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Voorwoord 
 

Voor u ligt het nieuwe Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 (IVP) van de gemeente Woerden. 
De gemeente is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid en geeft in 
samenwerking met haar ketenpartners invulling aan de uitvoering van dit proces. Dit plan 
geeft inzicht in de doelstellingen op het gebied van veiligheid voor de aankomende vier jaar 
en aan welke thema’s prioriteit wordt gegeven.  
 
Ten behoeve van het nieuwe IVP heeft er voor het eerst integrale afstemming 
plaatsgevonden tussen de domeinen Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving. Hierdoor wordt 
nu bewust gestuurd op deze gewenste afstemming zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.  
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1  Inleiding  

 

1.1 Het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 
Als gemeente Woerden streven wij naar een zo veilig mogelijke leefomgeving voor onze 
inwoners en bezoekers. Met onze veiligheids-oftewel ketenpartners werken we integraal 
samen om de prioriteiten voor de aankomende vier jaar in te vullen. Om de veiligheid en 
leefbaarheid te verbeteren is een integrale aanpak van deze partners van groot belang. Dit 
vergt goede communicatie en samenwerking waarbij duidelijke kaders van belang zijn voor 
het gemeentelijk handelen en de verwachte inspanningen van de betrokken partners.  
 
Woerden bestaat uit verschillende wijken en dorpen met elk hun eigen 
karaktereigenschappen. Het is niet meer vanzelfsprekend dat overheidsorganisaties de 
belangrijkste rol spelen met betrekking tot het oplossen van vraagstukken op het gebied van 
leefbaarheid en veiligheid. Ondernemers, bewoners en maatschappelijke organisaties 
kunnen vaak gezamenlijk het beste beeld schetsen over de leefbaarheid en veiligheid in hun 
wijk of dorp. De gemeente gaat hierin op zoek naar een goede samenwerking met de 
desbetreffende partners, om vervolgens een gebiedsgerichte aanpak te bewerkstelligen 
(maatwerk).  
 
Om deze vorm van maatwerk te bewerkstelligen, zijn er (wijk)ambtenaren actief die de 
drempel tussen inwoners en de gemeente willen verkleinen. Ook is de gemeente Woerden, 
in samenwerking met haar partners, bezig met het ontwikkelen van een soort 
buurt(veiligheids)teams (BVT). Deze teams streven naar het verbeteren van de leefbaarheid 
en veiligheid in een buurt door gezamenlijk overlast in de openbare ruimte in kaart te 
brengen. Problematiek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid kan op deze manier vele 
malen sneller waargenomen worden, waardoor preventie binnen verschillende thema’s wordt 
gestimuleerd.  
 
De regierol op het gebied van veiligheid ligt bij de gemeente. Dit houdt in dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor investeringen om het welzijn van haar inwoners en bezoekers te 
stimuleren. Hiervoor zijn kaders nodig in de vorm van een Integraal Veiligheidsplan. Er is 
gekozen voor een vierjarig (2019-2022) plan dat fungeert als kadernota voor het 
veiligheidsbeleid. De kaders richten zich op actuele veiligheidsthema’s binnen de gemeente. 
 

1.2 Totstandkoming IVP & Uitvoeringsplan  
Voor het opstellen van de kaders met betrekking tot de veiligheidsprioriteiten zijn objectieve  
politie(criminaliteits)cijfers vergeleken met de subjectieve onveiligheidsgevoelens van de 
inwoners. De cijfers afkomstig van de Politie zijn vergeleken met een beleidsonderzoek door 
Dimensus (Dimensus, 2017). Deze gemeentebeleidsmonitor bevat resultaten op basis van 
een onderzoek naar de subjectieve veiligheidsgevoelens (leefbaarheid en veiligheid) van de 
inwoners. 
 

1.3 Uitvoeringsplannen  
De doorvertaling van het Integraal Veiligheidsplan wordt weergeven in tweejaarlijkse 
uitvoeringsplannen waarin de kaders zijn geoperationaliseerd.  
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2  Strategisch kader  

2.1 Regionaal en lokaal kader  
Regionale Prioriteiten 
Dit Integraal Veiligheidsplan geeft allereerst een beeld van de lokale uitvoering die mede op 
basis van de regionale prioriteiten is vormgegeven. In de Veiligheidsstrategie Midden-
Nederland 2015-2018 zijn de veiligheidsprioriteiten van 41 betrokken gemeenten vergeleken, 
om tot vier gezamenlijke regionale prioriteiten te komen: 
 
Regionale prioriteiten 2015-2018 

1. Veilige buurten/wijken 
2. Misdrijven met grote impact op het slachtoffer (High Impact Crimes) 
3. Georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
4. Persoonsgerichte aanpak 

 
De bovenstaande regionale prioriteiten komen voort uit een vergelijking van de 41 betrokken 
gemeenten en de landelijke prioriteiten. Hierin is een inventarisatie gemaakt van alle lokale 
prioriteiten om vervolgens gezamenlijke prioriteiten op te stellen.  
 
Voor de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 zijn de volgende prioriteiten 
geïnventariseerd: 
 
Regionale prioriteiten 2019-2023 

1. Georganiseerde criminaliteit/ondermijning 
2. Cybercrime 
3. Zorg en veiligheid 

 
Deze regionale prioriteiten komen ook (in)direct terug bij onze lokale prioriteiten. 
 

Lokale prioriteiten  
Naast het regionaal beeld is er een analyse opgesteld om de lokale prioriteiten duidelijk in 
beeld te brengen. Aan de hand van politiecijfers, onderzoek Dimensus en trendonderzoek, 
zijn de volgende lokale prioriteiten in kaart gebracht waar de gemeente Woerden en haar 
partners op gaan inzetten in de periode 2019-2022: 
 

1.   Aanpak ondermijning (drugsoverlast, witwassen en heling), preventief via Algemene 
Plaatselijke Verordening en Wet BIBOB en repressief bijvoorbeeld dwangsom of 
sluiting op basis van artikel 13b Opiumwet e.d. 

2.   Integrale aanpak jongerenoverlast (d.m.v. Investeringsagenda 
Jong/onderwijsagenda, jongerenwerk/Streetcornerwork/Persoonsgerichte 
Aanpak/Top X) en het signaleren van problematisch drugs- en alcoholgebruik. 

3.   Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak (o.a. casussen personen met verward 
gedrag, radicalisering, woonoverlast). 

4.   Aanpak High Impact Crimes (woninginbraken/overvallen) en Veel Voorkomende 
Criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal en vandalisme). 

5.   Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid onder andere aandacht voor woninginbraken/autobranden en  
cybercrime/security. 

6.   Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (betere verbinding tussen deze 
beleidsthema’s). 

 
Daarnaast wordt ‘Privacy’ in zijn algemeenheid als belangrijke randvoorwaarde 
opgenomen in het uitvoeringsplan. 
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Strategische doelstelling 2019-2022 
In het coalitieakkoord 2018-2022 Duurzaam en daadkrachtig in de samenleving staat 
met betrekking tot handhaving en preventie het volgende: “We leggen de nadruk op 
preventie: we zetten in op het open gesprek waar het kan, maar we zijn streng waar het 
moet. Hiermee lossen we situaties op voordat zij problematisch worden. Hierbij leggen we 
slim de verbinding met het sociaal werken in wijken en dorpen, zodat wij weten wat er speelt. 
Zo werken we op verschillende manieren aan dezelfde leefbaarheid in de wijk. Dit zorgt voor 
meer handhavingscapaciteit en ook zichtbaarheid en aanspreekbaarheid van BOA’s in de 
wijk. Hierbij zorgen we voor de structurele financiële middelen.” 

 
Analoog aan de doelstelling van dit coalitieakkoord, leggen we bij het Handhavings-en 
Integraal veiligheidsbeleid ook de nadruk op preventie. Daarnaast steken we in op actieve 
wederkerigheid en het nemen van de eigen verantwoordelijkheid.  
 
Een actieve houding in de maatschappij zorgt voor een hogere mate van zelfredzaamheid en 
heeft tegelijkertijd een stimulans op het veiligheidsgevoel. 
De onderstaande strategische doelstelling sluit hier goed bij aan: 
 
De gemeente Woerden staat voor duurzame sociale en fysieke veiligheid voor alle inwoners 
en bezoekers van haar gemeente. In Woerden moet iedereen in een veilige omgeving 
kunnen wonen, werken en recreëren. Iedereen moet zich medeverantwoordelijk voelen voor 
het verminderen van criminaliteit en overlast. Samenwerkingspartners staan ten dienste van 
de veiligheid in Woerden, zijn bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, 
accepteren de regierol van de gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die wordt 
geleverd aan meer sociale en fysieke veiligheid.  
 

2.2 Missie 
De gemeente Woerden streeft naar een veilige, leefbare en gezonde samenleving voor haar 
bezoekers en inwoners. Het bereiken van zowel fysieke als sociale veiligheid moet worden 
gerealiseerd door middel van integraal samenwerken van partners, preventief optreden en 
gebiedsgericht aan het werk te gaan. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke rol door 

eigen verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en leefbare samenleving.  
 

2.3 Visie  
Veilig leven in Woerden vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Inwoners, 
de gemeente, ondernemers, politie en het maatschappelijk middenveld werken integraal 
samen om de subjectieve en objectieve veiligheid in Woerden te stimuleren.  
 

2.4 Strategische Uitgangspunten  
Op basis van onderstaande ‘strategische uitgangspunten’ wordt er invulling gegeven aan de 
bovengenoemde missie en visie.  

 
Gebiedsgerichte aanpak 
De gemeente Woerden bestaat uit verschillende gebieden en buurten, ieder met een eigen 
cultuur en karakter. Inwoners, ondernemingen en organisaties zijn in deze omgeving 
dagelijks actief en zijn daarom de ogen en oren van deze omgeving. Wijkplatforms en 
(wijk)ambtenaren fungeren hierin als schakel tussen de gemeente en haar inwoners. Op 
deze wijze kan problematiek op het gebied van veiligheid en leefbaarheid sneller 
geanalyseerd worden en kunnen op een gebiedsgerichte manier middelen worden ingezet 
om het veiligheidsgevoel te stimuleren.  
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Actieve wederkerigheid  
Om de gebiedsgerichte aanpak effectief te laten verlopen, is een mate van 
verantwoordelijkheidsgevoel op het gebied van veiligheid onder inwoners van groot belang. 
Een actieve houding in de maatschappij zorgt voor een hogere mate van zelfredzaamheid en 
geeft tegelijkertijd een stimulans op het veiligheidsgevoel. Een goed voorbeeld op het gebied 
van actieve wederkerigheid zijn de Buurt WhatsApp groepen en Burgernet.  
 
Het werken met wijk- en dorpsplatforms zorgt ervoor dat problematiek via verschillende 
invalshoeken wordt bekeken. Zo vinden er met regelmaat bijeenkomsten plaats waarin 
ambtenaren het gesprek aangaan met inwoners van het desbetreffende dorp of wijk. Dit 
zorgt voor een gezamenlijke aanpak van veiligheidsproblematiek, een stimulans op de 
onderlinge verhoudingen tussen burgers en draagt positief bij aan de sociale kwaliteit in de 
dorpen en wijken. 
 
De mate van eigen verantwoordelijkheid onder de inwoners van Woerden kent duidelijke 
grenzen. Wanneer de veiligheid van onze inwoners, bezoekers en ondernemers in gevaar 
komt, staan wij als gemeente samen met ketenpartners integraal samen om hierop in te 
grijpen. De gemeente zoekt hierin actieve wederkerigheid, zo zijn de inwoners in eerste 
instantie zelf verantwoordelijk voor hun veiligheid.  
 

