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Inleiding: 

De kadernotitie een Veilig Woerden! - Integraal Veiligheidsbeleid 2012-2016 (IVP) is op 3 november 2011 
Joor de raad vastgesteld. 

In deze kadernotitie / IVP, die is opgesteld in overeenstemming met alle bij veiligheid betrokken partijen, is 
de volgende strategische doelstelling bepaald: Samen met actieve burgers zorgen wij vooreen (sociaal) 
veilige woon-, werk- en leefomgeving. 

Daarnaast worden drie hoofddoelen geformuleerd: 
1. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid. 
2. Veilige en leefbare wijken en buurten. 
3. Veilig opgroeien. 

Deze drie doelen vormen de kaders voor het veiligheidsbeleid in de periode 2012-2016. 

Het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012 (jaarplan) is een nadere uitwerking hiervan. We willen onder 
andere bereiken dat er een intensievere samenwerking ontstaat met en tussen maatschappelijke partners. 
Daarnaast willen wij minder onveiligheidsgevoelens bij de burgers door betere voorlichting en tot slot dat de 
omvang van de veel voorkomende criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstallen en woninginbraken) verder 
daalt. 

Dit uitvoeringsplan 2012 is nu geëvalueerd. V ia gele / lachende en rode / droef kijkende smiley's is in de 
evaluatie aangegeven of de planning voor 2012 wel of niet gehaald is. Hierdoor is in één oogopslag te zien 
of de beoogde resultaten zijn gerealiseerd. Naast deze smiley's is in de bijbehorende tekst de laatste stand 
van zaken vermeld. Bovendien is bij de rode smiley's waar mogelijk aangegeven hoe de achterstand in 
2013 wordt weggewerkt. Deze evaluatie heeft mede gediend als input voor het uitvoeringsplan 2013. 

Kernboodschap: 

De evaluatie /smileyoverzicht Jaarplan integrale veiligheid 2012 geeft een integraal overzicht omdat via de 



bijlage ook het flankerend beleid erbij is betrokken. Het algemene veiligheidsbeeld is vrij stabiel gebleven. 
Er zijn successen geboekt maar uiteraard moet het op sommige onderdelen (rode smiley's) ook beter. Via 
het uitvoeringsplan 2013 zal hier waar mogelijk extra op worden geïnvesteerd. Voorbeelden hiervan zijn de 
aanpak van veel voorkomende criminaliteit, zoals woninginbraken en fietsendiefstallen. Bij het flankerend 
beleid vragen onder meer de onderwerpen huiselijk geweld en toezicht en handhaving om extra aandacht. 

Vervolg: 

Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013 (jaarplan). Zie Raadsvoorstel d.d. 5 maart 2013, nummer 
13R.00054). 

Bijlagen: 

1. Evaluatie / smileyoverzicht Jaarplan integrale veiligheid 2012 'Werk in Uitvoering' (13L00762) 
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Inleiding 
Het jaarplan 2012 is een nadere uitwerking van het nieuwe Activiteitenplan een Veilig 
Woerden! - Integrale Veiligheid  2012-2016.  
 

Wat willen we bereiken 
In het nieuwe Integrale veiligheidsplan 2012-2016 (IVP) dat is opgesteld in 
overeenstemming met alle bij veiligheid betrokken partijen, is de volgende strategische 
doelstelling bepaald: Samen met actieve burgers zorgen wij voor een (sociaal) veilige 
woon-, werk- en leefomgeving. 

 

Daarnaast worden drie hoofddoelen geformuleerd: 
1. Veiligheid als gedeelde verantwoordelijkheid.  
2. Veilige en leefbare wijken en buurten  
3. Veilig opgroeien 

 
Deze drie doelen vormen de komende vier jaar de kaders voor het veiligheidsbeleid. 
 
Wat willen we bereiken, concreet 

Ad 1:  -Intensievere samenwerking met en tussen maatschappelijke partners.   
          -Meer inwoners nemen deel aan veiligheidsprojecten als Burgernet en  
            Waaks! 
          -Minder onveiligheidsgevoelens bij inwoners door betere voorlichting. 

Ad. 2: -De omvang van de veel voorkomende criminaliteit in Woerden daalt 
verder.    

            Waarbij geldt dat:  
 -Het aantal woninginbraken in 2012 er niet meer mogen zijn dan 150. Het 
werkelijke aantal woninginbraken in 2012 bedraagt 192, +10 % ten opzichte van 
2011 (174). 
Politie en gemeente zijn niet tevreden met dit cijfer. Woningbraken hebben de 
hoogste prioriteit. Gelet op de geleverde inspanningen, zoals het organiseren 
van informatieavonden, voetjesacties door de politie, brieven naar omwonenden 
in een straal van 50 meter van een woning waar is ingebroken, Burgernet e.d. is 
het teleurstellend dat het cijfer met 10% is gestegen ten opzichte van 2011.  Een 
positief punt is dat het aantal pogingen is toegenomen. Dit is het gevolg van 
beter hang- en sluitwerk en beter afsluiten van de woning ter voorkoming van 
insluiping. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, wordt er ook vaak 
overdag  ingebroken. Gemeente en politie willen burgers dan ook bewust maken 
van dit risico. 
-Het aantal fietsendiefstallen in 2012 er niet meer mogen zijn dan 200. Het 
werkelijke aantal fietsendiefstallen in 2012 bedraagt 246, +22% ten opzichte van 
2011 (202). 
Fietsendiefstal komt helaas te vaak voor. In 2012 is hier actief op geacteerd door 
gemeente en politie. Er is een promotieteam fietsendiefstal en een lokfiets 
ingezet. Desondanks nemen de cijfers toe. De politie merkt wel dat als je met 
een onderwerp actief aan de slag gaat, de bereidheid tot het doen van aangifte 
toeneemt. We doen zoveel als mogelijk, we kennen de hot spots en de hot times. 
Aan burgers doen wij de oproep om vooral alles te noteren, type fiets, 
framenummer e.d., zodat bij diefstal een fiets makkelijker is terug te vinden. 
-Het aantal auto-inbraken in 2012 er niet meer mogen zijn dan 250. Het 
werkelijke aantal auto-inbraken in 2012 bedraagt 219, -19% ten opzichte van 
2011 (270). 
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De laatste jaren is de trend meer diefstal van spullen van de auto dan uit de auto. Hierbij 
moet u denken aan het stelen van ingebouwde navigatiesystemen, airbags en 
cd-spelers. Ook bij deze inbraken gaat de politie gericht surveilleren. Daling van 
het aantal auto-inbraken zit vooral in het wekelijkse sturingsoverleg van de politie 
en gemeente. Daar wordt gekeken waar, wanneer en hoe laat gebeurt het. 
Vervolgens wordt daar snel op geacteerd door politie en gemeentelijke BOA’s. 
Een oplossing van dit probleem, zit vooral bij de autofabrikanten die moeten 
voorkomen dat losse onderdelen zoals navigatiesystemen makkelijk door 
inbrekers zijn te verwijderen. 
-Afspraken met politie over inzet van burgemeestersbevoegdheden en  
bestuurlijke aanpak.          

Ad. 3: -Er wordt een convenant met werkafspraken over gegevensuitwisseling  
            afgesloten tussen de Centra voor Jeugd en Gezin en het Veiligheidshuis 
 -Het jongerenwerk wordt aangesloten op de verwijs index risicojongeren ten       
            behoeve van vroegsignalering.   

 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten) 
Uitvoering door afdeling Samenleving, Openbare Orde en Veiligheid 

Ad. 1:   
-Stroomlijnen van informatievoorziening over veiligheid. Regelmatiger    
communicatie met de burger via o.a. de Woerdense Courant en de website 
www.woerden.nl/woerdenveilig. Dit gebeurt regelmatig. 
 
