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Onderwerp:  
Tweejarig uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022. 
 

Kennisnemen van: 
 
Het bijgevoegde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022, voortvloeiend uit het Integraal 
Veiligheidsplan 2019-2022. 
 

Inleiding: 
 
Voor de periode 2019-2022 is een vierjarig Integraal Veiligheidsplan (IVP) vastgesteld. In dit IVP zijn alle 
veiligheidsvelden (veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke 
veiligheid, veiligheid en integriteit) bijeengebracht in één beleidsnota. Het IVP wordt vervolgens uitgewerkt 
in tweejaarlijkse uitvoeringsplannen. 
 

De gemeente is trekker/regiehouder bij het ontwikkelen van het Integrale Veiligheidsbeleid en de daaruit 
voortvloeiende uitvoeringsplannen. Zij doet dit in samenspraak met haar ketenpartners zoals de politie, 
Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), waarbij de gemeente het 
initiatief neemt en de voortgang bewaakt.  
 
In het IVP 2019-2022 wordt inzicht gegeven in de activiteiten/interventies voor zes hoofdprioriteiten en in 
het bijbehorende uitvoeringsplan 2019-2020 zijn de overige beleidsonderwerpen, oftewel het flankerend 
beleid, uitgeschreven. Hierin worden alle ondersteunende beleidsonderwerpen besproken binnen de vijf 
veiligheidsvelden van het Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  
 
In dit tweede uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022 wordt een update gegeven van zowel de zes 
hoofdprioriteiten uit het IVP 2019-2022 als de overige flankerende beleidsonderwerpen. 
 
Primaire going concerntaken en nieuwe ontwikkelingen 

Door het coronavirus zijn op bepaalde gebieden bestaande prioriteiten en reguliere werkzaamheden zwaar 
onder druk komen te staan. Dit heeft er toe geleid dat er soms rigoureuze keuzes moesten worden 
gemaakt. Zo zijn de werkzaamheden van de Boa’s en de toezichthouders de laatste tijd vooral corona 
gerelateerd maar worden zaken/casussen waarbij de veiligheid in het geding is uiteraard wel opgepakt. 
 
Met betrekking tot de hieronder vermelde zes hoofprioriteiten uit het IVP 2019-2022 zijn met name de 
volgende going concerntaken en nieuwe ontwikkelingen van belang: 
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Prioriteit 1  Ondermijning  
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 bestuurlijke wens is om in 2021 met een herziening van het Bibob-beleid te komen en dit beleid uit te 
breiden naar het toepassingsbereik van de Wet Bibob (recreatie en amusement, milieu en omgeving, 
vervoer en transport, bouw en vastgoed, subsidies e.d.). Een combinatie van proactief (standaardtoets bij 
risicobranches) en reactief (signaalgestuurd) toetsen.  
 

Prioriteit 2  Integrale aanpak jongerenoverlast  
We verlengen het contract met Buurtwerk en zijn nu bezig met een uitvoeringsprogramma 2021 (die niet 
veel afwijkt van 2020).Belangrijke focus in de opdracht van Stichting Buurtwerk is de verschuiving van 
maatwerk naar voorliggende voorzieningen.  
 

Prioriteit 3 Lokale Persoonsgerichte Aanpak  
Bij de start van het jaar 2020 hebben we 5 dossiers positief afgesloten en komen we uit op een totaal van 9 
dossiers aan in het eerste halfjaar van 2020.  
In 2021-2022 is de PGA-aanpak vooral gericht op:  

 Focus op een goede casus-en procesregie.  
 Inzetten van de juiste interventies.  
 Het actief en betrokken houden van de diverse ketenpartners (commitment). 
 Scherp zijn op in- en uitstroom van PGA-ers.  

 

Prioriteit 4  Aanpak High Impact Crimes (woninginbraken / overvallen/autobranden) en Veel 
Voorkomende Criminaliteit (auto-inbraken, fietsendiefstal en vandalisme) 
In de periode 2021-2022 blijven we preventieactiviteiten gericht inzetten om inwoners bewust te laten 
worden van de risico’s op insluipingen en woninginbraken en geven we aan inwoners een goed 
handelingsperspectief om dit te voorkomen. 
 
Prioriteit 5 Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid 
o.a. aandacht voor cybercrime/security en woninginbraken 

De gemeente Woerden blijft gelet op de beschikbare personele capaciteit en middelen waar mogelijk 
preventieactiviteiten inzetten om inwoners en ondernemers bewust te laten worden van veiligheidsrisico’s, 
zoals Veel Voorkomende Criminaliteit (o.a. autokraken, fietsendiefstallen, vernielingen) en High Impact 
Crimes (o.a. woninginbraken).  
 
Thema’s zoals cybercriminaliteit worden waar mogelijk ook meegenomen in de bewustwordingsacties naar 
inwoners en ondernemers van Woerden.  
 
Prioriteit 6 Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s) 
De betere verbinding vindt in de praktijk in de vroegsignaleringsfase vaak plaats via de 
Buurtveiligheidsteams. Daarnaast is voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (team 
overstijgende) zorgen over zijn een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen. Deze werkgroep 
bespreekt dit soort multidisciplinaire casussen en zorgt voor eenduidige aansturing en communicatie 
richting inwoners en bestuurders.  
 
We blijven in 2021-2022 de noodzakelijke verbinding tussen Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s) 
monitoren en waar nodig bijsturen.  
 

Kernboodschap: 

 

Het tweejaarlijkse uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022 beoogt in één document te vangen welke 
ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden (terugblik tweede helft 2018/2019) en welke op korte termijn 
plaatsvinden of voorzien worden op het gebied van integrale veiligheid (vooruitblik 2021/2022).  
 



Pagina 3 van 3 
 

Daarbij wordt ook benoemd welke (re)acties van de gemeenten en ketenpartners hieruit voortvloeien. 
Hierbij wordt de koppeling gemaakt met de in het IVP 2019-2022 benoemde hoofdprioriteiten en waar 
mogelijk ook met zorg en veiligheid. 
 

Financiën: 
 

Er zijn geen financiële consequenties omdat de benodigde middelen zijn opgenomen in de begroting 2021. 
 
M.b.t. de bijdrage kosten Veiligheidshuis moet vanaf 2021 mogelijk rekening worden gehouden met een 
kleine verhoging van de kosten per jaar (huidig: € 7.844,85,- , 2021 ev. € 10.721,-). Als dat het geval is, 
wordt deze verhoging opgevoerd op de voorjaarsbegroting en vervolgens structureel meegenomen in de 
begroting 2022 ev. 

 

Vervolg: 
 

De resultaten van het uitvoeringsplan 2021-2022 worden meegenomen in de voorbereiding van een nieuw 
IVP (2023-2026) en een bijbehorend nieuw tweejarig uitvoeringsplan 2023-2024. 
 

Bijlagen: 2 

 

- Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022 (corsanummer 20.021463) 
- Integraal veiligheidsplan 2019-2022 (corsanummer 18.026482). 
 

 
 
Het college van burgemeester en wethouders,  
  

  

Drs. M.H.Brander                          V.J.H. Molkenboer  
Gemeentesecretaris                      Burgemeester   
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Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021-2022 
‘Samen werken aan een veilig Woerden’

Gemeente Woerden 
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Voorwoord 

Voor u ligt het tweede tweejaarlijkse uitvoeringsplan voor het Integraal veiligheidsplan/beleid 
(IVP) van de gemeente Woerden. In het IVP 2019-2022 werd inzicht gegeven in de 
activiteiten/interventies voor de hoofdprioriteiten in de periode 2019-2022 en in het daarbij 
bijbehorende uitvoeringsplan 2019-2020 werden de overige beleidsonderwerpen, oftewel het 
flankerend beleid uitgeschreven. In dit flankerende beleid werden alle ondersteunende 
beleidsonderwerpen besproken binnen de vijf veiligheidsvelden van het Kernbeleid 
Veiligheid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.  

In dit nieuwe en tweede uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021-2022 wordt nu een update 
gegeven van zowel de zes hoofdprioriteiten uit het IVP (beleidsplan) 2019-2022 als de 
overige flankerende beleidsonderwerpen uit het eerste uitvoeringsplan 2019-2020. 

Corona en veiligheid 
De uitbraak van het corona virus en de maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, 
hebben effect op de criminaliteit. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het 
CCV) ziet hoe snel criminelen zich aanpassen aan de nieuwe situatie en creatieve manieren
vinden om mensen op te lichten. Nu we met zijn allen nog meer aangewezen zijn op onze
computers en telefoons maken vooral cybercriminelen misbruik van de situatie en brengen
valse e-mails en sms-jes in omloop.

Aangezien veel mensen thuis werken, stijgt ook het aantal meldingen van burenoverlast of 
burenruzies. Jongeren hebben daarnaast de straat weer gevonden als plek om samen te 
komen, juist in deze tijden van social distancing. De oproep van de overheid om afstand te 
houden, lijkt onder jongeren vaak (nog) niet aan te slaan.  

Het is zaak om hier tijdig op in te spelen en bij te sturen. In de praktijk proberen we hier 
uiteraard zoveel mogelijk rekening mee te houden. Door het coronavirus zijn echter op 
bepaalde gebieden de bestaande prioriteiten en reguliere werkzaamheden zwaar onder druk 
komen te staan. 

Dit heeft er toe geleid dat er soms rigoureuze keuzes moesten worden gemaakt. Zo zijn de 
werkzaamheden van de Boa’s en de toezichthouders de laatste tijd vooral corona
gerelateerd. In samenspraak met jeugd- en jongerenwerk (Buurtwerk) zijn zij veelal bezig 
met het voorkomen en aanpakken van jeugdoverlast. Niet corona gerelateerde zaken staan 
daardoor noodgedwongen op een laag pitje of worden niet opgepakt tenzij de veiligheid in 
het geding is. 
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1 Inleiding 

De aankomende twee jaar gaat de gemeente Woerden met haar inwoners een vervolg 
geven aan het thema ‘samen werken aan een veilig Woerden’. Dit tweede uitvoeringsplan
geeft een nadere uitwerking van de hoofdprioriteiten van het Integrale veiligheidsplan/beleid 
2019-2022 en het flankerende (ondersteunende) veiligheidsbeleid voor de periode 2021-
2022 en is vooral tactisch-operationeel van aard.  

1.2 Leeswijzer 
Update Integraal Veiligheidsbeleid 
Allereerst krijgen de zes hoofdprioriteiten uit het IVP 2019-2022 een update. Vervolgens zijn 
er verschillende aspecten toegevoegd die inzicht geven in het criminaliteitsniveau (subjectief 
en objectief) en de activiteiten die nodig zijn om dit niveau te verlagen.  
Het veiligheidsdomein van iedere gemeente is onder te verdelen in vijf verschillende velden: 

1. Veilige woon- en leefomgeving
2. Bedrijvigheid en veiligheid
3. Jeugd en veiligheid
4. Fysieke veiligheid
5. Integriteit en veiligheid

Ieder beleidsonderwerp wordt toegelicht aan de hand van een vastgesteld format. 

Criminaliteitscijfers & gemeentebeleidsmonitor  
Om een beter beeld te krijgen van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid in de 
gemeente Woerden, worden de (criminaliteits)trends van de afgelopen jaren beschreven. In 
deze paragraaf zijn de opvallendste trends op het gebied van objectieve veiligheid (duiding 
en cijfers Politie) weergegeven en is er een beeld geschetst van de subjectieve veiligheid in 
de wijken en dorpen (Gemeentebeleidsmonitor).  

Bijlagen 
In bijlage 1 is de communicatiekalender (2021-2022) voor het cluster Openbare Orde en 
Veiligheid (OOV) opgenomen. Deze kalender geeft ‘per kwartaal’ een duidelijk overzicht van
de uit te voeren communicatieacties gedurende de periode 2021-2022.  

In bijlage 2 is de criminaliteitsontwikkeling eerste helft 2015 t/m eerste helft 2020 
opgenomen. In deze bijlage is in de vorm van staafdiagrammen een visueel overzicht 
opgenomen van de criminaliteitsontwikkeling op verschillende gebieden. 
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2 Programmabegroting 2019/2022 

2.1 Veiligheid 
De programmabegroting 2019/2022 en vooral het programma Bestuur, dienstverlening en 
veiligheid heeft als uitgangspunt gediend voor het opstellen van het Integraal veiligheidsplan 
2019-2022 en het daarbij behorende uitvoeringsplan 2019/2020. Ook voor het nieuwe  
uitvoeringsplan 2021-2022 wordt dit uitgangspunt gehanteerd. Hierbij is vooral gekeken naar 
de onderstaande relevante informatie. 

1. Kern coalitieprogramma (programmabegroting 2019-2022)
Waarden
Wij treden met vertrouwen de inwoners tegemoet. Hierbij is wederkerigheid belangrijk:
inwoners moeten ook vertrouwen kunnen hebben in het college en het bestuur van onze
gemeente. Afspraken worden in deze coalitieperiode nagekomen. Betrouwbaarheid is zo
onze eerste waarde. Een voorwaarde voor betrouwbaarheid is openheid. Openheid is
daarom voor de coalitie de tweede gedeelde waarde. Want hier gaat het tenslotte om in het
bestuur: het samen zoeken naar oplossingen. Wij willen daarom vanuit het perspectief van
de inwoner denken. Dienstbaarheid is zodoende onze derde gedeelde waarde.

Draagvlak en Participatie  
Draagvlak is voor ons een uitgangspunt. Niet alleen bij de inwoner, maar ook in de hele raad. 
Om aan te sluiten bij de leefwereld van onze inwoners en bewonersparticipatie meer 
concreet handen en voeten te geven gaat de organisatie meer gebiedsgericht werken op alle 
beleidsterreinen.  

Naar een dienstbare organisatie 
De organisatie van de gemeente werkt in 2022 professioneel, met een verbeterde 
dienstverlening, ook digitaal. Daarbij gaan de ambtenaren meer werken buiten het 
gemeentehuis en komen nog meer in contact met de inwoners en ondernemers.  

Preventie en dichterbij  
We zien dat de gemeente en het aanbod van de zorg eigenlijk niet goed aansluiten op de 
leefwereld van de inwoners. Om beter te kunnen aansluiten op die eigen identiteit van de 
wijken en dorpen en meer met preventie te kunnen doen, willen we de transformatie in het 
sociaal domein verder doorzetten. Door te werken in wijken en dorpen en door de inwoner in 
zijn hulpvraag te volgen (casemanagement), zodat de gemeente de inwoners beter herkent 
en erkent. We leggen de nadruk op preventie: we zetten in op het open gesprek waar het 
kan, maar we zijn streng waar het moet. Hiermee blijft Woerden een veilige en leefbare stad. 

Handhaving en preventie  
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. 

Fors investeren in kwaliteit, besparen in de toekomst  
Wij willen graag dat onze gemeentelijke organisatie weet wat er leeft in de Woerdense 
samenleving, klantgericht is, efficiënt en in staat om samenleving en bestuur adequaat te 
ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan. De pilot gebiedsgericht werken wordt, op 
voorwaarde van een goed resultaat, uitgebreid. Om aan te sluiten op de leefwereld van de 
inwoners gaan de ambtenaren ook in het sociaal domein meer de wijken en dorpen in. Door 
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rolbewustzijn in participatie wordt de gemeente uitnodigend, pakt regie waar nodig en geeft 
ze de samenleving de ruimte.  

2.2 Doelstellingen en interventies 2019-2022 

Om een goede invulling te geven aan de lokale prioriteiten voor de periode 2019-2022 zijn er 
concrete doelstellingen geformuleerd. Deze doelstellingen zijn vertaald in interventies voor 
het tweejaarlijkse uitvoeringsplan (2021-2022).  

 Concrete doelstellingen 2019-2022 
1. Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving, een ontmoedigend

vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving voor
mensen met criminele intenties te creëren.

2. Integrale aanpak jongerenoverlast door opgavegericht samen te werken op het
gebied van preventie, vroegtijdige signalering, jeugdaanpak, onderwijs en toezicht &
handhaving.

3. Persoonsgerichte aanpak door middel van een structureel platform die bij zware
problematiek de regiefunctie neemt en zo een actieve bijdrage levert aan het
verminderen van de verstoring van de openbare orde, criminaliteit en overlast gevend
gedrag.

4. Aanpak High Impact Crimes (woninginbraken/roofovervallen e.d.) door gerichte acties
met het oog op een veilige woon- en leefomgeving waarbij het aantal geregistreerde
criminaliteitscijfers afneemt.

5. Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid inwoners en ondernemers waardoor de
subjectieve veiligheid en zelfredzaamheid wordt vergroot.

6. Een betere koppeling tussen de beleidsthema’s Zorg / Buurt en Veiligheid /
Handhaving.

Interventies 2021-2022 
1. Aanpak ondermijning door actueel beleid- en regelgeving een ontmoedigend

vestigingsklimaat voor malafide ondernemers, en een afschrikkende omgeving
voor mensen met criminele intenties te creëren.

De rode draad richt zich op een betere bewustwording van georganiseerde criminaliteit, 
zowel binnen als buiten de organisatie. De intensieve samenwerking met ketenpartners 
wordt hierin doorgezet, en relevante bestuurlijke middelen (zoals Wet Bibob en wijzigingen in 
APV), worden bijgewerkt of geïmplementeerd.  

Het Bibob-beleid wordt daarnaast uitgebreid naar andere werkvelden (bijvoorbeeld 
Vastgoed). Betrokken medewerkers worden hierin meegenomen.  

2. Integrale aanpak jongerenoverlast door opgave gericht samen te werken op het
gebied van preventie, vroegtijdige signalering, jeugdaanpak, onderwijs en
toezicht & handhaving.

Het verder ontwikkelen van de integrale aanpak jongerenoverlast door middel van  
Jongeren(Buurt)werk / Impact Nederland / PGA / Top X en het signaleren van problematisch 
drugs- en alcoholgebruik.  

3. Persoonsgerichte aanpak door middel van een structureel platform die bij
zware problematiek de regiefunctie neemt en zo een actieve bijdrage levert aan
het verminderen van de verstoring van de openbare orde, criminaliteit en
overlast gevend gedrag.

De PGA heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen. Het continueren van de persoonsgerichte 
aanpak door middel van maandelijkse PGA-overleggen en inzetten op casusregie is van 
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belang om de problematische individuen op het rechte pad te krijgen en de juiste zorg te 
bieden, bijvoorbeeld ten aanzien van personen met verward gedrag. 

4. Aanpak High Impact crimes (woninginbraken/roofovervallen e.d.) door gerichte
acties met het oog op een veilige woon- en leefomgeving waarbij de
geregistreerde criminaliteit afneemt.

Gericht preventie activiteiten inzetten, zoals Burgernet en WhatsApp groepen om de 
bewustwording van inwoners over de risico’s op woninginbraken en insluiping te vergroten. 
Daarnaast willen we de inwoners meer handelingsperspectief geven om dergelijke 
criminaliteit te voorkomen.  

Ook op thema’s binnen de Veel Voorkomende Criminaliteit (VVC), zoals auto-inbraken,
vandalisme en fietsendiefstallen worden in overleg met de politie preventiemaatregelen 
genomen om dergelijke criminaliteit te voorkomen.  

5. Stimuleren van eigen verantwoordelijkheid inwoners en ondernemers waardoor
de subjectieve veiligheid en zelfredzaamheid wordt vergroot.

De gemeente Woerden blijft preventieactiviteiten inzetten om inwoners en ondernemers 
bewust te laten worden van veiligheidsrisico’s, zoals Veel Voorkomende Criminaliteit, High 
Impact Crimes (woninginbraken) en cybercriminaliteit. De gemeente blijft inzetten op de 
bewustwording van risico’s op insluipingen en woninginbraken, en geeft hierbij een goed
handelingsperspectief om dit te voorkomen. 

6. Een betere koppeling tussen de beleidsthema’s zorg/veiligheid en
handhaving/veiligheid.

Uit de regionale themasessie ambtelijke en bestuurlijke borging zorg en veiligheid bleek dat 
er geen integrale overlegvormen waren. Op dit moment hebben de eerste 
oriëntatiegesprekken plaatsgevonden om de ambtelijke borging tussen zorg en veiligheid te 
verbeteren. Dit moet in de toekomst structureel worden en er wordt waarschijnlijk een intern 
meldpunt gecreëerd die deelnemers voor multidisciplinair overleg bij elkaar haalt.  

Ook de afstemming tussen de domeinen handhaving en veiligheid komt expliciet terug in het 
nieuwe veiligheidsbeleid. Hierin wordt ingegaan op een andere manier van werken, gericht 
op preventie, signaleren en handhaven en gebiedsgericht werken. Hierin kijken de Boa’s 
breed en integraal, en werken nauw samen met het cluster Openbare Orde en Veiligheid 
(OOV).  

Gewenste situatie (een buurtgerichte aanpak)  
De gemeente Woerden wil in de toekomst steeds meer opgavegericht en buurtgericht aan 
het werk gaan. Opgave gericht werken richt zich op het realiseren van concrete 
maatschappelijke doelstellingen. Er wordt gewerkt aan een betere ambtelijke en bestuurlijke 
afstemming tussen de domeinen zorg/veiligheid en handhaving/veiligheid om steeds meer 
opgave gericht aan het werk te gaan.  

Ook streeft de gemeente Woerden naar een buurtgerichte veiligheidsaanpak. Hierin gaan 
buurtveiligheidsteams aan de slag om overlast in een vroeg stadium te signaleren, en hier 
vervolgens buurtgericht op te gaan anticiperen/interveniëren.  

Voorbeelden waarbij sprake is van opgave gericht werken en/of een buurtgerichte aanpak 
zijn te vinden in het flankerend beleid (Bijlage 1):  

 Gebiedsgericht werken
 Overlast van mensen met verward gedrag
 Ondermijnende criminaliteit (georganiseerde criminaliteit)
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3 Criminaliteitsontwikkeling 

3.1 Objectieve Veiligheid 

Stand van zaken criminaliteitsontwikkeling 2019/eerste helft 2020 
In 2019 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in Woerden met -8% gedaald ten 
opzichte van 2018 en is het veiligheidsbeeld gunstiger dan de gemiddelde ontwikkeling in 
Midden-Nederland (+3%). De afname van de totale criminaliteit in Woerden wordt in 
belangrijke mate veroorzaakt door afnames bij zakkenrollen (-42%) en de misdrijven op 
wapenhandel en/of bezit (-68%). Ook winkeldiefstal is met -24% gedaald en is op het laagste 
niveau sinds 2016. Daarentegen steeg het aantal brom-, snor-, fietsdiefstal (+11%) en fraude 
totaal (+20%). 

Wanneer gekeken wordt naar alle registraties, is er geen specifieke locatie in de plaats 
Woerden aan te wijzen, waarbij opvallend veel meer criminaliteit is geregistreerd. Het aantal 
registraties van criminele feiten in de gemeente Woerden laat vanaf 2016 een dalende lijn 
zien.  

Stand van zaken eerste zes maanden 2020  
In de eerste zes maanden van 2020 is het totaal aantal geregistreerde misdrijven in de 

gemeente Woerden gestegen met +14% ten opzichte van 2019. De gemeente Woerden 

scoort daarmee minder gunstig dan de gemiddelde regionale ontwikkeling (-4%).  