Van repressief naar preventief 
Door middel van het gebiedsgericht werken wordt mogelijke problematiek eerder 
gesignaleerd dan voorheen. Hierdoor is (handhavend) optreden in een vroeger stadium 
mogelijk en kan sneller, effectiever en vooral preventiever opgetreden worden tegen 
veiligheidsproblematiek.  

 
Zorg en Veiligheid versterken elkaar 
Binnen verschillende casuïstiek op het gebied van veiligheid is er een overlap te vinden met 
het zorgdomein. Dit kunnen verschillende vraagstukken zijn, zoals huisvesting, 
inkomensproblemen en sociale problematiek. Ook hierin staat vroegtijdige signalering voorop 
om preventief op te kunnen treden tegen veiligheidsproblematiek.  

 
Koppeling veiligheid en handhaving  
Daarnaast is op het gebied van veiligheid een overlap te vinden met het domein 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Ook hier is het van belang om gezamenlijk af te 
stemmen en op te trekken. Voorbeelden hiervan zijn grote evenementen zoals de 
Koeiemarkt en Woerdense Vakantieweek, maar ook sluiting van drugspanden op grond van 
artikel 13b van de Opiumwet.  
 

2.5 Strategische partners  
Naast de gemeente zijn er tal van andere organisaties actief om de veiligheid in Woerden te 
stimuleren. Binnen deze paragraaf worden verschillende strategische partners genoemd die 
een belangrijke functie vervullen op het gebied van veiligheid.  

 
Inwoners 
Inwoners zijn in eerste instantie niet direct ‘partners’ van de gemeente, maar vervullen een 
belangrijke rol in het optreden tegen veiligheidsproblematiek. Zo zijn zij vaak degene die als 
eerste te maken krijgen met de daadwerkelijke gevolgen van de veiligheidsproblematiek 
zoals woninginbraken, vernielingen en jeugdoverlast. En daarnaast kunnen zij een 
wezenlijke bijdrage leveren aan het veiligheidsgevoel in de desbetreffende omgeving.  
 
In het kader van gebiedsgericht werken gaat er in de toekomst steeds vaker een beroep 
worden gedaan op de mening en de kracht van onze inwoners. Deze bundeling draagt bij 
aan het creëren van veilige dorpen en wijken.  
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Politie 
Het hoofdbureau van het basisteam ‘De Copen’ is gevestigd in Woerden. Het basisteam de 
Copen werkt voor vijf verschillende gemeenten (IJsselstein, Montfoort, Oudewater, Lopik en 
Woerden). De Politie heeft tot taak te zorgen voor handhaving van de rechtsorde en het 
verlenen van hulp aan de personen die dit behoeven.  

 
Openbaar Ministerie  
De strafrechtelijke handhaving is belegd bij het Openbaar Ministerie (OM). Zij hebben het 
gezag over de opsporingstaken van de politie, wat één van de hoofdtaken is van de politie. 
Binnen het integraal veiligheidsbeleid speelt deze partner een belangrijke rol. Zo trekken de 
gemeente en het OM gezamenlijk op in de aanpak van jongerenoverlast en veelplegers en 
vindt er regelmatig een zogenaamd ‘driehoeksoverleg’ plaats tussen gemeente, politie en het 
OM.  
 

Woningcorporatie  
Ook woningcorporaties hebben een belangrijke rol op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid. Enerzijds zijn deze organisaties verantwoordelijk voor het in goede staat verhuren 
van woningen en anderzijds voor de leefbaarheid van de directe omgeving. Wanneer andere 
huurders dit leefbaarheids- of veiligheidsgevoel verstoren, kunnen woningcorporaties zelf 
maatregelen treffen maar ook belangrijke partners zijn voor de gemeente.  

 
Welzijnsinstellingen  
Welzijnswerk richt zich op voorzieningen, die het welzijn van de inwoners bevorderen op 
lokaal niveau. Zij richten zich op functies op het gebied van maatschappelijke 
dienstverlening, maatschappelijke opvang en sociaal- cultureel werk. De gemeente werkt op 
dit gebied samen met verschillende externe partners om problemen op dit valk in de 
gemeenschap op te lossen. Kwintes, Kwadraat, Save en Veilig thuis zijn welzijnsinstellingen 
waarmee Woerden nauw samenwerkt.  

 
Onderwijsinstellingen  
Jongeren en veiligheid worden vaak in één zin genoemd wanneer men spreekt over 
veiligheid. Onderwijsinstellingen zijn vrijwel dagelijks met deze doelgroep bezig, hierdoor 
kunnen zij sociale problematiek vaak als eerste waarnemen. Zij kunnen  bijvoorbeeld een 
belangrijke rol spelen in het vroeg signaleren van mogelijke polarisatie- en  
radicaliseringsprocessen. Ook worden er op dergelijke instellingen voorlichtingen gegeven 
over risicovol gedrag onder jongeren, zoals alcohol- en drugsproblematiek.  

 
Jongerenwerk  
Individuen kunnen soms zodanig in de problemen komen dat zij de verbinding met de 
samenleving kwijt raken of dreigen te verliezen. Wanneer dit het geval is, zijn er instanties in 
Woerden actief die zowel jong als oud begeleiden om terug te komen op het rechte pad. Zo 
is Streetcornerwork actief in Woerden om jongeren, die vanwege individuele problemen of 
sociale problematiek de draad in de samenleving zijn kwijtgeraakt te helpen. 
 
Ook Buurtwerk is actief als instantie die zich bezig houdt met integrale dienstverlening voor 
de jeugd en volwassenen. Deze instantie richt zich echter meer op het algemene welzijn en 
de sociale kwaliteit van een specifieke buurt. Zij werken  aan het veerkrachtig maken van 
buurten waarin bewoners samenwerken, samenleven en gezamenlijk een vorm geven aan 
de mogelijkheden van de omgeving.  

 
Overige instellingen  
Andere organisaties/instellingen waarmee de gemeente Woerden samenwerkt zijn 
bijvoorbeeld: winkeliers (winkeliersverenigingen), de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), 
horecabedrijven (Horeca Nederland), sportverenigingen, bedrijven en religieuze organisaties 
(moskee, kerken).  
 



 

9 

2.6 Flankerend beleid  
Als ondersteuning aan het Integraal Veiligheidsbeleid is er een flankerend/ondersteunend 
beleid gemaakt binnen de tweejaarlijkse uitvoeringsplannen. Binnen dit beleid wordt er 
onderscheid gemaakt tussen vijf veiligheidsvelden: 
 

1. Woon- en leefomgeving 
2. Bedrijvigheid en veiligheid 
3. Jeugd en veiligheid 
4. Fysieke veiligheid 
5. Veiligheid & integriteit 

 
De acties binnen dit beleid moeten integraal worden vormgegeven door een juiste 
afstemming tussen de domeinen zorg, veiligheid en handhaving. Voorbeelden binnen het 
flankerend beleid zijn evenementen, verkeersveiligheid, externe veiligheid en het 
handhavingsbeleid.  
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3  Analyse  

 

3.1 Veiligheidsanalyse  
De doelstellingen/prioriteiten voor het veiligheidsbeleid van 2019-2022 zijn bepaald op basis 
van beleidsonderzoek en (criminaliteits)cijfers (objectieve veiligheid). Deze 
informatiebronnen vormen de basis voor het analyseren van de belangrijkste ontwikkelingen 
op het gebied van veiligheid. Ook de verwachte trends zijn hiermee in kaart gebracht. Hierop 
zijn de lokale veiligheidsprioriteiten mede gebaseerd.  
 
De gemeentebeleidsmonitor van Dimensus geeft een beeld van leefbaarheid en veiligheid 
(subjectieve veiligheid) in 2017. Dit beeld is ontstaan door het invullen van vragenlijsten door 
inwoners die vervolgens zijn vertaald in heldere statistieken per veiligheidsthema. 
 
Als laatste zijn de agenda’s (leefbaarheid en veiligheid) van de dorpen en wijken in Woerden 
geanalyseerd. Wijk- en dorpsagenda’s worden opgesteld door de burgers van de 
desbetreffende dorpen of wijken. Deze agenda’s worden dus breder dan het thema veiligheid 
opgesteld. Wel is er in de binnenstad het Keurmerk Veilig Ondernemen actief en in het 
Schilderskwartier is er een werkgroep actief binnen het thema veiligheid. 
  

3.2 Terugblik Integraal Veiligheidsplan 2016-2018 
De volgende veiligheidsthema’s waren in het Integraal Veiligheidsplan van 2016-2018 
prioriteit: 

 
1. Koppeling tussen openbare orde en veiligheid en zorg, met name (vroeg)signalering 

i.v.m. transities /decentralisaties in het sociaal domein. 
2. Voorkomen dat personen op de Top X en PGA-lijsten verder afglijden en/of 

recidiveren (aanpak veelplegers criminaliteit). 
3. De stijgende trend inzake woninginbraken doorbreken. 
4. De stijgende trend inzake fietsendiefstallen doorbreken. 
5. Toezicht en handhaving verbeteren met name op het gebied van de Drank– en 

horecawet (controle leeftijdsgrenzen). 
6. De objectieve en subjectieve veiligheid rondom het station vergroten. 
7. Inwoners zelf mede verantwoordelijk maken voor de veiligheid in hun eigen wijk of 

dorp. 
8. Bewustwording creëren bij de betrokken professionals over hoe om te gaan met  

signalen in het kader van (vroeg)signalering radicalisering. 
9. Buurt Aanpak (nieuw in uitvoeringsplan 2017/2018). Het terugbrengen dan wel 

verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid in kwetsbare buurten. 
 
In het bijbehorende uitvoeringsplan 2019-2020 kunt u lezen welke prioriteiten uit het vorige 
Integraal Veiligheidsplan 2016-2018 terugkeren of zijn vervallen en waar u de update met 
betrekking tot deze prioriteiten kunt terugvinden. 
 

3.3 Problematiek en conclusies 
De duiding en objectieve cijfers van de criminaliteitsontwikkelingen in 2017 en de eerste helft 
van 2018 geven inzicht in de huidige veiligheidsproblematiek. De criminaliteitsontwikkelingen 
in 2017 zijn gunstig in vergelijking met het jaar 2016. Het aantal misdrijven is in zijn geheel 
met -6% gedaald, maar er zijn wel enkele stijgingen te zien in deze periode. Zo zijn de 
stijgingen te wijten aan toenames van het aantal vernielingen, bedrijfsinbraken en 
zakkenrollen. Daarnaast is er een stijging te zien in het aantal meldingen omtrent overlast 
van jongeren.  
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Het veiligheidsbeeld van de eerste helft van 2018 laat de volgende ontwikkeling zien:  

In de eerste zes maanden van 2018 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de 

gemeente Woerden gedaald met -13% ten opzichte van 2017. De gemeente Woerden scoort 

daarmee gunstiger dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-8%). Opvallende stijger in 

Woerden is geweld. Opvallende daler is woninginbraken. 
 
Er zijn echter ook ontwikkelingen op het gebied van veiligheid die lastig zijn waar te nemen 
met het blote oog. Zo is cybercrime zich de afgelopen jaren steeds verder aan het 

ontwikkelen. Naar verwachting zijn 50% van alle misdaden in het jaar 2021 aan cyber 
gerelateerd. Het investeren in bewustwording van inwoners en ondernemers in Woerden is 
van groot belang om deze vormen van criminaliteit te bestrijden. Het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid van onze burgers is hierin van groot belang. 
 