-Wijk- en dorpsplatforms worden ondersteund bij het opzetten van Waaks! Dit is 
nog steeds de lijn.   
 
 -Nieuwe wervingsactie Burgernet. Wervingsactie is uitgevoerd in oktober. 
 
 -De voorlichtingscampagne ‘Niet bang maar voorbereid’ wordt ingezet ten  
 behoeve van het voorbereiden van inwoners op crisis. Vierde kwartaal wordt hier 
uitvoering aan gegeven.  
 Dit is gedaan door aandacht te geven aan het nieuwe communicatiemiddel 
tijdens crisis NL-Alert. 
 
Ad. 2:  
 -Wanneer er een woninginbraak heeft plaatsgevonden, wordt er binnen 48 uur 
een preventiebrief verzonden naar de woningen die zich bevinden binnen 50 
meter van de woning waar de woninginbraak heeft plaatsgevonden.  
Dit proces loopt momenteel nog steeds en zal in 2013 voortgezet worden.  
 
-De brievenactie m.b.t. de aanpak van woninginbraken wordt geëvalueerd.  
In 2012 is de brievenactie geëvalueerd door een student IVK. Gebleken is dat 
mensen wel bewuster zijn geworden in het voorkomen van inbraken (ramen 
dicht, sloten gebruiken), maar ze treffen nog niet direct maatregelen (betere 
sloten, verlichting etc). Blijven wel doorgaan met het versturen van de brieven 
om de burgers constant alert te maken op het feit dat ze slachtoffer kunnen 
worden van woninginbraken. 

 
-Uitbreiden functionaliteiten Burgernetsysteem door deelname pilot   
voorwaarschuwingen woninginbraken. Dit project is door de politie stopgezet, 
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wordt geen vervolg aan gegeven. Politie heeft de voorkeur gegeven aan andere 
communicatiemiddelen voor woninginbraken.  

 
            -Het promotieteam fietsendiefstal wordt 1x ingezet.  

Op 23 februari is het promotieteam fietsendiefstal in gezet bij en rondom het 
station. De politie en het promotieteam hebben 402 framenummers 
gecontroleerd. Uit deze controle zijn 3 gestolen fietsen naar voren gekomen. Er 
stonden 8 fietsen zonder framenummer, hierdoor is niet te controleren of deze 
van diefstal afkomstig zijn. Daarnaast is er 1 fiets in beslag genomen aangezien 
het framenummer weggekrast was. 
In november wordt wederom het promotieteam ingezet aangezien dan het aantal 
fietsdiefstallen het hoogst is. Het promotieteam is succesvol ingezet. Er zijn een 
aantal gestolen fietsen in beslag genomen. Ook is er een lokfiets ingezet, deze 
heeft ook voor enkele aanhoudingen gezorgd.  

  -Werkafspraken maken over voorwaarden voor inzet van  
burgemeestersbevoegdheden, zodat deze snel ingezet kunnen worden. Dit is 
niet geformaliseerd, maar de lijnen zijn kort. Wel is er een draaiboek sociaal 
maatschappelijke onrust opgesteld.  

  
Ad. 3: 
-Samenwerking Centrum voor Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis tot stand 
brengen. Dit is gebeurd. Er wordt informatie uitgewisseld ten behoeve van 
casusoverleggen. 

 
 -Samen met de scholen en politie opstellen/aanpakken van leerling 
gerelateerde overlast. De politie heeft de samenwerking met scholen gezocht. 
Medewerking van scholen was dusdanig dat de gemeente daar geen rol meer in 
hoefde te pakken.  
  
-Samenwerking Jongerenwerk en Centrum voor Jeugd en Gezin tot stand 
brengen. Er is samenwerking, doorverwijzing en deling van informatie. 

 

             
Going concern: 

1. Het certificaat Veilig Wonen wordt gepromoot (valt onder afdeling Ruimte). Dit 
is nog steeds de lijn. 
 
2. De VRU wordt nauwlettend gevolgd aan de hand van beleidsstukken, 
begrotingen en financiële stukken.   
Binnen de gemeente is een projectgroep “Grip op de VRU” actief. Aan het begin 
zijn de risico’s in beeld gebracht vanuit verschillende disciplines. Vervolgens 
houdt de projectgroep onderling contact over de verschillende dossiers 
(huisvesting, financiën, dienstverleningsovereenkomst, preventieonderzoek)  
De overleggen gebeuren vaak bilateraal met de betreffende 
beleidsmedewerker.     

 
3. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt ook in 2012 gecontinueerd.  
Zie hiervoor bijlage 1. onder het kopje Horeca (veiligheids)beleid. 
       
4. De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen wordt gecontinueerd. Hierbij is 
de nieuwe opzet van de Beke-Ferwerda methodiek leidend. Niet aan de orde in 
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2012. De aanpak van jongerenoverlast staat nog altijd en het aantal meldingen is 
laag.  
       
5. Publiceren resultaten Integrale Veiligheidsmonitor 2011. Dit is gedaan middels 
een raadsinformatiebrief.   

 

6. Relatiebeheer Burgernet. Going concern  
 

7. Uitvoeren Wet Tijdelijk Huisverbod bij huiselijk geweld  
Er zijn dit jaar 2 tijdelijke huisverboden uitgereikt. Dit aantal is aan de lage kant. 
Zie verder bijlage 1 onder het kopje huiselijk geweld 
   
8. Samenwerking met Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen (SBBW) wordt in 
2012 voortgezet.  
De SBBW zoekt de samenwerking met de nieuwe Bedrijveninvesteringszones 
op. Zie ook bijlage 1 onder het kopje veilig winkelgebied en veilige 
bedrijventerreinen. 
       
9. Aanpak van illegale hennepteelt d.m.v. het Regionaal Hennepconvenant 
Regio Utrecht en het “lokaal aanhangsel” met woningbouwvereniging. Going 
concern.  Er zijn 3 kwekerijen ontmanteld waarbij altijd met een integrale aanpak 
is ingestoken.      
       
10. Veilig Oud en Nieuw 2012/2013   
Het multidisciplinaire overleg is eind oktober weer opgestart. De jaarwisseling is 
dit jaar rustig verlopen door een goede multidisciplinaire voorbereiding maak ook 
mede dankzij het slechte weer. 
 
11. Veiligheid rond evenementen  
Zie hiervoor bijlage 1. onder het kopje evenementen.  
 
 
Zie voor de uitvoering van het flankerend IVP beleid bijlage 1. 
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Bijlage 1. 
Uitvoering van het flankerend beleid van het IVP  
 
 
Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving     

 Wijkgericht werken, beleid Mijn Buurt  
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Eigen kracht van de inwoner bevorderen. Slanke Overheid, sterke samenleving 

is ook bij Wijkgericht Werken een speerpunt. Met betrekking tot Veiligheid 
betekent dit vooral dat er gekeken gaat worden naar het aandeel van de inwoner 
zelf. Wat kan de inwoner doen?  

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Dat kan variëren van gebruikmaken van het Project Buurtbemiddeling 
en het  opvolgen van inbraakbeveiligingtips tot het aanspreken van jongeren 
die overlast veroorzaken. 
Daarnaast via de social media site in Bloemen- en bomenkwartier aandacht 
besteden aan Veiligheid in de buurt. Dit is gebeurd. 

 
 Integraal Beleid Openbare ruimte (IBOR)  
 Wat willen we bereiken, concreet: 
2. Verminderen aantal gevaarlijke groenpunten. 
3. Verminderen aantal locaties die sociale onveiligheid kunnen oproepen. 
4. Verbeteren groenstructuur ter verbetering kwaliteit leefomgeving. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Realisatie & Beheer 

Ad 1. VTA controles (veiligheidsinspecties van bomen) en ingrepen op 
probleemgevallen uit de VTA controle. Dit is gebeurd. 
 