 Opvallende daling is het aantal bedrijfsinbraken (-41%) en is daarmee gunstiger dan de

regionale ontwikkeling van -14%. Ook is een afname zichtbaar bij wapenhandel en/of

bezit (-17%) en bij drugshandel (-21%).

 Opvallend is de forse stijging van brom-, snor- fietsdiefstal (+69%) en zakkenrollen

(+33%) terwijl regionaal een daling van resp. -4% en -44% te zien is. Ook fraude totaal

(+50%) en overlast van personen met verward gedrag (+31%) is toegenomen.

De totale stijging/toename heeft de volgende mogelijke oorzaken: 

- Woninginbraken
Terwijl er in meerdere wijken een daling van de woninginbraken zichtbaar is die vermoedelijk
verband houdt met de coronamaatregelen is er bijvoorbeeld in de wijk Molenvliet een stijging
geweest omdat er twee keer een serie inbraken is geweest van vermoedelijk dezelfde
dadergroep.

- Stijging bedrijfsinbraken
Waarschijnlijk omdat meer bedrijven gesloten waren in verband met de coronamaatregelen.



9 

- Stijging voertuigcriminaliteit
Diefstallen uit/aan auto vooral in parkeergarages. Veelal via internet aangifte gedaan en het
duurt langer voordat deze verwerkt worden. Daarom vaak geen camerabeelden meer
beschikbaar. Hierdoor weinig zicht op dader(s). Fietsendiefstal is zicht op een verdachte
welke de PGA in is gegaan. Oplossingspercentage is wel hoog.

- Stijging overlast
Vanwege de coronamaatregelen is er meer overlast ervaren en gemeld. Door de politie is
extra toezicht ingesteld vanwege de coronamaatregelen waardoor er ook meer meldingen
opgepakt zijn.

- Stijging horizontale fraude
Landelijk gezien is er een stijging zichtbaar. Vermoedelijk ook te relateren aan de
coronamaatregelen waardoor bijvoorbeeld WhatsApp fraude erg is toegenomen.

- Stijging overlast verward persoon
Waarschijnlijk omdat de hulpverlening een tijd verminderd is geweest vanwege de
coronamaatregelen.

Desalniettemin zitten we nog ruim onder het totale criminaliteitsniveau in de eerste helft van 
2017 en lopen we in de trendontwikkeling niet erg uit de pas. Sinds mei 2020 zien we ook 
weer een dalende lijn ten opzichte van mei 2019. Het is bekend dat criminaliteitscijfers 
fluctueren, dus een verdere daling in de toekomst is niet uitgesloten. Het blijft zaak de cijfers 
te monitoren, blijvend inzet te plegen en elkaar op te zoeken wanneer de cijfers hiertoe 
aanleiding geven. 

In Bijlage 2 wordt in de vorm van staafdiagrammen een visueel overzicht gegeven van de 
criminaliteitsontwikkeling op het gebied van criminaliteit totaal, fietsdiefstal, geweld totaal, 
huiselijk geweld, inbraak diefstal bedrijf en instelling, autokraak, vernielingen, winkeldiefstal 
en woninginbraken over de periode eerste helft 2015 t/m eerste helft 2020. 

3.2 Subjectieve Veiligheid 
De objectieve criminaliteitscijfers in Woerden zijn zich dus op een positieve manier aan het 
ontwikkelen, dit alleen is echter niet voldoende om te spreken van leefbare en veilige wijken. 
Zo is het van groot belang dat inwoners zich veilig voelen in een leefbare wijk (subjectieve 
veiligheid). 

Op basis van het beleidsonderzoek van Dimensus / Rapportage Veiligheid en Leefbaarheid 
Woerden 2019 is de subjectieve veiligheid van de gemeente Woerden in 2019 in kaart 
gebracht. Deze cijfers hebben een wijk gebonden karakter en geven inzicht in het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in de desbetreffende wijken/dorpen. De binnenstad, 
Bloemen & Bomenbuurt, Schilderskwartier, Staatsliedenkwartier, Molenvliet, Snel en 
Polanen, Harmelen Kamerik & Kanis en Zegveld zijn in dit onderzoek meegenomen.  

Uitkomsten Veiligheidsmonitor 2019: 
De resultaten/cijfers van de Veiligheid en Leefbaarheid Woerden Monitor 2019 wijken niet 
veel af van de vorige Monitor in 2017. Ook op onderdelen zijn er geen grote uitschieters te 
vermelden. De inwoners van de gemeente 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 
7,5 goed beoordeeld. Ook de sfeer (7,4) en de rust (7,3) worden gemiddeld hoog 
beoordeeld. Het onderhoud van de verhardingen (6,2) en vervuiling in de buurt (6,1) scoren 
het laagst. Wat opvalt is dat de scores op de meeste onderwerpen in de verschillende wijken 
erg dicht bij elkaar en erg dicht bij de gemiddelde score voor heel de gemeente Woerden 
liggen. 
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Belangrijkste problemen 
In 2019 geven de inwoners Woerden fysieke verloedering (bv. hondenpoep, rommel op 
straat, vernielingen voorzieningen, bekladdingen) een score van 2,4 op een schaal van 1 tot 
10, wat past in de dalende trend van de afgelopen jaren ( 2015: 2,9 en 2017 (2,6). Dit geeft 
aan dat mensen steeds minder fysieke overlast zijn gaan ervaren. 

Inwoners geven aan dat te hard rijden (29%), parkeeroverlast (19%) en hondenpoep (13%, 
ondanks de dalende score voor verloedering) de drie grootste problemen zijn die moeten 
worden aangepakt. Ook rommel op straat (12%) en geluidsoverlast door verkeer (10%) 
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, Staatsliedenkwartier, 
Molenvliet, Binnenstad, Snel en Polanen, Harmelen, Kamerik en Kanis en Zegveld als 
grootste probleem ervaren, en in de Bloemen- en Bomenbuurt als tweede grootste probleem 
ervaren. Parkeeroverlast speelt met name in de Bloemen- en Bomenbuurt, Binnenstad, 
Molenvliet, Snel en Polanen, Harmelen, Zegveld, en Kamerik en Kanis.  

De schaalscores voor sociale overlast (1,3) en dreiging (0,7) liggen respectievelijk iets hoger 
of zijn gelijk aan voorgaande jaren. Men ervaart iets meer sociale overlast (0,1) dan 
voorheen. 

Gevoelens van (on)veiligheid / onveilige plekken 
Ongeveer een op de vijf inwoners (19%) geeft aan zich in het algemeen, tegenover 12% in 
de eigen buurt, wel eens onveilig te voelen. Binnen de gemeente valt op dat de verschillen in 
aantallen mensen die zich vaak of soms onveilig voelen gering zijn. Over het algemeen 
voelen mensen zich iets vaker onveilig dan in voorgaande jaren. Mensen voelen zich in de 
eigen buurt net zo vaak als in 2017, 2015 en 2009 onveilig. Als gevraagd wordt waar 
mensen een onveilig gevoel van krijgen, blijkt dat plekken waar groepen jongeren 
rondhangen (30%) het meest gegeven antwoord is. Ook de omgeving van het treinstation 
(16%), uitgaansgelegenheden (12%) en het winkelgebied (13%) zijn plekken waar mensen 
zich vaak of soms onveilig voelen. 

Aangezien er in de Veiligheidsmonitor 2019 nauwelijks verschillen zijn ten opzichte van de 
Veiligheidsmonitor in 2017 heeft dit geen effect gehad op het vormgeven van dit nieuwe 
uitvoeringsplan 2021-2022. 
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4 Uitwerking lokale prioriteiten 

In het Integraal veiligheidsplan 2019-2022 wordt inzicht gegeven in de 
activiteiten/interventies voor de zes hoofdprioriteiten:  

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. , jongerenwerk/Impact
Nederland/Persoonsgerichte Aanpak/Top X) en het signaleren van problematisch
drugs- en alcoholgebruik.

3. Lokale Persoonsgerichte Aanpak (inclusief dossiers met GGZ casuïstiek (personen
met verward gedrag)).

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).

In dit uitvoeringsplan wordt ingegaan op alle ondersteunende beleidsonderwerpen binnen de 
vijf veiligheidsvelden van het Kernbeleid van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

Randvoorwaarden 
De randvoorwaarden ‘privacy’ in zijn algemeenheid en ‘iedereen doet mee!’ vallen niet onder 
een veiligheidsveld maar gelden gemeentebreed en zijn om deze reden in een apart format 
opgenomen. 
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5  Doorlopende activiteiten 

1. Aanpak georganiseerde criminaliteit/ ondermijning
Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam] / [naam]
Zie toelichting bij hoofdprioriteit 1 Ondermijning

2. Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan wordt ook in 2021 en 2022 gecontinueerd. 
Burgemeester Molkenboer / [naam]
Zie toelichting in bijlage 1. Format Horeca (veiligheids)beleid

3. Realisatiebeheer Burgernet
Burgemeester Molkenboer / vacature

Aantal Burgernetdeelnemers bedraagt d.d. 1 juli 2020:  5426 (10,5%)

4. Continueren jaarlijks overleg Platform Beveiliging Bedrijventerreinen Burgemeester 
Molkenboer/ [naam]
Zie toelichting in bijlage 1. Format veilige bedrijventerreinen

5. Communicatie
Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam] / [naam] / [naam]
Daar waar mogelijk wordt aangesloten op initiatieven en goede voorbeelden van 
gebruik van social media om de burgerparticipatie te vergroten. Verder doen
wij aan verwachtingenmanagement; wat is de verantwoordelijkheid van de
overheid en waar houdt deze op? Daarnaast zullen wij ook onze successen 
communiceren.
De communicatieactiviteiten zijn weergegeven in de communicatiekalender

2021/2022. Zie bijlage 2. (communicatiekalender)

6. Uitvoeren Wet Tijdelijk Huisverbod bij huiselijk geweld
Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam] / [naam] / [naam] / [naam]
Huisverboden Woerden:
2011: 4, 2012: 1, 2013: 5, 2014: 4, 2015: 5, 2016: 3, 2017: 6,
2018: 3, 2019: 1, eerste helft 2020: 1 huisverbod(en).

Zie ook Bijlage 1. Format samenwerking Veilig Thuis

7. Convenant Veilig in & om de School
Burgemeester Molkenboer / [naam]
Het convenant en bijbehorende protocollen Veilig in & om de School Woerden
zijn nog niet geëvalueerd en geactualiseerd in verband met prioriteitstelling binnen het 

team openbare orde en veiligheid.

8. Veilig Oud en Nieuw
Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam]
De jaarwisseling 2019/2020 is relatief rustig verlopen in Woerden, er waren geen 
grote incidenten. De schade van afgelopen Oud en Nieuw valt mee, het proces en de 
samenwerking zijn goed verlopen. In Woerden zijn enkele borden vernield en er zijn 
enkele containerbranden geweest.

9. Aanpak van illegale hennepteelt
Dit gebeurt d.m.v. het regionaal Hennepconvenant Midden-Nederland en het lokaal 
aanhangsel met woningbouwvereniging GroenWest.

Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam]
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10. Veiligheid rond evenementen
Burgemeester/ [naam] / [naam] / [naam]
In november voorafgaand aan het volgende evenementenjaar wordt een 
Evenementenkalender opgesteld en met de politie en brandweer doorgesproken qua 
data c.q. capaciteit. Vanaf de Evenementen Netwerkbijeenkomst weten organisatoren 
of de gevraagde datum en locatie mogelijk is. In 2020 vindt echter geen 
Netwerkbijeenkomst plaats, vanwege het coronavirus. In de loop van november 2020 
wordt een nieuwsbrief verspreid onder evenementenorganisatoren. Dan wordt ook de 
evenementenkalender 2021 online geplaatst.
Er vinden niet iedere maand overleggen plaats met de politie en brandweer, dit gebeurt 
gaandeweg tijdens vele contactmomenten. Waar nodig wordt een apart overleg 
ingepland om bijzonderheden te bespreken.

Zie verder toelichting in bijlage 1. Format Evenementen.

11. De aanpak van overlast gevende jeugdgroepen
Deze aanpak wordt gecontinueerd. Vanuit het JOR worden er in overleg met partners 
afspraken gemaakt over de bejegening en aanpak van overlast gevende 
jeugdgroepen. Voorts is er aansluiting gezocht bij de jeugdconsulenten om passende 
hulp te verlenen aan de individuen van dergelijke groepen ter bevordering van hun 
arbeids- en onderwijskansen.
Burgemeester Molkenboer / [naam]
De groepsscan vormt de basis voor de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen.

12. Persoonsgerichte aanpak
Burgemeester Molkenboer / [naam] / [naam]
Zie toelichting bij hoofdprioriteit 1 Persoonsgerichte aanpak.

13. Het certificaat Veilig Wonen wordt gepromoot.
Wethouder Tymon de Weger / [naam]
Bij alle ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en herstructurering van 
woningbouw wordt dit onder de aandacht gebracht van de uitvoerende partijen.

14. Bureau Halt
Burgemeester Molkenboer / [naam]
Halt voert in opdracht van de gemeente diverse preventieactiviteiten uit. Denk hierbij 
aan het uitvoeren van de reguliere Halt-straf maar ook aan de specifieke aanpak voor 
vuurwerkoverlast, schoolverzuim, groepen, alcohol en drugs en sexting en lokale 
problematiek in een gemeente. Daarnaast geeft Halt voorlichtingen “je hebt een 
Keuze” op scholen in het primair en voorgezet onderwijs over bijvoorbeeld overlast 
rond de jaarwisseling, groepsdruk en jeugdcriminaliteit.

15. Lijkschouwingen
Burgemeester Molkenboer / [naam]
De gemeente heeft wettelijk verplicht een gemeentelijk lijkschouwer (een forensisch 
arts). Meestal wordt deze dienst (lijkschouw) aangeboden door de GGD, dat is ook in 
onze regio het geval. De GGDrU voert de taak collectief (voor alle 26 gemeenten) uit. 
Een arts mag alleen een verklaring van overlijden afgeven als hij ervan overtuigd is dat 
de patiënt door een natuurlijke oorzaak is overleden. Bij twijfel moet hij de 
gemeentelijke lijkschouwer (schouwarts) inschakelen.
De lijkschouwer wordt ook ingeschakeld na het verrichten van euthanasie. De 
lijkschouwer gaat na of de arts die de euthanasie uitvoert voldaan heeft aan de 
wettelijk vastgestelde zorgvuldigheidseisen. Door een gestage toename van het aantal 
euthanasiegevallen zijn de kosten voor lijkschouwingen de laatste jaren gestegen. De 

wettelijke basis is de Wet op de lijkbezorging.
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6 Financiën 

Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
In het kader van algemeen veiligheidsbeleid zijn er de volgende budgetten: 

2020 2021 2022 2023 2024 

Omschrijving Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot 

Bureau Halt 27.381 28.153 28.153 28.153 28.153 

Lijkschouwingen 10.457 17.500 17.500 17.500 17.500 

Gebiedsmonitor leefbaarheid en 

veiligheid 
0 26.000 0 26.000 0 

Integraal veiligheidsbeleid 25.710 26.121 26.121 26.121 26.121 

Draaiboek jaarwisseling 1.245 3.000 3.000 3.000 3.000 

Kosten huisverbod 7.325 18.500 18.500 18.500 18.500 

VVC/HIC 3.841 3.902 3.902 3.902 3.902 

Packagedeal, RVS, RIEC 26.305 26.726 26.726 26.726 26.726 

Bijdrage Veiligheidshuis 7.664 7.787 7.787 7.787 7.787 

Ondermijning 27.052 25.400 25.400 25.400 25.400 

Aansluiting veiligheidshuis 

Utrecht 
25.821 26.234 26.234 26.234 26.234 

Afschrijvingen investeringen 9.378 9.378 6.778 2.847 2.847 

Rente Investeringen 795 608 420 285 228 

Sub 172.974 219.309 190.521 212.455 186.398 

Kosten Boa's (incl. 4de Boa) 342.334 323.563 323.563 323.563 323.563 

PGA (incl. Impact Nederland) 150.000 132.080 132.080 132.080 132.080 

Verschuiving Maatwerk 170.000 172.720 172.720 172.720 172.720 

Regulier jongerenwerk 118.000 119.888 119.888 119.888 119.888 

Sub 780.334 748.251 748.251 748.251 748.251 

Totaal opgenomen in begroting 953.308 967.560 938.772 960.706 934.649 

 Kanttekeningen

Bijdrage Veiligheidshuis* 
Doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 
In januari 2020 is de oorspronkelijke naamgeving ‘Veiligheidshuis’, conform het landelijke 
meerjarenperspectief, aangepast naar Zorg- en Veiligheidshuis. Naast deze naamswijziging 
is er ook inhoudelijk een doorontwikkelproces gestart. Deze doorontwikkeling is een 
antwoord op de veelheid aan complexe ketenoverstijgende casuïstiek waar gemeenten mee 
te maken hebben. Bovenop de oorspronkelijke aanpak van extreme overlast en criminaliteit 
is er de afgelopen jaren al meer aandacht gekomen voor de meest urgente en risicovolle 
situaties rondom huiselijk geweld, stalking, radicalisering en GGZ-problematiek. De tijdelijke 
financiering voor deze ontwikkeling vond de afgelopen jaren plaats op basis van 
aanjaagsubsidies vanuit het ministerie Veiligheid en Justitie en ZonMW. Deze subsidies 
lopen in 2020 ten einde.  
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Begrotingstekort 
In de stuurgroep Zorg- en Veiligheidshuis is geconstateerd dat de aanpak op deze 
aanvullende thema’s inmiddels onmisbaar is en onderdeel hoort te zijn van de kerntaak van 
het Zorg- en Veiligheidshuis. Door het wegvallen van de landelijke aanjaagsubsidies is 
echter pas in november 2020 vast komen te staan dat hierdoor een begrotingstekort ontstaat 
van (provincie breed) ca € 90.000 voor 2021 ev.

De Stuurgroep in Utrecht heeft een principestandpunt ingenomen dat het Ministerie dit tekort 
zou moeten dekken. Immers de landelijke bijdrage rondom Zorg- en Veiligheidshuizen is al 
jaren niet geïndexeerd, ondanks dat het belang van Zorg- en Veiligheidshuizen wel wordt 
onderstreept. Het principestandpunt van de Stuurgroep wordt de komende periode dan ook 
nader besproken met het Ministerie en de VNG.  

We dienen echter ook rekening te houden met een negatieve uitkomst van deze verkenning 
waardoor het tekort, uitgesplitst over 26 gemeenten, opgevoerd zal worden als verhoging 
van de jaarlijkse structurele gemeentelijke bijdrage. Als dat het geval is wordt deze verhoging 
opgevoerd op de voorjaarsbegroting en vervolgens structureel meegenomen in de begroting 
2022 ev. 

Verhoging bijdrage 
De bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis per inwoner wordt verhoogd van 15,9 cent p/i naar 20,5 
cent p/i. De verhoging van de bijdrage per inwoneraantal is het antwoord op het tekort van 
bovengenoemde tekort van ca  € 90.000. Het betreft onder meer de kosten van de locatie
(ICT, faciliteiten), personeel (procesmanagers, ketenmanager, ondersteuners) en 
ontwikkelkosten (recidivemonitor, opleidingen, communicatie, privacy governance).  
Concreet ziet het kostenoverzicht er voor Woerden dan als volgt uit: 

 Kosten aan Zorg- en Veiligheidshuis huidig: € 7.844,85 (begroot, 7.664,-)
 Kosten Zorg- en Veiligheidshuis 2021 ev.     € 10.721 (begroot 7.787,-)

Kosten Boa's (incl. 4de Boa)** 
Per Raadsbesluit (20R.00965) d.d. 6 november 2020 heeft  de raad besloten dat aan 
programma 1 (bestuur, dienstverlening en veiligheid), taakveld 1.2. (openbare orde en 
veiligheid) een bedrag van € 55.000,- wordt toegevoegd voor het uitbreiden van drie naar
vier Woerdense boa’s en dit wordt gefinancierd binnen programma 1 en programma 
Overhead. Indien dit niet toereikend is, wordt het binnen het geheel van de begroting 
gefinancierd.  

Dit raadsbesluit zal overeenkomstig voorstel worden uitgevoerd. Hiervoor moet nog dekking 
worden gevonden.
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Update hoofdprioriteiten uit het Integraal veiligheidsplan 

(IVP) 2019-2022 

Inhoudsopgave 

blz. 

Prioriteit 1  Ondermijning  16 
Prioriteit 2  Integrale aanpak jongerenoverlast 18 
Prioriteit 3  Persoonsgerichte Aanpak   21 
Prioriteit 4  Aanpak High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit  24 
Prioriteit 5  Stimuleren in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid      25 
Prioriteit 6  Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s)  28

Prioriteit 1  Ondermijning 

Veiligheidsveld: Veiligheid en integriteit 

Wat willen we bereiken:  
Door actueel beleid en regelgeving een ontmoedigend vestigingsklimaat voor malafide 
ondernemers creëren, en een afschrikkende omgeving voor mensen met criminele intenties. 
Het tegengaan van illegale hennepteelt met alle gevaarzetting van dien, als onderdeel van 
de aanpak van ondermijning.  

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De aanpak van ondermijning leunt onder andere zwaar op toezicht en handhaving. 
Uitgerekend deze disciplines zijn zwaar bevraagd sinds de coronacrisis. De aanpak ligt niet 
stil, maar is wel vertraagd en heeft andere accenten gekregen.  

Sinds 2019 zijn er tot dusver 13 lokalen gesloten op last van de burgemeester, wegens 
overtreding van de Opiumwet. Eveneens zijn er een handvol lasten onder dwangsom 
drugshandel in de openbare ruimte opgelegd of verbeurd. Samen met ketenpartners als de 
belastingdienst en de politie zijn diverse cases in behandeling, welke hebben geleid tot 
controles en interventies.  

Mooie successen, die echter veel capaciteit vergen in de juridische procedures die erop 
volgen. Zo heeft de burgemeester beide locaties van de growshop in Harmelen en Woerden 
in 2018 al gesloten. Pas in 2020 zijn de zaken onherroepelijk geworden. In geen van deze 
juridische processen is de burgemeester in het ongelijk gesteld.  

Sinds 2015 zijn activiteiten ter voorbereiding of vergemakkelijking van hennepteelt strafbaar 
geworden. Het Damoclesbeleid, die de gemeentelijke handelswijze ten aanzien van 
pandsluitingen beschrijft, is hierop aangepast. Zowel het regionale Hennepconvenant als het 
lokale Damoclesbeleid hebben een update gehad. In de toepassing van het Damoclesbeleid 
zijn geen bijzonderheden geweest.    

In lijn met het inzetten op bewustwording hebben meerdere informatie- en kennissessies 
plaatsgevonden. Zowel intern voor de raad, college, directie en diverse afdelingen, als extern 
voor het LTO en OWK. Hoewel het lastig te duiden blijft wat er precies onder ondermijning 
verstaan wordt, zijn de sessies positief ontvangen.  