Naast de bewustwording van onze burgers speelt ‘ondermijning’ in onze samenleving een 
steeds grotere rol. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert 
veiligheid en leefbaarheid en levert schade op voor ondernemers. De aanpak van 
georganiseerde criminaliteit richt zich op de cruciale ondersteunende activiteiten van ‘de 
bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. De aanpak van ondermijning is een nieuw en actueel 
thema en in ontwikkeling. 
 

3.3.a Criminaliteitscijfers 2017 en eerste helft 2018 
In het kader van gebiedsgericht werken en de dorp- en wijkplatforms zijn de cijfers wijk 
gebonden geanalyseerd om acties zo efficiënt mogelijk in te zetten.  
 

▪ In 2017 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met 6% gedaald ten opzichte van 
2016. In de eerste helft van 2018: -13% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. 

▪ Het aantal woninginbraken is in 2017 met 4% gedaald ten opzichte van 2016. In de 
eerste helft van 2018: -59%. 

▪ Het aantal meldingen geweldsmisdrijven is in 2017 met 16% gedaald ten opzichte 
van 2016. Eerste helft van 2018: +31%. 

- Mishandeling in 2017 met 16% gedaald. Eerste helft 2018: +16%. 
- Bedreiging in 2017 met 12% gedaald. Eerste helft 2018: +92%. 

▪ Het aantal meldingen van jongerenoverlast is met 8% gestegen ten opzichte van 
2016. In de eerste helft van 2018: -28%. 

▪ De veelvoorkomende criminaliteit is zowel gedaald als gestegen: 
- Het aantal autokraken is met 7% gedaald. Eerst helft 2018: -17% 
- Het aantal fietsdiefstallen is met 7% gedaald. Eerste helft 2018: -35%  
- Het aantal vernielingen is met 7% gestegen. Eerste helft 2018: -15%.  

 

In Bijlage 2  (Fundering Integraal Veiligheidsbeleid) zijn de ontwikkelingen op het gebied van 
subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente Woerden en landelijke veiligheidstrends 
meer op detailniveau weergegeven (o.a. overzichtskaarten met hotspots). 
 

3.3.b Veiligheidsmonitor (wijkgebonden) 
Op basis van het beleidsonderzoek van Dimensus / Rapportage Veiligheid en Leefbaarheid 
Woerden 2017 (18.021051) is de subjectieve veiligheid van de gemeente Woerden in kaart 
gebracht. Deze cijfers hebben een wijkgebonden karakter en geven inzicht in het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de desbetreffende wijken.  
 
Gevoelens van (on)veiligheid 
In het algemeen voelt ongeveer één op de vijf bewoners (22%) zich weleens onveilig en in 
de buurt voelt 16% zich weleens onveilig. Driekwart van de bewoners voelt zich in het 
algemeen nooit onveilig (76%) en in de buurt voelt 85% zich nooit onveilig. Van de bewoners 
die zich weleens onveilig voelen, voelt in het algemeen 1% zich vaak onveilig en 15% soms. 
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Van de mensen die zich in de buurt wel een soms veilig voelen is 2% dit vaak en 10% soms. 
In Woerden voelt 12% van de mensen zichzelf wel eens onveilig in de buurt, dit zijn net 
zoveel mensen als in 2015. Binnen de gemeente valt op dat n Molenvliet 6% van de mensen 
zich vaak onveilig voelt. In de andere wijken is het percentage dat zich in de buurt vaak 
onveilig voelt duidelijk lager. In het Schilderskwartier, de Bloemen en Bomenbuurt, het 
Staatsliedenkwartier en Harmelen is het percentage mensen dat zich soms  onveilig voelt in 
de eigen buurt het hoogste. 
 
Vorige beleidsmonitor 2015 
Gevoel van (on)veiligheid. Drie kwart van de bewoners van Woerden (76%) voelt zich nooit 
onveilig. In de eigen buurt voelen bewoners zich veiliger dan in het algemeen. Zo voelt 83% 
zich altijd veilig, 3% zelden onveilig, 10% soms onveilig en 2% vaak onveilig. Bewoners van 
Molenvliet (15%) en Schilderskwartier (15%) voelen zich het vaakst wel eens (soms of vaak) 
onveilig in de buurt, bewoners van Snel en Polanen het minst (7%). De verschillen tussen de 
buurten zijn echter klein. Het gevoel van veiligheid verandert over de jaren weinig. Plekken 
waar groepen jongeren ronghangen worden het meest als onveilig ervaren. Van de 
bewoners voelt 42% zich op deze plekken onveilig, gevolgd door het treinstation. 
 
Vergelijking in de tijd 
Over het algemeen voelen mensen zich iets vaker onveilig (2015: 14%, 2017: 16%) dan in 
voorgaande jaren. Mensen voelen zich in de eigen buurt net zo vaak als in 2009 en in 2015 
onveilig (12%).  
 
Deze veiligheidsmonitor heeft naast de criminaliteitscijfers van de politie gediend als input 
voor het IVP 2019-2022 en het uitvoeringsplan 2019/2020.  Hierdoor is  breed/integraal naar 
de leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in de gemeente Woerden gekeken. 
 
Aanpak onveiligheidsgevoelens 
De aanpak van onveiligheidsgevoelens komt nadrukkelijk terug in de hoofdprioriteiten van 
het nieuwe IVP, zoals Zorg/Buurt en Veiligheid/Handhaving (betere verbinding tussen deze 
thema's) en  het stimuleren van inwoners en inwoners en ondernemers in het nemen van 
eigen verantwoordelijkheid (deelname aan Burgernet, Whatsappgroepen). In het 
uitvoeringsplan 2019-2020 komt de aanpak van onveiligheidsgevoelens ook (in)direct terug 
bij diverse beleidsonderwerpen zoals gebiedsgericht werken in combinatie met nieuwe 
Buurtveiligheidsteams en IBOR (Inrichting Openbare Ruimte).  

 

3.3.c Trends volgens de veiligheidspartners  
• Toename digitale dreiging 

• Groei georganiseerde ondermijnende criminaliteit 

• Daling traditionele criminaliteit 

• Toename incidenten met kwetsbare personen 

• Dreiging van terrorisme door islamitisch extremisme 

• Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving 

• Het overslaan van politieke onrust naar diasporagemeenschappen 

• Migratiestromen door armoede en conflicten 

• Maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen 
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4  Hoofddoelstellingen en aanpak  
 

4.1 Effect en doel veiligheidsbeleid  
Veilig leven in Woerden vergt een verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal. Inwoners, 
de gemeente, ondernemers, politie en het maatschappelijk middenveld werken integraal 
samen om de subjectieve en objectieve veiligheid in Woerden te stimuleren.  
 
Door middel van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 willen we net als vorige jaren een 
toename in de objectieve (op basis van de criminaliteitscijfers) en subjectieve veiligheid (op 
basis van de gemeentemonitor) zien. Om dit te kunnen toetsen zijn er twee doelstellingen 
geformuleerd: 
 

1. De stijgende trend met betrekking tot de geprioriteerde veiligheidsproblematiek 
ombuigen. 

2. Het veiligheidsgevoel in de desbetreffende buurten en specifieke plekken verbeteren. 
 

4.2 Veiligheidsaanpak op hoofdlijnen  
• Een buurtgerichte aanpak  Problemen vroegtijdig signaleren door dichter bij de 

inwoners komen te staan. Dit om beter in te spelen op de wensen van onze inwoners 
en de leefbaarheid en veiligheid te stimuleren. 

• Accent op preventie  Voorkomen is beter dan genezen. Daarom dient er in een 
vroegtijdig stadium een interventie te worden gepleegd bij veiligheidsproblematiek om 
onveilige situaties zoveel mogelijk te voorkomen. 

• Actieve wederkerigheid  Een actieve bijdrage van inwoners wordt verwacht om de 
veiligheid en zelfredzaamheid te vergroten. Het is van belang dat burgers betrokken 
zijn bij de aanpak van veiligheidsproblemen om de veiligheid te verbeteren.  
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5 Prioriteiten en interventies  
 

 
Om de doelstellingen voor de aankomende vier jaar te behalen is het noodzakelijk gerichte 
acties/interventies uit te voeren. Hieronder zijn de interventies weergeven die aansluiten bij 
de eerder genoemde prioriteiten (paragraaf 2.1).  

5.1 Prioriteiten  
1. Aanpak ondermijning (drugsoverlast, witwassen en heling), preventief via APV 

en BIBOB en repressief bijvoorbeeld dwangsom of sluiting op basis van artikel 
13b Opiumwet e.d. 

2. Integrale aanpak jongerenoverlast (d.m.v. Investeringsagenda 
Jong/onderwijsagenda, jongerenwerk/Streetcornerwork/PGA/Top X) en het 
signaleren van problematisch drugs- en alcoholgebruik. 

3. Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak (o.a. casussen personen met verward 
gedrag, radicalisering, woonoverlast). 

4. Aanpak High Impact Crimes (woninginbraken/overvallen/autobranden) en Veel 
Voorkomende Criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal en vandalisme). 

5. Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid o.a. aandacht voor woninginbraken en 
cybercrime/security. 

6. Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (betere verbinding tussen deze 
beleidsthema’s). 

 
Daarnaast wordt ‘Privacy’ in zijn algemeenheid als belangrijke randvoorwaarde 
opgenomen in het uitvoeringsplan. 
 

5.2 Interventies  
Gekoppeld aan de bovenstaande prioriteiten zijn hier de belangrijkste interventies 
geformuleerd die nodig zijn om de daarbij behorende doelstellingen te behalen.  

1. Het integraal aanpakken/bestrijden van georganiseerde criminaliteit, door middel van 
een goede combinatie tussen preventie en repressie. Zo kun je denken aan het 
sluiten van drugspanden op grond van de Opiumwet of het opleggen van een last 
onder dwangsom op grond van de APV.  

2. Het verder ontwikkelen van de integrale aanpak jongerenoverlast door middel van 
preventief beleid (Investeringsagenda Jong/Onderwijsagenda, Jongerenwerk / 
Streetcornerwork / PGA /Top X) en het signaleren van problematisch drugs- en 
alcoholgebruik.  

3. Het verder ontwikkelen van de persoonsgerichte aanpak door middel van 
maandelijkse PGA-overleggen en inzetten op casusregie, om problematische 
individuen op het rechte pad te krijgen.  

4. Preventieactiviteiten inzetten om de bewustwording van burgers omtrent de risico’s 
op woninginbraken en insluipingen te vergroten. Daarnaast willen we de burgers 
meer handelingsperspectief geven om dergelijke criminaliteit te voorkomen.  
Ook op thema’s binnen de veel voorkomende criminaliteit (VVC), zoals auto-
inbraken, fietsendiefstallen en vandalisme worden preventiemaatregelen genomen 
om de criminaliteit te verlagen.  

5. Inwoners en ondernemers stimuleren in het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
door middel van bewustwordingsacties, bijvoorbeeld op het gebied van cybercrime of 
ten aanzien van woninginbraken (Hang- en sluitwerk, Burgernet, deelname aan 
WhatsApp groepen).  

6. Momenteel zijn de eerste oriëntatiegesprekken geweest om de ambtelijke borging 
tussen het domein veiligheid en zorg te verbeteren. Dit moet in de toekomst een 
structureel overleg worden waarbij er een intern meldpunt wordt gecreëerd die 
deelnemers voor multidisciplinair overleg bij elkaar haalt.  
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6  Organisatie en sturing  

 

6.1 Verantwoordelijkheid  
Burgemeester  
De burgemeester is volgens de Gemeentewet belast met het handhaven van de openbare 
orde en veiligheid. Zo is de burgemeester voorzitter van de gemeenteraad en van het college 
van burgemeester en wethouders (B&W). De coördinatie van het integraal veiligheidsbeleid 
is belegd bij de burgemeester van de desbetreffende gemeente.  
 