 
Ad 2. Vervangen van openbaar groen op plaatsen die (sociaal) onveilig 
worden gevonden. Dit is gebeurd. 

 

 
Ad 3. Voor vervanging van groen bewoners in het ontwerpproces betrekken 
en binnen dit proces sturen op meer kwaliteit en bruikbaarheid van openbaar 
groen. Dit is gebeurd. 

 
  

 Beleid Huiselijk Geweld    
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Uitbreiding Districts Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) en start van het Justitieel 

Casus Overleg huiselijk Geweld (JCHG)  
2. Vroegsignalering 
3. Sluitende hulpverleningsketen 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving. 

Ad 1. Uitbreiding Districts Overleg Huiselijk Geweld (DOHG) en start van het 
Justitieel Casus Overleg  
Huiselijk Geweld (JCHG). Gerealiseerd per 1 oktober 2011. 

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Smiley.svg/180px-Smiley.svg.png&imgrefurl=http://nl.wikipedia.org/wiki/Smiley&usg=__M3Ghh6RKRfWZa-3A5usVGCkPVoQ=&h=180&w=180&sz=14&hl=nl&start=1&zoom=1&%20
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/85/Smiley.svg/180px-Smiley.svg.png&imgrefurl=http://nl.wikipedia.org/wiki/Smiley&usg=__M3Ghh6RKRfWZa-3A5usVGCkPVoQ=&h=180&w=180&sz=14&hl=nl&start=1&zoom=1&%20
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Ad 2. Meldingen worden besproken in het DOHG. Is gerealiseerd. 
 
 
Ad 3. Door uitbreiding van DOHG en start JCHG is er sprake van een 
sluitende hulpverleningsketen. Is gerealiseerd. 

     
     N.B. Conferentie Huiselijk Geweld  

Op woensdag 14 november 2012 is een succesvolle conferentie over huiselijk 
geweld gehouden. Meer dan 60 deelnemers uit Oudewater en Woerden waren 
aanwezig. Naast professionals waren een aantal vrijwilligers aanwezig die te maken 
kunnen krijgen met huiselijk geweldsituaties.  
 
Belangrijkste uitkomsten van de conferentie (van preventie naar interventie): 
1. De 1e lijn is belangrijk voor signalering (preventie “achter de voordeur”)  maar ook 
voor doorverwijzing. Zij zijn lang niet altijd op de hoogte van hulpverlening bij 
huiselijk geweld. Er is ook niet standaard een terugkoppeling vanuit het DOHG. 
2. Het ontbreekt aan een sociale kaart bij huiselijk geweld, wie doet wat en bij wie 
kun je terecht. 
3. Er zijn veel betrokkenen bij een casus huiselijk geweld, zij kennen elkaar lang niet 
altijd. Wie is leidend bij een melding of aanpak huiselijk geweld? 
4. Voorkomen of stoppen van huiselijk geweld is gebaat bij een systeemaanpak. En 
er moet aandacht zijn voor patronen die geweld veroorzaken en overdracht van 
generatie op generatie bewerkstelligen.  
5. Verschillende organisaties hebben een (interne) aanpak bij huiselijk geweld 
ontwikkeld. Dit varieert van casemanagement en bemoeizorg tot voorlichting. Het 
effect van deze interventies bij huiselijk geweld wordt echter (bijna) niet gedeeld. De 
keten bij huiselijk geweld moet naar een “aanspreekcultuur” worden gebracht en 
afgestemde hulpverlening. 
6. Het Steunpunt Huiselijk Geweld in Utrecht is (te) onbekend. 
In het jaarplan 2013 worden deze punten nader uitgewerkt. Zie hieronder ter info. 
 
Perspectief 
Bestuurlijke wens in Oudewater en Woerden is, om vorm te geven aan de norm dat 
het geweld stopt. Signalen van huiselijk geweld worden opgepakt en hulpverlening 
komt op gang. Los van alle hulpverleningsinterventies, het geweld moet stoppen en 
er is sprake van huisvrede voor alle inwoners. 

 
De VNG heeft een aanpak ontwikkeld, Aanpak geweld in huiselijke kring, die een 
kapstok kan zijn voor de lokale aanpak:  

- geweld voorkomen door preventie en voorlichting; 
- geweld signaleren door inwoners en professionals; 
- geweld stoppen, slachtoffers opvangen en hulp bieden en daders straffen 

en hulp bieden; 
- nazorg slachtoffers. 

 
Aanpak en acties 2013 
1. In januari wordt in Woerden voor de Marokkaanse gemeenschap in 

samenwerking met de moskee, een informatiebijeenkomst georganiseerd.  
Hierbij kan rekening gehouden worden met eerwraak en/of specifieke  
problematiek binnen de Marokkaanse cultuur. Een thema kan ook uitgewerkt 
worden voor een groep in Oudewater. 
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2. “Coalitie voor huisvrede” vorm geven. Bestuurlijk wordt een coalitie gevormd met 
een aantal partners (zoals woningcorporaties, zorgorganisaties, 1e lijns 
organisaties) die inzet hebben in Oudewater en Woerden. 

3. Meldcode implementeren binnen de “eigen” organisatie.  
4. Actieve communicatie over huiselijk geweld. Dit kan onderdeel zijn van de 

uitvoering van het Wmo beleid, in beide gemeenten is dit speerpunt van beleid. 
Sociale kaart opstellen en delen met de deelnemers van de conferentie 

 
 
 

 APV   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. De APV is in 2011 herzien met uitzondering van het horecagedeelte (2012 in 

combinatie met herziening horecabeleid). 
2.   Schrappen van overbodige regels  
3.   Voldoen aan de Dienstenrichtlijn 
4.   Handhaafbaarheid 
5.   Zoveel mogelijk (zowel qua opzet als inhoud) conform Model-APV van de VNG 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 

Uitvoering door afdeling Ondersteuning 
Ad 1. t/m 5. De APV is inmiddels geactualiseerd. In september 2012 is een 
aantal technische wijzigingen van de APV aan de raad voorgesteld.  
  

 
 Nazorg aan ex gedetineerden   

Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Het organiseren van de gemeentekant van de nazorg. Dit betekent niet dat we 
aanbod hebben op iedere mogelijke zorgvraag. Maar wel dat we aantal dingen 
mogelijk maken met betrekking tot ID en inkomen.  
2. Inbedding van de nazorgtaak bij het RCN in het veiligheidshuis. Opgevoerd als 
nieuw Beleid.  
3.In beeld brengen aard en omvang van de zorgvragen. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Beleidsregels omtrent inkomensvoorziening op orde maken. 
Communiceren  nieuwe afsprakenregeling met RCN. Dit is gebeurd. 
 
Ad 2. Op de hiervoor uit te voeren activiteiten oriënteren we ons nog. In de 
doorontwikkeling van het veiligheidshuis is de discussie RCN gevoerd. Nu 
wordt er een nieuw plan opgesteld voor het RCN. 

 
Ad 3. Halfjaarlijks monitoren welke vragen er zijn en waar we kunnen 
verbeteren. We hebben geen signalen ter verbetering gehad.  
 

  
 

Toezicht en Handhaving   
Wat willen we bereiken, concreet (speerpunten voor 2012): 
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Afdeling Dienstverlening 
Hieronder zijn de prioriteiten weergegeven voor de taakvelden Bouwen Woningtoezicht 
(BWT) en Ruimtelijke Ordening (RO). 
 