Doorkijk 2021/2022 
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 
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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.  
Wanneer een hennepkwekerij wordt aangetroffen zal in lijn met het Damoclesbeleid worden 
gehandeld. Wat betreft bestuurlijke middelen wordt er verkend of een toevoeging in de APV 
het mogelijk maakt om vooraf al mogelijk ondermijnende activiteiten (in bepaalde branches) 
actief te weren.  

De bestuurlijke wens is om in 2021 met een herziening van het Bibob-beleid te komen en 
deze uit te breiden naar de reikwijdte van de wet. Een combinatie van proactief 
(standaardtoets bij risicobranches) en reactief (signaalgestuurd) toetsen. Hiervoor wachten 
we op het VNG-model.  

Wegens druk op de begroting zal de uitbreiding naar de reikwijdte van de wet wel doorgaan, 
maar zal het beleid overwegend reactief zijn. De wet Bibob is in de zomer aangepast, met 
een uitbreiding van de bevoegdheden van gemeenten. Dit zal meegenomen worden in de 
herziening van het beleid, die mede dankzij de coronacrisis later opgeleverd wordt dan 
origineel gepland.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Ondermijning 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] 
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 2021/2022: 25.400 

Kosten inzet middelen Bestaande middelen 

Verwacht effect Bewustwording als eerste stap tot 
gezamenlijk bestrijden van ondermijning. 
Dit wordt ondersteund door de juiste 
bestuurlijke middelen.  
Het effect van de aanpak van illegale 
hennepteelt is het uit de handel halen van 
softdrugs en het laten zien dat illegale 
hennepteelt aangepakt wordt. 

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.  
De aanpak van illegale hennepteelt kan 
woningsluiting tot gevolg hebben, waarbij 
het mogelijk is dat een minderjarige is 
betrokken. Vanuit dat oogpunt wordt altijd 
contact met Sociaal Beleid gehouden. 

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 over
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 2019 / eerste helft 2020 
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, 
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 deelnemers 
van het jongerenwerk met elkaar op om de wijk in te gaan. De focus ligt op het zichtbaar zijn 
in de wijken en alle inwoners (jong & oud) te betrekken bij hun wijk. 

Tot slot heeft de coronacrisis natuurlijk ook effect op jongeren. Hoewel het met de meeste 
jongeren in Nederland goed gaat, vormen de gevolgen van de coronacrisis een uitdaging 
voor hen. Het toekomstperspectief van jongeren verandert door de coronacrisis. Voor het 
jongerenwerk is het daarom belangrijk om hen te blijven motiveren om te ontdekken welke 
stappen ze kunnen zetten en welke talenten ze willen ontwikkelen. Dat vraagt om hun 
flexibiliteit en aanpassing.  
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De meeste activiteiten van het jongerenwerk hebben maar even stilgelegen in maart, waarna 
zij veel digitaal hebben opgepakt. Nu hebben ze nog steeds de combinatie van fysiek en 
digitaal. De ambulante rondes zijn wel doorgegaan.  

Doorkijk 2021/2022 
We verlengen het contract met Buurtwerk en zijn nu bezig met een uitvoeringsprogramma 
2021 (die niet veel afwijkt van 2020). 

Het JOR gaat zich bezighouden met de volgende punten in de periode 2021-2022: 
- 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.
- Ouders en jongeren die (herhaaldelijk) negatief in beeld komen worden uitgenodigd

om deel te nemen aan een 4D-traject (gesprekken en trainingen om gedrag
inzichtelijk te maken) van Buurtwerk.

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 Tymon de Weger 

Actiehouder [naam] [naam] 
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
- 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. Hiervan is € 
118.000 voor regulier jongerenwerk en €170.000 voor 
verschuiving maatwerk. Het budget voor verschuiving maatwerk 
is 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 Het volledige bovengenoemde budget wordt ingezet voor de 
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middelen 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 
(vooral 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 t.b.v. de 
jongeren, maar ook t.b.v. andere wijkbewoners en de rust en 
veiligheid in de wijk. Het jongerenwerk werkt samen met o.a. de 
gemeente, Boa’s en politie 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 te voorkomen en ervoor te zorgen dat jongeren niet 
(verder) afglijden richting criminaliteit. Het jongerenwerk heeft, 
zeker waar het over hinderlijk of overlast gevend 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 vroeg 
signalerende functie in de 7 stappen aanpak van 
problematische jeugdgroepen en richting de Persoonsgerichte 
Aanpak. 

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 Lokale 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 2019 / eerste helft 2020 
Aan het begin van het jaar 2019 zijn we gestart met een meervoudige onderhandse 
aanbesteding voor een (nieuwe) out-reachende partij binnen de PGA.  Uit deze 
aanbesteding is Impact Nederland gekozen en zij zijn per 1 maart 2019 gestart als nieuwe 
out-reachende partij binnen de PGA. Zij hebben deze taak overgenomen van 
Streetcornerwork die deze taak sinds maart 2016 met positief resultaat op zich had 
genomen. 

Als procesregisseur PGA  van gemeente Woerden en Oudewater deelgenomen aan de 
werkgroep Lokale PGA Matrix Midden Nederland. Hieraan hebben verschillende gemeenten 
in de regio en de 3 Veiligheidshuizen meegewerkt aan het ontwerp van een gezamenlijke 
PGA matrix (te vergelijken met de zelfredzaamheidsmatrix). Hiermee wordt het mogelijk om 
binnen de PGA dossiers van zowel de Lokale PGA dossiers als de PGA dossiers binnen de 
Veiligheidshuizen te kunnen scoren op zelfredzaamheid. Zo kun je per dossier inzichtelijk 
maken hoe iemand scoort per leefgebied aan het begin en aan het eind van het traject en 
welke vorderingen hij/zij daarin heeft gemaakt. In 2020 zal de matrix in gebruik worden 
genomen. 

Begin december hebben we een succesvolle PGA hei-dag georganiseerd met alle 
ketenpartners die betrokken zijn bij de Lokale PGA. Deze dag had als doel om stil te staan 
bij het belang van een succesvolle aanpak van de PGA en het bevorderen van de 
samenwerking en de aanpak. Door middel van verschillende oefeningen, stellingen en 
vragen werd de groep uitgedaagd om hierover na te denken en met elkaar in gesprek te 
gaan. Het was een super geslaagde dag en geeft energie om met de goede samenwerking 
te vervolgen binnen de PGA. 

Tot slot maken we binnen de PGA, sinds 2016. gebruik van een ICT systeem genaamd 
Smart On People. De afgelopen jaren hebben we het systeem continue ontwikkelt, maar in 
2019 geconcludeerd dat het systeem onvoldoende aansluit bij de behoefte die er is. 
Daarnaast hebben de  gemeenten Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein voor hun lokale PGA 
en de PGA aanpak binnen hun beide Veiligheidshuizen (TOP X aanpak) gezamenlijk 
gezocht naar een ICT systeem ter verbetering van de PGA aanpak en het op de juiste 
manier verwerken  en delen van informatie. Na een aanbestedingsprocedure hebben zij voor 
een bepaald systeem, genaamd PGA-X, gekozen. 
De lokale PGA van Woerden is per januari 2020 overgestapt naar dit PGA-X systeem. 

Aantal dossiers: 
In januari 2019 zijn we gestart met 13 actieve dossiers. In de loop van het jaar 2019 zijn er 3 
nieuwe dossiers bij gekomen en hebben we 2 dossiers afgesloten. 1 daarvan sluiten we 
positief af en 1 dossier sluiten we af, terwijl er nog grote zorgen zijn, maar er onvoldoende 
aanwijzingen zijn om de inwoner op de PGA te houden. Er is ook te weinig voor opschaling 
naar de TOP X van het Veiligheidshuis. 



22 

Bij de start van het jaar 2020 hebben we 5 dossiers positief afgesloten en komen we uit op 
een totaal van 9 dossiers aan in het eerste halfjaar van 2020.  

De coronacrisis heeft tot slot ook gevolgen gehad voor de inwoners die op de 
persoonsgerichte aanpak staan. De inwoners wiens kwetsbaarheid toeneemt door 
veranderende werkwijzen van instanties die nog dieper in de problemen komen door de 
maatregelen of een terugval krijgen in gedragsproblemen. Voorbeelden hiervan zijn dat de 
dagbesteding stopte door de coronacrisis en minder ambulante begeleiding in de 
thuissituatie, waardoor er minder zicht was op de gemoedstoestand van inwoners. Binnen de 
PGA is, waar mogelijk, ingespeeld op deze ontwikkelingen. 

Doorkijk 2021/2022 
 Focus op een goede casus-en procesregie. 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).
 Scherp zijn op in- en uitstroom van PGA-ers. Bij de aanmelding worden de PGA

voorwaarden uit het PGA privacy convenant strikt gehandhaafd, van belang is deze
voorwaarden tijdens het traject scherp in de gaten te blijven houden en een PGA-er
ook tijdig af te schalen naar reguliere hulpverlening indien niet meer voldaan wordt
aan de PGA voorwaarden.

 De PGA Matrix (zelfredzaamheidsmatrix)  is nieuw en dient bij elke casus om de 6
maanden te worden afgenomen. Dit moet nog een vast onderdeel worden van de
werkwijze en is daarom een aandachtspunt.

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten - 

Acties - Maandelijkse PGA-overleggen
- Inzetten op casus- en procesregie

Blijvend monitoren op commitment
van partners aan PGA

- Scherp zijn op PGA voorwaarden
In gebruik nemen van de PGA matrix. 

Planning 2021-2022 

Budget 2018: 203.500  

2019: 176.500 (beschikbaar 177.000) 

2020: 177.000 (beschikbaar 150.000) 

2021-2022: 150.000 (beschikbaar 

130.000)  

Kosten inzet middelen - 

Verwacht effect Voorkomen van nieuwe aanwas en 
recidive verminderen. 

Integraliteit zorg/veiligheid Bij de PGA zijn er verschillende partners 
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betrokken vanuit de zorg, zoals: 
WoerdenWijzer, Kwintes, Kwadraad, 
Regionaal bureau leerplicht, SAVE, 
GroenWest, Fermwerk, Impact Nederland 
(nieuwe out-reachende partij sinds maart 
2019) .  

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.  

Zowel het OM als de reclassering heeft 
een bestandenpostbus waar online 
informatie opgevraagd kan worden door 
de PGA specialist van de gemeente.  
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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 2019 / tweede helft 2020 
In het kader van de aanpak van High Impact Crimes en Veel voorkomende Criminaliteit zijn 
de volgende activiteiten uitgevoerd: 

- Wijkplatform Molenvliet /Buurtveiligheidsteam veiligheidsavond inbraakpreventie d.d.
29 oktober 2019 in de Maranathakerk;

- Op deze veiligheidsavond is aan 50 inwoners de mogelijkheid geboden om gratis
gebruik te maken van Woningscans;

- Boef in de wijk oefeningen op 5 november 2019 voor de inwoners van  Molenlvliet /
Schilderskwartier;

- Donkere dagen offensief (artikel infopagina/ social media m.b.t. woning veilig
achterlaten).

Autobranden worden in het algemeen in het eerstvolgende veiligheidsoverleg besproken. De 
partijen Impact Nederland (voorheen Streetcornerwork), Boa’s en Buurtwerk zijn verzocht om 
signalen op te vangen over branden en dit te melden bij de politie en gemeente. Via 
WhatsApp is er continue contact met deze partijen.  

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. 

Vanwege corana en een vacature zijn deze preventie activiteiten in de prioriteitenstelling 
binnen team OOV in 2020 grotendeels weggevallen. Zodra de vacature is vervuld, zullen 
deze activiteiten weer worden opgepakt. 

Doorkijk 2021/2022 
Gewenste ontwikkeling / eventuele bijsturing: preventieactiviteiten gericht 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. Voor ad hoc activiteiten in die periode zal kritisch gekeken 
worden wat wel en niet kan worden opgetuigd met inachtneming van beschikbaar budget en 
personele capaciteit. 
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Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp HIC en VVC 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder Vacature / tijdelijk [naam] 
Projecten Voor zover mogelijk gelet op vacature 

continuering Jaarplan 2019-2020 + 
implementatie 
Veiligheidsinformatiesysteem (VIS). 

Acties 

Planning Going concern. 

Budget Budget VVC/HIC € 3.902, -

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 (dit plan blijft 
doorlopen voor de periode 2021-2022). 
Afstemming i.v.m. gebruik 
Veiligheidsinformatiesysteem (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 2019 / eerste helft 2020 
Op 19 november 2019 is door de gemeente Woerden, het Platvorm Veilig Ondernemen, de 
Veiligheidscoalitie Midden-Nederland en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) een cybercrime ontbijt/ training georganiseerd.  

Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 5 mkb-bedrijven ermee te maken krijgt. De meest 
voorkomende vormen van cybercrime zijn ransomware, phishing, identiteitsfraude en 
oplichting. De schade bij een cyberincident kan groot zijn. Denk alleen al aan de kosten voor 
herstel of vervanging van uw website, programma’s of data, maar ook omzetverlies en 
reputatieschade. 

Er zijn twee trends in cybercriminaliteit. De eerste is ransomware, waarmee criminelen een 
computer overnemen en de gebruiker dreigen dat er bestanden worden vernietigd als er 
geen betaling plaatsvindt. Een andere ontwikkeling is verplaatsing van criminaliteit naar 
populaire technologieën, zoals het ontwikkelen van kwaadaardige apps.  

Het internationale en virtuele karakter maakt cybercriminaliteit onzichtbaar, ongrijpbaar en 
kostbaar om te bestrijden. Het lukt daarom slechts bij hoge uitzondering dat politie en justitie 
kunnen achterhalen wie precies achter incidenten schuilgaat. 

Zelfredzaamheid/Stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid  voor o.a. cybercrime/security is daarom een van de prioriteiten in het 
IVP 2019-2022. Omdat het nog relatief onontgonnen terrein is, zijn er geen best practices die 
gevolgd kunnen worden.  

Wel is alvast de volgende boodschap met praktische preventietips verspreid: 

 Zorg dat uw computer goed beveiligd is en installeer updates zodra ze beschikbaar
zijn

 Maak gebruik van een virusscanner, firewall, scriptblockers (apps die scripts
tegenhouden die een virus kunnen bevatten)

 Gebruik een sterk wachtwoord – bijvoorbeeld een lange wachtzin -. Deze is voor u
gemakkelijk te onthouden en voor criminelen moeilijk te achterhalen. Meer informatie
hierover vindt u bijvoorbeeld op www.veiliginternetten.nl

 Klik niet zomaar op een link

 Geef nooit uw inloggegevens af

 Bij een scheiding (werk of privé) moet u ook digitaal scheiden: reset wachtwoorden
en verbreek eventueel gedeelde e-mailadressen en cloud-accounts

 Maak regelmatig een back-up van uw waardevolle bestanden (bijvoorbeeld foto’s,
video’s, documenten enzovoort).

Vanwege corana en een vacature zijn de preventie activiteiten in de prioriteitenstelling 
binnen team OOV in 2020 grotendeels weggevallen. Zodra de vacature is vervuld, zullen 
deze activiteiten weer worden opgepakt. 

http://www.veiliginternetten.nl/
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Doorkijk 2021/2022 
De gemeente Woerden blijft gelet op de beschikbare personele capaciteit en middelen waar 
mogelijk preventieactiviteiten inzetten om inwoners en ondernemers bewust te laten worden 
van veiligheidsrisico’s, zoals Veel Voorkomende Criminaliteit en High Impact Crimes.

Tot slot blijft de gemeente ad hoc activiteiten oppakken waarbij kritisch wordt gekeken wat 
wel en niet kan worden gerealiseerd. 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 Vacature / tijdelijk [naam] 
Projecten Jaarplan 2018-2020 (HIC en VVC) 

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

Planning Going concern. 

Budget Budget VVC/HIC € 3.9025, -

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 2019 / eerste helft 2020 
In verband met Corona is hier geen prioriteit aan gegeven. De praktijk leert dat er bij 
complexe casussen indien nodig altijd voldoende afstemming (mogelijk) is, ook met 
burgemeester en betrokken wethouders. 

De betere verbinding tussen Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s) vindt in de
praktijk in de vroegsignaleringsfase vaak plaats via de Buurtveiligheidsteams (zie hiervoor 
paragraaf 1.12). 

Daarnaast is voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (team 
overstijgende) zorgen over zijn een ambtelijke werkgroep in het leven geroepen. Deze 
werkgroep bespreekt dit soort multidisciplinaire casussen en zorgt voor eenduidige 
aansturing en communicatie richting inwoners en bestuurders.  

Doorkijk 2021/2022 
We blijven de noodzakelijke verbinding tussen Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving 
(Boa’s) monitoren en waar nodig bijsturen.

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 [naam] / [naam] / [naam] 

Projecten N.v.t.

Acties Monitoren intern meldpunt die voor team 
overstijgende casussen multidisciplinair 
groepjes bij elkaar haalt. 

Planning 2019-2022 

Budget Vanuit structurele budgets WoerdenWijzer 
en integraal veiligheidsbeleid.  

Kosten inzet middelen Maatwerk afhankelijk van soort casus. 

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 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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Uitvoering van het flankerend beleid 2021/2022 

Randvoorwaarden 
Privacy 
Iedereen doet mee! 

1] Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving

Blz. 
30 
33 

1.1 Gebiedsgericht werken
1.2 Buurt aanpak

34 
35 

1.3 Integraal Beheer Openbare ruimte (IBOR) 35 
1.4 Samenwerking Veilig Thuis 37 
1.5 APV 39 

1.6 Nazorg aan ex-gedetineerden 40 
1.7 Handhaving door de Boa’s 42 
1.8 Vergunningen, Toezicht en Handhaving  44 
1.9 Veilige Publieke Taak  46 
1.10 Overlast van mensen met verward gedrag 
(WMO/WvGGZ)  

48 

1.11 Wet aanpak woonoverlast  50 
1.12 Buurtveiligheidsteams  
1.13 Veiligheid rondom het station 

51 
53  

2] Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid
2.1 Veilige bedrijventerreinen 54 

Actiehouder 

2.2 Horeca (veiligheid)beleid 56 
2.3 Evenementen 57 
2.4 Coffeeshopbeleid 59 

 

3] Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid
3.1 Jeugd en vrije tijd 60 
3.2 Alcohol- en drugsgebruik 63 
3.3 Voldoende woningen/woonvormen voor uitstroom
uit Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen

64 

4] Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid
4.1 Gemeentelijke Crisisbeheersing 67 
4.2 Brandveiligheid 69 
4.3 Verkeersveiligheid 71 
4.4 Externe Veiligheid (Provincie) 74 

5] Veiligheidsveld: Veiligheid en Integriteit
5.1 Cannabisketen 75 

5.2 Prostitutiebeleid  75 
5.3 Mensenhandel  78 
5.4 Bestuurlijke aanpak van georganiseerde 
criminaliteit  

78 

5.5 Anti-discriminatie  79 
5.6 Vroegtijdige signalering Radicalisering  80 

Vervalt, zie prio 1. 
Ondermijning [naam] 
Vervalt, zie prio 1. 
Ondermijning 
[naam] [naam] 
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Randvoorwaarden 

Inleiding 
De randvoorwaarden ‘privacy’ en ‘iedereen doet mee!’ vallen niet onder een veiligheidsveld
maar gelden gemeentebreed en zijn om deze reden apart benoemd en uitgewerkt. 

Beleid/Onderwerp: Privacy 

Wat willen we bereiken: 
‘Privacy’ wordt in zijn algemeenheid als belangrijke randvoorwaarde opgenomen in het 
uitvoeringsplan. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Op 20 september 2018 heeft de raad het besluit genomen om in te stemmen met de 
strategische doelstelling, thema’s en prioriteiten voor het Integraal Veiligheidsplan 2019-
2020. Daarbij is bovengenoemde doelstelling als uitgangspunt vastgesteld. 

De reden hiervoor is dat bij de uitvoering van de acties / going concern taken in het 
bovengenoemde uitvoeringsplan de privacy van onze inwoners wordt gegarandeerd door 
middel van convenanten / verwerkersovereenkomsten e.d. 

Woerden heeft al een algemeen kader voor het omgaan met privacyvraagstukken.  
Binnen dit kader opereert Woerden als het convenanten c.a. aangaat op het gebied van 
integrale veiligheid. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019/eerste helft 2020 
Het uitvoeringsplan bepaalt dat bij de uitvoering van de acties / going concern taken in het 
bovengenoemde uitvoeringsplan de privacy van onze inwoners wordt gegarandeerd door 
middel van convenanten / verwerkersovereenkomsten e.d. Deze zijn in het uitvoeringsplan 
2018-2019 opgesomd. 

Op 20 februari 2020 heeft de Minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer een 
modelinformatieprotocol aangeboden voor het binnengemeentelijk uitwisselen van gegevens 
in het kader van de voorkomen en bestrijding van ondermijning. Het protocol bevat een 
stappenplan en een transparante werkwijze voor het op rechtmatige wijze delen van 
gegevens uit de verschillende gemeentelijke registraties. Verdere uitwerking van dit model 
voor de gemeente Woerden zal in het kader van dit uitvoeringsplan meegenomen worden. 

Voor de opstelling, besluitvorming en de uitvoering van de convenanten zijn de lijnmanagers 
verantwoordelijk. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) houdt toezicht op de 
uitvoering van deze afspraken en op de uitvoeringspraktijk van de verwerking van 
persoonsgegevens die in convenant, protocol en waar nodig verwerkersovereenkomst is 
afgesproken. 

Eind 2019/eerste helft 2020 waren nog niet alle Convenanten en 
verwerkingsovereenkomsten vastgesteld.  
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Wel vastgesteld: 

Convenanten 

 Persoonsgerichte aanpak (2019)

 Persoonsgerichte aanpak radicalisering en extremisme, (2018)

 Toestemming politiegegevens voor regionale pilot monitor personen met verward
gedrag,

 ‘Afspraken gegevensuitwisseling ten behoeve van toezicht- en handhavingstaken van
de gemeenten in Midden-Nederland’.

 ‘Afspraken gegevensuitwisseling gemeenten”, door zowel de politie als de gemeente
Woerden ondertekend.

Verwerkersovereenkomsten: 

 Huisverboden.

 gemeenten Veiligheidsinformatiesysteem (VIS)

 PGA-x

Nog in ontwikkeling: 

 Convenant Buurtveiligheidsteams, ter goedkeuring bij de politie.

 Veilig in & om de school

Geen (geldig) convenant: 

 Hennepconvenant (verouderd en wordt vernieuwd)

 Veilig uitgaan (verouderd en wordt vernieuwd)

 Jeugd in de openbare ruimte (geen convenant, wens is er wel)

Verouderd convenant: 

 Veilige publieke taak (2013)

De afgesloten convenanten  zijn ter kennisname aan de FG voorgelegd. De FG heeft geen 
bezwaren naar voren gebracht. Verder heeft de FG geen signalen ontvangen over de 
verwerking van persoonsgegevens in de vorm van datalekken of via klachten van burgers.  

Het  afgelopen jaar zijn we met een project gestart voor het opsporen van illegale bewoning 
in het kader de bijhouding van de BRP mede in relatie tot het voorkomen georganiseerde 
criminaliteit. De werkzaamheden hiervoor zijn door corona grotendeels stil komen te liggen. 

