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Agendapunt: 

Onderwerp: Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 I strategische doelstelling, thema's en 
prioriteiten 

De raad van de g e m e e n t e W o e r d e n ; 

gelezen het voorstel d.d. 25 juni 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

artikel 147 

b e s l u i t : 

In te stemmen met de strategische doelstelling, thema's en prioriteiten voor het Integraal 
Veiligheidsplan 2019-2022: 

I. 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, ledereen moet zich medeverantwoordelijk voelen voor het verminderen en 
voorkomen 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. 

II. Thema's: 
1. Ondermijning door georganiseerde criminaliteit 
2. Jeugd en veiligheid 
3. Leefbaarheid van wijken en buurten (BOÄs) 
4. High Impact Crimes/Veel Voorkomende Criminaliteit 
5. Zelfredzaamheid/Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van de eigen 
verantwoordelijkheid 
6. Zorg en veiligheid 

III. Prioriteiten: 
1. Aanpak ondermijning (drugsoverlast, witwassen en heling), preventief via APV en BI BOB 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/StreetcornerworkCW/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. Zelfredzaamheid/Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid o.a. aandacht voor woninginbraken en cybercrime/security. 
6. Betere verbinding tussen (beleids)thema's zorg I buurt en veiligheid I handhaving (BOÄs). 

IV. 'Privacy' wordt in zijn algemeenheid als belangrijke randvoorwaarde opgenomen in het 
uitvoeringsplan. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerdeprin zijn 

openbare vergadering, gehouden op 20 septemj2^ry2018 

3e griffier, De voorzitte 

drs. M Tobeas V.» 