Zeer groot risico 

- Illegale sloop met asbest (strijd asbestverwijderingsbesluit) 
- Illegaal gebruik recreatiewoningen 
- Illegaal gebruik wonen (wonen waar niet gewoon mag worden) 

Groot risico 
- Illegale bouwwerken bij woning 
- Sloopvergunningen met asbest 
- Illegale bouwwerken overig 

Beperkt risico 
- Sloopvergunningen zonder asbest 
- Monumentenbescherming 
 

Specifieke doelstellingen: 
- Wettelijk is bepaald dat er op een verzoek om handhavend op te treden binnen 

acht weken uitsluitsel moet worden gegeven. Doelstelling is om deze termijn te 
halen en pro-actief op te sporen en op te treden tegen bovengenoemde situaties. 

- Alle objecten/percelen (100%) controleren in de prioriteitsklasse "zeer groot 
risico" en "groot risico". 

- Driekwart (75%) van de objecten/percelen controleren in de prioriteitsklasse 
"beperkt risico". 

- Alle binnengekomen klachten worden aan de hand van de prioriteiten in 
behandeling genomen en afgehandeld. 

 
Evaluatie 2012 afdeling Dienstverlening 
- De instroom van handhavingszaken is vele malen groter dan het aantal dat is 
afgehandeld. In 2012 zijn ongeveer 113 handhavingszaken met een prioriteitsklasse 
“zeer groot risico”, “groot risico”, en “beperkt risico” in behandeling genomen. In totaal 
zijn daarvan ongeveer 66 dossiers afgehandeld. In de in behandeling zijnde 113 
handhavingszaken zijn niet opgenomen zaken met betrekking tot horeca, reclame en 
apv-gerelateerde zaken. Deze zaken drukken echter wel op de handhavingscapaciteit. 
Voor horeca (terrassen) liggen de ramingen voor 2012 op zo’n 125 dossiers. Er is 
sprake van een behoorlijke werkachterstand. 
 
- Op een verzoek om handhavend op te treden is het helaas niet gelukt om in alle 
gevallen binnen acht weken uitsluitsel te geven. Ook hier is sprake van een achterstand. 
 
- In 2012 zijn ongeveer 279 omgevingsvergunningen gereed gemeld, terwijl er 408 
vergunningen zijn verleend. Bij de toezichthouders is ook sprake van een 
werkachterstand. 

Het betreft hier een achterstand bij de toezichthouders met betrekking tot de bouw. De 
handhavingsjuristen hebben op het moment van dit schrijven geen achterstand meer. 

In het handhavivingsuitvoeringsprogramma zijn keuzes gemaakt voor 2013. Door het 
maken van deze keuzes zal de achterstand worden teruggedrongen.  
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Daarnaast wil het College burgers en bedrijven bewust maken van hun eigen 
verantwoordelijkheden door middel van communicatie. Samenleven in harmonie en in 
veiligheid is niet alleen een taak van de overheid. In het collegeprogramma wordt 
gesproken van een sterke samenleving en een slanke overheid. Met deze visie is ook 
het handhaving uitvoeringsprogramma opgesteld. 

De prioriteiten voor 2013 zijn in dit handhaving uitvoeringsprogramma weergegeven. De 
keuze voor deze prioriteiten hebben te maken met de kans dat een probleem zich 
voordoet en de ernst van de mogelijke gevolgen bij het niet uitvoeren van deze taken. 
Daarbij moet worden onderkend dat ondergeschikte risico’s hoog op de politieke agenda 
kunnen staan, omdat maatschappelijke en/of politieke opvattingen daartoe dwingen. 

Zo kunnen taken die gevaarzetting opleveren, maar nagenoeg nooit voorkomen in 
Woerden een hogere prioriteit hebben dan taken met een iets lagere gevaarzetting die 
geregeld voorkomen in Woerden.  

Handhavingsverzoeken zullen worden afgewikkeld en overige meldingen zullen langs 
het prioriteitenschema worden gelegd en naar gelang de prioriteit worden afgewerkt. 

Alles handhaven in Woerden is een utopie en handhaving zal altijd een afweging blijven 
tussen prioriteit en capaciteit. Handhaving is altijd een sluitstuk van beleid en is van 
belang om de gemeente leefbaar en veilig te maken en houden. Het College stuurt aan 
op de verantwoordelijkheid van onze inwoners en bedrijven. Handhaving is niet alleen 
de gemeente bellen als er dingen dreigen mis te lopen. Er ligt ook een 
verantwoordelijkheid bij onze bedrijven en inwoners zelf om hun eigen leef- en 
werkomgeving veilig en leefbaar te houden. Aanspreken op onwenselijk gedrag van 
anderen is niet primair een taak van de overheid, maar is ook een taak van onze 
inwoners en bedrijven. 

In samenspraak met de omgeving zaken bespreekbaar maken en rekening houden met 
de eigen omgeving dragen minstens zo veel bij aan de veiligheid en leefbaarheid van 
onze prachtige gemeente. Door middel van communicatie zal het College de komende 
periode sturen op de verantwoordelijkheid van bedrijven en burgers zelf als het gaat om 
het naleven van regels, waarbij dit handhavingbeleid als leidraad geldt. Mochten er toch 
regels worden overtreden, dan zullen medewerkers van toezicht en handhaving 
optreden tegen de overtredingen conform het vastgestelde beleid en dit 
uitvoeringsprogramma. Door deze keuzes zal de werkachterstand worden 
teruggedrongen. 

 
 

 
Afdeling Realisatie & Beheer 
Hieronder zijn de prioriteiten weergegeven voor het taakveld APV en Bijzondere 
wetgeving. 
Zeer groot risico 

- Evenementenvergunning > 100 personen 
- Evenementenvergunning 50-100 personen 
- Objecten (m.n. boten) op of aan de openbare weg 
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Groot risico 
- Evenementenvergunning < 50 personen 
- Aanlegvergunningen 2012 
- Snoeproutes Middelbare Scholen 
- Fietsen in voetgangersgebieden 

Beperkt risico 
- Reclamevergunning 
- Verkeerd aanbieden huisvuil 
- Hondenpoep en loslopende honden 
 

Specifieke doelstellingen: 
- Alle meldingen (100%) controleren in de prioriteitsklasse "zeer groot risico", 
"groot risico" en "beperkt risico". 
- Een lik op stuk beleid voeren met betrekking tot overtredingen in de 
prioriteitsklasse "zeer groot risico" en "groot risico". 
 - Alle binnengekomen klachten worden aan de hand van de prioriteiten in 
behandeling genomen en afgehandeld. 
- Toezicht en handhaving m.b.t. driehoeksborden is in 2012 uitbesteed aan Event 
Support Holland (ESH).  
- Toezicht op geluid vindt plaatst door de Milieudienst. Coördinatie vanuit R&B. 
Voor een aantal evenementen worden BOA's en Toezichthouders ingezet, (in 
overleg met de evenementencoördinator). 

 

Evaluatie 2012 afdeling Realisatie & Beheer 
Bij toezichts- en handhavingszaken met een prioriteit “zeer hoog, groot risico en 
beperkt risico” en bij calamiteiten, is in 2012 actief gehandhaafd. Er heeft 
systematisch en gestructureerd toezicht plaatsgevonden op basis van de 
beschikbare capaciteit.  
Alle specifieke doelstellingen zijn gehaald. Alle meldingen en klachten met 
betrekking tot de prioriteiten in de openbare ruimte zijn opgepakt en afgehandeld 
(100%). Er is handhavend opgetreden in de vorm van het geven van 
waarschuwingen, het uitdelen van boetes en door middel van bestuursdwang (last 
onder dwangsom). 