Verder is geadviseerd over cameratoezicht Tournoysveld (bij elk cameratoezicht is 
beoordeling door FG noodzakelijk). Dit cameratoezicht is ondertussen weer beëindigd. 

Sinds de zomer van 2020 zijn de BOA’s uitgerust met bodycams, in eerste instantie op basis
van een pilot. Bodycams hebben als doel bedreiging van een BOA tijdens de uitoefening van 
zijn functie te voorkomen en op het moment dat de BOA zich daadwerkelijk bedreigd voelt, 
de situatie te registreren. Omdat de BOA daarmee persoonsgegevens vastlegt, is 
voorafgaande aan de ingebruikname een DPIA uitgevoerd. De resultaten daarvan zijn 
gedeeld met de FG. 
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Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Privacy 

Portefeuillehouder College van burgemeester en wethouders 

Actiehouder Teammanager/beleidsadviseur 
vakinhoudelijke afdeling 

Toezichthouder Functionaris gegevensbescherming 
(interne toezichthouder) Adri van der Peet 

Projecten - 

Acties - 

Planning - 

Budget - 

Kosten inzet middelen - 

Verwacht effect De privacy van onze inwoners wordt 
gegarandeerd. 

Integraliteit zorg/veiligheid N.v.t.

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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Beleid/Onderwerp: Iedereen doet mee! 

Wat willen we bereiken:  
Iedereen doet mee! is als centraal uitgangspunt opgenomen in het coalitieakkoord van de 
Woerdense gemeenteraad: ‘Samen met de inwoners werken we aan een Woerden waar
iedereen mee doet in het maatschappelijke en economisch proces. Dit maakt integraal 
onderdeel uit van ons beleid.’ Vanuit dit coalitieakkoord willen we ‘Iedereen doet mee!’ in het 
DNA van de samenleving en de gemeente krijgen. 
De focus ligt nog meer op ‘Doen!” Mooie voorbeelden creëren met concrete verbeteringen 
en rendement in de dagelijkse levenssfeer. 

We willen van Woerden een Inclusieve gemeente maken. In de lokale Routekaart Inclusief 
Woerden staat per thema uitgewerkt welke stappen we daarvoor willen ondernemen en wat 
de speerpunten daarbij zijn (onder andere Onderwijs, De inclusieve Arbeidsmarkt, Cultuur, 
vrije tijd & sport, De inclusieve Buurt). Deze routekaart, inclusief begroting, is aan de raad 
middels een RIB (17R.00280) ter informatie gebracht.  

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Het plan is om ‘Iedereen doet mee!’ de komende tijd meer te verankeren in onze werkwijze
rond het veiligheidsbeleid.  
Daarom pakken we de komende tijd twee zaken op:  
- Het organiseren we een masterclass ‘Iedereen doet mee!’ voor het team. Hierin kijken we
naar de huidige situatie van beleid en uitvoering, denken we onze eigen projecten en aanpak 
inclusief om, en maken we een inventarisatie van ingrediënten voor inclusief beleid.  
- We maken van een toekomstplan ‘Iedereen doet mee’ om beleid en uitvoering van
openbare orde en veiligheid inclusief te maken. 
- De PGA pilot heeft tot op heden geen doorgang kunnen vinden, omdat de PGA werkgroep
haar energie de afgelopen tijd op andere zaken moest richten en er geen budget
beschikbaar was.

Beleid/onderwerp 

Portefeuillehouder George Becht (alle portefeuilles, betreft 
gemeentebreed project) 

Actiehouder [naam], Martien Brander 

Projecten N.v.t.

Acties Zie onder kopje Wat gaan we ervoor doen. 

Planning Zie onder kopje Wat gaan we ervoor doen. 

Budget 

Kosten inzet middelen - 

Verwacht effect Iedereen kan meedoen in onderwijs, werk, 
vrije tijd en de buurt. 

Integraliteit zorg/veiligheid Inclusie wordt gemeentebreed opgepakt 
en verder uitgewerkt. 

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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1  Veilige woon- en leefomgeving 

1.1 Beleid/Onderwerp: Gebiedsgericht Werken 

Wat willen we bereiken:  
In 2020 worden de ontwikkelingen verder voortgezet om Gebiedsgericht Werken als 
werkwijze te maken van de hele gemeente. Dat betekent concreet inzet en samenwerking 
van wijk- / dorpsambtenaren, buurtverbinders en omgevingsmanagers.  
Deze driehoek van werkers in de wijk richten zich op de integrale vraagstukken in het gebied 
èn het netwerk in het gebied. Hierbij maken zij gebruik van elkaars kennis en expertise en de 
(cijfermatige) input over het gebied (integrale wijk- en dorpsanalyses).  

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De pilot Gebiedsgericht Werken 2018-2019 is afgelopen. Tegelijkertijd zijn er ontwikkelingen 
(bezuinigings-) geweest waardoor we het Gebiedsgericht Werken anders gaan vormgeven. 
Door het aanbrengen van focus op inhoud (de vraagstukken in het gebied) en het netwerk (in 
het gebied) verdiepen we de goede ontwikkelingen uit de pilot en wordt het Gebiedsgericht 
Werken als werkwijze onderdeel van de gehele gemeente. 

Doorkijk 2021/2022 
Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Gebiedsgericht Werken 

Portefeuillehouder Wethouder Tymon de Weger 

Actiehouder [naam]
Projecten Nieuwe invulling Gebiedsgericht Werken: de gehele 

gemeente betrokken, Buurtbemiddeling 

Acties Inzichtelijk krijgen van de agenda per wijk en dorp. 
Inzichtelijk krijgen van het netwerk in de wijken en 
dorpen op verschillende niveau’s: beleids- strategisch en
operationeel niveau. 

Planning 2020 

Budget 190.243. dit is het structurele budget van Gebiedsgericht 
Werken dat besteed wordt aan de uren van wijk- 
/dorpsambtenaren, aan de subsidies voor wijk- / 
dorpsplatforms en aan buurtbemiddeling. 

Verwacht effect Meer samenwerking in de wijk door gebiedsgerichte 
vraagstukken èn elkaar te kennen. 

Integraliteit zorg/veiligheid Per wijk / dorp wordt gekeken welke zorg en veiligheid 

nodig is (maatwerk) en hoe dit het beste kan worden 

aangepakt passend bij de wijk en bij de overige 

vraagstukken en projecten die er spelen.  

Integraliteit 
handhaving/veiligheid 

In de samenwerking van buurtverbinder, wijkambtenaar 
en omgevingsmanager zal ook altijd contact worden 
gezocht met de boa en de wijkagent. Zij zullen onderdeel 
zijn van het netwerk dat in kaart is of wordt gebracht. 
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1.2 Beleid/Onderwerp: Buurt aanpak (hoofdprioriteit IVP 2016-2018) 

Wat willen we bereiken:  
Het terugbrengen dan wel verbeteren van de fysieke en sociale veiligheid in kwetsbare 
buurten. 

Dit onderwerp is vervallen i.v.m. het aflopen van de pilot Gebiedsgericht Werken per 31 
december 2019. De actiehouder is met ingang van 1 januari nog maar voor 5 uur 
wijkambtenaar Molenvliet ( en verder casemanager voor Woerden Wijzer). Zie voor meer 
informatie ook RIB 19R.00985 over Gebiedsgericht Werken per 1 januari 2020. 

1.3 Beleid/Onderwerp: Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR) 

Wat willen we bereiken: 
Sinds de invoering van het IBOR in 2008 is het beheer van de openbare ruimte gebaseerd 
op een door de Raad vooraf bepaald kwaliteitsniveau. Om dit te controleren en de staat van 
het areaal te kunnen monitoren wordt er gedurende het jaar geschouwd. Daarnaast vinden 
er diverse technische inspecties plaats. Deze inspecties worden uitgevoerd door externe 
experts en vinden periodiek plaats. Bijvoorbeeld: de weginspecties worden elke 2 jaar 
uitgevoerd.  

Aan de hand van de resultaten uit de schouwen en inspecties wordt een maatregeloverzicht 
opgesteld. Samen met de input van bewoners, wijk-/dorpsplatforms en andere organisaties 
(meldingen) en de projectagenda van andere afdelingen wordt meer jaren uitvoeringsplan 
opgesteld. Het prioriteren gaat door middel van het toepassen van het Woerdens Model.  

Woerdens Model 
Elke gemeente is anders, heeft zijn eigen omstandigheden, voorwaarden, kenmerken en 
eigen (bestuurlijke) wensen in volgorde van urgentie geplaatst en ingepland worden, voor 
zover de financiën dit toelaten. Dit levert veel transparantie op over welke projecten waar en 
wanneer uitgevoerd worden en welke (nog) niet.  

In oktober 2015 heeft de gemeenteraad besloten om ook voor de gemeente Woerden een 
prioriterings-/rangschikkingssysteem voor de projecten te gaan gebruiken, het zogenoemde 
Woerdens Model. Daarbij zijn vijf scoringsvariabelen gebruikt: functieverlies, 
kapitaalsvernietiging, synergie, bewoners & bestuur en beleidskeuze/omvorming. Als gevolg 
van de heroriëntatie is er de komende jaren geen ruimte meer voor het toepassen van het 
Woerdens model. De middelen laten de komende jaren alleen nog toe dat de onderdelen 
functieverlies en kapitaalsvernietiging als belangrijkste prioritering zullen worden 
meegenomen. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In de afgelopen jaren is ingezet op het orde op zaken stellen binnen het domein Fysieke 
Openbare Ruimte. Daarbij is een 7 sporen-aanpak (Verbeterplan opgesteld). Onderdeel van 
dit verbeterplan is de uitvoering van het gevel-tot-gevel bestek. In dit bestek is een groot deel 
van het regulier beheer en onderhoud van de openbare ruimte belegd bij 2 aannemers. 

Grote ingrepen aan de openbare ruimte zijn belegd in het Meerjarig Onderhoud Programma. 
Dit MOP 2021 – 2024 geeft voor 4 jaar een doorkijk van de uit te voeren werkzaamheden en
de projecten die op stapel staan. Het MOP wordt aan de verschillende platforms en de 
gemeenteraad gepresenteerd. 
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Doorkijk 2021/2022 
In 2021 wordt verder doorgepakt op de 7 sporen-aanpak (Verbeterplan). Tevens wordt nader 
uitgewerkt hoe de organisatie effectiever en efficiënter kan worden ingericht. Onderdeel 
hiervan is de doorontwikkeling van interne processen op vlak van beleid, beheer en 
projecten.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Integraal Beheer Openbare Ruimte 

Portefeuillehouder Wethouder Arthur Bolderdijk 

Actiehouder Teams Realisatie & Beheer en 
Wijkonderhoud / [naam] 

Projecten MOP 2021 - 2024 

Acties Professionalisering interne processen 
beheer en realisatie openbare ruimte. 

Planning Going concern op basis van MOP 2021 –
2024 

Budget Zie begroting 

Kosten inzet middelen Zie begroting 

Verwacht effect Een hele en veilige openbare ruimte 

Integraliteit zorg/veiligheid Afstemming in projecten 

Integraliteit handhaving/veiligheid Afstemming in projecten 
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1.4 Beleid/ Onderwerp: Samenwerking met Veilig Thuis/SVMN 
(bovenregionaal meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) 

Wat willen we bereiken: 

 Adequate hulpverlening, ondersteuning en afhandeling van zorgmeldingen waar
acuut geweld in gezinnen, relaties en huishoudens aan de orde is.

 Het voorkomen van huiselijk geweld door preventieve activiteiten.

 Het voorkomen van uithuisplaatsingen van kinderen door vroegtijdige signalering,
samenwerking en adequate hulpinzet.

 Vereenvoudiging van de Jeugdbeschermingsketen.

Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In 2018 is het subsidietenderproces voor perceel 1 (VT) en perceel 2 (al dan niet preventieve 
jeugdbescherming/ jeugdreclassering) afgesloten, en zijn de subsidiebeschikkingen voor VT 
en SVMN voor 2019 vastgesteld. Dit is een jaarlijks proces; de voorbereidingen voor de 
subsidiebeschikking voor SVMN 2020 zijn in het najaar van 2019 in het bovenregionale en 
bestuurlijke Jeugdoverleg opgestart. Daarbij zijn in 2019 samenwerkingsovereenkomsten 
tussen de 26 gemeenten vastgesteld m.b.t. de subsidie en samenwerking rondom Veilig 
Thuis. De wettelijk verplichte samenwerkingsovereenkomst tussen SVMN, de Raad voor de 
Kinderbescherming en de lokale teams in de provincie Utrecht (van 2014) is in 2019 
geactualiseerd en door de 26 gemeenten vastgesteld.  

In april 2019 bleek er een datalek bij SVMN te zijn ontstaan. De gemeenteraad is hierover en 
over de voorgang van de opstelde Verbeteragenda voor SVMN middels regelmatige 
Raadsinformatiebrieven geïnformeerd.  

In april 2019 is er een raadsinformatieavond voor de Woerdense en Oudewaterse 
raadsleden geweest over Veiligheid in Gezinnen in samenwerking met SVMN.  

Per 2019 geldt de gewijzigde Wet Meldcode. Elke situatie van acuut en van structureel 
geweld moet door professionals gemeld worden bij VT. Hierdoor is de personele inzet bij VT 
vergroot; lastig is wel dat de arbeidsmarkt voor zorgprofessionals onder druk staat. Hierdoor 
komt de (veiligheids-)keten onder druk te staan.  

In maart 2020 begon de coronacrisis. Er werd vanwege de lock down gevreesd voor meer 
geweld in gezinnen. Het Verwey Jonker instituut heeft met een onderzoek naar gezinnen in 
Utrecht de voorlopige conclusie kunnen trekken dat dit gelukkig niet het geval is.  

SVMN werkt aan een zogenaamd verbeterplan, dit onder andere naar aanleiding van de 
uitkomsten van het onderzoek naar het datalek uit 2019. Over de resultaten van de diverse 
fasen uit het Verbeterplan is de gemeenteraad regelmatig schriftelijk op de hoogte 
gehouden.  

Vanuit het regionale Transformatiefonds Jeugd is als het project “Vereenvoudiging 
Jeugdbeschermingsketen” opgestart, in eerste instantie in Montfoort en Oudewater. Vanaf
de zomer van 2020 doet Woerdenwijzer ook mee. In een mooie samenwerking met de 
ketenpartners (lokaal team, SAVE en de Raad voor de Kinderbescherming) onderzoeken de 
medewerkers op welke manier de (preventieve) jeugdbescherming getransformeerd ingezet 
kan worden. Eerste resultaten laten zien, dat het lokale team hier meer zelf in kan gaan 
doen. Dat geeft op inhoud een mooi resultaat voor de desbetreffende gezinnen, en financieel 
kan dit ook een maatschappelijke business case worden. Deze werkwijze van de pilot past 
ook goed bij het casemanagement dat Woerdenwijzer meer en meer gaat integreren in hun 
werkwijze.  



38 

Doorkijk 2021/2022  
In 2021 willen we het casemanagement binnen Woerdenwijzer, ook in vermeend onveilige 
gezinnen verder doorontwikkelen. De leerpunten uit de pilot Vereenvoudiging 
Jeugdbescherming nemen we daarin mee.  

Bovenregionaal is in 2020 gewerkt aan een nieuwe Regiovisie Huiselijk Geweld. Deze zal in 
2021 in het bestuurlijke proces in Woerden ingebracht worden.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Samenwerking met Veilig Thuis/ SVMN 

Portefeuillehouder wethouder Arjan Noorthoek 

Actiehouder [naam]
Projecten Uitvoeren WMO 2015 en Jeugdwet en  

mogelijk de acties uit de nieuwe regiovisie 
Huiselijk Geweld. 

Acties Doorontwikkeling van de samenwerking 
met de aanbieder voor Veilig Thuis/ 
Jeugdbescherming en jeugdreclassering 
in (boven-)regionale samenwerking.  
Resultaten uit de pilot Vereenvoudiging 
Jeugdbescherming binnen Woerdenwijzer 
uitrollen.  

Planning Doorlopend in 2021 

Budget SVMN kreeg in 2020 een subsidie van de 
gemeente Woerden van  
Perceel 1 (VT) = € 342.222
Perceel 2 (SAVE) = € 932.470

De kosten voor SAVE worden afgerekend 
op p maal q basis (feitelijke afname van 
diensten). De subsidie voor 2021 wordt in 
december 2020 bepaald.  
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1.5 Beleid/Onderwerp: Algemene plaatselijke verordening (APV)

Wat willen we bereiken: Regelgeving die aansluit op nieuwe landelijke wetgeving en op het 
plaatselijke beleid. Duidelijkheid naar alle betrokken inwoners wat de regels zijn binnen de 
gemeente Woerden. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 202020. 
Geen bijzonderheden, er worden voorlopig geen wijzigingen verwacht. 

Doorkijk 2021/2022 
Het team Juridische Zaken volgt de landelijke ontwikkelingen en de plaatselijke 
beleidsontwikkelingen en pakt eventuele voorstellen tot wijziging in overleg met cluster OOV 
op. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Algemene Plaatselijke Verordening 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer & 
Wethouders  

Actiehouder [naam] / [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties Volgen van nieuwe landelijke wetgeving 
en plaatselijke beleidsontwikkelingen en 
indien nodig wijzigen van de APV.  

Planning Going concern; hele jaar door 

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Een geactualiseerde APV. 

Integraliteit zorg/veiligheid Indien van toepassing overleg met één 
van de teams van het sociaal domein en 
het cluster Openbare Orde en Veiligheid. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Indien van toepassing overleg met het 
team Vergunningen, Toezicht en 
Handhaving en het cluster Openbare orde 
en Veiligheid. 
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1.6 Beleid/Onderwerp: Nazorg ex-gedetineerden 

Wat willen we bereiken:  
Ondersteuning op de 5 leefgebieden; werk en inkomen, financiën en schulden, huisvesting, 
identiteitspapieren en zorg, aan (ex)gedetineerden bij terugkeer naar de gemeente Woerden. 

Recente ontwikkelingen 2019 / eerste helft 2020 
Met Woerdenwijzer procesafspraken met betrekking tot de nazorg ex-gedetineerden 
gemaakt.  Het Erop-af team zal het aanspreekteam worden voor de nazorgcoördinator op 
het moment dat er acties nodig zijn vanuit detenties op de 5 leefgebieden (Inkomen (NB: dit 
onderdeel ligt bij Fermwerk), ID bewijs, Schulden, Huisvesting, Zorg).  De nazorgcoördinator 
werkt voor geheel Utrecht West als nazorgcoördinator.   

Bezoek aan de Penitentiaire Inrichting Nieuwegein en het Reïntegratiecentrum (=RIC; dit 
centrum bevindt zich binnen in de PI) georganiseerd voor het team Erop-af en de 
nazorgcoördinator om kennis te maken, de lijntjes te verkorten en van beide kanten te horen 
en te zien wat men doet om de samenwerking te bevorderen.  
Dit bezoek wordt nogmaals in 2020 door de procesregisseur PGA georganiseerd voor de 
medewerkers van Fermwerk.  

Met Fermwerk het proces nazorg ex-gedetineerden met betrekking tot het leefgebied 
inkomen nagelopen (proces opgesteld in 2017) en opnieuw vastgelegd.  
De aanschaf van het ICT systeem binnen de PGA maakt het in 1 klap mogelijk dat er weer 
informatie over in- en uitgaande gedetineerden gedeeld kan worden met de 
nazorgcoördinator en de gemeente. Sinds de nieuwe AVG wetgeving is ingegaan, kon deze 
informatie niet meer gedeeld worden. Zonder de aanschaf van het ICT systeem zouden we 
wel toegang tot dit portaal krijgen, maar met de aanschaf van het ICT systeem hebben we 
hier direct toegang toe.  

Doorkijk 2021/2022 
Zorgen voor handhaving van de procesafspraken met Fermwerk en het evalueren en zo 

nodig bijstellen van deze procesafspraken in samenwerking met de PGA Specialist Detentie 

en Terugkeer ende Adviseur Veiligheidshuis. PGA Specialist Detentie en Terugkeer is de 

nieuwe naam voor de functie nazorgcoördinator per 1 augustus 2020. De functie is 

herwaardeerd en heeft daarbij een nieuwe functienaam gekregen.  

Komen tot procesafspraken met het Erop-Af Team van WoerdenWijzer in samenwerking met 
de PGA Specialist Detentie en Terugkeer en de Adviseur Veiligheidshuis.   

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Beleid nazorg ex-gedetineerden 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten - 

Acties - Het maken van verdere
procesafspraken met
WoerdenWijzer

- Evalueren procesafspraken met
Fermwerk

-
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Planning 2021-2022 

Budget Indien nodig uit integraal veiligheidsbudget 

Kosten inzet middelen Nader te bepalen 

Verwacht effect Voorkomen van recidive en een soepele 
terugkeer van de ex-gedetineerden in de 
gemeente. 

Integraliteit zorg/veiligheid Binnen de nazorg ex-gedetineerden wordt 
er samengewerkt met zorgpartners, zoals; 
WoerdenWijzer, Fermwerk, GroenWest, 
Burgerzaken en Schuldhulpverlening. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Binnen de nazorg ex-gedetineerden wordt 
er samengewerkt met veiligheidspartners, 
zoals PGA Specialist Detentie en 
Terugkeer, Veiligheidshuis, Politie en 
Dienst Justitiële Inrichtingen. 
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1.7 Beleid/Onderwerp: Handhaving door de Boa’s 

Wat willen we bereiken: Verbeter het naleefgedrag en klachten (Melding Openbare Ruimte) 
omlaag. Preventieve inzet op handhaving. 

Algemeen 

De Boa’s handelen zo breed mogelijk binnen hun Boa bevoegdheid en werken integraal 
binnen domein 1 van de openbare ruimte. De Boa’s handelen binnen het VTH-beleid 2019-

2022. 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. De inzet van handhaving 

wordt altijd afgezet tegen een gedegen oplossing. 

Drank- en Horecawet/Bijzondere wetten 
De inzet met betrekking tot de horeca is gericht op commerciële en para-commerciële 
inrichtingen waarbij de focus ligt op de openingstijden, de voorwaarden uit de 
exploitatievergunning en het aantreffen van alcohol bij jongeren onder de 18 jaar. De Boa’s 
zijn ieder weekend ‘s avonds in het centrum aanwezig. Deze inzet wordt doorgezet op de
huidige weg. Het extra gevraagde budget voor para-commerciële inzet is niet toegewezen. 
Bij para-commerciële instellingen vindt daarom alleen signaalgericht toezicht plaats. 

Recente ontwikkelingen 
2020 wordt gekenmerkt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de 
groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en gezondheid zijn 
maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft de voorzitter 
van de Veiligheidsregio Utrecht enkele malen een noodverordening vastgesteld. In deze 
noodverordeningen zijn de Boa’s en toezichthouders van de gemeenten aangewezen voor het
toezicht en handhaving op de naleving. De inzet van de Boa’s is in deze periode opgegaan aan
het toezicht en handhaving op de naleving van de corona-maatregelen. Ook de tweede helft van 
2020 wordt een grote inzet van de Boa’s verwacht op de noodverordening. 

