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Amendement – Werken aan een nog veiliger Woerden 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 4 november 2021, om beslispunt 1 bij het ontwerpbesluit bij 

het raadsvoorstel Programmabegroting 2022 als volgt aan te vullen: 

 

1. De Programmabegroting 2022, inclusief de mutaties in de reserves, vast te stellen, met dien 

verstande dat het budget van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid overeenkomstig de 

onderstaande mutaties wordt verhoogd, te dekken uit het positieve begrotingsresultaat voor 

2022. 

 

Onderdeel Budget 

Aanpak Cybercrime en Digitale Veiligheid € 6000 

Extra inzet implementatie Bibobbeleid € 2500 

Werkbudget PGA € 5000 

Surveillanceboot boa’s € 4500 per jaar (structureel, 

totale investering in aanschaf 

en opleidingskosten € 40.000) 

Totaal incidentele mutaties 2022 € 13.500 

Totaal structureel 2022 e.v. € 4500 

 

Toelichting 

In de Programmabegroting 2022 en beantwoording van technische vragen is geschetst dat door de 

coronacrisis en vacatures binnen het team Openbare Orde en Veiligheid op sommige veiligheidsthema’s 

minder inzet is gepleegd. Hierdoor is een tijd alleen het hoogstnodige opgepakt, waardoor andere 

onderwerpen naar achter zijn geschoven. Tegelijkertijd heeft de coronacrisis de noodzaak voor inzet op 

openbare orde en veiligheid alleen maar vergroot; niet alleen op het gebied van handhaving, maar ook 

op terreinen als cybercrime, ondermijning en de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Als vanaf december de 

personele capaciteit weer op sterkte is, is het belangrijk dat ook de verschillende onderdelen binnen het 

veiligheidsdomein op volle kracht kunnen worden opgepakt.  De indiener is daarom van mening dat voor 

2022 extra geïnvesteerd dient te worden in veiligheid. 

 

Mede in aansluiting op de motie ‘Meer mensen om Woerden veilig te houden?’ is door de indiener (via 

de portefeuillehouder) bij de organisatie geïnventariseerd welk budget nodig in 2022 benodigd is om 

criminaliteit nog beter aan te pakken en Woerden nog veiliger te maken. Daaruit blijkt dat we met 

relatief weinig middelen veel kunnen doen. 

 

De onderstaande toelichting op de inzet van budget is hoofdzakelijk afkomstig van het college. 
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Aanpak Cybercrime en Digitale Veiligheid 

Voor 2022 is extra budget gewenst om de gemeentelijke rol, aanpak en positie op het gebied van 

cybercrime en digitale veiligheid te verduidelijken en verstevigen. De digitalisering neemt steeds verder 

toe, waardoor ook cybercrime en digitale (on)veiligheid op steeds meer onderdelen van de samenleving 

aan terrein wint. Dit is ook zichtbaar in een stijging van Woerdense inwoners en bedrijven die aangeven 

slachtoffers te zijn geworden van digitale criminaliteit. Het extra budget is gewenst om een gemeentelijk 

veiligheidsbeeld cybercrime en een netwerkkaart cybercrime op te stellen. Daarnaast wordt dit budget 

o.m. ingezet om het kennisniveau bij de gemeente te versterken, bijeenkomsten en campagnes voor 

jongeren, ouderen en ondernemers te organiseren. 

 

Extra inzet implementatie Bibobbeleid 

In 2022 starten we met implementeren van het nieuwe Bibobbeleid t/m 2023. Een belangrijk doel hierbij 

is het verbreden van het aantal afdelingen binnen de gemeentelijke organisatie dat van Bibob gebruik 

gaat maken, o.a. bij het proces van vergunningverlening. Met het extra budget kunnen meer 

opleidingsdagen, bijeenkomsten en werksessies worden georganiseerd om het Bibobbeleid direct zo 

breed mogelijk in de organisatie te borgen. 

 

Werkbudget PGA 

Impact Nederland geeft aan dat zij met de nieuwe procesregisseur, die start op 15 november, de nieuwe 

aanwas van jongeren willen bespreken. Het doel hiervan is voorkomen dat jongeren zich snel 

doorontwikkelen in de criminaliteit. De Politie stelt voor om een nulmeting te organiseren en sneller 

jongeren toe te voegen aan de PGA-lijst. Met het extra werkbudget kan binnen de PGA extra inzet 

worden gepleegd op de nieuwe aanwas van jongeren door cliënten te ondersteunen, bijvoorbeeld met 

studiekosten.  

 

In principe is dit werkbudget structureel van aard, maar gezien de uit te voeren nulmeting kan volgens de 

indiener eerst worden gestart met eenmalig budget, dat bij succesvolle aanpak kan worden 

gecontinueerd. 

 

Surveillanceboot BOA’s 

In verband met een stijgend aantal overlastmeldingen op/vanaf het water is de wens ontstaan om ook 

op het water te surveilleren. Met een surveillanceboot voor boa’s kan uitvoering worden gegeven aan 

deze taak. 

 

Florian van Hout, De Woerdense VVD 