 
 

 Veilige Publieke Taak   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Veiligheid van de medewerkers staat centraal. 
2. Regelmatig worden medewerkers met publiekscontacten in hun werk getraind op 

het gebied van agressie en geweld.  
3. Jaarlijks is er in de gemeente een themamaand veiligheid waarin extra aandacht 

wordt besteed aan veiligheid.  
 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Ondersteuning 

Ad 1. De veilige publieke taak (VPT) staat als rapportage punt opgenomen in 
de afdelingsplannen zodat er tijdens de check sessie aandacht wordt 
geschonken aan het onderwerp. Dit richt zich met name op agressie 
incidenten en de meldingen daarvan. Wordt meegenomen in de check sessie 
als rapportage punt.  
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Ad 2. Het Gemeentelijke Incidenten Registratiesysteem (GIR) zal worden 
ingevoerd. Momenteel is dat nog in de testfase. In 2012 zal het GIR 
operationeel zijn. Nog niet uitgevoerd maar planning is nog wel dat dit jaar te 
doen.  
 Planning niet gehaald. GIR is dus nog niet operationeel. De planning is nu 
dat het GIR in het 1e kwartaal van dit jaar gaat draaien.  

 
Ad 3. September 2012 zal in het teken van de veiligheid (VPT) staan. Er zijn 
trainingen omgaan met agressie gegeven. Door minder inzetbaarheid arbo 
coördinator is er verder geen concrete actie op gezet.  
September veiligheidsmaand is niet in die hoedanigheid ingevuld. Wel zijn er 
organisatiebreed diverse trainingen omgaan met agressie gegeven.  

 
 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid 

 Veilig winkelgebied en veilige bedrijventerreinen  
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Inbraken, diefstallen en overvallen in winkels zorgen voor overlast en een gevoel 

van onveiligheid. Preventie zou hier het juiste middel zijn.  
2. Invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor de 5 bedrijventerreinen. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering  door afdelingen Samenleving en Ruimte 

Ad 1. Er wordt  een gemeentelijk contactpersoon overvallen aangewezen en 
we gaan werken volgens de checklist overvallen van Bureau Regionale 
Veiligheidsstrategie. 
Er is een gemeentelijk contactpersoon overvallen aangewezen en een 
gemeentelijk plan van aanpak overvallen vastgesteld. De heer B. Rif 
(vrijwillige politie) is de nieuwe contactpersoon bij de politie voor 
bedrijventerreinen Gelet op de dalende trend bij de bedrjifsinbraken is geen 
prioriteit gegeven aan het ontwikkelen van nieuwe initiatieven om 
bedrijfsinbraken te voorkomen. 
 

Ad 2. De draagvlakmeting voor de invoering van de BIZ is in oktober 2011 
uitgevoerd. Minimum vereiste: de helft van alle gevestigde bedrijven moet 
stemmen, 2/3 moet voor zijn. Het is de bedoeling om dit als eerste op te gaan 
pakken met bedrijventerrein Barwoutswaarder. De bedoeling is om de BIZ 
voor uiteindelijk 5 bedrijventerreinen in te gaan voeren.  

 
BIZ Binnenstad is per 1 januari 2012 ingevoerd. Voldoende draagvlak voor 
BIZ Snel en Polanen is op 27 september 2012 behaald en vlak voor de 
zomervakantie is er voldoende draagvlak voor Honthorst behaald. Op 
Middelland-Zuid en Barwoutswaarder is tot nu toe onvoldoende draagvlak 
aangetoond voor een BIZ. Middelland-Noord heeft geen officiële 
draagvlakmeting gehad. Uit informele peilingen blijkt er weinig animo voor te 
zijn. In verband hiermee heeft de Ondernemerskring Woerden (OKW) eind 
oktober een advies gegeven over het voortbestaan van de Stichting Beveilig 
Bedrijventerreinen Woerden (SBBW). De OKW wil de SBBW laten 
voortbestaan en samenwerken met de nieuwe BIZ-en 
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 Horeca (veiligheids)beleid   
Monitoren en waarnodig nader uitwerken speerpunten Kwaliteitsmeter Veilig 
Uitgaan: 
 
Wat willen we bereiken, concreet (speerpunten): 
1. Samenwerking horeca, gemeente en politie 
2. Overlast op straat 
3. Evenementenbeleid 
4. Overmatig alcoholgebruik 
5. Drugs  
 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten):  
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. t/m 5.  Overnemen c.q. nader uitwerken van aanbevelingen uit de 
paper   internationale vergelijking van uitgaansgerelateerde onveiligheid in 
Woerden en Brugge van Bastijn Vermeulen (Politiekundige bachelor in 
opleiding).  
Er is besloten om geen gebruik te maken van het rapport internationale 
Vergelijking omdat het niet objectief is en er overhaaste en verkeerde 
conclusies worden getrokken. Het is net als het vergelijken van appels met 
peren.  

 
 Evenementenbeleid   

Wat willen we bereiken, concreet (speerpunten): 
1. De gemeente Woerden wil een stimulerend evenementenbeleid voeren, al zijn de 
beschikbare middelen beperkt. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Ruimte 

Ad 1. Kostenbewuster omgaan met evenementen, de evenementen van 
Woerden beter bekend maken en landelijke en regionale ontwikkelingen 
zoals het omgaan met extreem weer op het gebied van Veiligheid vertalen 
naar de Woerdense situatie. Hier wordt aan gewerkt. 

 

 

 Coffeeshopbeleid   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Onderzoeken of we mee doen aan het landelijke project screening coffeeshops. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Vooronderzoek bij coffeeshop De Steeg uitvoeren. Dit is gebeurd. 
Geen aanleiding tot volledige BIBOB screening. 
 

 
Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid  

 Jeugd en vrije tijd    
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Koppeling zorg en Justitie (Centrum Jeugd en Gezin en Veiligheidshuis) 
2. Verduidelijking regelgeving accommodaties 
3. Minder rotzooi rondom de school (op maatlessen van bureau Halt) 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
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Uitvoering door afdeling Samenleving 
Ad 1. Invoeren privacyconvenant ten behoeve van informatie-uitwisseling.  
Dit is gebeurd. 
 
Ad 2. Verschillende vergunningen rondom accommodaties gelijk trekken.  
Er zijn nieuwe vergunningen afgegeven. 
 
Ad 3. Samenwerking met bureau Halt en scholen op gang brengen om 
rotzooi aan te pakken. 
Dit is niet gebeurd. De politie en scholen pakken dit nu samen aan. 
 

 

 Alcohol- en drugsgebruik   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. In de districtaanpak zijn de speerpunten een actieplan (geen grote beleidsnota). 
2. De wethouder heeft als belangrijkste doelgroepen aangemerkt de jeugd tot 18 

jaar. 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Het jaarplan 2011 en 2012 uitvoeren (zie regionaal actieprogramma  
Nuchter Verstand Rijn en Venen door College vast te stellen in november 
2011). Centraal moet staan dat de beschikbaarheid van alcohol en drugs 
wordt teruggebracht. Bij de activiteiten die voor jongeren worden 
georganiseerd staat ouderbetrokkenheid voorop. De aanpak Nuchter 
Verstand gaat uit van een integrale benadering door een mix van 
interventies en betrokkenheid van verschillende beleidsterreinen. 
 
Er is een inventarisatie gemaakt van locaties waar jongeren en alcohol 
frequent samenkomen. Aan de hand hiervan is in het voorjaar 2012 
(steekproefsgewijs) een 0-meting gedaan m.b.t. het naleven van de 
wettelijke leeftijdsgrens voor het schenken van zwak- alcoholhoudende 
drank aan jongeren onder de 16 jaar. De resultaten van deze 0-meting zijn 
input voor het in gesprek gaan met horeca-ondernemingen, 
alcoholverstrekkende detailhandel, sportverenigingen met kantines, 
scholen en ouders om verder inhoud te geven aan het terugdringen van 
alcoholgebruik onder jongeren. 
 Er is een Peersteam opgeleid en ingezet bij evenementen waar jongeren 
en alcohol  samenkomen. 