Terugblik 2019 / eerste helft 2020 

In 2019 hebben we ingezet op het bouwen van een vast Boa cluster. Per 1-1-2020 is er geen 
sprake meer van inhuurkrachten. Met een vast Boa cluster kan worden ingezet op behoud 
van informatie en kennis over zaken welke spelen in de gemeente. Met de inzet van vaste 
medewerkers wordt een hogere kwaliteit nagestreefd en is er een besparing doorgevoerd. 
Net als in 2018 wordt vooral ingezet op het combineren van ‘oog’ en ‘oor’ functies. 

Daarbij is en wordt afstemming gezocht en ervaring opgedaan met toezichthouders op 
andere werkgebieden om te komen tot een integraal toezicht. Daarbij worden en zijn 
afspraken gemaakt over de taakverdeling en taakverantwoordelijkheden van de 
verschillende toezichthouders onderling. Dit zal op termijn een efficiëntieslag opleveren en 
daarnaast kunnen zaken beter integraal worden afgestemd. Per 1-1-2020 zijn er voor 
Woerden 3 Boa’s in dienst. Daarnaast is in 2020 het Boa-cluster versterkt met een stagiaire.

Doorkijk 2021/2022

De verwachting is dat de uitbraak van het corona-virus ook in 2021 nog niet voorbij is. Dit 
heeft tot gevolg dat ook in 2021 de inzet van de boa’s beïnvloed zal worden door de uitbraak
van het corona-virus. Hierdoor is er minder inzet beschikbaar voor de reguliere taken. Indien 
veel toezicht en handhaving benodigd is, omdat bijvoorbeeld veel maatregelen zijn 
afgekondigd, zullen niet alle meldingen en klachten worden opgepakt en blijft het reguliere 
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toezicht liggen. Reguliere taken waarbij de veiligheid in het geding is, worden uiteraard nog 
wel opgepakt.  

Los van de uitbraak rondom het corona-virus wordt er steeds meer thema (actualiteit) en 
wijkgericht gewerkt zodat het minder eenvoudig is om voor een jaar (of meerdere jaren) te 
prioriteren. Inzet de komende jaren zal zijn op een integrale aanpak om handelingen in strijd 
met de geldende regels te beëindigen als waarborg voor een gezonde en veilige 
leefomgeving. Dit vraagt m.b.t. de beleidstaken rondom toezicht, handhaving en veiligheid 
goede afstemming zodat er sprake is van een integrale aanpak. Daarbij wordt door de 
politiek ingezet op een preventieve aanpak. 

Per Raadsbesluit (20R.00965) d.d. 6 november 2020 heeft  de raad besloten dat aan 
programma 1 (bestuur, dienstverlening en veiligheid), taakveld 1.2. (openbare orde en 
veiligheid) een bedrag van € 55.000,- wordt toegevoegd voor het in standhouden van vier
Woerdense boa’s en dit wordt gefinancierd binnen programma 1 en programma Overhead. 
Indien dit niet toereikend is, wordt het binnen het geheel van de begroting gefinancierd. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Handhaving door de boa’s
Portefeuillehouder Burgemeester 

Actiehouder [naam]
Projecten Toezicht en Handhaving openbare ruimte 

Acties Regulier/wijkgericht werken / toezicht in 
horeca. 

Planning Going concern 

Budget Voor het budget en middelen verwijzen wij 
naar het jaarlijkse VTH 
uitvoeringsprogramma. 

Kosten inzet middelen Standaard budget voor going  concern 
taken niet voor extra taken. 

Verwacht effect Door  brede inzet binnen het domein en 
door toepassing , signaaltoezicht beoogde 
afname overtredingen, en toename 
subjectieve veiligheidsbeleving. 

Integraliteit zorg/veiligheid Verder oppakken zowel beleidsmatig als 
qua uitvoering. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Samenwerking tussen de diverse 
disciplines. 
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1.8 Beleid/Onderwerp: Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Wat willen we bereiken:  
Op 5 maart 2019 is het VTH-beleid 2019-2022 vastgesteld. Daarin is de basis gelegd hoe de 
gemeente Woerden haar rol ziet en die van haar inwoners als het gaat om taken op het 
gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In het beleidsplan beschrijft 
het college de meerjarige beleidsmatige keuzes voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving.  

Het VTH-beleid 2019-2022 wordt jaarlijks vertaald in een jaarverslag en 
uitvoeringsprogramma. Het jaarverslag beschrijft wat de gemeente in 2019 heeft uitgevoerd 
op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving. Het uitvoeringsprogramma geeft 
inzicht in de activiteiten die de gemeente op het gebied van VTH wil gaan uitvoeren. Hierbij 
worden de activiteiten die worden uitgevoerd door de samenwerkingspartners meegenomen. 

In het VTH-beleid 2019-2022 zijn de volgende kernwaarden opgenomen: 

 We laten meer over aan burgers en bedrijven en minder aan de overheid
De rolverdeling tussen inwoners en overheid verandert. Er ontstaan andere
opvattingen over de rol van de overheid en de rol van de samenleving, waarbij een
groter beroep wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid bij naleven
van regels in de samenleving.

 We hebben vertrouwen in de samenleving
We gaan in gesprek en steken de hand uit in plaats van het wijzen met de
bestraffende vinger, omdat we erop vertrouwen dat het gesprek de basis vormt voor
een betere verstandhouding. We treden ook niet meer vanzelfsprekend overal in,
maar gaan partijen begeleiden elkaar te begrijpen, omdat begrip de basis is voor
ander handelen.

 We kiezen voor preventie boven repressie
Als je uitgaat van de kracht en goede trouw van de samenleving dan komt het accent
vanzelf op preventie te liggen. De rol van de overheid daarbij is het geven van juiste
en tijdige voorlichting en het levendig houden van communicatie over en weer.

Recente ontwikkelingen 
2020 wordt gekenmerkt door de uitbraak van het coronavirus (COVID-19), behorende tot de 
groep A van de infectieziektes. Ter bescherming van de veiligheid en gezondheid zijn 
maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, heeft de voorzitter 
van de Veiligheidsregio Utrecht enkele malen een noodverordening vastgesteld. 

In deze noodverordeningen zijn de boa’s en toezichthouders van de gemeenten aangewezen 
voor het toezicht en handhaving op de naleving. De inzet van de toezichthouders is in deze 
periode opgegaan aan het toezicht en handhaving op de naleving van de corona-maatregelen. 

Ook de tweede helft van 2020 wordt een grote inzet van de toezichthouders verwacht op de 
noodverordening. Daarnaast heeft de lockdown gezorgd voor een toename in aanvragen voor 
omgevingsvergunningen en in klachten die zien op overlast van bouwwerkzaamheden. 

Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In regionaal verband en in het team VTH is gestart met de voorbereidingen op de 
Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) die naar verwachting op 
1-1-2022 in werking zal treden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht
te verbeteren door inschakeling van private kwaliteitsborgers. De bouwtechnische
componenten van de VTH taken komen daarmee onder de verantwoordelijkheid en taken
van de private kwaliteitsborgers. Deze wet heeft daarom vooral gevolgen voor de technische
kant van het onderdeel VTH.
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Naast de reguliere en geprogrammeerde taken heeft het team VTH ervaring opgedaan en is 
zij betrokken geweest bij handhavingsprocedures die op de grens van het bestuurs- en 
strafrecht liggen. Denk aan de bestuursrechtelijke aanpak van inbrekerswerktuigen en het 
sluiten van panden van waaruit drugs werd verhandeld. Daarnaast is naar aanleiding van de 
brand in de Grenfell Tower  in Londen onderzoek gedaan naar de brandveiligheid van gevels 
in de gemeente Woerden. Daarbij heeft het Interbestuurlijk Toezicht van de Provincie Utrecht 
onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in zorginstellingen en een rapport met haar 
bevindingen gepubliceerd. In 2020 zal worden onderzocht wat deze bevindingen voor de 
gemeente Woerden betekenen.  

Tot slot zullen we in 2020 de integrale samenwerking tussen VTH en OOV nog verder 
optimaliseren tussen de thema’s openbare orde en veiligheid (vanuit veiligheidsbeleid) en 
een goede en veilige ruimtelijke leefomgeving (vanuit Wabo, APV en bijzondere wetgeving). 

Doorkijk 2021/2022 
In 2021 en 2022 worden verdere voorbereidingen getroffen op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet en de Wkb. Deze voorbereiding vindt zowel plaats in de regionale 
werkgroepen als in het gemeentelijke projectteam. Daarnaast wordt de bestuursrechtelijke 
handhaving op inbrekerswerktuigen en drugshandel op straat geëvalueerd.  

Tot slot wordt onderzocht of een uitbreiding van de regionale samenwerking op het gebied 
van toezicht en handhaving tot de mogelijkheden behoort en wenselijk is. Ook in 2021 wordt 
een grote inzet van de Boa’s en toezichthouders op de naleving van de corona-maatregelen
verwacht. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Vergunningen, Toezicht en Handhaving 

Portefeuillehouder Wethouder Arthur Bolderdijk 

Actiehouder [naam]
Projecten 

Acties 

Planning 

Budget / inzet middelen Voor het budget en middelen verwijzen wij 

naar het jaarlijkse VTH 

uitvoeringsprogramma. 

Verwacht effect Inzet op preventie om uiteindelijke 
handhaving te voorkomen.  

Integraliteit zorg/veiligheid Indien nodig vindt op casusniveau 
afstemming plaats met WoerdenWijzer. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Voor VTH zijn de prioriteiten van het IVP 
leidend als het veiligheid betreft. 
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1.9 Beleid/Onderwerp: Veilige Publieke Taak 

Wat willen we bereiken: 

 Medewerkers van de gemeente Woerden moeten veilig en integer kunnen werken.
Als inwoners niet tevreden zijn, mogen ze een klacht indienen, maar reageren dit niet
af op de medewerker. We accepteren geen agressie.

 Mocht dat toch voorkomen, dan moet dat gemeld worden. Een melding hoeft niet
altijd gevolgen te hebben voor de dader, maar is wel nodig om beleid te kunnen
maken met eventuele maatregelen en om helder te krijgen waar medewerkers op
getraind moeten worden. We moeten er dus voor zorgen dat alles gemeld wordt en
vastgelegd wordt in het Gemeentelijk Incidenten Registratiesysteem (GIR).

 Als er toch agressie plaatsvindt, dan weten medewerkers hoe ze daar op moeten
reageren. Daar zijn (en blijven) ze in getraind.

 De teammanagers hebben een rol in de aanpak en afhandeling van agressie-
incidenten. Alle teammanagers weten wat ze moeten doen als een medewerker te
maken krijgt met agressie. Of waar ze kunnen vinden wat ze moeten doen als ze een
collega vervangen.

Recente ontwikkelingen 2019 / eerste  helft 2020 
Naar aanleiding van de veiligheidstraining in de zomer van 2019 is er met de betrokken 
teams opnieuw gekeken naar het Agressieprotocol. Voorgenomen was dit protocol af te 
hebben in 2020, maar door de Corona crisis loopt dit nu uit.  

Eind 2020 is er gekeken om een RI&E uit te laten voeren op het gemeentehuis in Woerden. 
Er is nog geen RI&E uitgevoerd in het nieuwe gebouw. Door de Corona crisis en de 
strengere maatregelen is een volledige uitvoering van de RI&E niet wenselijk. De planning is 
om eind dit jaar de gebouw gerelateerde onderwerpen van de RI&E uit te laten voeren en 
begin volgend jaar, wanneer de maatregelen wat versoepeld zijn de werkplekonderzoeken. 

Doorkijk 2021/2022 

Wanneer het Agressieprotocol klaar is, zal er een voorlichtingscampagne komen om veilig
en integer werken weer goed onder de aandacht te brengen.

Er is aandacht voor de publieksbalies zodat de veiligheid van de medewerkers op die plek
zo goed mogelijk gewaarborgd kan worden.

Voor de registratie van agressie-incidenten wordt gebruik gemaakt van het GIR; de
Gemeentelijk Incidenten Registratie. Dit instrument van het Arbeidsmarkt- en
Ontwikkelingsfondsfonds (A&O fonds) gemeenten is inmiddels uitgebreid met een module
voor het registreren van integriteitsincidenten. Er zal gekeken worden of dit voor onze
organisatie een werkbaar instrument kan zijn.

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Veilige Publieke Taak 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]  
Projecten N.v.t.

Acties 1. Voorlichting agressieprotocol
2. GIR module integriteit
3. Veiligheid in de huisvesting
4. Agressietrainingen voor sociaal

domein staat gepland voor Q3.
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Planning Planning zal gemaakt worden na 
besluitvorming directie Risico-
Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). 

Budget Arbobudget en opleidingsbudget 

Kosten inzet middelen 1. € 500, -
2. Gratis
3. Geen extra kosten vanuit Arbo-budget
4. Kosten zijn deels uit het Arbo-budget

Verwacht effect 1. Alle medewerkers kunnen veilig en
integer werken.
2. Wellicht effectief instrument voor
integriteitsmeldingen.
3. Veilige werkplekken voor
publieksdiensten.

5. Medewerkers zijn goed toegerust
om eventuele agressie te
herkennen, voorkomen of te
reageren.

6. 

Integraliteit zorg/veiligheid Alle teammanagers worden geïnformeerd 

en medewerkers worden getraind. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Idem 
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1.10 Beleid/Onderwerp: Mensen met verward gedrag 

Wat willen we bereiken: Adequate opvang en behandeling van mensen met verward 
gedrag die vaak met psychische aandoeningen te maken hebben. Het gaat om een diverse 
groep met verschillende aandoeningen en beperkingen (psychiatrie, licht verstandelijke 
beperkingen, dementie, verslaving) en verschillende levensproblemen (schulden, 
dakloosheid, verlies van dierbaren, gebrek aan participatie, onverzekerd zijn, illegaliteit). 
Vaak is het een combinatie: het gaat om gedragingen van kwetsbare mensen die verward 
worden genoemd door hun afwijkend gedrag. Het is belangrijk om deze mensen tijdig te 
signaleren. WoerdenWijzer en het Er-op-af team spelen hierbij een grote rol. Vanuit de Wmo 
zijn wij (nu nog via de centrumgemeente Utrecht) verantwoordelijk voor het bieden van 
beschermd wonen aan een groep mensen die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen door 
psychische problematiek. Ondersteuning vanuit de Wmo kan alleen plaats vinden op basis 
van vrijwilligheid. Verplichte opname en behandeling vallen niet onder de Wmo, maar lopen 
deels via de Wet verplichte ggz (WvGGZ) en valt onder de verantwoordelijkheid van GGZ 
behandelpartijen/de zorgverzekeraar,   

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Gemeente Woerden heeft sinds oktober 2018 met behulp van een subsidie van ZonMw extra 
inzet geleverd voor de realisatie van een sluitende aanpak rondom psychische 
kwetsbaarheid. Er is inzicht verkregen in wat er nodig is in Woerden om psychisch kwetsbare 
inwoners volwaardig mee te laten doen en daarmee een sluitende aanpak rondom deze 
groep inwoners te organiseren. Op het praktische vlak hebben verschillende werkgroepen 
thema’s besproken, die tot acties of toekomstige acties hebben geleid:

1. Ergens in de wijk terecht kunnen – ontmoeting, ontwikkeling, herstel
Verkend is wat er mist en wat er wellicht ontbreekt. Conclusie bleek dat de behoeften zeer
divers zijn, dat het belangrijk is om bij de behoefte/wens te beginnen. Acties:
- Stimuleren sociale contacten d.m.v. bijv. buurtcirkel
- MHFA trainingen voor vrijwilligers
- Herstelgerichte activiteiten –met Enik (peersupport) aanbod in de regio/Woerden
ontwikkelen

2. Team van specialisten
Wie heb je nodig als het mis (dreigt) te gaan met een inwoner? Weet je elkaar dan te vinden
en zit de juiste expertise aan tafel? Wie neemt de regie?
- Sluiten van de keten: Aansluiting bij het regionale meld- en adviespunt punt Bezorgd
(GGD) en een goede relatie tussen het lokale bemoeizorgteam (Er-op-af) en GGD is
hiervoor belangrijk geweest
- Het lokale overleg Zorg en overlast is gewijzigd naar een periodiek netwerkoverleg.
Dit heeft ervoor gezorgd dat hulpverleners elkaar beter weten te vinden. Uitwisseling is
structureel gemaakt: vier maal per jaar zijn informele bijeenkomsten om te netwerken, uit te
wisselen en een thema te bespreken.
- Sociaal team van de gemeente (Woerden Wijzer) heeft per 2020 een duidelijker
regiefunctie met de invoering van casusregie en procesregie

3. 24/7 bereikbaarheid
Psychisch kwetsbare inwoners die buiten kantooruren acuut onrust ervaren of waarover
naasten zorgen hebben, maar die niet in crisis verkeren, kunnen nergens terecht.
Onderzocht wat er aanvullend nodig is:
- 112/huisarts en crisisdienst zijn beschikbaar als nodig
- Meldpunt Bezorgd (GGD) en lokaal Er-op-af voor niet-acute zorgmeldingen
- Voor inwoners die via het product (ambulant) Beschermd Thuis wonen en
ondersteuning ontvangen, maakt 24/7 bereikbaarheid en wanneer nodig aanwezigheid
binnen 30 minuten onderdeel uit van het product
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- Geconcludeerd dat verdere bereikbaarheid voor ambulante groep niet nodig en
wenselijk is

4. Crisisplek/Adempauzeplek
Inwoners kunnen nergens terecht als het thuis even niet gaat. Gedurende de looptijd van dit

traject zijn vanuit de centrumgemeente adempauzeplekken ingekocht, Mensen met een
zorgvraag blijven steeds vaker thuis in een eigen huis wonen en krijgen daar de zorg
en ondersteuning. Het kan voor komen dat het thuis even niet gaat en dat het nodig
is dat iemand een paar dagen op een plek kan zijn met ondersteuning in de
nabijheid. Daarom zijn afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van
adempauzeplekken waar mensen kort kunnen verblijven.  Deze optie kan mensen rust

geven, omdat ze weten dat deze mogelijkheid er is als het thuis niet gaat. Ook kan het
gebruik van een adempauzeplek de situatie voor de cliënt stabiliseren en verergering
van klachten voorkomen. De reeds betrokken hulpverlener blijft verantwoordelijk voor
de zorg en ondersteuning.

Doorkijk 2021/2022 
Komend jaar staat nog een aantal acties uit de sluitende aanpak psychische kwetsbaarheid 
op de planning, zoals onderzoeken van mogelijkheden voor ontmoeting en zelfherstel. Ook 
de invoering van de Wet verplichte ggz (WvGGZ) wordt goed gemonitord. Verder zal er veel 
aandacht gaan naar het voorbereiden van de (gedeeltelijke) doordecentralisatie van 
beschermd, met name het lokaal organiseren van de randvoorwaarden hiervoor. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Mensen met verward gedrag 

Portefeuillehouder Wethouder Tymon de Weger 

Actiehouder [naam] / Vanuit PGA [naam] 

Projecten N.v.t.

Acties Plan van aanpak acties uitvoeren, zoals 
regionale ontwikkeling beschermd wonen, 
voldoende woonruimte, opname verwarde 
personen in PGA, opvang bij acute 
situaties, voorlichting en signalering, 
Ernstige psychische aandoeningen (EPA) 
proeftuin etc. (alle acties staan in het plan 
van aanpak verwarde personen). 

Planning N.v.t.

Budget Voor de uitvoering van dit plan zijn geen 
extra middelen nodig, dit wordt betaald uit 
uitvoeringskosten Sociaal Domein. 

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Optimale samenwerking tussen 
WoerdenWijzer, politie en GGZ-
aanbieders zoals Altrecht, om personen 
met verward gedrag tijdig goede 
ondersteuning op maat te kunnen bieden, 
zo mogelijk in de eigen omgeving. 

Integraliteit zorg/veiligheid Samenwerking met WoerdenWijzer en 
samenwerking met OOV/PGA. 

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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1.11 Beleid/Onderwerp: Wet aanpak woonoverlast 

Wat willen we bereiken:  
Het creëren van een bestuursrechtelijk instrument voor de burgemeester om op te treden in 
het geval van ernstige en herhaaldelijke woonoverlast. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarbij de Wet aanpak woonoverlast kon worden 
ingezet. Wel wordt er bij de dossiervorming van casussen rekening gehouden met de 
beleidsregels m.b.t. deze nieuwe wet en gaat er een preventieve werking vanuit. 

Doorkijk 2021/2022 
Eind 2021 vindt een evaluatie van de beleidsregels plaats. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Wet aanpak woonoverlast 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties Jaarlijks bij enkele situaties inzetten van 
deze bevoegdheid. 

Planning N.v.t.

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen Mogelijke overschrijdingen worden gemeld 
in de Planning & Control-rapportages. 

Verwacht effect Beter kunnen optreden tegen ernstige 
hinder door gebruikers van een woning 

Integraliteit zorg/veiligheid Inzet hulpverlening is essentieel. Samen 
optrekken. 

Integraliteit handhaving/veiligheid De teams Openbare Orde en Veiligheid en 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving 
zullen hierin gezamenlijk optrekken. 
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1.12 Beleid/Onderwerp: Buurt(veiligheids)teams 

Wat willen we bereiken: 
‘Het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in een buurt door het gezamenlijk zichtbaar
aanpakken van overlast in de openbare ruimte’.

 Doorontwikkelen effectieve organisatie van de aanpak van zorg en overlast.
 Focus op zorg- en overlastthema’s die buurtbewoners en lokale ondernemers

aangeven en wat de politie betreft veiligheid en ondermijnende criminaliteit.
 Actieve wederkerige communicatie met buurtbewoners en lokale ondernemers.

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De Buurtveiligheidsteams (BVT’s)  hebben zich gepresenteerd aan het Dorsplatform
Harmelen en het Wijkplatform Molenvliet. Daarnaast zijn de BVT’s ook diverse malen de wijk 
ingegaan en hebben op de Septembermarkt in Harmelen gestaan en het Wijkfeest in 
Molenvliet bijgewoond. Ook is er een informatieve flyer gemaakt, informatie verstrekt via de 
Woerdense Courant en op de gemeentelijke website.  

Daarnaast zijn de BVT’s aangesloten bij de inwonersavonden georganiseerd door het 
platform, onderwerpen over veiligheid en leefbaarheid die uit de wijk/dorp agenda zijn 
gekomen. Daarin is er in de voorbereiding de samenwerking geweest tussen de platforms en 
de behoefte aan informatie vanuit de leden van het BVT m.b.t tot de onderwerpen. Tijdens 
deze avonden hebben de leden een actieve bijdrage geleverd in de gesprekken met de 
inwoners. 

De BVT’s zijn in het laatste kwartaal van 2019 tussentijds geëvalueerd. De BVT’s hebben 
een duidelijke meerwaarde. Vanuit inwoners komt tijdens de inwonersavonden de reactie dat 
het vertrouwen geeft wanneer er korte lijntjes zijn en zaken worden besproken met elkaar.  
Voor de deelnemende partners weten wat er leeft, een betere samenwerking en snellere 
gegevensuitwisseling maar er is uiteraard ook nog ruimte voor verbetering. Deze evaluatie 
heeft dan ook een aantal suggesties / verbeterpunten opgeleverd, bijvoorbeeld nog beter 
aansluiten bij de inwoners door vaker de wijk in te gaan. 
De BVT’s werken nog niet optimaal omdat het convenant nog niet is goedgekeurd door de 
politie. Zodra dit geregeld is, kunnen ook signalen m.b.t. zorgcasussen worden gedeeld en 
besproken. 