Artikel 11 van de Politiewet beschrijft dat als de politie optreedt ter handhaving van de 
openbare orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, zij onder het gezag van de 
burgemeester vallen. De burgemeester kan hierin sturen om aan deze taken invulling te 
geven, deze aanwijzingen kunnen ad hoc en planmatig worden opgedragen.  
 
De politie staat onder gezag van twee verschillende partners. Het handhaven van de 
openbare orde is de verantwoordelijkheid van de burgemeester en het strafrechtelijk 
handhaven van de officier van justitie (artikel 12 Politiewet). Artikel 13 van de Politiewet 
verplicht deze partners om periodiek overleg te voeren met het hoofd van het territoriale 
onderdeel van de regionale eenheid (bijvoorbeeld de politiechef van de regionale eenheid). 
 
In dit Driehoeksoverleg wordt gezamenlijk afgestemd waar de beperkte capaciteit van de 
politie kan worden ingezet, hierin wordt rekening gehouden met de doelstellingen die staan 
beschreven in het veiligheidsbeleid. De burgemeester heeft hierdoor zicht op de voortgang 
en uitvoering van het veiligheidsbeleid. Wanneer nodig kan er in dit overleg ingegrepen 
worden wanneer draagvlak voor de desbetreffende doelstellingen vervaagd. De politie 
opereert dus ondergeschikt aan het bevoegd gezag (artikel 3 Politiewet).  
 
Kortom de burgemeester en de officier van justitie bepalen de lokale uitvoering van de 
politie. Dit gezag moet verantwoord worden aan de raad van de desbetreffende gemeente 
(Artikel 15 Politiewet).  

 
Gemeenteraad  
De gemeenteraad stelt de kaders voor het veiligheidsbeleid. Zo zetten zij veiligheid op de 
politieke agenda, formuleren randvoorwaarden en stellen de veiligheidsprioriteiten voor de 
aankomende periode (2019-2022) vast.  
 
Daarnaast heeft de raad een controlerende functie. Zo zijn zij verantwoordelijk voor het 
controleren van de burgemeester en wethouders (dagelijks bestuur). Het college van 
burgemeesters en wethouders stelt de tweejaarlijkse uitvoeringsplannen vast en koppelt de 
voortgang terug in de formats van het volgende uitvoeringsplan. 
  

6.2 Interne en externe afstemming  
Op ambtelijk niveau zijn er verschillende overlegvormen waarin met zowel interne als 
externe partners overleg wordt gevoerd, over onderwerpen die binnen het integraal 
veiligheidsbeleid vallen. Zo kunnen er naast ambtenaren vanuit de verschillende domeinen 
ook externe partners zoals Politie, GroenWest en Buurtwerk bij deze overlegvormen 
aansluiten. Voorbeelden van deze overlegvormen zijn bijvoorbeeld het Persoonsgerichte 
overleg (PGA), Jongerenoverleg in de Openbare Ruimte (JOR) en Klankbordgroep 
Vroegsignalering Radicalisering.  
 
Het cluster openbare orde en veiligheid (OOV) bestaat uit ambtenaren die gespecialiseerd 
zijn in het adviseren binnen veiligheidscasuïstiek aan de portefeuillehouder (de 
burgemeester). Er komen echter ook casussen aanbod waarbij expertise vanuit 
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verschillende domeinen van belang is. De domeinen zorg, veiligheid en handhaving kunnen 
nog beter samenwerken om op een goede manier om te gaan met deze gedeelde 
problematiek. Één van de doelstellingen voor de aankomende vier jaar is om deze 
afstemmingen op ambtelijk en bestuurlijk niveau te verbeteren.  
 
De wensen van bewoners binnen de gemeente Woerden dragen bij aan het visueel maken 
van trends en mogelijke veiligheidsproblematiek. Hiervoor is afstemming tussen de 
gemeente (ambtenaren) en onze burgers van groot belang. Zo zijn er in Woerden wijk- en 
dorpsplatforms opgericht om de communicatie tussen de gemeente en haar inwoners te 
verbeteren. Ook kunnen ambtenaren informatieavonden organiseren wanneer belangrijke 
aspecten moeten worden gecommuniceerd aan een bepaalde doelgroep.  

 

6.3 Plancyclus 
Het integraal Veiligheidsbeleid is een kadernota voor de aankomende vier jaar (2019-2022). 
Dit vierjarige plan wordt vertaald in tweejarige uitvoeringsplannen waarin ieder 
beleidsonderwerp op uitvoeringsniveau wordt besproken.  
 
Wanneer het integraal uitvoeringsplan (2019-2020) is verlopen kan er worden geëvalueerd 
op basis van criminaliteitscijfers, ervaringen wijk- en dorpsplatforms en de deskundigheid 
van beleidsadviseurs en externe partners. De uitkomsten van deze analyse kan ervoor 
zorgen dat er moet worden bijgesteld in de prioriteiten en doelstellingen voor de 
aankomende twee jaar (uitvoeringsplan 2012-2022). 
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7  Financiën  

 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
 

Wat gaat het kosten? 
In het kader van algemeen veiligheidsbeleid zijn er de volgende budgetten: 
 
Begroting 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

Bureau Halt 27.381,00 27.710,00 27.710,00 27.710,00 27.710,00 

Lijkschouwingen 10.333,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 10.457,00 

Gebiedsmonitor leefbaarheid en 
veiligheid 

0,00 22.254,00 0,00 22.254,00 0,00 

Integraal veiligheidsbeleid 25.405,00 25.710,00 25.710,00 25.710,00 25.710,00 

Draaiboek jaarwisseling 1.230,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 1.245,00 

Kosten huisverbod 7.238,00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 7.325,00 

VVC/HIC 3.795,00 3.841,00 3.841,00 3.841,00 3.841,00 

Packagedeal, RVS, RIEC 21.850,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 

Bijdrage Veiligheidshuis 3.540,00 7.664,00 7.664,00 7.664,00 7.664,00 

Aansluiting veiligheidshuis Utrecht 25.515,00 25.821,00 25.821,00 25.821,00 25.821,00 

Buurtwerk (jongerenwerk) 288.000 2.88.000 288.000 288.000 288.000 

PGA incl. Streetcornerwork 203.500 176.500 150.000 150.000 150.000 

BOA’s (3,7 fte inhuur)  162.800 162.800 162.800 162.800 162.800 

Afschrijvingen investeringen 9.586,00 9.377,92 9.377,92 9.377,92 6.778,03 

      

Meerjaren vanaf 2019 benodigd 
Budget Veiligheid coalitieakkoord 

     

PGA incl. Streetcornerwork 203.500 176.500 150.000 150.000 150.000 

1,6 fte BOA’s – pilot GGW  127.500 127.500 127.500 127.500 127.500 

1 fte BOA aansturing 70.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

0,8 fte toezicht 26.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

0,6 fte handhaving 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000 

Ondermijning 25.000 50.000 50.000 50.000 50.000 

Para commerciële horeca  - - - - 

Totaal 497.000 477.000 450.500 450.500 450.500 

Beschikbaar +*127.500 vanaf 2019+ 350.000 477.500 427.500 377.500 377.500 

Tekort 147.000 -  000.500 23.500 73.500 73.500 
 

 
Het in de meerjarenbegroting oplopende begrotingstekort in de jaren 2020 t/m 2022 zal 
verder worden beoordeeld in 2019.  
 
N.B. De integrale gebiedsveiligheidsmonitor wordt om het jaar uitgevoerd en in de 
begroting opgenomen (€ 22.000,- om het jaar). De gebiedsveiligheidsmonitor meet de 
subjectie veiligheidsgevoelens en dient als input voor het IVP 2019-2022. 
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Het Integraal Veiligheidsbeleid, begroot  2018: € 25.405,- is bestemd voor de uitvoering 
van het bij het IVP behorende jaarplan. In de praktijk is de vrije bestedingsruimte van dit 
budget na aftrek van de (semi) structurele kosten vrij beperkt . 

 
In 2019/2020 wordt het integraal veiligheidsbudget verhoogd i.v.m. de  “Packagedeal” 
=  inwonerbijdrage t.b.v. Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Regionaal Informatie- en 
Expertisecentrum, Veiligheidsinformatiesysteem en Burgernet. Concreet betekent dit voor 
Woerden het volgende. Momenteel is de bijdrage € 21.846,92. Dat wordt vanaf 2019 € 
24.664,67 (waarbij btw compensatie nog  € 1.452,49 oplevert). 

 
Daarnaast wordt de inwonersbijdrage Veiligheidshuis Utrecht verhoogd. Momenteel 
dragen de kleinere gemeenten 0,07 cent per inwoner. Concreet komt dit neer op een 
stijging van de kosten voor Woerden van € 3.540,- naar € 7.663,40. 
Personen met verward gedrag krijgen extra aandacht in het Veiligheidshuis Utrecht. Om 
die reden zijn de toegenomen kosten ook te verklaren. De aanpak moet zich voornamelijk 
richten op preventie en vroegsignalering. Zie voor een nadere toelichting bijlage 4. ter info. 

 
Het opvoeren van beide verhogingen  in de begroting van 2019 wordt geregeld door 
Financiën. 

 
Tot slot hadden we in 2017 te maken met een forse overschrijding van het integraal 
veiligheidsbudget vanwege de kosten voor de aanpak van ondermijning (kosten inhuur 
Ferm Advies € 24.393,50 voor het sluiten van woningen op grond van Damoclesbeleid). 
Deze kosten zijn echter niet incidenteel maar structureel van aard.  
In de begrotingsonderhandelingen voor 2019 zullen deze kosten dan ook opnieuw 
bekeken moeten worden. 

 
In het Uitvoeringsplan IVP 2019/2020 zullen de financiën nader aan bod komen per 
beleid/onderwerp. 
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Bijlage 1 Uitwerking prioriteiten IVP 2019-2022 
 

Inhoudsopgave           

            blz. 
Prioriteit 1  Ondermijning         18 
Prioriteit 2  Integrale aanpak jongerenoverlast      21 
Prioriteit 3  Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak      25 
Prioriteit 4  Aanpak High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit  27 
Prioriteit 5  Stimuleren in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid   29 
Prioriteit 6  Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s)   31 

 
 

 
 
Prioriteit 1  Ondermijning  
 

Veiligheidsveld: Veiligheid en integriteit  
 

Wat willen we bereiken:  
Door actuele beleid- en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide 
ondernemers creëren, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties.  

 
Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
Het instrumentarium om ondermijning tegen te gaan is uitgebreid middels onder andere 
APV-aanpassingen die de mogelijkheid bieden tot het opleggen van lasten onder dwangsom. 
Er staan nog meer aanpassingen op de planning.  
Omdat sinds 1 januari 2017 standaard gebibobt (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur) wordt bij ondernemingen die een exploitatievergunning vereisen, 
is vanaf dat moment de bestuurlijke lijn ingezet om ondernemingen niet open te laten gaan 
voordat alle vergunningen rond zijn.  
Tevens zijn er diverse woningen gesloten vanwege overtreding van de Opiumwet, iets wat 
voorheen spaarzaam gebeurde.  
In 2017 is verder een start gemaakt met het invoeren van het Digitaal Opkopersregister 
(DOR). Ondernemers die in de categorie opkoper vallen zijn benaderd, hebben individuele 
voorlichting gekregen over het DOR en zijn in de gelegenheid gesteld zich aan te melden bij 
het Digitaal opkopers Loket. De BOA’s hebben 2017 en 2018 gebruikt om een start te maken 
met het controleren en waar nodig te waarschuwen.  
 