 
I.v.m. de constatering van harddrugsgebruik door jonge kinderen is, in 
samenwerking met scholen, politie, en professionals in de 
jeugd(gezondheids)zorg en het jeugdbeleid, een plan van aanpak 
opgesteld om op korte en lange termijn actie te ondernemen.  
Naar aanleiding van het actieplan hebben de VO-scholen in overleg met 
GGD, Centrum Maliebaan en de gemeente hun bestaande 
preventieprogramma alcohol & drugs geoptimaliseerd met het evidence 
based programma “Gezonde school en Genotmiddelen”.  
 
Naar aanleiding van het actieplan is er samenwerking ontstaan tussen 
politie en jeugdzorg. Jeugdzorg pakt de zorgmeldingen over drugsgebruik 
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bij jongeren direct actief op waardoor jongeren en hun ouders adequate 
zorg geboden wordt. 
 

Ad 2. In het actieprogramma is gekozen voor de doelgroep 10 tot 18 jaar 
omdat de focus ligt op zo lang mogelijk uitstellen van alcohol- en 
drugsgebruik. Binnen de aanpak Nuchter Verstand staat de omgeving van 
de jongeren centraal. Zie boven. 

 
 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid 

 Gemeentelijke Crisisbeheersing   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. De gemeente Woerden zet in op de verdere versterking van de gemeentelijke 
crisisbeheersingsorganisatie tot een professionele 4e kolom (naast de Brandweer, 
GHOR en Politie). 
2.De gemeente Woerden legt zijn accenten op een aantal aspecten te weten:  

- Organisatorische aspecten: 
      - Planvorming 
      - Opleidingen – Trainingen – Oefeningen (OTO) 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. In 2012 wordt extra ingezet op opleiden – trainen – oefenen van de 
gemeentelijke functionarissen die een functie hebben in de gemeentelijke 
crisisbeheersing. Daarnaast worden de gemeentelijke draaiboeken van het 
crisisbeheersingsplan geoptimaliseerd. Dit is gebeurd. 
 

Ad 2. Het proces Opvangen en Verzorgen en Centraal Registratie- en 
Informatiebureau (CRIB) wordt realistisch beoefend. Ook worden er 
notulisten geworven en opgeleid voor een “notulistenpool” Beleidsteam 
(BT)en Gemeentelijk Managementteam (GMT). Dit is ook gebeurd.   

 

 

 Voorbereiding Brandweerzorg   
Wat willen we bereiken, concreet: 
De VRU, brandweer district Rijn en Venen, heeft de volgende speerpunten:  
1. Organisatie inrichten. Op dit moment wordt de 0-meting uitgevoerd zoals 

afgesproken in de DVO 2010. Hieruit zal blijken welke specifieke 
aandachtspunten er zijn. Vervolgens zal er een plan gemaakt worden hoe deze 
aandachtspunten opgepakt kunnen worden.  

2. Voor het uitoefenen van de werkzaamheden is de brandweer qua informatie voor 
belangrijk een deel afhankelijk van de gemeente. De gemeente is bijvoorbeeld 
verantwoordelijk voor het informeren van de brandweer over evenementen die 
georganiseerd worden, wegafsluitingen, aanvragen voor 
omgevingsvergunningen, wijzigingen in het bouwwerkenbestand en beleid dat 
wordt ontwikkeld. Daarnaast is ook in het kader van integraal toezicht de 
samenwerking tussen de gemeente en de VRU zeer belangrijk. Ter bevordering 
van de informatie uitwisseling zal er in de periode tot 2015 op diverse niveaus 
gewerkt worden aan het onderhouden van bestaande contacten en het 
versterken van de relatie met de gemeente Woerden. 

3. Brandweer Nederland heeft in 2010 de Strategische Reis ingezet naar 2015 en 
vervolgens 2040, waarbij de focus ligt op de voorkant van de keten: 
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zelfredzaamheid van burgers en bewustwording van burgers en bedrijven over 
veiligheidsrisico's. District Rijn&Venen zal aan de slag gaan om hier vormen voor 
te zoeken en vorm aan te geven. Ook de vrijwilligers zullen hier expliciet bij 
betrokken worden.  

4. In het kader van het verbeteren van de kwaliteit van het personeel wordt ingezet 
op het registreren van persoonlijke aandachtspunten.  

5. In het kader van efficiënt werken zal er in samenwerking met de 
brandweerposten een verkenning plaatsvinden naar de mogelijkheden voor 
flexibele bezetting van voertuigen. 

6. In het kader van efficiënt werken zal er uitvoering gegeven worden aan het 
project Terugdringen Ongewenste Onechte loze Meldingen (TOOM) van 
brandmeldinstallaties. 

 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 

Ad 1. De 0-meting is medio april 2011 afgerond. Aandachtspunten: 
Inhaalslag opstellen/actualiseren bereikbaarheidskaarten en 
aanvalsplannen. De format is gereed en een planning voor actualisering 
wordt gemaakt. Dit sluit aan bij het punt hieronder over digitalisering van 
bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen via de MDT. 
Proces-/kwaliteitsverbetering uitvoering vergunning & advies en toezicht 
afdeling preventie. 

 De inhaalslag loopt conform de planning, tevens worden 
bereikbaarheidskaarten en aanvalsplannen gedigitaliseerd. Dit is een project 
wat over de hele Veiligheids Regio Utrecht gaat plaatsvinden. De planning 
hiervoor is nog niet bekend maar gezien de omvang van het project zal dit 
gefaseerd gaan gebeuren. 

 Het proces kwaliteitsverbetering verdient nadere aandacht doordat de 
dossiers Gebruik (voorheen gebruiksvergunningen) nog niet op orde zijn. In 
het onderzoek Falck Preventiecapaciteit in 2011 is dit ook geconstateerd. 
Zowel voor de teams V&A en T&H van de VRU kost het erg veel tijd als voor 
het Omgevingsloket van de gemeente Woerden. Door functiewisselingen 
binnen de gemeente Woerden is deze verbeterslag nog niet integraal 
opgepakt. Begin 2013 wordt aan deze kwaliteitsverbetering prioriteit 
gegeven. 

 
 
 
Ad 2. Gemeente en VRU participeren in periodiek afstemmingsoverleg op het 
gebied van Bouwen, Evenementen, Veiligheid 
Een dagdeel in de week is er intensief afstemming m.b.t. de Bouwplannen, dit 
werkt goed. Daarnaast is er periodiek het veiligheidsoverleg waar goede input 
wordt geleverd. De afstemming m.b.t. evenementen wordt geïntensiveerd. 
 
Ad 3. In 2012 start het VRU-project Top 25 risicovolle bedrijven binnen district 
Rijn & Venen. Voor de gemeente Woerden worden het Zuwe 
Hofpoortziekenhuis, ZuWe Weddestein en Nieuw Batenstein geïnventariseerd 
op het gebied van preventie, preparatie. BHV en repressie.  
De overige zorginstellingen worden in 2012 actief door de VRU benaderd en 
door trainingen en oefeningen nog bewuster gemaakt over brandveiligheid. 
De VRU heeft een quick scan uitgevoerd van alle zorginstellingen in de 
gemeente Woerden waarvan het VROM inspectie rapport 2011 het 
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uitgangspunt was. De conclusie is dat er geen grote knelpunten op het gebied 
van brandveiligheid is geconstateerd. Aandachtspunt blijft bewustwording 
brandveiligheid en het trainen van de interne organisatie. 
Het project Top 25 is gestart en van de genoemde objecten worden de 
aandachtsgebieden in beeld gebracht.. 
 
Ad 4. Er wordt ingezet op het kwalitatief beoordelen van het personeel.  
Er is een start gemaakt met het registreren van persoonlijke aandachtspunten. 
Deze aandachtspunten worden weer gebruikt voor het nieuwe Oefenplan 
zodat er meer gericht geoefend kan worden op onderdelen waar verbetering 
noodzakelijk is en minder aandacht wordt besteed aan onderdelen waar 
brandweermensen al goed in zijn. 