In verband met corona is de inzet van de Boa’s voor de BVT’s beperkt. Zij kijken vooral naar
zaken waarbij de veiligheid in het geding is. Overige zaken moeten helaas wachten.  

Doorkijk 2021/2022 
Op 11 februari 2020 heeft naar aanleiding van deze tussentijdse evaluatie een 
themabijeenkomst plaats over de BVT’s in het college. Daarbij is stilgestaan bij de punten 
waar de BVT’s tegenaan lopen (o.a. het privacy convenant moet nog worden vastgesteld) en
wat er nodig is voor de verdere ontwikkeling van deze teams en in hoeverre het mogelijk is 
dit naar behoefte uit te rollen naar andere wijk/dorpen. Momenteel zijn er 2 BVT’s. Een BVT 
voor de wijken Schilderskwartier/Molenvliet en een BVT voor de kernen Harmelen/Zegveld 
en Kamerik.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]/wijkambtenaar/ 
beleidsmedewerker gebiedsgericht werken 

Projecten - 

Acties Analyse en prioriteren van de 



52 

wijken/dorpen met behulp van 
buurtbewoners en betrokken partners (o.a. 
ook het Openbaar Ministerie). Aansluiten 
bij wijk- en dorpsagenda. 

Planning 

Budget Nader te bepalen uit integraal 
veiligheidsbudget 

Kosten inzet middelen Nader te bepalen 

Verwacht effect Veiligheidsthema’s (strafbare gedragingen 
aanpakken, mits ze overlast veroorzaken 
in de ogen van bewoners en wanneer dit 
binnen de macht ligt van het 
Buurtveiligheidsteam. 

Integraliteit zorg/veiligheid We gaan kijken in hoeverre we de zorg bij 
de buurtveiligheidsteams kunnen 
betrekken. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Zowel handhaving als veiligheid is 
vertegenwoordigd in de 
buurtveiligheidsteams 
(Boa’s/toezichthouders/wijkagent).
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1.13 Beleid/Onderwerp: Veiligheid rondom het station

Wat willen we bereiken:  

De objectieve en subjectieve veiligheid rondom het station vergroten. 

Recente ontwikkelingen 2019 / eerste helft 2020 
Sinds de invoering van camerabewaking op de fietsenstallingen in het stationsgebied is in de 
cijfers duidelijk te zien dat het aantal fietsendiefstallen afneemt. Wanneer zich toch een 
diefstal voordoet vordert de politie camerabeelden ten behoeve van het strafrechtelijk 
onderzoek, deze samenwerking loopt naar behoren. Hieruit blijkt dat deze vorm van 
bewaking effectief is bij het tegengaan van diefstal.  

Doorkijk 2021/2022 
De camerabewaking bewijst een nuttig middel te zijn tegen diefstal van fietsen en scooters. 
Wel moet nog een contract worden gesloten met betrekking tot onderhoud van het systeem, 
dat zal in 2020 plaatsvinden.  

Daarnaast moet het Lokaal Veiligheidsarrangement (LVA) worden geëvalueerd en 
geüpdatet. Dit betreft het convenant tussen o.a. gemeente, politie en NS. Door gebrek aan 
capaciteit is dit niet in 2019 gebeurt, maar zal dit in 2020 plaatsvinden. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Veiligheid rondom het station 

Portefeuillehouder Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten - Evalueren en updaten LVA

- Evalueren camerabewaking
fietsenstallingen

Acties 
Evaluatie camerabewaking in 2018 

Planning Tweede helft 2018 

Budget Niet beschikbaar 

Kosten inzet middelen Nader te bepalen 

Verwacht effect Een verbetering van de objectieve 
veiligheid, lagere cijfers met betrekking tot 
fietsendiefstallen.  

Integraliteit zorg/veiligheid Niet van toepassing 

Integraliteit handhaving/veiligheid Afstemmen met handhaving vooral op het 
punt ‘schoon, heel en veilig’. Het 
stationsgebied moet fysiek in goede staat 
verkeren. 
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2  Bedrijvigheid en Veiligheid 

2.1 Beleid/Onderwerp: Veiligheid bedrijventerreinen 

Wat willen we bereiken:  
Veilige winkelgebieden en veilige bedrijventerreinen hebben gelet op het lage aantal 
bedrijfsinbraken geen specifieke prioriteit gekregen in 2018 (de cijfers vertonen een stabiel 
beeld). Met het Platform Veilige Bedrijventerreinen Woerden en de nog aanwezige Bedrijven 
Investeringszones (BIZ’en, vooral gericht op schoon, heel en veilig) bezien we wat er ten
aanzien van preventie verder kan worden ontwikkeld.  
Doelstelling is dat de gemeente ondersteunend is aan de ondernemers bij de invulling van 
hun eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van bedrijfsveiligheid. Indien de 
criminaliteitscijfers daartoe aanleiding geven wordt hierop ingespeeld en zullen, met 
inachtneming van budget en capaciteit, activiteiten worden ingezet.  

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In 2019 heeft burgemeester Molkenboer overleg gehad met de BIZ’en en bedrijventerreinen.
Vervolgens heeft hij persoonlijk een bezoek gebracht aan o.a. de bedrijventerreinen Putkop 
Harmelen, Middelland Zuid- en Noord, Honthorst en Nijverheidsweg Kamerik. Naar 
aanleiding hiervan zijn een aantal actie-/verbeterpunten afgesproken. 

Doorkijk 2022/2022 
Ook voor 2021/2022 zullen (indien mogelijk gelet op de coronamaatregelen) bezoeken aan 
de verschillende bedrijventerreinen worden ingepland. 

Het onderwerp Bedrijven en bedrijfsveiligheid zal ook in 2020 en 2021 onze aandacht 
behouden. Een en ander is afhankelijk van de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers en de 
wens vanuit ondernemers/bedrijven zelf om acties op te zetten t.a.v. dit onderwerp.  

Daarnaast zullen de activiteiten die er door het CCV en Bureau RVS worden aangeboden 
worden gemonitord en wanneer vanuit de ondernemers wordt aangegeven dat er behoefte is 
aan een preventieactiviteit zal er gekeken worden of deze in gezamenlijkheid kan worden 
opgetuigd (met inachtneming van budget en capaciteit).  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Veiligheid bedrijventerreinen 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer / 
Wethouder Arjan Noorthoek  

Actiehouder [naam]/[naam]/[naam] 

Projecten N.t.b.

Acties Een maal per jaar overleg met de 
vertegenwoordigers van de 
Bedrijventerreinen t.a.v. het onderwerp 
Veiligheid. 
Ambtelijk bijwonen van KVO Binnenstad 
door OOV (agenda lid). 

Planning Going concern. 

Budget -- 

Kosten inzet middelen -- 

Verwacht effect Grotere bewustwording bij ondernemers 
voor risico bedrijfsinbraken waarvoor zij 
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zelf aanvullende preventieve maatregelen 
kunnen treffen waardoor het aantal 
bedrijfsinbraken zal dalen.  

Daarnaast is het schoon, heel en veilig 
inrichten/onderhouden van de 
bedrijventerreinen een belangrijk 
onderdeel wat kan bijdragen aan het 
gevoel van veiligheid op bedrijventerreinen 
(BIZ/KVO). 

Integraliteit zorg/veiligheid N.v.t.

Integraliteit handhaving/veiligheid Afstemming met Boa’s vindt plaats bij in te
zetten preventieactiviteiten. 
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2.2 Beleid/Onderwerp: Horeca(veiligheids)beleid 

Wat willen we bereiken:  
Een veilig uitgaansklimaat binnen de gemeente Woerden. 

Recente ontwikkelingen / 2019  / eerste helft 2020  
Het vrijmaken van een gemeentelijke horecacoördinator heeft de samenwerking tussen de 
horeca, politie en de gemeente nauwer gemaakt. Op het gebied van veiligheid is dat niet 
anders. Binnen de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) worden vraagstukken gezamenlijk 
opgepakt al gelang ze opkomen.  

Voor 2020 en de te voorziene toekomst heeft het accent van veiligheid logischerwijs 
plaatsgemaakt voor dat van volksgezondheid. De ontwikkelingen in de toekomst laten zich 
lastig voorspellen, maar als de situatie zich weer normaliseert krijgt het thema veilig uitgaan 
weer gepaste aandacht.  

Doorkijk 2021/2022 
Periodiek wordt er een integrale veiligheidsscan van de uitgaansavonden en getroffen 
maatregelen gemaakt, en waar nodig aanpassingen doorgevoerd. Als de situatie zich 
daartoe leent, zal dit de komende twee jaar weer uitgevoerd worden.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Horeca(veiligheids)beleid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] 
Projecten De Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) 

Acties Periodieke scan van het huidige 
horecaveiligheidsarrangement maken. 

Planning N.v.t.

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Behoud van de kwaliteit van onze 
gezamenlijke inzet.   

Integraliteit zorg/veiligheid Bij situaties als dronkenschap bij 
minderjarigen kan een zorgmelding 
worden opgemaakt.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Handhaving en veiligheid delen signalen 
waar nodig en sturen elkaar aan.  
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2.3 Beleid/Onderwerp: Evenementen

Wat willen we bereiken:  
Gezamenlijk met hulpdiensten en organisatoren de veiligheid rondom (direct voorafgaand, 
tijdens en direct na afloop) evenementen waarborgen. 

Recente ontwikkelingen 2020 
In het jaar 2020 verliep alles rond evenementen anders dan gewoonlijk, vanwege het 

coronavirus. Met het afgelasten van vrijwel alle evenementen dit jaar, is van de reguliere 

werkmethodes vrijwel niets meer overeind gebleven. Contacten met organisatoren gingen 

vooral over het bespreken van mogelijkheden tot het organiseren van evenementen binnen 

de op dat moment geldende corona-maatregelen. De hulpdiensten hebben veel minder 

adviezen uitgebracht op veiligheid bij evenementen dan andere jaren, omdat verreweg de 

meeste evenementen zijn geannuleerd. 

Vanwege het coronavirus is de nadruk ten aanzien van de organisatoren meer komen te 

liggen op informatievoorziening in het kader van de bescherming van de volksgezondheid. In 

het voorjaar van 2020 is een flyer opgesteld, die is rondgestuurd aan bij gemeente bekende 

organisatoren. Bovendien is de flyer op de gemeentelijke website geplaatst. De flyer bevatte 

een samenvatting van de op dat moment geldende regels voor evenementen met betrekking 

tot de coronamaatregelen. Ter ondersteuning aan vergunningaanvragen, hebben 

organisatoren zogeheten “coronaplannen” ingediend, waarin zij aannemelijk maken dat de 
coronamaatregelen goed kunnen worden nageleefd tijdens het geplande evenement. 

Momenteel vindt elke twee weken een digitaal en regionaal evenementenoverleg (het 

zogeheten Multiteam evenementen) plaats, waarin (on)mogelijkheden voor evenementen 

binnen de geldende noodverordening worden besproken. Vanuit dit overleg komen handige 

inzichten en documenten naar voren, die de vergunningverleners toepassen op de 

evenementen in de gemeente Woerden. Bovendien leidt het overleg tot een betere 

afstemming over regionale activiteiten, zoals Sinterklaas en Carnaval. Dit leidt vervolgens tot 

betere regionale afspraken en meer vergelijkbare (veiligheids)regels in de regio. 

Het digitale aanvraagsysteem op de website van de gemeente, de Snelbalie vergunningen, 

is verder uitgebreid in 2020. Het systeem heeft nu meerdere linkjes en handigheidjes 

geïntegreerd, zoals een link naar een digitale tool om plattegronden te maken. Dit zou ervoor 

moeten zorgen dat betere en volledigere stukken worden ingediend bij de 

vergunningaanvragen. 

In en na de zomer, hebben overleggen plaatsgevonden met alle Sinterklaascomités in 

gemeente Woerden. De aanleiding was tweeledig: enerzijds was het doel om de 

mogelijkheden voor Sinterklaasactiviteiten binnen geldende coronamaatregelen te 

bespreken, anderzijds was het doel om de zwarte pieten-problematiek aan te kaarten. Met 

de BLM-demonstraties eerder dit jaar, is de roep om het verder doen afnemen van het aantal 

traditionele zwarte pieten, gegroeid. In overleg met de comités zijn hierover afspraken 

gemaakt. 

Doorkijk 2021/20222 
De verwachting is, dat het coronavirus ook in 2021 de evenementen zal blijven beïnvloeden. 
Een goede communicatie met de evenementenorganisatoren blijft belangrijk, zeker als de 
coronamaatregelen weer wijzigen. De verwachting is wel dat op een gegeven moment weer 
evenementen mogen plaatsvinden, binnen een reeks beperkingen. Naast de toetsing aan de 
dan geldende noodverordening, is ook de advisering van de hulpdiensten van belang. De 
politie en de VRU adviseren in principe niet corona-inhoudelijk, maar de GHOR doet dit wel. 
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Daarnaast levert het Multiteam evenementen doorgaand inhoudelijk advies, tips en tools, die 
bijdragen aan een correcte toetsing van de vergunningaanvragen binnen geldende 
regelgeving. 

Wanneer evenementen weer door kunnen gaan, worden de reguliere 
evenementenprocessen weer opgepakt. Dat wil zeggen: vooroverleggen met organisatoren 
en hulpdiensten bij alle B en C-evenementen, veiligheidsplannen en zo nodig 
coronaplannen. Ook reguliere toezichttaken op evenementen worden dan weer opgepakt. 

In de loop van 2021 zal opnieuw contact worden opgenomen met de Sinterklaascomités om 
de veiligheidsissues die bestaan vanwege  de zwarte pieten-discussie te blijven monitoren  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Evenementen 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties I. Communicatie inzake coronavirus
Bij wijzigende maatregelen de

organisatoren pro-actief informeren.

II. Afstemmingsoverleggen met politie
en VRU (waaronder GHOR)
Afstemming gebeurt zodra één van de
betrokken partijen mogelijkheid tot
verbetering in het werkproces ziet.

III. Naleven behandel- en
indieningstermijnen(voortzetting)
Vergunningverleners blijven processen
aanscherpen zodat vergunningen tijdig
worden verleend en ingediend.

IV. Monitoren
veiligheidsontwikkelingen
evenementen

Planning Alle beoogde acties vinden reeds plaats 
en worden gemonitord. 

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen Geen extra inzet benodigd voor genoemde 
acties. 

Verwacht effect Meer inzicht in en kennis van de 
veiligheidsrisico’s rondom evenementen, 
duidelijkere rolverdeling bij evenementen  
(wie is waarvoor verantwoordelijk?) en, als 
gevolg van deze ontwikkelingen, veiligere  
evenementen. 

Integraliteit zorg/veiligheid N.v.t.

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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2.4 Beleid/Onderwerp: Coffeeshopbeleid 

Wat willen we bereiken:  
Een gereguleerd verkooppunt voor softdrugs. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de coffeeshop en de gemeente vaker met elkaar in 
overleg zijn getreden over de opgelegde maatregelen en de gevolgen hiervan. Dit tot beider 
tevredenheid. De coffeeshop heeft op de beperkingen ingespeeld door een afhaalpunt te 
worden.  

Doorkijk 2021/2022 
In de komende periode zal meer bekend worden over het experiment van de Rijksoverheid. 
De gemeente zal deze nauwlettend in de gaten houden. Tevens zal de gemeente toetsen of 
het huidige coffeeshopbeleid nog actueel is.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Coffeeshopbeleid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten N.v.t.

Acties Monitoren van ontwikkelingen vanuit 
Rijksoverheid 

Planning N.v.t.

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Een gereguleerd verkooppunt draagt bij 
aan het terugdringen van straathandel en 
bevordert verantwoord gebruik.  

Integraliteit zorg/veiligheid Het cluster OOV zoekt de samenwerking 
met de afdeling Sociaal Beleid omdat het 
mogelijk is dat een relatie bestaat tussen 
een zorgbehoefte en drugsgebruik. 

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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3 Jeugd en Veiligheid 

3.1 Beleid/Onderwerp: Jeugd en vrije tijd - Jongerenwerk 

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.
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 / 2019 / eerste helft 2020 
In 2018 en 2019 heeft Buurtwerk verschillende initiatieven van en voor jongeren 
ondersteund, o.a. verschillende voetbalactiviteiten, Heel Jong Woerden Bakt, Soosjaal en 
jeugdraad Harmelen. Twee groepen jongeren zijn inmiddels opgeleid tot CityTrainer, 
waardoor zij, met beperkte begeleiding van Buurtwerk, zelfstandig activiteiten voor jongeren 
kunnen organiseren. 
Daarnaast is Buurtwerk ambulant aanwezig, daar waar jongeren zijn. Om bijvoorbeeld 
vragen op te pakken, jongeren in beeld te hebben, overlast te voorkomen en jongeren te 
motiveren zich in te zetten voor hun buurt. 

In 2019 heeft Buurtwerk zich stevig gevestigd als nieuwe jongerenwerkorganisatie in 
Woerden. De samenwerking van Buurtwerk met verschillende netwerkpartners en ook met 
WoerdenWijzer verloopt steeds beter. Het opbouwen en onderhouden van een stevig 
netwerk van partners blijft ook de komende jaren prioriteit.   

Doorkijk 2021/2022  
Belangrijke doorontwikkeling is jongeren coaching: de individuele, laagdrempelige 
begeleiding van jongeren met een hulpvraag bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, werk 
of sociaal-emotionele ontwikkeling. Vanaf eind 2019 biedt Buurtwerk deze vorm van 
ondersteuning aan jongeren aan. Toeleiding naar dit aanbod vanuit verschillende vind 
plaatsen behoudt prioriteit.  
We verlengen het contract met Buurtwerk en zijn nu bezig met een uitvoeringsprogramma 
voor 2021. 
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Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Jeugd en vrije tijd - Jongerenwerk 

Portefeuillehouder Wethouder Tymon de Weger 

Actiehouder [naam] 
Projecten - Accountmanagement Stichting Buurtwerk.

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.

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. Hiervan is € 118.000, - voor regulier
jongerenwerk en €170.000 voor verschuiving maatwerk. 
Het budget voor verschuiving maatwerk is 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.

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 (vooral 
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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 en politie  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 te voorkomen en ervoor te zorgen dat 
jongeren niet (verder) afglijden richting criminaliteit. Het 
jongerenwerk heeft, zeker waar het over hinderlijk of 
overlast gevend 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 vroeg signalerende functie in de 7 stappen aanpak 
van problematische jeugdgroepen en richting de 
Persoonsgerichte Aanpak. 
 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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3.2 Beleid/Onderwerp: Alcohol en drugs (Nuchter Verstand) 

Wat willen we bereiken:  
De gemeente wil het alcohol- en drugsgebruik van jongeren in de leeftijd van 10 t/m 18 jaar 
tegengaan en voorkomen en het gebruik van alcohol zo lang mogelijk uitstellen door een 
regionale aanpak (project Nuchter Verstand, meerjarenplan tot 2019) die zich voornamelijk 
op de omgeving van de jongeren richt. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik2019 / eerste helft 2020 
In december 2019 heeft de gemeente een nieuw Preventie en Handhavingsplan vastgesteld. 
Aan de hand hiervan gaat de gemeente Woerden de komende 4 jaar vol inzetten op het 
tegengaan van verstrekking aan minderjarigen. 

Doorkijk 2019/2020 
Ook in 2021 geven we uitvoering aan de activiteiten zoals vastgelegd in het preventieplan. 
Concreet betekent dit dat we aan de slag gaan met de (mogelijke) verstrekkers van alcohol 
aan minderjarigen. Door corona zijn de mogelijkheden voor jongeren om aan alcohol te 
komen veranderd: bijvoorbeeld horeca en sportkantines zijn (vaker) dicht en mogelijk blijft 
het alcoholverbod na 20:00 uur ook van kracht. Hier wordt in de uitvoering uiteraard rekening 
mee gehouden. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Alcohol en drugs (Nuchter Verstand) 

Portefeuillehouder Wethouder Arjan Noorthoek 

Actiehouder [naam] [naam]

Projecten Nuchter Verstand 

Acties Uitvoering van het project zoals wordt 
afgesproken in de regio: 
- versterken van vroegtijdige signalering
- sterker verbinden van preventie en
handhaving
- voorbeeldfunctie van volwassenen:
IkPas
- plan van aanpak voor
drugsproblematiek in de regio.

Planning Het project loopt tot 2019 

Budget € 10.000, - per jaar

Kosten inzet middelen € 1.000, - voor Ik Pas
€ 9.000, - voor interventies
drugspreventie, 
actiepunten gamen & gokken en 
versterking vroegtijdige signalering 

Verwacht effect Bewustwording van en kennis over 
de risico’s van alcohol- en
drugsgebruik en gamen & gokken 
- betere vroeg signalering door
ouders en professionals
- aansluiten van handhaving op
preventieve activiteiten.

Integraliteit zorg/veiligheid Samenwerking tussen preventie (sociaal 
beleid) en handhaving en OOV. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Afstemming vindt plaats op zowel beleids- 
als uitvoeringsniveau tussen team Sociaal 
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Beleid en team VTH. 

3.3 Beleid/Onderwerp: Voldoende maatschappelijke 
opvangvoorzieningen en voldoende woningen/woonvormen voor 
uitstroom uit beschermd wonen en maatschappelijke opvang 

Wat willen we bereiken:  
Voldoende maatschappelijke opvangvoorzieningen voor mensen die dakloos zijn of tijdelijk 
niet in staat zijn om thuis te wonen. 
Voldoende aanbod aan geschikte woningen en overige woonvormen voor uitstroom uit 
beschermd wonen en maatschappelijke opvang, waaronder tussenvormen als opstap naar 
zelfstandig wonen. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Met Groen West lopen afspraken over de uitstroom van inwoners die uit zorginstellingen 
(weer) komen wonen in de wijk, dit loopt via een regionale 
urgentieregeling/contingentsafspraken. Groen West en zorgpartijen zien dat de vraag 
toeneemt en zien ook dat de druk op bepaalde buurten en complexen toeneemt. De 
problematiek van inwoners is complex. Er is in 2020 gezamenlijk opgetrokken door Groen 
West, Kwintes, Leger des Heils en de gemeente in o.a.  in het programma ‘Weer Thuis’, om 
te kijken hoe uitstroom uit zorgvoorzieningen en het huisvesten van kwetsbare inwoners in 
het algemeen, beter kan. Er is onder andere een analyse geweest van alle stappen bij 
uitstroom en de begeleidingscontracten. Ook is eind 2020 een evaluatie van de gehele 
werkwijze van uitstroom uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen voorzieningen 
via Beter Wonen/het Vierde Huis. . 