Doorkijk 2019/2020 
De rode draad wordt gevormd door het creëren van een betere bewustwording van het 
fenomeen ondermijning. Wat is het, welke schadelijke effecten vloeien eruit voort en wat 
kunnen verschillende afdelingen doen om dit te frustreren? Het moet binnen de gehele 
organisatie gaan leven in plaats van primair bij het cluster openbare orde en veiligheid. 
De intensievere samenwerking met samenwerkingspartners wordt doorgezet. Net als het 
bijwerken of implementeren van relevante beleidsstukken en bestuurlijke middelen.  
 
De wens leeft om het Bibobbeleid uit te breiden naar andere werkvelden zoals vastgoed. 
Medewerkers van deze afdeling moeten bekend worden gemaakt met de implicaties hiervan 
op hun werk en de wijze waarop ze aanvragen bekijken.  
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Momenteel wordt er een ondermijningsbeeld over Woerden voorbereid door het Regionaal 
Informatie- en Expertise Centrum (RIEC). Tegen de tijd dat dit IVP wordt vastgesteld, zal het 
ondermijningsbeeld reeds opgeleverd zijn aan de burgemeester. De kans is aanwezig dat dit 
zal leiden tot een intensievere inzet op ondermijning, en/of koerswijzigingen ten aanzien van 
de huidige inzet.  
 

 
Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp Ondermijning 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder  Hugo de Gooijer 

Projecten N.v.t. 

Acties Verder inzetten op bewustwording. 
Aanpassen bibob-beleid. 
Opleiden en training collega’s. 
Verzorgen oplevering ondermijningsbeeld. 
Bijwerken beleid en werkprocessen. 

Planning N.v.t. 

Budget Opleidingsbudget [indien nodig] 

Kosten inzet middelen Bestaande middelen 

Verwacht effect Bewustwording als eerste stap tot 
gezamenlijk bestrijden van ondermijning. 
Dit wordt ondersteunt door de juiste 
bestuurlijke middelen.  

Integraliteit zorg/veiligheid De zorgplicht van de gemeente verdwijnt 
nooit uit beeld. Zo wordt bij het sluiten van 
de woning met daarin een minderjarige 
altijd gewaakt voor voldoende zorg.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Er wordt op momenten intensief 
samenwerkt tussen handhaving en 
veiligheid. Denk aan sluiting en vrijgeven 
van woningen.  
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Prioriteit 2  Integrale aanpak jongerenoverlast  
 
Veiligheidsveld: Jeugd en vrije tijd 
 

Wat willen we bereiken:  
Het jongerenwerk is een voorziening in het voorliggende, preventieve jeugdveld binnen het 
sociaal domein in de gemeente Woerden. Het jongerenwerk speelt in op maatschappelijke 
ontwikkelingen en de wensen en behoeften van jongeren en hun omgeving. Het 
jongerenwerk richt zich juist op de jongeren die extra ondersteuning nodig hebben bij het 
zinvol en constructief invullen van hun vrije tijd, school, opleiding of werk, en jongeren die 
problemen hebben of ze veroorzaken. De preventieve ondersteuning vanuit het 
jongerenwerk richt zich vooral op de groep jongeren met relatief eenvoudige problematiek. 
Jongeren die te maken hebben met complexere problematiek kunnen vanuit het 
jongerenwerk worden toe geleid naar de aangewezen ketenpartners. Het jongerenwerk 
draagt bij aan het bereiken van de volgende doelstellingen: 
1. Jongeren voelen zich thuis en krijgen kansen in de gemeente Woerden.  
2. De vraag van jongeren en het aanbod rondom vrije tijd, talentontwikkeling en hulp zijn bij 

elkaar gebracht.  
3. Jongerenparticipatie: jongeren zetten zich in voor hun wijk en worden betrokken bij 

dingen die voor hen relevant zijn.  
4. Individuele problemen zijn gesignaleerd en minder complexe sociale problematiek is 

adequaat aangepakt. In geval van noodzakelijke doorverwijzing heeft warme overdracht 
plaatsgevonden.  

5. Jongerenoverlast wordt zoveel mogelijk voorkomen en tot een minimum beperkt. 
Binnen het thema ‘jongerenoverlast` is er ambtelijk een Jongeren in de Openbare Ruimte 
(JOR)-overleg, waarin (overlast)meldingen in de openbare ruimte worden besproken. De 
gemeente wil hiermee een structureel platform creëren waarin verschillende veiligheids- 
en zorgpartijen betrokken zijn. Intern is dit platform bekend en het contact tussen de 
politie, handhaving (BOA’s) en jongerenwerk is optimaal.  Ook wordt er gekeken hoe 
jongeren ondersteund kunnen. Het doel is om de jongeren bewust te maken van 
problematisch gedrag onder jongeren en hen voor te lichten over de gevaren omtrent 
alcohol en drugs.  

6. Relevante maatschappelijke ontwikkelingen zijn adequaat aan de orde gesteld en al het 
mogelijke is gedaan om problemen aan te pakken. Een actieve bijdrage is geleverd aan 
het verminderen van het probleem. 

 

 
Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
De afgelopen jaren werd het professionele jongerenwerk in Woerden uitgevoerd door 
Stichting Jeugd-Punt. Op 8 september 2017 is, na intensieve markt- en netwerkconsultatie-
rondes, het aanbestedingstraject voor het jongerenwerk in Woerden in gang gezet. De 
opdracht voor de uitvoering van het jongerenwerk in de gemeente Woerden is op 29 
november 2017 definitief gegund aan Stichting Buurtwerk. Stichting Buurtwerk heeft een 
concreet uitgewerkte visie gepresenteerd die goed aansluit op de visie en de uitgangspunten 
van de gemeente, zoals o.a. geformuleerd in de Investeringsagenda Jong. Uit de visie blijkt 
goed dat in het aanbod optimaal wordt aangesloten bij de behoeften, wensen en talenten 
van jongeren, maar ook van bijvoorbeeld verenigingen. De werkwijze toont zeer goed aan 
dat flexibel ingespeeld kan worden op ontwikkelingen, o.a. door het inbouwen van een 
flexibele schil, wijkgerichte inzet en bijsturing gedurende de opdracht.  
 
Samenwerking met de verschillende netwerkpartners binnen diverse domeinen is zeer 
concreet en uitgebreid uitgewerkt. De samenwerking wordt zeer proactief opgepakt en er is 
duidelijk aangegeven hoe dit zowel bij de start als gedurende de looptijd van de opdracht 
wordt bewerkstelligd.  
Vanaf 1 maart 2018 is Stichting Buurtwerk met de uitvoering van het jongerenwerk in 
Woerden gestart. Er is een team van vier jongerenwerkers en een gebiedsmanager actief, 
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dat samen met maatschappelijke partners, inwoners en jongeren volgens een jaarlijks 
uitvoeringsprogramma werkt aan het behalen van bovenstaande doelstellingen.  
 
Daarnaast is het Jeugd in de Openbare ruimte (JOR) -overleg in de gemeente Woerden niet 
meer weg te denken. Politie, handhaving (BOA’s) en jongerenwerk hebben gezamenlijk een 
bejegeningsprofiel opgesteld om jongeren te benaderen en periodiek trekken de 
participanten van het jongerenwerk met elkaar op om de wijk in te gaan. Voor 2018 ligt de 
focus op het zichtbaar worden in de wijken en alle inwoners (jong & oud) te betrekken bij hun 
wijk. 

 
Doorkijk 2019/2020 
Het contract met Stichting Buurtwerk loopt in ieder geval tot en met december 2020. Daarna 
kan jaarlijks de overeenkomst opgezegd worden, waarbij rekening gehouden wordt met een 
opzegtermijn van 6 maanden.  
Ieder jaar wordt, in overleg met de gemeente, door Stichting Buurtwerk een nieuw 
uitvoeringsprogramma opgesteld. Maatschappelijke ontwikkelingen, signalen en wensen en 
behoeften uit de samenleving zijn hierbij leidend. 
 
Het JOR gaat zich bezighouden met de volgende punten in de periode 2019-2020: 

- Contact en zicht op de jongeren in de openbare ruimte; 
- Jongeren verantwoordelijk maken voor hun handelen en zelf activiteiten laten 

organiseren met hulp van Buurtwerk (citytrainers); 
- Uniforme bejegening van professionals richting de jongeren; 
- Zichtbaar worden in de wijk om inwoners vooral mee te laten denken over hun wijk; 
- Intensieve aanpak van vindplekken, het opzoeken van jongeren  en ze te begeleiden 

naar de Jongeren Ontmoetings Plaatsen (JOP’s); 
- Organiseren van activiteiten voor en door jongeren in samenwerking met andere 

buurtbewoners en organisaties. 
 
Belangrijke focus in de opdracht van Stichting Buurtwerk is de verschuiving van maatwerk 
naar voorliggende voorzieningen. Deze ontwikkeling sluit aan op de transformatie die de 
gemeente Woerden binnen het sociaal domein in gang heeft gezet. Vanuit deze 
transformatiegedachte leidt de focus op preventie ertoe dat jongeren eerder in beeld zijn en 
eventuele problemen daardoor voorkomen worden of klein worden gehouden. De gemeente 
verwacht met deze verschuiving van het budget dan ook een afname van de inzet van 
maatwerkvoorzieningen en repressieve maatregelen voor jongeren.  
 
Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp Jeugd - Jongerenwerk 

Portefeuillehouder Wethouder Arjan Noorthoek  

Actiehouder  Froukelien van der Weg / Malik Arbaj 

Projecten - Accountmanagement Stichting Buurtwerk. 
- Keek in de wijk  

Acties - Acties die voortkomen uit de inzet van het 
jongerenwerk (bijv. uit de krachtgerichte 
wijkverkenningen, signalen van jongeren, 
inwoners & maatschappelijke partners).  

Planning - Ieder kwartaal voortgangsgesprekken met 
Buurtwerk. 

- Ieder half jaar voortgangsrapportage door 
buurtwerk. 

- Planning activiteiten o.b.v. jaarlijks 
uitvoeringsprogramma.  

- Maandelijkse JOR-overleggen 
- Periodiek de wijk in gaan 
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- Jongeren die activiteiten organiseren voor 
jongeren 

Budget Jaarlijks budget voor de uitvoering van het 
jongerenwerk is € 288.000,-. Deze kosten zijn gedekt 
in de begroting van het sociaal domein (programma 
3) 2018-2022. Hierin is een jaarlijks budget van € 
170.000,- meegenomen, bedoeld voor de versterking 
van voorliggende voorzieningen in de gemeente, om 
de gewenste verschuiving van maatwerk- naar 
voorliggende voorzieningen een impuls te geven.  

Kosten inzet middelen Het volledige bovengenoemde budget wordt ingezet 
voor de uitvoering van het jongerenwerk door 
Stichting Buurtwerk.  

Verwacht effect Zie ook bovengenoemde doelstellingen. Het 
jongerenwerk wordt ingezet om een bijdrage te 
leveren aan de maatschappelijke effecten zoals 
geformuleerd in de programmabegroting sociaal 
domein 2018-2022:  
- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige 

omgeving waarin zij hun talenten optimaal 
kunnen ontwikkelen. 

- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig 
heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel 
mogelijk lokaal beschikbaar. 

- Minder overlast op de straat creëren, door 
participerende jongeren en de betrokkenheid van 
onze inwoners. 

Integraliteit zorg/veiligheid Het jongerenwerk vangt signalen op van (sociale) 
problematiek bij jongeren en is flexibel en 
laagdrempelig voor jongeren met een (enkelvoudige) 
hulpvraag. Samen met de jongeren kijkt het 
jongerenwerk welke oplossingen er zijn voor de 
problemen van de (individuele) jongere op diverse 
leefgebieden. De ondersteuning is hoofdzakelijk 
gericht op het bespreekbaar maken van de 
problemen, het motiveren om zelf stappen te zetten 
en de versterking van de zelfredzaamheid en het 
zelfvertrouwen. 
In sommige gevallen is toch zwaardere hulpverlening 
nodig. Bijvoorbeeld als er sprake is van complexere, 
meervoudige problematiek en / of als criminaliteit 
een grote rol speelt. In dat geval haalt de 
jongerenwerker de best passende zorg erbij. Een 
goede samenwerking tussen jongerenwerk en 
Woerden Wijzer (met name jeugdconsulenten, maar 
ook integrale toegang, 18+ en sociaal makelaars) en 
jongerenwerk en zorgpartners is hiervoor essentieel.  

Integraliteit 
handhaving/veiligheid 

De inzet van het jongerenwerk is er niet alleen ten 
behoeve van de jongeren, maar ook ten behoeve 
van andere wijkbewoners en de rust en veiligheid in 
de wijk. Het jongerenwerk werkt samen met o.a. de 
gemeente, BOA’s, politie en Streetcornerwork om 
jongerenoverlast tot een minimum te beperken, 
problemen vroegtijdig te signaleren en (beginnende) 
overlast gericht aan te pakken. De inzet van het 
jongerenwerk is preventief: het doel is om escalaties 
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te voorkomen en ervoor te zorgen dat jongeren niet 
(verder) afglijden richting criminaliteit. Het 
jongerenwerk heeft, zeker waar het over hinderlijk of 
overlastgevend gedrag van jongeren gaat, een 
publieke pedagogische functie waarbij niet alleen 
talentontwikkeling wordt gestimuleerd en jongeren 
ondersteund worden bij het vinden van positieve 
vormen van vrijetijdsbesteding, maar waar ook 
grenzen worden aangegeven en jongeren worden 
aangesproken op hun verantwoordelijkheden. Het 
jongerenwerk heeft een vroegsignalerende functie in 
de 7 stappen aanpak van problematische 
jeugdgroepen en richting de Persoonsgerichte 
Aanpak. 
In het kader van de PGA is een nauwe 
samenwerking met Streetcornerwork essentieel. In 
2018 moet duidelijk worden in hoeverre de meer 
preventieve taken die Streetcornerwork uitvoert, 
(weer) geïntegreerd kunnen worden in het reguliere 
jongerenwerk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
gewenste aanpak en investering op het netwerk van 
broertjes, zusjes en vrienden om de huidige en 
voormalige PGA’ers heen. 
Het jongerenwerk neemt deel aan het maandelijkse 
JOR-overleg (Jongeren in Openbare Ruimte) waar 
actuele signalen worden besproken en een 
gezamenlijke aanpak wordt geformuleerd. 
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Prioriteit 3  Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak  
 
 
Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving / jeugd en veiligheid  

 
Wat willen we bereiken:  
Criminaliteit en ernstige overlast bij de bron (pleger) aanpakken om nieuwe aanwas te 
voorkomen en de recidive te verminderen.  
De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zodanig te beïnvloeden dat de inwoner 
met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen 
veiligheid of die van anderen bedreigt. Hierbij wordt de inwoner zo nodig ook ondersteund bij 
de aanpak van zijn problemen op verschillende leefgebieden, zodat weer perspectief 
ontstaat op volwaardige deelname aan de samenleving. 

 
Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
Inmiddels zijn we als gemeente Woerden al ruim twee jaar bezig met de Persoonsgerichte 
Aanpak. De PGA staat inmiddels goed op de kaart en werpt zijn vruchten af. Er is een goed 
netwerk en samenwerking met ketenpartners. Na de opstart in 2016, de doorontwikkeling in 
2017, ligt de focus in 2018 op de aansturing van casusregie, verdieping van kennis met 
betrekking tot mensen met verward gedrag en, een blijvende goede samenwerking met de 
ketenpartners. Dit gebeurt door middel van casuïstiekbespreking en 
deskundigheidsbevordering, en het scherp blijven op de PGA-criteria wanneer een nieuwe 
casus door een van de partners wordt voorgedragen om op de PGA lijst te plaatsen. 
 
 

Doorkijk 2019/2020 
▪ Focus op een goede casusregie. Binnen het PGA overleg primair richten op 

aansturing van het proces en de aansturing op invulling van het plan van aanpak 
bespreken op casusniveau met alleen de betrokken partijen.  

▪ Inzetten van de juiste interventies. Op zoek gaan naar het doorbreken van het 
patroon om de juiste interventie(s) te ontdekken die helpen om de juiste weg naar 
een goede toekomst te vinden.  

▪ Het actief en betrokken houden van de diverse ketenpartners (commitment). 
▪ Als procesregisseur scherp blijven op het doel van de PGA en de regie(proces)rol 

gevraagd en ongevraagd stevig(er) inzetten indien nodig. 
▪ Starten met pilot Inclusie en PGA (Inclusie en support). Bij de PGA pilot Inclusie & 

support zullen minimaal twee mensen starten met een rijk leven. De betrokken 
professionals (PGA, Woerdenwijzer, 2e lijns (zorg)organisaties) leren van het proces 
en volgen een training om ook zelfstandig te kunnen vormgeven aan het proces. 
Daarnaast zullen de ervaringen worden ingezet in de vormgeving aan het beleid rond 
casemanagement, de inrichting van de wijkteams en inkoopbeleid. 

 
 

Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder  Marieke van Dijken 

Projecten - 

Acties - Maandelijkse PGA-overleggen 
- Inzetten op casusregie 
- Blijvend monitoren op commitment 

van partners aan PGA 
- Start pilot inclusie en PGA (inclusie 

en support) 
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Planning 2019-2020 

Budget 2018:          203.500  

2019:          176.500  

2020-2022: 150.000  

Kosten inzet middelen - 

Verwacht effect Voorkomen van nieuwe aanwas en 
recidive verminderen. 

Integraliteit zorg/veiligheid Bij de PGA zijn er verschillende partners 
betrokken vanuit de zorg, zoals: 
WoerdenWijzer, Kwintes, Kwadraad, 
Regionaal bureau leerplicht, SAVE, 
GroenWest, Fermwerk, Outreachende 
partij (vanaf 2016 vervuld door 
Streetcornerwork, eind 2018 is 
aanbestedingstraject gestart). Zij hebben 
allen vertegenwoordigers die deelnemen 
aan het PGA overleg.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Bij de PGA zijn er verschillende partners 
betrokken vanuit veiligheid zoals; Politie, 
veiligheidshuis, afdeling openbare orde en 
veiligheid van de gemeente en zij hebben 
allen vertegenwoordigers die deelnemen 
aan het PGA overleg. Het Openbaar 
Ministerie, de Reclassering (3 landelijke 
organisaties) en de Raad voor de 
Kinderbescherming zijn wel partner binnen 
de PGA, maar zij worden niet 
vertegenwoordigd in de PGA overleggen. 
De samenwerking richt zich op het 
uitwisselen van informatie en in het geval 
van de reclassering en de Raad voor de 
Kinderbescherming is er een 
samenwerking op casusniveau indien een 
van deze instanties betrokken is.  
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Prioriteit 4  Aanpak High Impact Crimes (woninginbraken / 
overvallen/autobranden) en Veel Voorkomende Criminaliteit (auto-
inbraken, fietsendiefstal en vandalisme) 
 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 

 
Wat willen we bereiken:  
Een veilige woon- en leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde criminaliteitscijfers, 
door gerichte acties, afneemt. 
 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
In 2017 is het totaal aantal misdrijven in Woerden met -6% gedaald ten opzichte van 2016. 
De afname van de totale criminaliteit in Woerden wordt deels veroorzaakt door afnames bij 
fietsdiefstal (-7%) en autokraak (-7%).  
 
Ook het aantal woninginbraken in de gemeente Woerden is in 2017 gedaald, en wel met -4% 
ten opzichte van 2016. Het aantal geslaagde woninginbraken is nagenoeg gelijk 
gebleven, terwijl het aantal pogingen met -7% daalde. Daarmee zitten we nagenoeg op het 
regionaal gemiddelde (-8%). Het aantal vernielingen nam toe (+7%). 
 
In de eerste helft van 2018 is het totaal aan criminaliteit gedaald met -13% ten opzichte van 
dezelfde periode in 2017. De afname van de totale criminaliteit wordt veroorzaakt door 
afnames op alle vlakken behalve bij geweld.  
 
De in het jaarplan 2018 opgenomen preventieactiviteiten worden op schema uitgevoerd door 
middel van een jaarplan. 
 
Autobranden worden in het algemeen in het eerstvolgende veiligheidsoverleg besproken.  
De partijen streetcornerwork, Boa’s en Buurtwerk zijn verzocht om signalen op te vangen 
omtrent branden en dit te melden bij de politie en gemeente. Via WhatsApp is er continue 
contact met deze partijen. Streetcornerwork is vanaf de zomer 2018 verzocht om ook in de 
nachtelijke uren in Woerden rond te rijden.  
 
Daarnaast bekijkt de gemeente samen met de politie naar de mogelijkheden om inwoners te 
informeren alert te zijn bijv. via whatsapp of e-mail. Afhankelijk van het politieonderzoek 
wordt er gekeken of er andere maatregelen kunnen worden ingezet. Tot slot heeft de politie 
bij elke autobrand contact met het slachtoffer. 
 

Doorkijk 2019/2020 
Gewenste ontwikkeling / eventuele bijsturing: preventieactiviteiten blijven inzetten om 
inwoners bewust te laten worden van de risico’s op insluipingen en woninginbraken en een 
goed handelingsperspectief geven om dit te voorkomen. 
 
Ook op de thema’s auto-inbraken, fietsendiefstallen en vandalisme worden daar waar nodig 
preventiemaatregelen genomen (Jaarplan 2019/2020 wordt naar verwachting opgeleverd 
eerste kwartaal 2019). Voor ad hoc activiteiten in die periode zal kritisch gekeken worden 
wat wel en niet kan worden opgetuigd met inachtneming van beschikbaar budget en 
capaciteit. 
 
 

Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp HIC en VVC 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder  Marjolein van Milligen 
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Projecten Jaarplan 2019-2020 + implementatie 
Veiligheids Informatie Systeem (VIS) 

Acties Jaarplan 2019/2020 (oplevering 1e 
kwartaal 2019) 

Planning Going concern. 

Budget Budget VVC/HIC € 3795, - 

Kosten inzet middelen Nog niet bekend 

Verwacht effect Vergroten bewustwording inwoners en het 
bieden van een goed 
handelingsperspectief om te voorkomen 
dat men slachtoffer wordt van een misdrijf 
als woninginbraak, autokraak, 
fietsendiefstal of vernieling.  