 
Ad 5. De VRU, district Rijn en Venen, o.a. de post Woerden zal ervaringen 
gaan op doen met flexibele bezetting van voertuigen. Dit doen zij door 
realistisch te oefenen met flexibele voertuigbezetting en dit te evalueren.    
Hiermee is nog geen aanvang genomen omdat het een onderdeel is van het 
nieuwe dekkingsplan, Veiligheidszorg op maat. Het Algemeen Bestuur heeft 
medio juli de uitgangspunten vastgesteld. Momenteel worden deze 
uitgangspunten (waarvan flexibele bezetting één van de uitgangspunten is) 
met de korpsen besproken. De uitwerking zal in 2013 concreet worden. 
 
Ad 6. Bedrijven met ongewenste onechte loze meldingen worden 
aangeschreven door de VRU met als uiterste maatregel om de ongewenste 
en onechte loze meldingen terug te dringen; het inzetten van dwangsommen.   
De afdeling dienstverlening binnen de gemeente heeft handhavingcapaciteit 
beschikbaar voor TOOM. 

De doelstelling van de VRU is om het aantal nodeloze meldingen met 25% 
terug te dringen gaat in 2012 gerealiseerd worden. De VRU heeft twee 
dossiers aan de gemeente Woerden overgedragen om een 
handhavingstraject op te starten. Een dossier is inmiddels afgehandeld, het 
andere dossier loopt nog.  

  

 Verkeersveiligheid   
Wat willen we bereiken, concreet (speerpunten): 
1.   Verbetering van de verkeersveiligheid voor fietsers (i.k.v. fietsbeleid)  
2.   Verkeersveiligheid via principes ‘Duurzaam veilig’ bij de inrichting van wegen 
3.   Een proef met een autovrije Rijnstraat 
 Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Ruimte 

Ad 1. Diverse maatregelen in het kader van het fietsbeleid, o.a. het aanleggen 
van nieuwe fietspaden en het wijzigen van voorrangssituaties ten gunste van 
de fiets. 
Medio april 2012 is de voorrang voor overstekende fietsers op de 
fietsoversteekplaats Cattenbroekerdijk t.p.v. Steinhagenseweg ten gunste van 
de fietsers gewijzigd. 
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Samen met de bouw van de nieuwe Meanderbrug is een nieuwe, veilige  
oversteekplaats met een snelheidsremmend plateau op de Oudelandseweg 
aangelegd en voor de zomervakantie in gebruik genomen. 
De voorrangssituatie voor de fietsers op het kruispunt Zegveldse Uitweg – 
Rietveld is ten gunste van de fietsers aangepast. 
Op het kruispunt Kievitstraat – Van Helvoortlaan is een doorsteek gemaakt 
voor de fietsers in de richting van het zwembad. 
 
Ad 2. Een reconstructie van de Hoge Rijndijk en de Zandwijksingel wordt 
voorbereid. 
In het kader van de bezuinigingen is de voorbereiding van dit project 
opgeschort. 
  
Ad 3. Proefafsluitingen van de Rijnstraat in juni 2012. 
In juni zijn drie zaterdagen in de Rijnstraat georganiseerd om de discussie te 
openen. Tevens zijn enquêtes gehouden. Naar aanleiding hiervan is besloten 
de Rijnstraat vanaf 3 november op zaterdagen na 11.00 uur af te sluiten. In de 
Rijnstraat is een aantal bakken met bomen geplaatst om de sfeer te 
verhogen. De situering van fietsenklemmen en ander straatmeubilair is op 
bepaalde punten aangepast. In het voorjaar 2013 wordt de Rijnstraat ook op 
vrijdagavonden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. 

 Externe veiligheid   
Wat willen we bereiken, concreet: 
De Omgevingsdienst heeft de volgende speerpunten: 
1. M.b.t. beleid: 
- Uitgangspunt in de komende jaren is: ‘Zo verantwoord mogelijk’: dit lag eveneens 

ten grondslag aan onze Beleidsvisie Externe Veiligheid (2010); in deze visie is 
onze koers vastgelegd met betrekking tot de omgang met bestaande risico’s en 
het toestaan van nieuwe risico’s in de komende jaren; kern is zoveel mogelijk 
scheiden van risicobron en –ontvanger. Als consequentie hieruit is verzwaring 
van het risicoprofiel slechts onder strikte voorwaarden en op de daarvoor 
aangewezen locaties mogelijk. 

- De beleidsvisie is leidend in onze beleidsvoering; de erin geformuleerde criteria 
worden toegepast in concrete gevallen van vergunningverlening, ruimtelijke 
ontwikkelingen en bij andere procedures; 

- Het College van Woerden blijft nauw betrokken bij dit onderwerp en volgt de 
ontwikkelingen op de voet; het relatief hoge basisveiligheidsniveau voor externe 
veiligheid willen wij vasthouden; 

2. M.b.t. risico-inventarisatie en –analyse: 
- Wij blijven investeren in een zo actueel en volledig mogelijke informatiepositie 

met betrekking tot de externe veiligheidsrisico’s binnen onze gemeentegrenzen; 
3. M.b.t. vergunningverlening, controle en handhaving: 
- Uitgangspunt is dat de vergunningen voor risicovolle bedrijven actueel zijn;  
- Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is kaderstellend in 

vergunningprocedures; 
- Ten aanzien van de controle en handhaving door de Omgevingsdienst blijft 

gewerkt worden volgens afspraken met de gemeente Woerden; 
4. M.b.t. doorvertaling EV in RO: 
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- Deze doorvertaling krijgt veel aandacht op basis van het gemeentelijk 
Beleidsplan op dit punt met betrekking tot vervoer van gevaarlijke stoffen over 
het spoor en de Beleidsvisie Externe Veiligheid;  

- We zijn alert op de relaties van RO- en aanverwante ontwikkelingen met externe 
veiligheid; een voorbeeld is de realisatie van het nieuwe Minkema college in 
Snellerpoort; hierbij hebben gemeentelijke afdelingen en de Veiligheidsregio 
optimaal samengewerkt; 

5. M.b.t. vervoer gevaarlijke stoffen: 
- De ontwikkelingen inzake het Landelijk opgezette Basisnet Externe Veiligheid 

worden nauwkeurig gevolgd door betrokken afdelingen; inhoud en consequenties 
van het toekomstige rijksbeleid zijn bekend binnen het concern.  

- Voor de transportassen in Woerden waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt, zijn risicozones gedefinieerd. Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
over het spoor vormt de grootste risicobron in de stad en heeft het meeste effect 
op ruimtelijke en economische ontwikkelingen; 

- Wat betreft routering: de Rijksoverheid heeft een aantal snelwegen en 
spoorlijnen aangewezen waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen zoveel 
mogelijk moet plaatsvinden. De gemeente heeft een gemeentelijke routering 
vastgesteld. 

6. M.b.t. risicocommunicatie: 
In de komende tijd zal de risicocommunicatie met bewoners en bedrijven 
nadrukkelijker gestalte krijgen. In 2013 zullen onder leiding van de VRU pilots 
worden gedraaid in Amersfoort en Woerden;  
7. M.b.t. organisatie/coördinatie en afstemming: 
- Ingezet wordt op de borging van tijdige, consequente afstemming tussen de 

relevante disciplines. Deze krijgt nu al op verschillende manieren gestalte. Indien 
verbeterpunten zich voordoen worden deze doorgevoerd. Een belangrijke relatie 
ligt daarbij tussen milieu/externe veiligheid, RO, en de voorbereiding op 
rampenbestrijding; 

 
Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 

Ad 1. De inhoud en implicaties van de Beleidsvisie en landelijke 
beleidsontwikkelingen worden in de komende jaren geborgd in de 
organisatie en in procedures; daartoe zijn werkafspraken gemaakt met 
verschillende gemeentelijke afdelingen. 