Het tekort aan maatschappelijke opvangvoorzieningen is een landelijk probleem, er is een 
landelijke toename van dakloosheid. In Woerden zien we een toenemend aantal inwoners 
dat zich met (ook) huisvestingsproblemen meldt. Veelal kunnen we dat niet oplossen, 
huisvesting is een eigen verantwoordelijkheid, tenzij men niet zelfredzaam genoeg is om 
zelfstandig te wonen. We kennen in Woerden enkele pit-stop voorzieningen, in eerste 
instantie bedoeld voor inwoners met een lichte ondersteuningsvraag die dakloos (dreigen) te 
worden en hierdoor in een vicieuze cirkel belanden. Sinds de start van deze voorzieningen 
zien we de complexiteit van de inwoners die hier terecht komen, toenemen. Komend jaar 
staat voor de pit-stops dan ook in het teken van door ontwikkelen en onderzoek. Vanuit de 
regio Utrecht-West wordt dit jaar onderzoek gedaan naar de pit-stops in verband met de 
doordecentralisatie en lokale randvoorwaarden. Landelijk is besloten dat de taak van 
maatschappelijke opvang en de budgetten daarvoor tot en met 2025 bij de 
centrumgemeenten blijven. In 2021 wordt daarom ook gekeken wat de rol is van de Pitstop 
in de maatschappelijke opvangketen.  

Doorkijk 2021/2022 
Beschermd Wonen is een taak binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die 
nu is belegd bij centrumgemeenten. De financiering en uitvoering voor zowel 
Maatschappelijke Opvang als Beschermd Wonen loopt in onze U16-regio nu via de 
centrumgemeente Utrecht, maar het Rijk heeft de intentie om vanaf 1 januari 2022 de 
middelen voor beschermd wonen stapsgewijs over een periode van 10 jaar uit te keren aan 
alle individuele gemeenten volgens een nieuw verdeelmodel, omdat dit aansluit bij de visie 
dat mensen zoveel mogelijk thuis, in de eigen woonomgeving ondersteuning zouden moeten 
kunnen krijgen.
Een belangrijke succesfactor is de beschikbaarheid van voldoende zelfstandige woonruimten 
en van een sluitend aanbod aan ondersteuningsmogelijkheden.  

Het is nog niet bekend hoeveel mensen vanuit een beschermde woonvorm zelfstandig gaan 
wonen. Het aantal woningen dat hiervoor beschikbaar moet komen, is, na een onderzoek in 
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U16 verband, meegenomen in de contingentsaantallen tot van woningen die gemeenten uit 
de U16 moeten bieden voor deze doelgroep zoals regionaal zijn afgesproken. Voor Woerden 
betreft dit tot en met 2023 14 woningen per jaar. Beleid en afspraken worden hier door de 
jaren heen op aangepast wanneer nodig. 

Komende jaren wordt een aantal acties opgepakt: 
1. De afspraken met betrekking tot het aantal woningen voor uitstroom worden gemonitord.
2. Er zijn diverse initiatieven voor het toevoegen van extra maatschappelijke opvang voor

diverse doelgroepen (o.a. living lab, plan om de wachtlijst die er is rondom
maatschappelijke opvang in te lopen door mensen versneld te huisvesten, meteen aan
de voorkant in een zelfstandige woning). Deze worden gefaciliteerd, waar passend inde
lokale context

3. Er wordt een lokaal uitvoeringsprogramma beschermd wonen en maatschappelijke
opvang opgesteld (eind 2020, begin 2021 gereed In regionale koers wordt een aantal
basisvereisten genoemd om deze doordecentralisatie te laten slagen, de zgn. basis set.
In dit document schetsen we hoe de basis set eruit ziet in Woerden en hoe wij toewerken
naar het uitvoeren van deze nieuwe taak vanaf 2022

4. In regionaal verband wordt 2021 gebruikt als voorbereidingsjaar op de
doordecentralisatie van het beschermd wonen per 2022. In Utrecht-West verband
hebben wij afgesproken taken en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk nog bij Utrecht
te laten tot 2025, maar het ambulante beschermd wonen product beschermd thuis
(specialistische begeleiding met 24/7 bereikbaarheid en aanwezigheid wanneer nodig)
zou per 2022 mogelijk al wel lokaal kunnen worden opgepakt voor alle nieuwe instroom

5. In U16 verband worden afspraken gemaakt in een U16 plan over de
verantwoordelijkheden en financiële afspraken voor 2022 e.v. (planning Q1 2021)

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Uitstroom maatschappelijke opvang en 
beschermd wonen en voorbereiding op de 
decentralisatie van Beschermd Wonen 

Portefeuillehouder(s) Wethouder Tymon de Weger 

Actiehouder(s) [naam] (wonen), [naam]  (wonen en
sociaal domein), [naam] (sociaal
domein) 

Projecten Lokale uitvoeringsprogramma voor 
beschermd wonen en maatschappelijke 
opvang wordt opgeleverd en de 
actiepunten die hierin staan worden 
opgepakt. 

Acties -Onderzoek naar pitstopvoorzieningen in
Woerden en hun regionale functie.
-Onderzoek hoe de toegang tot
beschermd thuis voor nieuwe instroom
vorm te geven (nog via Utrecht, In Utrecht-
West off lokaal)

Planning 2021 

Budget Binnen huidige formatie en middelen 

Kosten inzet middelen 

Verwacht effect Uitstroom van mensen uit 
maatschappelijke opvang / beschermd 
wonen: terugkeer in de maatschappij. 
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Bij een betere uitstroom komen sneller 
plekken vrij in maatschappelijke opvang 
en beschermd wonen. Deze plekken 
kunnen ingezet worden voor instroom van 
de doelgroep die daar gebruik van moet 
maken. 
Voldoende woningen / woonvormen voor 
kwetsbare doelgroepen. 
Integrale aanpak wonen-zorg / 
begeleiding-participatie. 

Integraliteit zorg/veiligheid Integrale sluitende aanpak wonen, zorg / 
begeleiding, participatie. 
Netwerk en ketensamenwerking met 
onder andere zorgpartijen en 
woningcorporatie GroenWest.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Netwerk- en ketensamenwerking met 
onder andere zorgpartijen, team Openbare 
Orde en Veiligheid en politie.  
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4 Fysieke Veiligheid 

4.1 Beleid/Onderwerp: Gemeentelijke crisisbeheersing 

Wat willen we bereiken: 
“Het vormgeven van een voldoende toegeruste gemeentelijke crisisorganisatie die met
acceptabele investering voldoet aan de eisen van de Utrechtse samenleving”.

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In 2019 is een hernieuwde taakuitvoeringsovereenkomst (TUO) vastgesteld waarin alle 
afspraken tussen gemeente en veiligheidsregio zijn vastgelegd. Dit betreft zowel de 
basisbrandweerzorg als ook de extra diensten die de gemeente afneemt. Deze betreffen 
exclusief het onderhoud en exploitatie van de brandweerkazernes, omdat de VRU dit tegen 
een voordeligere prijs kan uitvoeren dan de gemeente zelf.  

In 2018 is de gemeente verhuisd naar het nieuwe gemeentekantoor. Daarom is opnieuw 
vastgelegd hoe de gemeentelijke crisisorganisatie in de praktijk werkt. Dit is ook tijdens een 
onaangekondigde alarmerings- en opkomstoefening getest. De nieuwe werkwijze in het 
gemeentekantoor blijkt in de praktijk goed te werken en biedt een solide basis voor de 
crisisorganisatie van de gemeente. Ook is in eind 2018 een grote multidisciplinaire oefening 
vanuit de VRU georganiseerd in Woerden, waarbij de gemeentelijke crisisorganisatie heeft 
geacteerd. Ook hieruit bleek dat de collega’s snel klaarstaan bij incidenten en dat de
onderlinge communicatielijnen kort zijn. 

In 2019 hebben zich hebben zich twee GRIP 1-incidenten voorgedaan, te weten de brand 
aan de Jaap Bijzerwetering bij Intersport en de brand bij mengvoerderbedrijf Arie Blok aan 
de Barwoutswaarder. Ondanks dat de gemeentelijke rol binnen de hulpdiensten vrij klein 
was, zijn de processen crisiscommunicatie, preparatie nazorg en ondersteuning snel 
geactiveerd. Beide incidenten zijn geëvalueerd en hebben leerpunten voor zowel de 
veiligheidsregio als ook gemeente opgeleverd.  

Ook hebben collega’s uit de gemeentelijke crisisorganisatie opleidingen en trainingen
gevolgd die specifiek op hun eigen rol toezien. Deze worden door de VRU georganiseerd en 
maken deel uit van een verplicht opleidingstraject om de in de crisisorganisatie te kunnen 
fungeren. In verband met corona vinden een opleidingen en trainingen nu digitaal plaats. 

Doorkijk 2021/2022 
Voor de kazernes Harmelen, Zegveld en Kamerik geldt dat de operationele paraatheid op 
orde is. Wel zijn deze gebouwen van desbetreffende leeftijd dat de algehele staat van de 
panden onderhoud vergt en dat de leeftijd van de panden de vraag rechtvaardigt of renovatie 
nog aan de orde is. Daarom is in 2019 is een start gemaakt met haalbaarheidsonderzoeken 
naar eventuele nieuwe kazernes in Harmelen en Zegveld. Ook voor de kazerne in Kamerik is 
in 2020 een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, deze wordt echter meegenomen in de 
herontwikkeling van het complex van de Schuylenburgh.  
Het college heeft inmiddels haar voorkeur uitgesproken voor het realiseren van nieuwbouw 
van de brandweerkazernes. De gemeente gaat in gesprek met de VRU om de 
mogelijkheden en randvoorwaarden hiervoor te bespreken. 

Ook wordt in 2020 het nieuwe materieel- en personeelbeheer- en spreidingsplan vastgesteld. 
Hiermee wordt gekeken naar de verdeling van mensen en middelen, waarbij uiteraard het 



68 

uitgangspunt is dat de paraatheid gegarandeerd blijft. Over deze ontwikkeling blijft de VRU in 
contact met de burgemeester en de postcommandanten. 

Ook blijven de medewerkers van de gemeente vakbekwaam door het volgen van het 
verplichte opleidingstraject.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Gemeentelijke crisisbeheersing 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties Optimaliseren 
crisisbeheersingsorganisatie door o.a.: 
- Opleiden, trainen & oefenen zowel op
functie als teamniveau.
- In stand houden ondersteunende
middelen (ICT, (uitwijk)locaties etc.).
- Actualiseren van de lokale draaiboeken
en aanverwante beleidsnotities.
- Regionaal beleid wordt vertaald naar de
lokale situatie en waar nodig
geïmplementeerd.

Planning - Opleiden – trainen – oefenen continu
proces
- Crisisbeheersingsorganisatie up to date
houden continu proces
- Overige acties gedurende het jaar.

Budget € 7.605, - begroot

Kosten inzet middelen Niet bekend 

Verwacht effect Een flexibele, professionele, efficiënte 
en effectieve crisisbeheersingsorganisatie. 

Integraliteit zorg/veiligheid Gemeentelijke crisisbeheersing heeft 
slechts raakvlakken daar waar het over 
verminderd en niet-zelfredzamen gaat. 
Voor een groot deel is dit een 
verantwoordelijkheid van de GHOR als het 
om zorginstellingen gaat. De gemeente 
moet gegevens over haar inwoners, 
zelfredzaam of niet, snel paraat kunnen 
hebben voor de hulpdiensten.  

Integraliteit handhaving/veiligheid Crisisbeheersing is gebaat bij duidelijkheid 
over de zaken die aan de ODRU zijn 
uitbesteed. Alles over vergunningen, 
bouwtekeningen, etc. moet snel 
toegankelijk zijn. Hiertoe is een 
piketnummer van de ODRU beschikbaar. 
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4.2 Beleid/Onderwerp: Brandveiligheid 

Wat willen we bereiken:  
Minder branden, minder slachtoffers, minder schade doordat burgers, bedrijven en 
instellingen zich bewust zijn van de brandrisico’s in de leef- en werkomgeving en weten hoe
brand veelal te voorkomen, dan wel adequaat te handelen als er zich toch een brand 
voordoet.  

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De gemeente heeft een regierol bij de versterking van risicobewustzijn en naleefgedrag ten 
aanzien van brandveiligheid. Om onder andere aan deze regierol invulling te geven is in 
2015 het programma Stimulerende Preventie van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) gestart. 
Dit programma is in de afgelopen jaren succesvol geweest en is heeft zich gericht op 
regionale activiteiten ten behoeve van de jeugd, kwetsbare burgers die in zorginstellingen 
verblijven als wel zelfstandig wonen en het algemene publiek door aanwezigheid bij markten 
en evenementen en via (sociale) media.  

Doorkijk 2021/2022 
Binnen de directie Risicobeheersing is vanuit het eerdere programma een nieuwe afdeling 
gevormd, (Brand)Veilig Leven (BVL). De afdeling BVL blijft zich bezig houden met de stip op 
de horizon voor de jeugd, het neerzetten van een nieuwe brandveilige generatie voor wie 
brandveilig handelen een vanzelfsprekendheid is. Daarnaast wordt er doorontwikkeld op 
zelfredzaamheid en samenredzaamheid van kwetsbare burgers door de schil van formele en 
informele zorgverleners om hen heen actief voor te lichten over brandrisico’s en 
brand(on)veilig gedrag. Ook is er aandacht voor veilig ondernemen via het KVO. 

Wat gaan we daarvoor doen: 
Het programma Stimulerende Preventie van de VRU zal zich blijven door ontwikkelen 
middels het starten van innovaties en strategische allianties om de doelgroepen zo effectief 
mogelijk te bereiken. Hiernaast doet de VRU aan brandonderzoek voor het achterhalen van 
trends en doelgroepen in de regio.  

Naast de algemene aanpak is het ook belangrijk om te onderzoeken hoe burgers binnen de 
gemeente Woerden brandveiligheid ervaren en om te kijken waar specifieke behoefte aan is 
bij dit thema. De gemeente laat om het jaar een integrale gebiedsveiligheidsmonitor 
uitvoeren.  

Om inzicht te krijgen hoe bewoners brandveiligheid ervaren en om te kijken waar specifieke 
behoefte aan is worden in het vervolg ook vragen ten aanzien van brandveiligheid 
meegenomen in dit onderzoek voor de integrale gebiedsveiligheidsmonitor (onderzoek naar 
subjectieve veiligheid door Dimensus). Ten aanzien van het formuleren van de juiste vragen 
voor in het onderzoek van de integrale gebiedsveiligheidsmonitor adviseert de VRU de 
gemeente. 

Op basis van de resultaten van de integrale gebiedsveiligheidsmonitor ten aanzien van 
brandveiligheid kan de gemeente in samenwerking met de VRU bekijken waar nog meer 
specifieke aandacht nodig is om de brandveiligheid te vergroten.  

Beleid/onderwerp Brandveiligheid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] [naam]
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(VRU) 

Projecten  Stimulerende preventie

 Onderzoek integrale
gebiedsveiligheidsmonitor ook
insteken op brandveiligheid

Acties Stimulerende preventie 

 Reguliere werkzaamheden

Onderzoek integrale 
gebiedsveiligheidsmonitor 

 Onderzoeksvragen brandveiligheid
opstellen in gezamenlijkheid met
de VRU.

 Onderzoeksvragen brandveiligheid
ook mee laten nemen in onderzoek
integrale
gebiedsveiligheidsmonitor.

 Resultaten integrale
gebiedsveiligheidsmonitor ten
aanzien van brandveiligheid
bespreken met VRU en vaststellen
waar specifieke aandacht nodig is.

 Eventueel de VRU opdracht geven
voor het uitvoeren van extra
activiteiten ten aanzien van
stimulerende preventie.


Planning Continu proces gedurende de periode 

2019-2020 

Budget Zie VRU begroting. In geval van maatwerk 
activiteiten nog nader te bepalen. 

Kosten inzet middelen Zie VRU begroting. In geval van maatwerk 
activiteiten nog nader te bepalen. 

Verwacht effect Op de langere termijn minder branden, 
minder slachtoffers, minder schade. Op de 
korte termijn meer 
brandveiligheidsbewustzijn bij de 
benoemde doelgroepen. 

Integraliteit zorg/veiligheid De activiteiten gericht op de zorg komen 
tot stand in samenwerking met de GGD-
GHOR en het sociaal domein van de 
gemeente 

Integraliteit handhaving/veiligheid -
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4.3 Beleid/Onderwerp: Verkeersveiligheid 

Wat willen we bereiken:  
In Woerden moeten mensen zich veilig kunnen verplaatsen. Hierbij speelt de inrichting van 
weg en berm, uniformiteit in inrichting, maar ook de eigen verantwoordelijkheid van 
verkeersdeelnemers een rol. In Woerden wordt daarom aangesloten bij het principe 
Duurzaam veilig. Deze richtlijnen richten zich niet alleen op bijvoorbeeld de breedte van een 
rijbaan, maar ook op een logisch wegverloop, rijbaanscheiding, vergevingsgezinde berm 
(voldoende brede obstakelvrije zone) en verkeerseducatie. Het streven is om de wegen in 
Woerden te classificeren als hoofdverbindingswegen, Wijkverbindingswegen of 
erftoegangswegen (Verkeersvisie 2030) en de inrichting hier zo goed mogelijk op aan te 
laten sluiten. 

Daarnaast zet Woerden zich in voor de verkeersveiligheid van de fietser. Het streven is om 
herkenbare hoofdfietsroutes in te richten en die voorrang te laten genieten ten opzichte van 
het autoverkeer op kruispunten met gebiedsontsluitingswegen. In situaties waar het 
autoverkeer hier hinder van ondervindt komt dit de verkeersveiligheid van de fietser niet ten 
goede en moet een kruispunt met een fietsoversteek in de voorrang met een verkeerslicht 
worden geregeld of ongelijkvloers worden gemaakt. Bij deze afweging staat de 
verkeersveiligheid van de fietser centraal. Op erftoegangswegen maakt de fietser zoveel 
mogelijk gebruik van de rijbaan. Hier speelt dus de eigen verantwoordelijkheid van de 
individuele weggebruikers een rol. Op fietspaden proberen we obstakels zoals paaltjes 
zoveel mogelijk te vermijden en anders voldoende zichtbaar te maken. Ook is het streven in 
ieder geval de hoofdfietsroutes bij vorst te strooien om gladheid te voorkomen.  

Sluitstuk van het verkeersbeleid is handhaving. Handhaving is een taak van politie. 
Gemeente kan een verzoek tot handhaving indienen, maar uiteindelijk bepaalt politie of zij 
gehoor geven aan dat verzoek. Verkeershandhaving heeft niet de hoogste prioriteit bij politie. 
Structurele handhaving is niet in beeld.  

Recente ontwikkelingen 2020 

 Er worden detectielampen geplaatst in het wegdek bij de fietsoversteek op de
rotonde bij de Steinhagenseweg. Deze lampen gaan knipperen wanneer er een
fietser aankomt, zodat de automobilist wordt geattendeerd op fietsers (die voorrang
hebben)

 Er is extra verlichting geplaats op het kruispunt Voltaweg – Waardsedijk, zodat
fietsers beter zichtbaar zijn.

 Er zijn extra detectielussen aangebracht voor de zakpaal op ’s Gravesloot, zodat
autoverkeer beter zicht heeft op de zakpaal en ziet wanneer deze omlaag is.

 Er is kantmarkering aangebracht op het fietspad langs het Oortjespad, zodat het
tracé van het fietspad in het donker beter te volgen is. Dit komt ten goede aan de
verkeersveiligheid voor fietsers.

 Er is markering aangebracht in de bocht van de Houtkade/Mijzijde, zodat verkeer in
verschillende richtingen beter van elkaar wordt gescheiden. Zodoende worden
onveilige situaties met tegenliggers, vooral fietsers, voorkomen.

 Er is markering aangebracht bij het Gemaal aan de Van Teylingenweg, zodat fietsers
beter geleid worden en frontale aanrijdingen worden voorkomen.

 De aansluiting van het snelfietspad bij het station is gewijzigd, zodat de voorrang hier
nu duidelijk is.

 Op de brug ter hoogte van Barwoutswaarder 166 zijn schrikhekken geplaatst, zodat
het optisch versmald wordt. Hiermee wordt de snelheid van het autoverkeer omlaag
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gebracht. Hierdoor ervaren omwonenden minder overlast en wordt het veiliger voor 
fietsers.  

 Ter hoogte van de speeltuin bij het Adriaan Duyckpad is een bordje geplaatst dat
waarschuwt voor spelende kinderen.

Doorkijk 2021/2022 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Verkeersveiligheid 

Portefeuillehouder Wethouder Arjan Noorthoek 

Actiehouder [naam] [naam]
Projecten  Realiseren snelfietspad Woerden

Utrecht

 Aanbrengen
tweerichtingsfietspaden Woerden
West;

 Voorbereiden realisatie
Rembrandtbrug

 Voorbereiden realisatie Brug
Harmelerwaard

 Opstellen meerjaren
verkeersmaatregelenplan

 Omleggen
Steinhagenseweg/Beneluxlaan

 Realiseren ongelijkvloerse kruising
Steinhagenseweg/Beneluxlaan –
Jan Ruijspad

 Opstellen parkeerbeleid

 Snellerbrugcircuit

 Fietsers met voorrang naar de
binnenstad

 Lobby oostelijke randweg

Acties  Aanvragen financiën voor de
nieuwe collegeperiode;

 Toetsing plannen aan
verkeersvisie en
verkeersveiligheid.

 Afhandelen klachten en meldingen

 Coördineren wegwerkzaamheden
en afsluitingen en waarborgen
bereikbaarheid hulpdiensten

Planning De genoemde projecten worden in de 
periode tot 2026 uitgevoerd 

Budget Er is in 2020 € 400.000,- beschikbaar om
maatregelen te treffen Daarnaast zijn er 
voor de diverse projecten afzonderlijke 
budgetten beschikbaar Vanaf 2021 gaat 
het budget voor verkeer fors omlaag en is 
er nog € 100.000,- beschikbaar.

Kosten inzet middelen De kosten voor inzet worden uit het 
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reguliere personeelsbudget of uit projecten 
betaald. 

Verwacht effect Verbetering verkeersveiligheid fietsers, 
verbetering bereikbaarheid Woerden 

Integraliteit zorg/veiligheid Hier is geen relatie mee. 

Integraliteit handhaving/veiligheid Met de politie samen optrekken om vooral 
de snelheidsovertredingen aan te pakken. 
Met de politie worden specifieke 
handhavingslocaties besproken waar extra 
aandacht nodig is. De gemeente heeft een 
signaalfunctie en stemt met de politie af 
waar en waarom handhaving nodig is, 
maar het uiteindelijke besluit om al dan 
niet te gaan handhaven ligt bij politie. 
Vanwege andere prioriteiten, is structurele 
handhaving door politie geen optie.  
Afstemmen met hulpdiensten over diverse 
verkeerszaken en garanderen 
bereikbaarheid 
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4.4 Beleid/Onderwerp: Externe veiligheid 

Wat willen we bereiken:  
We willen het basisveiligheidsniveau behouden. We volgen ontwikkelingen in het werkveld 
en op het gebied van de wetgeving op de voet. Waar mogelijk gebruiken we deze 
ontwikkelingen om het veiligheidsniveau te verbeteren. Besluiten over risico’s worden 
gemotiveerd genomen. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De doorlopende, reguliere werkzaamheden werden uitgevoerd zoals voorzien. De 
provinciale risicokaart voor wat betreft bedrijven met gevaarlijke stoffen is bijgewerkt.  
Met name externe veiligheid in de spoorzone is een belangrijk thema. Door een aantal grote 
ontwikkelingen in de spoorzone neemt de ruimtelijke druk aldaar toe. Hierdoor neemt ook het 
externe veiligheidsrisico in dit gebied toe.  

