
NIEUW IVP / VTH beleid  

2019-2022 



INLEIDING 

 
Debat veiligheid, preventie en Gebiedsgericht Werken d.d.  19-9-2017  
 
Reactie burgemeester op eerste debat: 
• Het gaat vooral om koers + visie, welke samenleving wil je zijn?  
• Preventieve aanpak zien in totaal van de samenleving  
• Betrokkenheid ouders /scholen etc. 
• Investeren in jongerenwerk - verschillende gradaties  
• Dagbesteding vs. jongerenwerk  
• Integraal en samenhangend beleid- uitvoering 
• Openbare orde + handhaving – de politie heeft alleen een rol als de 

openbare orde wordt aangetast. 
• Inzet groep BOA’s: op “alle aspecten” en “allemaal daarvoor beschikbaar”  
• Zichtbaarheid wijkagent: BOA / agent / gebiedsgericht werken  
 

Conclusie raad:  Behoefte aan een vervolgbijeenkomst met professionals. 
 



NIEUW IVP / VTH 2019-2022 

Waarom:  
We willen een veilige, leefbare en gezonde samenleving! 
 
Hoe:  
Via integraal en samenhangend (handhavings)beleid en uitvoering (IVP en VTH). 
Via een andere manier van werken (gericht op preventie, signaleren en 
handhaven, gebiedsgericht, Boa’s inzetten op alle aspecten). 
 
Wat:  
1. Geactualiseerd IVP-beleid (bevoegdheid raad) en twee jaarlijks  
      uitvoeringsplan (bevoegdheid college). 
1. Geactualiseerd VTH-beleid (bevoegdheid college). 
 
Wanneer: 
 Oplevering vierde kwartaal 2018/uiterlijk eerste kwartaal 2019. 



ONDERLINGE RELATIES 

IVP en VTH 2019-2022 

Veilige woon- 
en 

leefomgeving 

Bedrijvigheid 
en veiligheid 

Jeugd en 
veiligheid 

Fysieke 
veiligheid 

Integriteit 
en 

veiligheid 

Integrale handhaving (signaleren en handhaven) 

Jongerenwerk / SCW / Sociaal makelaars / Er-op-af team / Leerplicht  
 (proberen aan de voorkant te komen) 

BOA’s/ Politie/Toezicht en Handhaving /OOV  (optie Buurtveiligheidsteams) 
(insteek is preventief via BIBOB of APV / indien nodig repressief) 

10 wijken/dorpen  (gebiedsambtenaren) 



IVP EN VTH-BELEID 

• Elke gemeente kent een integraal veiligheidsplan (96%) en VTH 
 

• Het IVP wordt veelal gemaakt volgens Kernbeleid Veiligheid 
 Veilige woon- en leefomgeving 
 Bedrijvigheid en veiligheid 
 Jeugd en veiligheid 
 Fysieke veiligheid 
 Integriteit en veiligheid 

 
• Het IVP en VTH hebben een looptijd van vier jaar 

 
• Veel gemeente maken ook een uitvoeringsplan (82%) 

 
• Het IVP is een product van samenwerking met partners! 

 
 
 



TOTSTANDKOMING IVP EN VTH 

 
Stap 1: Opstart 
 
Stap 2: Veiligheids- en risicoanalyse 
 
Stap 3: Prioritering 
 
Stap 4: Opstellen IVP en VTH 
 
Stap 5: Opstellen uitvoeringsplan 
 
Stap 6: Van beleid naar uitvoering 
 
 
 
 Totale doorlooptijd = 3 - 6 maanden 

 



STATEGISCHE DOELSTELLING 

Voorgestelde strategische doelstelling: 
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.  
 
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.  
 
  
 
 



TRENDINVENTARISATIE BUREAU RVS 

 
Trends: 
 
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 
 



VOORGESTELDE PRIORITEITEN IVP  

 
 

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. 

  
1. Integrale aanpak jongerenoverlast (d.m.v. Investeringsagenda 

Jong/Onderwijsagenda, Jongerenwerk/SCW/PGA/Top X en het signaleren 
van problematisch drugs- en alcoholgebruik) 
 

2. Uitbreiding PGA (o.a. casussen personen met verward gedrag, 
radicalisering, woonoverlast) 
 

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

4. Stimuleren eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers 
(cybercrime/security, Whatsapp, Meld Misdaad Anoniem, buurtvaders) 
 



VERSCHILLEN TOEZICHTHOUDERs EN BOA’s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efficiencyvoordelen door samenwerking toezichthouders en boa’s: 
1. Controleren met elkaar d.m.v. één handhavingsteam. 
2. Signaleren voor elkaar op basis van oog- en oorfunctie. 
3. Controleren elkaar op basis van checklisten. 

Toezichthouders (4 FTE) 
Rechtsgebied: bestuursrecht 

Boa’s (nu 5, 3 FTE werken toe naar 6) 
Rechtsgebied: strafrecht 

Kan dwangsom opleggen. Gesprek aangaan staat voorop! 
Kan boete uitschrijven of een bestuur- 
lijke strafbeschikking opleggen. 

Heeft “reguliere” werktijden. 
Slechts voor een deel 
buitenfunctie. 

Werkt vaak in 
weekenden/avonddiensten. 

Heeft kennis op het gebied van 
bouwen en ruimtelijke ordening. 

Kennis op het gebied van overlast-
gevende zaken in het openbaar gebied. 



WERKWIJZE BOA’S/TOEZICHTHOUDERS 

Huidige werkwijze  Nieuwe werkwijze 

Boa’s kijken naar prioriteiten in 
Handhavingsplan: 
• Evenementen 
• Objecten (vaartuigen/wrakken) 
• Aanlegvergunningen voor boten 
• Fietsen in voetgangersgebieden 
• Reclame in de openbare ruimte 
• Verkeerd aanbieden huisvuil 
• Hondenoverlast 
• Parkeerexcessen 
• SUS zaterdagnacht in centrum 

Boa’s kijken breed/integraal en soms 
specifiek naar bepaalde thema’s bijv. 
Donkere Dagen Offensief tegen 
woninginbraken, fietsverlichting. 
 
Geen aparte SUS- of parkeer Boa’s meer. 
Boa’s doen alle aspecten. 
 
Werkt samen met OOV/gebieds-
ambtenaren/wijkagenten etc. 

Toezichthouders kijken alleen naar 
specifieke prioriteiten handhaving 
op het gebied van bouwen en RO.  

Toezichthouders kijken naar specifieke 
prioriteiten handhaving plus breed 
(signaleringsfunctie). 



VOORGESTELDE PRIORITEITEN HANDHAVING  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Specifieke prioriteiten Handhaving (naast integrale aanpak) 
 
1. Handhavingsverzoeken (daarbinnen focus op veiligheid) 

 
2. Brandveiligheid 

 
3. Asbest 

 
4. Illegale bewoning 

 
5. Bouwen zonder/in afwijking van vergunning 

 
6. Drank- en horeca / Sportverenigingen (handhaven bij kantines 

van sportverenigingen op het schenken van alcohol aan 
minderjarigen.) 
 

 



VERVOLG  

Raad 
De voorgestelde opzet, strategische doelstelling, thema’s en prioriteiten  
worden nader uitgewerkt en t.z.t. ter behandeling/ instemming ingebracht 
in de raad.  
 
 
 
Vragen 
Heeft u n.a.v. deze presentatie nog vragen 
of opmerkingen? 
 
 
 
Hartelijk dank voor uw aandacht! 