 
Ad 2. Jaarlijks wordt een risicoanalyse uitgevoerd met betrekking tot het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor. Hierbij worden de actuele 
ruimtelijke ontwikkelingen en de vervoersintensiteiten aan elkaar gerelateerd. 

 
Ad 3. De vergunningverlening, controle en handhaving zullen op het huidige, 
adequate kwaliteitsniveau blijven worden uitgevoerd; met de dienst en andere 
relevante partijen wordt tijdig en effectief gecommuniceerd. 

 
Ad 4. Conform de basisgedachte van de Beleidsvisie Externe Veiligheid 
wordt het aspect EV in een zo vroeg mogelijk stadium ingebracht bij 
ruimtelijke ontwikkelingen. De borging hiervan vindt vooraf plaats via het 
maken van randvoorwaarden in het programma van eisen. 

 
Ad 5. Het landelijk beleid en de ontwikkelingen op het gebied van vervoer 
gevaarlijke stoffen kritisch volgen en waar nodig bij besluit- en planvorming 
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hierop anticiperen. Jaarlijks worden ca. 8 ontheffingen afgegeven voor het 
vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. 

 
Ad 6. Er wordt voor risicocommunicatie een visie ontwikkeld. De 
Veiligheidsregio en de provincie zijn hierin leidend. Pilots staan op de 
planning voor 2013. 

 
Ad 7. De coördinatie en afstemming binnen de organisatie zal verder worden 
gestimuleerd via de doorvertaling van de beleidsvisie EV en door het maken 
van werkafspraken. 

Alle bovengenoemde activiteiten zijn uitgevoerd. 
 
   

Veiligheidsveld: Veiligheid en Integriteit 
 Cannabisketen   

Wat willen we bereiken, concreet: 
1. De gemeente is verantwoordelijk voor de handhaving van onder andere de 

bouwregelgeving. Zo nodig wordt handhavend opgetreden. 
2. De gemeente informeert binnen haar organisatie de medewerker die zich 

bezighoudt met sociale verzekeringsfraude en SVB en UWV. Daarnaast schakelt 
zij ook haar medewerker Bouw en Woningtoezicht in. Voorts informeert de 
gemeente in geval van een hennepkwekerij in een huurwoning/standplaats de 
betreffende woningcorporatie of de particuliere verhuurder. 

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 
Ad 1. De gemeente past de haar toekomende bestuursrechtelijke 
maatregelen toe. Going concern..      
 
Ad 2. De gemeente heeft de regie op het naleven van de 
convenantafspraken ten aanzien van de locale partners (o.a. 
woningcorporaties) en heeft de bevoegdheid / is verantwoordelijk om in lijn 
met het regionale convenant afspraken te maken op lokaal niveau. Er zijn 3 
kwekerijen ontmanteld waarbij altijd met een integrale aanpak is ingestoken. 

 

 
 Prostitutiebeleid   

Wat willen we bereiken, concreet: 
1.   Het huidige prostitutiebeleid actualiseren en in overeenstemming brengen met 

het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden in de 
seksbranche.  

Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Gemeentelijk beleid actualiseren zodra wetsvoorstel Wet regulering 
prostitutie en bestrijding misstanden in de seksbranche is goedgekeurd. 
Deze wet is aangehouden. Op de site van de Eerste Kamer staat nog geen 
vervolgdatum van plenaire behandeling. 

   
 Mensenhandel    

Wat willen we bereiken, concreet: 
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1.   Er is een operationeel team geformeerd (“casusoverleg-plus”), waarin alle 
convenantpartners vertegenwoordigd zijn op uitvoerend niveau. In dat team 
worden op basis van de ingebrachte informatie afspraken gemaakt over de 
integrale aanpak en verdere samenwerking, waarbij elke partij zijn/haar eigen 
specifieke inzet pleegt.  

2 Het casusoverleg-plus komt eens in de acht weken bijeen. Gedurende het eerste 
jaar berust het voorzitterschap van het casusoverleg bij het OM. 

 Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. en 2. De gemeente Woerden is agendalid van het casusoverleg-plus, 
zodra er zich daadwerkelijk een zaak voordoet in onze gemeente, schuiven wij 
aan bij dit overleg.  

 
 

 Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1. Het bestuurlijke instrumentarium (wet Bibob) inzetten om de bewegingsruimte 

voor georganiseerde criminaliteit in Woerden te minimaliseren. Voorkomen dat 
de georganiseerde criminaliteit misbruik maakt van de gemeentelijke 
dienstverlening. 

 
2. Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Samenleving 

Ad 1. Aanwijzen gemeentelijke Bibob-coördinator. Dit blijft een punt van 
zorg, zie ook Ad 2. 
Dit zou een logisch gevolg kunnen zijn van een principe-besluit zoals 
genoemd in Ad 2. 

 
Ad 2. Actualiseren Bibob-beleid.  Er is een rondgang gemaakt langs de  
afdelingen in verband met de nieuwe Bibob wetgeving. Er wordt een 
principe besluit voorbereid over toepassing van Bibob beleid. Ook is er een 
voorstel voorbereid voor aansluiting van de gemeente Woerden bij het 
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Midden-Nederland.  
In afstemming met de nieuwe teamchef handhaving zullen genoemde 
besluiten in het eerste kwartaal 2013 voorgelegd worden aan het college. 

 
 

 Antidiscriminatievoorzieningen   
Wat willen we bereiken, concreet: 
1.   Alleen de basis (wettelijke taken) uitvoeren. 
2.   Het college van burgemeester en wethouders biedt de ingezetenen toegang tot 

een antidiscriminatievoorziening (wettelijke verplichting: Wet gemeentelijke 
antidiscriminatievoorzieningen).  

3.   De gemeente Woerden is aangesloten bij een regionale 
antidiscriminatievoorziening die voldoet aan de eisen die daarbij of krachtens de 
wet aan zijn gesteld. 

4.  Het college biedt inwoners de gelegenheid op een locatie in de gemeente 
Woerden hun klacht te melden bij de antidiscriminatievoorziening. 

5.      Het college draagt zorg voor de deskundigheid van de medewerkers die de in 
het voorgaande lid genoemde klachten opnemen. 
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Wat gaan we daarvoor doen (activiteiten): 
Uitvoering door afdeling Sociale Zaken 

Ad 1. Wettelijke taken worden uitgevoerd. Verordening is vastgesteld (januari 
2010).  
Wettelijke taken worden goed uitgevoerd, middels onze overeenkomst met  
Art.1 Midden Nederland. 
 
Ad 2. Fysiek loket is aanwezig bij de gemeente. Via mail en brief kunnen 
inwoners zich rechtstreeks wenden tot Art. 1 Midden Nederland. Is 
gerealiseerd. 
 
Ad 3. De gemeenten is aangesloten bij Art. 1 Midden Nederland. 
 Is gerealiseerd. 
 

Ad 4. Klacht kan gemeld worden rechtstreeks bij de gemeenten of Art. 1 
Midden Nederland. Een afspraak tussen de klager en een medewerker van 
Art. 1 vindt plaats op het Stadhuis van onze gemeente. Is gerealiseerd. 

 

Ad 5. Gebruik maken van de bijscholing die wordt aangeboden door Art. 1 
Midden Nederland.  Er is circa  elk half jaar een algemene bijeenkomst 
georganiseerd door Art.1 waar de beleidsadviseur naar toe gaat.  
Overige vormen van bijscholing: wordt zeker naar gekeken of het nuttig is 
daarvan gebruik te maken.  
Art.1 doet aan actief relatiebeheer. Bij wijzigingen in de organisatie, zoals 
onlangs een nieuwe directeur nodigt Art.1 de beleidsadviseur uit voor een 
kennismakingsgesprek.  
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