghuizen,
Dronten en Swifterbant

Radicalisering:





Trainingen voor interne en externe sleutelfiguren
Instellen multidisciplinair casusoverleg
Opstellen integrale maatregelenmatrix
Interne en externe werksessie georganiseerd voor gezamenlijke werkagenda

Woonoverlast:














Bestuursrechtelijke aanpak hennepteelt
In plan- en ontwerpfase rekening houden met sociale veiligheid
Initiëren integraal overleg casussen woonoverlast en opstellen plan van aanpak
Bewonersbudget veelvuldig aangevraagd
Realisatie “Wijkpark” voormalige basisschool de Wingerd (Biddinghuizen)
Introductie burgerschouw-app
Kerstboomactie
Pilot Wijktuinen Dronten West (inzet wijk- en buurtbeheerbus ter bevordering
burgerparticipatie)
Actie zwerfvuil scholieren i.s.m. politie (zgn. snoeproute)
Wijk- en buurtbeheer heeft eigen Facebook pagina en Twitter account (394 vind-ikleuks op FB en 323 volgers op Twitter)
Promotie goede buren betere buren (preventie buurt/burenoverlast)
In kader van transities introductie Interventieteam Sociaal Domein
Sociaal Calamiteitenprotocol opgesteld (zie ook Openbare Orde algemeen)
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Woninginbraken:





Vergroten preventie
Inzet Burgernet
Toepassing en uitrol PKVW
Opleiding medewerkers BWT (3) tot Bouwplanadviseur

Horeca:




Inzet Bibob
Vaststellen horeca convenant 2016 / veilig uitgaan
Integrale samenwerking met Urk en NOP m.b.t. inzet BOA´s

Openbare orde algemeen:







Intensief overleg Integrale Veiligheid en Interventieteam Sociaal Domein
Sociaal Calamiteitenprotocol (zie ook Woonoverlast) opgesteld
Protocol Maatschappelijke Onrust opgesteld
Nota cameratoezicht
Voorkomen vestiging motorbende
Voorkomen tentenkamp

Keurmerk Veilig Ondernemen Suydersee:


Behalen van tweede (2013) en derde ster (2015)

Evenementenbeleid:




Opstellen ( strategisch )evenementenbeleid
Duidelijkere positionering gemeentelijke regierol
Huidige bezetting

Bibob:






Intensivering aanpak Bibob
Sleutelpersonen hebben driedaagse cursus gevolgd
Start evaluatie Bibob
Invoering regionaal beleid Wet Damocles
Uitbreiding team Veiligheid (0,5 fte voor2 jaar)

Overlast gevende en hinderlijke jeugdgroepen:




Nauwe samenwerking partners binnen het Jeugd Interventie Team (JIT)
Introductie spel “Niet afw8ten, maar Voorbereiden”
Geen geshortliste groepen meer
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Realisatie Johan Cruijff Court

Crisisbeheersing en rampenbestrijding:






Regionaal piket
Grootschalige multidisciplinaire oefening Tunnel Tumult
Jaarlijkse opleidingen en trainingen voor het Commando Plaats Incident (COPI), het
Gemeentelijke Beleidsteam (GBT) en het Regionale Beleidsteam (RBT)
Opstellen en implementeren regionaal crisisplan
Berging bommenwerper WOII in het Ketelmeer

Verkeersveiligheid:




Aanpassing APV
Aanpak (brom)fietsoverlast (wrakken en weesfietsen)
Aanleg stationsomgeving
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Bijlage 3
Waardevolle veiligheidstips door speeddates
De speeddates met burgemeester De Jonge over veiligheid die de in september 2015
plaatsvonden hebben nuttige veiligheidstips opgeleverd. Inwoners waren opgeroepen om
tijdens een speeddate van 5 minuten met de burgemeester mee te denken over veiligheid
voor het nieuwe Veiligheidsplan 2016-2019. In totaal hebben 19 personen hieraan een
bijdrage geleverd. Ofwel door gebruik te maken van de mogelijkheid tot speeddaten ofwel
door het doorgeven van aandachtspunten via een mail of brief.
Aanbevelingen
Met concrete tips als ‘voorlichting geven over huiselijk geweld’ en tips voor de politie over
onveilige situaties kunnen we als gemeente meteen aan de slag. De politie heeft alle tips
inmiddels doorgekregen en meer over het herkennen en melden van mogelijk huiselijk
geweld staat regelmatig op de gemeentepagina in de Flevopost en op de website van de
gemeente.
Vrijheid van meningsuiting en het bevorderen van zelfredzaamheid werden genoemd.
‘Ambassadeurs instellen die de schakel tussen ondernemers en de gemeente kunnen zijn om
zo het veiligheidsgevoel te bevorderen’ was één van de ideeën. Hiervoor gaat de gemeente
geen aparte functionaris aanstellen, maar er wordt zeker aandacht besteed aan veiligheid in
bijvoorbeeld de SEA (Sociaal Economische Agenda) groepen (zie
www.dronterland.nl/ondernemen) en in contacten die accountmanagers van de gemeente
hebben met de ondernemers. Voor ‘Cameratoezicht in het winkelcentrum’ is nu nog geen
aanleiding, maar via het Keurmerk Veilig Ondernemen wordt dit onderwerp blijvend
gemonitoord. De komende tijd wordt verder nagedacht over de mogelijke uitvoerbaarheid
van de gegeven tips.
Tevreden
Veel aanwezigen gaven ook aan dat we het al goed doen, dat ze zich veilig voelen, dat ze
tevreden zijn en bijvoorbeeld blij zijn met de nieuwe straatverlichting.
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