Integraliteit zorg/veiligheid Incidenteel overleg met PGA coördinator 
t.a.v. VVC/HIC.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Regulier afstemming met coördinator 
BOA’s m.b.t. inzet zoals aangegeven in 
Jaarplan 2019-2020. 
Afstemming i.v.m. gebruik Veiligheids 
Informatie Systeem (VIS) in kader van 
bepalen prioritering handhaving BOA-
capaciteit.  
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Prioriteit 5 Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen 
van eigen verantwoordelijkheid o.a. aandacht voor 
cybercrime/security en woninginbraken 
 

Veiligheidsveld: Veilige Woon- en leefomgeving 
 

Wat willen we bereiken:  
De eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers stimuleren om de 
zelfredzaamheid en de subjectieve veiligheid te vergroten.  
 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
Burgers moeten in hun eigen kracht worden gezet, oftewel de overheid moet niet teveel zorg 
en aandacht geven. Om dit te bewerkstelligen is het nodig in te spelen op de 
zelfredzaamheid van inwoners en ondernemers. Zelfredzaamheid is het vermogen van 
mensen om zichzelf te redden op alle levensterreinen met zo min mogelijk professionele 
zorg en ondersteuning. 
 
De gemeente stimuleert hierin door bewustwordingsacties te organiseren gericht op het 
nemen van eigen verantwoordelijkheid door inwoners en ondernemers. In het jaar 2017 zijn 
er op het gebied van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit verschillende 
acties geweest om burgers attent te maken op de risico’s en mogelijke 
voorzorgsmaatregelen. Zo zijn er initiatieven vanuit de gemeente om inwoners te betrekken 
in het nemen van eigen verantwoordelijkheid op het gebied van woninginbraken. WhatsApp- 
buurtpreventie en Burgernet zijn belangrijke middelen waarmee inwoners hun eigen 
veiligheid kunnen verbeteren.  
 
In de eerste helft van 2018 zijn er ook verschillende acties geweest gericht op het stimuleren 
van inwoners in het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Zo is er gewerkt met de 
BuurTent waar BOA’s, politie, Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW)- specialist en de 
gemeente samen de straat op gaan om burgers te informeren over risico’s en mogelijke 
voorzorgsmaatregelen op het gebied van woninginbraken. Ook is er juni gewerkt met de 
actie ‘boef in de wijk’ in Harmelen en Staatsliedenkwartier. Dit spel laat burgers door middel 
van een interactief spel, georganiseerd door politie en gemeente, kennis maken met 
verdachte situaties. Dit soort acties gekoppeld aan de WhatsAppgroepen zorgt voor een 
betere bewustwording onder burgers, om de subjectieve veiligheid en zelfredzaamheid te 
vergroten. 
 
Naast bewustwordingsacties op het gebied van High Impact Crimes (HIC) en Veel 
Voorkomende Criminaliteit (VVC) worden er door de gemeente (of bijvoorbeeld in 
samenwerking met Politie of andere instellingen) kennissessies georganiseerd. Op 21 
november 2017 is er in samenwerking met de Ondernemingskring Woerden (OKW) een 
kennissessie georganiseerd met betrekking tot cybercrime en identiteitsfraude. 
Bedrijven/instellingen worden tijdens dergelijke sessies bewust gemaakt van trends op het 
gebied van cybercriminaliteit (hacken, privacy, risico’s). Dit om bewustwording te creëren en 
handvaten te geven, om onze inwoners/ondernemers bewust te laten worden van dergelijke 
risico’s.  
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Doorkijk 2019/2020 
De gemeente Woerden blijft preventieactiviteiten inzetten om inwoners en ondernemers 
bewust te laten worden van veiligheidsrisico’s, zoals Veel Voorkomende Criminaliteit, High 
Impact Crimes en cybercriminaliteit. Zo blijft de gemeente zich inzetten op de bewustwording 
van risico’s op insluipingen en woninginbraken, en hierbij een goed handelingsperspectief te 
geven om dit te voorkomen. Ook op de thema’s fietsendiefstallen, vandalisme en auto-
inbraken worden preventiemaatregelen genomen. Dergelijke activiteiten worden opgenomen 
in het jaarplan 2019-2020, die naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019 opgeleverd 
gaat worden.  
 
Tot slot blijft de gemeente ad hoc activiteiten oppakken waarbij kritisch wordt gekeken wat 
wel en niet kan worden gerealiseerd (qua budget en capaciteit). Thema’s zoals 
cybercriminaliteit worden waar mogelijk ook  meegenomen in de bewustwordingsacties naar 
inwoners en ondernemers van Woerden (voor zover dit past bij onze rol en 
verantwoordelijkheid als gemeente; het betreft uitdrukkelijk geen herhaling van de landelijke 
campagne). 
 

Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp Stimuleren van inwoners en ondernemers 
in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder  Marjolein van Milligen  

Projecten Jaarplan 2018-2020 (HIC en VVC) 

Acties Jaarplan 2019/2020 (oplevering 1e 
kwartaal 2019) 

Planning Going concern.  

Budget Budget VVC/HIC € 3795, -  

Kosten inzet middelen  

Verwacht effect Vergroten bewustwording 
inwoners/ondernemers en het stimuleren 
in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid om de subjectieve 
veiligheid en de zelfredzaamheid te 
vergroten.  

Integraliteit zorg/veiligheid  

Integraliteit handhaving/veiligheid Er vindt waar mogelijk  samenwerking 
plaats met politie en Boa’s.  
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Prioriteit 6 Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving 
(BOA’s) 
 

 
Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving / Jeugd en veiligheid 

 
Wat willen we bereiken: Een betere verbinding tussen (beleids)thema’s zorg / buurt en 
veiligheid / handhaving (BOA’s). 

 
Recente ontwikkelingen / Terugblik 2017/eerste helft 2018 
In het IVP 2016-2018 was als prioriteit Vroegsignalering in het sociaal domein opgenomen.  
In dit kader is bij het team openbare orde en veiligheid (OOV) een sleutelfiguur aangewezen 
die samen met een sociaal makelaar van Woerden Wijzer relevante casussen bekijkt. Als er 
vanuit OOV opgeschaald moet worden dan gaat dat via deze sleutelfiguur, bijvoorbeeld als 
het Veiligheidshuis betrokken moet worden. Deze sleutelfiguur is vooral gericht op 
casus/uitvoeringsniveau. We missen echter nog breed structureel overleg op ambtelijk 
beleidsniveau en bestuurlijk niveau. 
 

Doorkijk 2019/2020 
Uit de regionale Themasessie ambtelijke en Bestuurlijke Borging zorg en veiligheid d.d. 5 
februari 2018 blijkt ook dat er geen integrale (ambtelijke / bestuurlijke / regionale / 
bovenregionale) overleggen zijn op het gebied van zorg en veiligheid.  
Hierbij kunt u denken aan de volgende thema’s: Huiselijk geweld, Nazorg ex-gedetineerden 
Volwassenen en Jeugd, PGA, Ondermijning criminaliteit, Zorgfraude, Verwarde Personen 
(NIEUW), Beschermd Wonen (NIEUW), Veilig Thuis, Jeugdreclassering, Veiligheidshuis, 
Alcohol en drugs, Regie in de keten, Doorzettingsmacht en Woonoverlast. 
 
De insteek is om eerst lokaal te beginnen. Deze thema’s komen terug in het IVP 
uitvoeringsplan 2019-2022 en daarin zullen we de verbinding expliciet gaan maken.  
 
Ook de integrale afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid zullen we 
expliciet gaan maken. Zo gaan we over op een nieuwe manier van werken, gericht op 
preventie, signaleren en handhaven en gebiedsgericht werken. De Boa’s kijken breed en 
integraal, en werken hierin nauw samen met het cluster Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 
/ gebiedsambtenaren / wijkagenten etc.  
 
 

Wat gaan we daarvoor doen: 
 

Beleid/onderwerp Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / 
Handhaving (BOA’s) 

Portefeuillehouder zorg /veiligheid Wethouder Tymon de Weger / 
Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder  Anniek van der Ploeg / Margret van Wijk 

Projecten N.v.t. 

Acties Structureel bestuurlijk overleg plannen 
m.b.t. casussen van dienst. 
Ook 1 x 6 weken ambtelijk overleg 
plannen. 
Daarnaast een intern meldpunt hebben die 
multidisciplinair groepjes bij elkaar haalt. 

Planning 2019-2022 

Budget Vanuit structurele budgets WoerdenWijzer 
en integraal veiligheidsbeleid.  

Kosten inzet middelen Maatwerk afhankelijk van soort casus. 
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Verwacht effect Betere samenwerking tussen zorg / buurt 
en veiligheid / handhaving waardoor in 
een vroegtijdig stadium (preventief) beter 
bijgestuurd kan worden. 

Integraliteit zorg/veiligheid In de bestuurlijke en ambtelijke overleggen 
zitten verschillende vertegenwoordigers 
vanuit zowel de zorg als de veiligheid. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Controle op signalen m.b.t. zorg / 
veiligheid vindt plaats door het Er-op-af 
team van Woerden Wijzer. 
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Bijlage 2 Fundering Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022  

Inhoudsopgave          blz. 

1. Trendinventarisatie (landelijk)       33 
2. Dimensus Beleidsonderzoek per wijk/dorp (subjectief) 2017   33 
3. Criminaliteitscijfers (objectief) 2017       36 
4. Criminaliteitscijfers (objectief) eerste helft 2018 plus overzichtskaartjes  36 
5. Hotspots diefstal fiets en bromfiets/snorfiets, woninginbraken,   37 

melding overlast jeugd, auto-inbraken en vernielingen                          
        

De fundering voor het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 is gebaseerd op de  
ontwikkelingen op het gebied van subjectieve en objectieve veiligheid in de gemeente 
Woerden en landelijke veiligheidstrends.  
 
 

1. Trendinventarisatie 
Het bureau Regionale Veiligheidsstrategie heeft  een Trendinventarisatie verspreid. Deze 
Trendinventarisatie bevat een overzicht van de belangrijkste (landelijke) veiligheidstrends van 
dit moment, samengesteld op basis van diverse trendrapportages van Wetenschap en 
Overheid. Deze Trendinventarisatie is mede gebaseerd op de (politie)criminaliteitscijfers 
(objectieve veiligheid).  
 
Trends (de trends staan in willekeurige volgorde): 
1. Toename digitale dreiging 
2. Groei georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
3. Daling traditionele criminaliteit 
4. Toename incidenten met kwetsbare personen 
5. Dreiging van terrorisme door islamitisch extremisme 
6. Groei van sociale tegenstellingen in de samenleving 
7. Het overslaan van politieke onrust naar diasporagemeenschappen 
8. Migratiestromen door armoede en conflicten 
9. Maatschappelijke en organisatorische ontwikkelingen 
 
 

2. Dimensus Beleidsonderzoek per wijk/dorp (subjectief) 2017  
De gemeente meet eens in de twee jaar hoe inwoners aankijken tegen verschillende 
aspecten van veiligheid en leefbaarheid. Eind 2017 is de gemeentebeleidsmonitor Veiligheid 
en Leefbaarheid opnieuw uitgevoerd, verdeeld over alle wijken en kernen van de gemeente. 
Hierbij zijn 4807 inwoners benaderd, waarvan er 1487 aan de enquête hebben 
deelgenomen. De totale respons ligt hiermee op 31%, wat iets hoger is dan bij de vorige 
editie. 
 

In Woerden wordt al sinds 2009 gebruik gemaakt van nagenoeg dezelfde vragenlijst. Dit maakt 
een vergelijking van de resultaten van voorgaande jaren goed mogelijk. Hieronder deelt het 
college enkele van de meest opvallende ontwikkelingen.  
 
Algemeen 
De inwoners van Woerden beoordelen over het algemeen de kwaliteit van de eigen woning met 
een 7,8. Op de tweede plaats wordt de kwaliteit van de woningen in de buurt beoordeeld met een 
7,5 en ook de mensen in de buurt worden met een 7,4 goed beoordeeld. Ook de sfeer (7,4) en de 
rust (7,3) worden gemiddeld hoog beoordeeld. Het laagste scoren het onderhoud van de 
verhardingen (6,0) en vervuiling in de buurt (6,0). Opvallend is dat mensen de hoeveelheid groen 
in de eigen buurt voldoende beoordelen (7,3) maar dat inwoners over het algemeen minder 
tevreden zijn over het onderhoud van het openbaar groen (6,0).  
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Leefbaarheid en sociale kwaliteit 
 
Fysieke leefbaarheid 
De inwoners van Woerden vinden het voorzieningenniveau in de eigen buurt ruim voldoende 
waar het o.a.  aanwezigheid van groenvoorzieningen (75%), speelplekken voor kinderen (58%) 
en verlichting betreft (73%). De inwoners zijn meer verdeeld over het onderhoud van 
groenvoorzieningen (48% vindt dit voldoende), onderhoud van verhardingen (46% vindt dit 
voldoende) en voorzieningen voor jongeren in de eigen buurt (21% vindt dit voldoende).  
 
Sociale cohesie 
Over heel Woerden gezien wordt de sociale kwaliteit met een 6,3 beoordeeld. Over het algemeen 
is het sociaal vertrouwen onder inwoners richting hun buren hoog. Men vertrouwt elkaar (83%) en 
zou de huissleutel zelfs aan elkaar toevertrouwen (82%). Ook vinden inwoners dat buurtgenoten 
op een prettige manier met elkaar omgaan (72%). Wel vindt 22% dat er onderling weinig contact 
is met de buren en geeft 21% aan dat zij de mensen in de buurt nauwelijks kennen. Hier staat 
tegenover dat 65% geen spanningen onderling in de buurt voelt tussen groepen mensen, dat 
59% het niet onprettig vindt dat er mensen met andere normen en waarden in de buurt wonen en 
dat 70% niet negatief denkt over er andere bevolkingsgroepen.  
 
Opvallend is dat 37% van de inwoners aangeeft in het afgelopen jaar actief te zijn geweest om de 
buurt te verbeteren, tegenover 23% in 2015. Ook geeft 9% van de inwoners aan dat zij wel actief 
wil worden om de buurt te verbeteren, maar dat zij niet weten hoe. Daarnaast geeft 38% van de 
inwoners aan dat zij iets willen doen als er een initiatief is dat aansluit op hun behoefte. Het 
buurtgericht werken kan hier van betekenis zijn. Nu geeft 62% van inwoners aan dat zij weten dat 
er wijk- of dorpsplatforms zijn, waarvan 35% aangeeft dat zij weten wat deze platforms doen. In 
de kernen Zegveld (86%) en Kamerik (88%) is men zeer bekend met de dorpsplatforms, in de 
binnenstad van Woerden is het wijkplatform het minst bekend (30%).  
 
Problemen en overlast 
In 2017 geven de inwoners Woerden fysieke verloedering (bv. hondenpoep, rommel op straat, 
vernielingen voorzieningen, bekladdingen) een score van 2,6 in een schaal van 1 tot 10, wat past 
in de dalende trend van de afgelopen jaren. Dit geeft aan dat mensen steeds minder fysieke 
overlast zijn gaan ervaren.  
 
Inwoners geven aan dat te hard rijden (24%), parkeeroverlast (18%) en hondenpoep (18%, 
ondanks de dalende score voor verloedering) de drie grootste problemen zijn die moeten worden 
aangepakt. Ook rommel op straat (17%) en inbraak in woningen (16%) scoren relatief hoog in 
deze lijst. Opvallend is dat het per wijk/kern verschilt welke overlast ervaren wordt. Het te hard 
rijden wordt in het Schilderskwartier en Zegveld als grootste probleem ervaren en in de Bloemen 
en Bomenbuurt, Staatsliedenkwartier, Harmelen en Kamerik en Kanis als tweede grootste 
probleem ervaren. Parkeeroverlast speelt met name in de binnenstad, Bloemen en Bomenbuurt 
en Kamerik en Kanis.  
 
De schaalscores voor sociale overlast (1,2) en dreiging (0,7) liggen lager dan in voorgaande 
jaren. Men ervaart dus minder sociale overlast en dreiging dan voorheen.   
 
Gevoelens van (on)veiligheid 
Ongeveer een op de vijf inwoners (22%) geeft aan zich in het algemeen, tegenover 16% in de 
eigen buurt, wel eens onveilig te voelen. Hierbij valt op dat 6% van de inwoners in Molenvliet 
aangeeft zich vaak onveilig te voelen in de eigen buurt, wat hoger ligt dan bij de andere wijken en 
kernen. Als gevraagd wordt waar mensen een onveilig gevoel van krijgen blijkt dat plekken waar 
groepen jongeren rondhangen (35%) het meest gegeven antwoord is. Ook de omgeving van het 
treinstation (16%), uitgaansgelegenheden (13%) en het winkelgebied (12%) zijn plekken waar 
mensen zich vaak of soms onveilig voelen.   
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Slachtofferschap 
Van de inwoners geeft 32% aan dat zij in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest 
van één of meer misdrijven. Meest voorkomende vormen van misdrijven zijn vermogensdelicten 
(22%), vandalisme of vernieling (18%) en gewelddelicten (9%). Dit is vergelijkbaar met de 
resultaten van 2015.  
 
Inwoners uit het Schilderskwartier, Staatsliedenkwartier en binnenstad geven relatief het meeste 
aan slachtoffer te zijn geweest van een misdrijf in het afgelopen jaar. De inwoners van de kernen 
Kamerik en Kanis, Zegveld en de wijk Snel en Polanen geven het minste aan slachtoffer te zijn 
geweest van een misdrijf in het afgelopen jaar.  
 
Politie en gemeente 
Het functioneren van de politie met betrekking tot de leefbaarheid wordt door de inwoners van 
Woerden als geheel met een rapportcijfer 6,6 beoordeeld, wat gelijk is aan de scores van de 
voorgaande jaren. Er zit niet veel verschil tussen de scores uit de verschillende wijken en kernen 
ten opzichte van het gemiddelde. Wat opvalt is dat bewoners uit Kamerik en Kanis en Zegveld  
het meest kritisch zijn op het functioneren van de politie met betrekking tot de leefbaarheid. 
 
De inwoners beoordelen het functioneren van de gemeente qua inzet op leerbaarheid in de buurt 
met een 6,5. Deze score is iets hoger dan in 2015. De scores van de buurten onderling 
verschillen niet veel van elkaar. Van de inwoners vindt 45% dat de gemeente bereikbaar is voor 
klachten over onveiligheid en overlast en vindt 39% dat de gemeente inwoners informeert over de 
aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Slechts 29% van de inwoners vindt dat de gemeente de 
inwoners betrekt bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid.  

 

gemiddelde percentages per wijk/dorp gemeente Woerden 2017 

 
Wat in bovenstaande tabel opvalt, is dat de ervaringen in de binnenstad, Bloemen & 
Bomenbuurt, Schilderskwartier en het Staatsliedenkwartier negatief zijn in vergelijking met 
de overige buurten op het gebied van veiligheid.  
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3. Criminaliteitscijfers (objectief) gemeente Woerden 2017 

 
 

4. Criminaliteitscijfers (objectief) gemeente Woerden, 
eerste helft 2018 
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criminaliteit totaal 2155 2581 2196 2073 – 6% – 9% + 2% – 13%

woninginbraken 180 301 169 163 – 4% – 8% + 36% – 42%

woninginbraak: pogingen 60 118 71 66 – 7% – 3% + 38% – 56%

woninginbraak: geslaagd 120 183 98 97 – 1% – 10% + 34% – 33%

geweld: totaal 139 152 156 128 – 18% – 7% – 30% – 4%

geweld: zeden 9 14 10 10 0% + 0% – 38% + 150%

geweld: openlijk geweld 6 14 11 8 – 27% – 7% + 200% – 78%

geweld: bedreiging 31 38 42 37 – 12% – 9% – 54% + 71%

geweld: mishandeling 81 62 79 66 – 16% – 4% – 16% – 17%

geweld: straatroof 7 17 8 4 – 50% – 30% – 67% 0%

geweld: overval 1 1 1 1 0% + 1% 0%

geweld: overig 4 6 5 2 – 60% – 23% – 100% – 50%

huiselijk geweld 29 35 27 25 – 7% – 12% – 47% + 60%

autokraak 249 307 286 266 – 7% – 9% + 7% – 18%

fietsdiefstal 231 290 195 181 – 7% – 15% + 11% – 27%

vernielingen 274 293 243 260 + 7% – 12% – 4% + 22%

zakkenrollen 37 32 16 23 + 44% – 16% + 100% + 18%

inbraak/diefstal bedrijf en instelling 107 103 63 80 + 27% – 15% + 84% – 28%

winkeldiefstal 42 72 46 44 – 4% + 6% – 11% + 6%

meldingen jongerenoverlast 253 293 215 233 + 8% + 0% + 24% – 5%

ontwikkeling 

2017

tov 2016,  per 

6-maands 

periode

o
n
t
w

i
k
k
e
l
i
n
g
 
2
0
1
7

t
o
v
 
2
0
1
6
, 
g
e
m

e
e
n
t
e

o
n
t
w

i
k
k
e
l
i
n
g
 
2
0
1
7

t
o
v
 
2
0
1
6
, 
r
e
g
i
o
 
M

N
L

2014 2016 20172015

= daling van 10%

of meer

= daling of stijging

minder dan 10%

= stijging van 10%

of meer

= daling van 10%

of meer

= daling of stijging

minder dan 10%

= stijging van 10%

of meer

ja
n

-j
u

n
 2

0
1
5

ja
n

-j
u

n
 2

0
1
6

ja
n

-j
u

n
 2

0
1
7

ja
n

-j
u

n
 2

0
1
8

gemeente

Midden

Nederland

Totaal misdrijven 1263 1110 1130 984 – 13% – 8%

woninginbraken 133 84 114 47 – 59% – 15%

...waarvan pogingen 42 37 51 22 – 57% – 18%

...waarvan geslaagd 91 47 63 25 – 60% – 13%

geweld: totaal 60 83 58 76 + 31% – 3%

...waarvan zeden 4 8 5 5 0% + 9%

...waarvan openlijk tegen persoon 6 2 6 4 – 33% – 9%

...waarvan bedreiging 13 28 13 25 + 92% – 6%

...waarvan mishandeling 29 37 31 36 + 16% – 4%

...waarvan straatroof 4 6 2 3 + 50% + 15%

...waarvan overvallen 1 1 1 0 – 100% – 47%

…waarvan overig 3 1 0 3 + 48%

huiselijk geweld 12 17 9 7 – 22% – 13%

autokraken 165 122 131 109 – 17% – 15%

fietsdiefstal 187 101 112 73 – 35% – 11%
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5. Hotspots  

 
Hotsports Diefstal Fiets en Diefstal Bromfiets/Snorfiets,  
eerste helft 2018  
 
 

 
 
 
 
Hotspots Woninginbraken, eerste helft 2018  
 
 

 
 
 
 



 

38 

Hotspots melding overlast jeugd, eerste helft 2018  
 
 

 
 
 
 
 
Hotspots Auto-inbraken, eerste helft 2018  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

39 

Hotspots Vernielingen, eerste helft 2018  
 
 

 
 