Doorkijk 2021/2022 
De structurele financiering van het taakveld dient - na afloop van het landelijk 
subsidieprogramma eind 2020 - te worden geborgd op gemeentelijk niveau. Overleg hierover 
vindt plaats tussen de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en gemeente. Streven is erop 
gericht om de afgesproken taakuitvoering op te nemen in het uitvoeringsprogramma van 
ODRU. 
De ontwikkelingen van externe veiligheid in relatie tot de Omgevingswet worden gevolgd. 

De advisering voor ruimtelijke ordening, vergunningverlening en handhaving vormt de 
hoofdmoot van de werkzaamheden en wordt voortgezet. Net als afgelopen jaar zal ook 
komend jaar specifieke aandacht worden besteed aan de grote projecten in Woerden 
rondom het spoor. Met de komst van de Omgevingswet zal in de omgevingsvisie een 
toekomstvisie worden ontwikkeld met betrekking tot de waarborging van externe veiligheid in 
de spoorzone in de toekomst. 

Jaarlijks worden circa 8 ontheffingen van de route voor transport van gevaarlijke stoffen 
verleend. 
Het Risicoregister gevaarlijke stoffen (RRGS) en de provinciale risicokaart worden 
regelmatig bijgewerkt. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Externe veiligheid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer / 
Wethouder Arjan Noorthoek  

Actiehouder Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), 
[naam] 

Projecten - 

Acties Ontwikkelen van een toekomstvisie op 
externe veiligheid in de spoorzone. 

Planning - 

Budget Begroting ODRU (is nog onderwerp van 
gesprek) 

Kosten inzet middelen Middelen worden toegekend voor 
personele inzet ODRU. 

Verwacht effect Bewustwording van de doorwerking van 
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het werkveld externe veiligheid. 
Doorwerking van externe veiligheid in 
vergunningverlening, controle en 
handhaving. Opbouw en behoud van 
kennis over risico’s in de gemeente.

5  Veiligheid en Integriteit  

5.1 Beleid/Onderwerp: Cannabisketen 

Dit beleid/onderwerp vervalt maar komt terug bij hoofdprioriteit ondermijning. 

5.2 Beleid/Onderwerp: Prostitutiebeleid 

Wat willen we bereiken: 
De gemeente Woerden heeft momenteel geen seksinrichting en verouderd beleid. 
Gemeentelijk beleid wordt geactualiseerd zodra het wetsvoorstel Wet regulering prostitutie 
en bestrijding misstanden in de seksbranche inwerking is getreden. Wat betreft 
inwerkingtreding is er nog niets bekend. Op dit moment ligt het wetsvoorstel ter goedkeuring 
bij de Eerste Kamer. (Kamerstukken II 2015/16, 33885, A.) De APV wordt ook nog gewijzigd. 

Samenvatting huidig prostitutiebeleid gemeente Woerden d.d. november 2003 
De gemeente Woerden heeft momenteel geen seksinrichting en verouderd beleid. Sinds 1 
oktober 2000 is prostitutie gelegaliseerd. Dit betekent dat de prostitutie en de exploitatie van 
seksinrichtingen niet meer verboden kunnen worden op basis van het Wetboek van 
Strafrecht. Het wordt aan de gemeenten overgelaten om vast te stellen in welke mate en 
onder welke voorwaarden prostitutie binnen de gemeentelijke grenzen toelaatbaar wordt 
geacht. Het is hierbij niet mogelijk om te komen tot een algeheel bordeelverbod. 

In de bestemmingsplannen wordt geregeld dat vestiging van seksinrichtingen niet mogelijk 
is. Via de APV is geregeld dat men een vergunning dient te hebben voor de exploitatie van 
een seksinrichting. 

De Gemeentewet regelt de bevoegdheid om voorschriften op te stellen. Deze voorschriften 
zijn opgenomen in de APV. Via het vergunningenstelsel kan de gemeente toezicht houden 
op de exploitatie van de seksinrichting. De wet BIBOB geeft de mogelijkheid om een 
integriteitsbeoordeling toe te passen. Daarnaast zijn de bepalingen van de Drank- en 
Horecawet, de Wet op de Kansspelen en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van 
toepassing. 

Het maximumstelsel zorgt ervoor dat er maximaal 1 seksinrichting binnen de gemeente 
aanwezig kan zijn. Daarbij gaat het om de vergunningplichtigen. Dit zijn de seksinrichtingen, 
de escortbedrijven en de thuisprostitutie met een openbaar karakter. 

Niet vergunningplichtig is de raam- en straatprostitutie. Deze zijn verboden via de APV. Ook 
sekswinkels zijn niet vergunningplichtig. De vestiging van deze winkels wordt geregeld in 
bestemmingsplannen. 

Nieuwe prostitutiewet 
Er komt een landelijk programma prostitutiebeleid. Het is niet bekend wanneer de nieuwe 
Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche in werking treedt. Op 21 
juni 2016 is de wet aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorbereidend onderzoek door 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33885-A.html
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de Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie stond gepland voor 27 september 
2016. Naar aanleiding hiervan is een novelle opgesteld. 

Deze novelle wijzigt het voorstel Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden 
seksbranche. Tijdens de plenaire behandeling van wetsvoorstel heeft de Eerste Kamer de 
motie-Strik c.s. aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht het wetsvoorstel te 
splitsen, waardoor de invoering van de vergunningplicht voortvarend ter hand kon worden 
genomen. Met deze novelle wordt de registratieplicht voor prostituees en de vergewisplicht 
voor klanten uit het wetsvoorstel gehaald. Door het schrappen van de registratieplicht voor 
prostituees is het nodig de minimumleeftijd van 21 jaar voor prostitutie op te nemen in de 
wet. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was de leeftijdsnorm van 21 jaar voorwaarde voor 
registratie. Hiermee wil de regering (te) jeugdige vrouwen en mannen buiten de prostitutie 
houden. 
Deze minimumleeftijd geeft gemeentelijke toezichthouders de mogelijkheid prostituees te 
controleren op leeftijd. Zij kunnen te jonge prostituees aanspreken en verwijzen naar 
hulpverlening. Een klant die seksuele handelingen verricht met een prostituee jonger dan 21 
jaar, riskeert een vrijheidsstraf van maximaal 1 jaar. Vergunninghouders worden strafbaar als 
zij prostituees beneden de 21 jaar voor zich laten werken. Door de landelijk eisen aan 
exploitanten van prostitutiebedrijven, zorgt de wet dat de vergunde bedrijven (straks ook alle 
escortbedrijven) een veilige en verantwoorde werkomgeving bieden. De voorgenomen 
strafbaarstelling van prostituees beneden de 21 jaar wordt geschrapt. 

De VNG heeft vooruitlopend op de inwerkingtreding van de wet De model-APV aangepast. 
Met een verbeterd hoofdstuk 3 (Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante 
onderwerpen) wordt gemeenten een handvat geboden bij het invoeren van of verbeteren van 
een gemeentelijk vergunningstelsel voor seksbedrijven. Hierbij is zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de toekomstige wettelijke kaders. 

De aanpassing van de model-APV is tot stand gekomen in samenwerking met het landelijk 
programma prostitutie, dat bestaat uit diverse gemeenten, de VNG, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
De Wet regulering prostitutie (Wrp) kent een lange geschiedenis. De meest recente 
ontwikkeling is dat het laatste wetsvoorstel, dat door de Tweede Kamer is aangenomen, 
momenteel is aangehouden bij de Eerste Kamer.  

Een van de redenen hiervan is dat kabinet Rutte 3 andere afspraken heeft gemaakt over de 
regulering van prostitutie door middel van de Wrp. Zo wenst Rutte 3 dat iedere sekswerker 
een verplicht intakegesprek moet voeren en een vergunningplicht heeft.  

Een andere reden dat het wetsvoorstel is aangehouden, zijn de bezwaren die onder andere 
gemeenten, politie en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel hebben aangegeven bij de 
voorbereidende Eerste Kamercommissie. De bezwaren lagen in de lijn met de aanpassingen 
die Rutte 3 voornemens is.  

De aanpassingen op de Wrp worden momenteel opgesteld. Daarna start de consultatiefase. 
Dat betekent dat de Wrp nog even op zich laat wachten. De wet dient immers eerst 
geconsulteerd te worden en aansluitend na eventuele aanpassingen in stemming gebracht te 
worden bij de Tweede Kamer, waarna de Eerste Kamer het voorstel nog bespreekt en in 
stemming brengt.    

Doorkijk 2021/2022 
We blijven dit onderwerp monitoren. 

https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20160621/stemmingsoverzicht_tweede_kamer_7/document3/f=/vk56giokr7wb.pdf
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Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Prostitutiebeleid 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten n.v.t.

Acties -APV wijzigen vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de wet conform
Model-APV.
-Gemeentelijk prostitutiebeleid
actualiseren zodra wetsvoorstel Wet
regulering prostitutie en bestrijding
misstanden in de seksbranche is
goedgekeurd.

Planning 2021-2022 

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Duidelijk beleid voor een goede regulering 
van eventuele toekomstige prostitutie. 

Integraliteit zorg/veiligheid Signalen van (thuis)prostitutie worden 
gedeeld en opgepakt in het 
Persoonsgerichte Aanpak Overleg (PGA). 

Integraliteit handhaving/veiligheid Controle op signalen op mensenhandel en 
prostitutie via bijvoorbeeld internet en 
thuisprostitutie vindt plaats door de politie 
(afdeling Zeden) of komen binnen via 
signalen van Boa’s/buurtbewoners/ 
Groenwest. 
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5.3 Beleid/Onderwerp: Mensenhandel 

Wat willen we bereiken:  
We blijven alert op signalen en zorgen dat we kennis op peil houden over nieuwe vormen en 
constructies die mensenhandelaren hanteren. Wanneer er signalen zijn wordt er integraal 
opgetreden in gezamenlijkheid met alle relevante partners. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 /eerste helft 2020 
De politie heeft één melding op het gebied van mensenhandel/smokkel. De melding is in de 
tweede helft 2019. Niet duidelijk is of het ook daadwerkelijk in de gemeente Woerden 
gebeurd is of alleen hier ontdekt.

Let wel: dat er maar één melding is, betekent natuurlijk niet dat er niet meer is. Het kan goed 
zijn dat veel verborgen blijft, niet gemeld wordt of niet als zodanig wordt herkend. Dat de 
politie het niet ziet, betekent niet dat er geen probleem is. 

Doorkijk 2021/2022 
De politie en de gemeente blijven dit onderwerp monitoren. 

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Mensenhandel 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties N.v.t.

Planning N.v.t.

Budget N.v.t.

Kosten inzet middelen n.v.t.

Verwacht effect Tegengaan situaties in de sfeer van 
uitbuiting en illegaliteit. 

Integraliteit zorg/veiligheid Het personeel van de balie Burgerzaken / 
Klantcontactcentrum heeft hierover 
instructies gekregen en heeft een 
signalenkaart mensenhandel waardoor zij 
alert zijn op signalen. 

Indien er signalen van mensenhandel zijn, 
worden deze opgepakt door het team 
OOV (Openbare Orde en Veiligheid). 

Integraliteit handhaving/veiligheid Controle op signalen mensenhandel en 
prostitutie via bijvoorbeeld  internet en 
thuisprostitutie vindt plaats door de politie 
(afdeling Zeden) of komen binnen via 
signalen van Boa’s / buurtbewoners /
Groenwest. 
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5.4 Beleid/Onderwerp: Bestuurlijke aanpak criminaliteit

Dit beleid/onderwerp vervalt maar komt terug bij hoofdprioriteit ondermijning. 

5.5 Beleid/Onderwerp: Anti-discriminatie en gelijke behandeling 

Wat willen we bereiken:  
De (wettelijke) basistaken uitvoeren, dit houdt in: 
- Inwoners toegang bieden tot een anti-discriminatievoorziening. Dat is een wettelijke
verplichting op grond van de Wet gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen.
- Aangesloten zijn bij een regionale Anti-discriminatievoorziening die voldoet aan de eisen
die de wet stelt.
- Inwoners de gelegenheid bieden om op een locatie in de gemeente Woerden hun klacht te
melden bij de anti-discriminatievoorziening.

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
In de afgelopen jaren zijn de volgende aantallen meldingen gedaan 2015:12, 2016:6, 2017:4, 
2018:9. De cijfers zijn te klein om een trend uit te kunnen opmaken. Regionaal gezien is er 
wel een dalende lijn (361 in 2015 naar 330 in 2018). In vergelijking met de regio komen er 
weinig meldingen uit Woerden; 0.97 meldingen per 10.000 inwoners.  
In 2019 hebben 13 inwoners een melding gedaan bij het meldpunt discriminatie van de 
gemeente Woerden, 8 meldingen over voorval in de gemeente bij een van de meldpunten 
discriminatie en 16 geregistreerde discriminatie-incidenten bij de politie. De 13 meldingen bij 
het meldpunt discriminatie van de gemeente Woerden bestaan o.a.  uit 4 meldingen  over 
handicap/chronisch ziekte, 3 herkomst en huiskleur, 1 op geslacht. 

Doorkijk 2021/2022 
De verwachting is dat zich geen bijzondere ontwikkelingen gaan voordoen ten opzichte van 
de huidige situatie. 

Wat gaan we daarvoor doen: 
De wettelijke taken worden goed uitgevoerd, door onze overeenkomst met Artikel 1. 
Midden Nederland (Art.1. MN). Er is een fysiek loket aanwezig bij de gemeente. Klachten 
kunnen worden gemeld bij de gemeente of bij Art1. MN. Als er vervolgens een afspraak 
moet plaatsvinden, gebeurt dit op het stadhuis van onze gemeente. 
Tijdens het jaar houden we goed contact met Art. 1 MN, onder andere door met hen in 
gesprek te gaan over recente ontwikkelingen en trends. Waar nodig betrekken we Art.1 
MN bij interne overleggen en overige gebeurtenissen in de gemeente waarvoor hun 
ondersteuning ingeroepen kan worden. Als het nodig is om acties te ondernemen op grond 
van de jaarlijkse rapportage van Art. 1 MN zullen we dat doen. 
Met betrekking tot het regenboogstembusakkoord worden nadere afspraken gemaakt om 
tot een goede uitvoering te komen van de hierin genoemde acties. 

Beleid/onderwerp Anti-discriminatie en gelijke behandeling 

Portefeuillehouder Wethouder Tymon de Weger 

Actiehouder [naam]
Projecten / Acties / Planning N.v.t.

Budget Regulier aanbod Art. 1 

Kosten inzet middelen N.v.t.

Verwacht effect Goede uitvoering van de wettelijke taken 
Goede bereikbaarheid van het loket voor 
Klachtenmeldingen. 
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Respectvolle behandeling door 
deskundige medewerkers van Art. 1 MN. 
Monitoren van trends en naar aanleiding 
daarvan eventueel in gesprek gaan met 
Art. 1 MN. 

Integraliteit zorg/veiligheid N.v.t.

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.

5.6 Beleid/Onderwerp: (Vroeg)signalering Radicalisering 

Wat willen we bereiken:  
Bewustwording en expertise creëren bij de betrokken professionals over hoe om te gaan met 
signalen in het kader van (vroeg)signalering radicalisering. 

Recente ontwikkelingen / Terugblik 2019 / eerste helft 2020 
Er zijn geen specifieke aandachtspunten of casussen m.b.t. dit beleidsonderwerp. 
De jeugdconsulenten zijn aangesloten bij de klankbordgroep vroegsignalering radicalisering 
omdat ook zij zorgmeldingen krijgen. 

In verband met het vergroten van ouderbetrokkenheid is er een werkbezoek gebracht aan de 
gemeente Utrecht. Buurtwerk steekt hiervoor in op een netwerk met sleutelfiguren in de wijk  
(circa 6 personen die een afspiegeling vormen van de wijk Schilderskwartier). 

Naar aanleiding van tramaanslag in Utrecht d.d. 18 maart 2019 is er een app aangemaakt 
om te communiceren (zenden) in crisissituaties (zogenaamde rode knop procedure).  

Stichting School en Veiligheid heeft het geactualiseerde cursusaanbod gepresenteerd / 
toegelicht aan de VO-scholen. 

Doorkijk 2020/2021 
Het is de bedoeling dat straks met het oog op het vergroten van ouderbetrokkenheid ook 
vanuit scholen en instanties doorverwezen kan worden naar sleutelfiguren in de wijk. 

De politie is in overleg met de gemeente bezig met het opstarten van een zogenaamd 
“bondgenotenoverleg”. In dit overleg komen mensen bijeen die goed kunnen schakelen met 
als doel om maatschappelijk belang en veiligheid in Woerden te waarborgen. Bondgenoten 
zijn bijv. scholen, kerk, Wijkplatform, moskee, winkel-/ondernemersvereniging. Het is de 
bedoeling om 2 maal per jaar bij elkaar te komen en te bespreken wat er leeft op straat of in 
de gemeenschap. Vervolgens kunnen professionals hierop inspelen.  

Wat gaan we daarvoor doen: 

Beleid/onderwerp Vroegtijdige signalering radicalisering 

Portefeuillehouder Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam]
Projecten - 

Acties Klankbordgroep vroegsignalering komt 2 x 
per jaar bijeen preventie, duiding 
signalen, bepalen eventuele 
vervolgstappen en temperaturen algehele 
situatie. 
Mogelijkheid m.b.t. opzetten van een 
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Netwerk Culturele Bondgenoten 
onderzoeken. 
Bevorderen ouderbetrokkenheid bij 
scholen en moskee. 
Vluchtelingensteunpunt helpen bij 
ondersteuning van ouders en jongeren. 

Planning 2021-2022 

Budget Maatwerk afhankelijk van soort casussen 
uit post integraal veiligheidsbeleid. 

Kosten inzet middelen Idem 

Verwacht effect Vroegtijdig herkennen en duiden van 
mogelijke signalen van radicalisering om 
erger, bijvoorbeeld uitreizen te voorkomen. 

Integraliteit zorg/veiligheid In de klankbordgroep zitten verschillende 
vertegenwoordigers uit de zorg, zoals 
sociaal makelaar, PGA-regisseur en GGD. 

Integraliteit handhaving/veiligheid N.v.t.
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Bijlage 1  Communicatiekalender Veiligheid 2021-2022 

Rode draad: Actieve wederkerigheid / gedeelde verantwoordelijkheid. 
Opmerkingen: Effectiviteit van (communicatie) acties is moeilijk te meten. De relatie met 
criminaliteitscijfers is lastig te leggen. De uitdaging zit in het bereiken van een jongere 
doelgroep.  

De communicatiekalender is een dynamisch product is. We spelen ook in op ontwikkelingen 
en trends. Mochten er op basis van de criminaliteitscijfers extra communicatieactiviteiten 
dienen plaats te vinden dan zal dit worden afgestemd en uitgevoerd. 

Onderwerp Soort actie Wie? 

Continue 

Eerste 
kwartaal 

- ondermijning

- evaluatie Oud en Nieuw

- jaarcijfers criminaliteit
met duiding

- uitvoeringsplan integrale
veiligheid 2021/2022 incl.
terugblik 2019/eerste
helft 2020 vastgesteld in
college t.k.n. raad

- dekkingsplan VRU

- resultaten
veiligheidsmonitor

Communicatie is 
casusgestuurd 

Mondelinge 
terugkoppeling in 
persoverleg  

- persbericht met RIB

- accent in
communicatie op
sterke en verbonden
samenleving

- Alleen
communiceren indien
dit consequenties heeft
voor de inwoners van
onze gemeente

- persbericht / -
overleg

[namen]
[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

[naam]

Tweede 
kwartaal 
April 

- risicocommunicatie:
zelfredzaamheid en
bereikbaarheid
hulpdiensten

- regelen diverse crisis

Going concern het 
hele jaar door worden 
regelmatig berichten 
van de VRU 
gepubliceerd. 

[naam]

[naam]



83 

zaken 

- Preventie woninginbraak
vlak voor de vakantie
(onder voorbehoud)

[naam]

Vierde 
kwartaal 
Oktober 
November 

December 
w 48-1 

- week van de veiligheid
- (onder voorbehoud)

- een veilig Oud en Nieuw

- Aanhaken bij
landelijke campagne

- draaiboek, samen
met opruimacties R&B

- going concern

[naam]

[naam]

Eerste 
kwartaal 
Januari 

- evaluatie Oud en Nieuw

- veiligheidsbeeld
jaarcijfers criminaliteit
van politie met duiding
en uitslag

- -    mondelinge 
toelichting persoverleg 

-

- persbericht, RIB 

[naam]

[naam]

Integraal veiligheidsbeleid 2018-2022 

Hoofdprioriteiten Actiehouder Portefeuillehouder 

1. Ondermijning [namen] Burgemeester Molkenboer 

2. PGA [naam] Burgemeester Molkenboer 

3. Integrale aanpak
jeugdoverlast

[naam] [naam] Tymon de Weger 

4. Aanpak VVC en HIC [naam] Burgemeester Molkenboer 

5. Stimuleren van eigen
verantwoordelijkheid

[naam] Burgemeester Molkenboer 

6. Betere verbinding
Zorg / Veiligheid /
Buurt (Boas’s)

[naam] [naam] Burgemeester Molkenboer 

Flankerend beleid 2021-2022 

Beleidsonderwerp Actiehouder Portefeuillehouder 

Randvoorwaarde Privacy [naam] George Becht 

Randvoorwaarde Iedereen doet mee! [naam] College 

1] Veiligheidsveld: Veilige woon- en
leefomgeving

Gebiedsgericht werken [naam] Tymon de Weger 

Buurt Aanpak [naam] Tymon de Weger 

Integraal Beheer Openbare ruimte 
(IBOR)     

[naam] Arthur Bolderdijk 

Samenwerking Veilig [naam] Tymon de Weger 
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Thuis 

APV [
[naam]

College 
Burgemeester en 
wethouders 

Nazorg aan ex-
gedetineerden   

[naam] Burgemeester 
Molkenboer / Arjan 
Noorthoek 

Vergunningen, Toezicht en Handhaving  [naam] Arthur Bolderdijk 

Toezicht en Handhaving in de Openbare Ruimte [naam] Arthur Bolderdijk 
/Burgemeester 
Molkenboer (BOA’s)

Veilige Publieke Taak  [naam] Burgemeester 
Molkenboer 

Overlast van mensen met verward gedrag (WMO) [naam] Tymon de Weger 

Wet aanpak woonoverlast [naam] Burgemeester 
Molkenboer 

Buurtveiligheidsteams [naam] Burgemeester 
Molkenboer 

2] Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en
veiligheid

Veilige bedrijventerreinen [naam] Burgemeester 
Molkenboer/Arjan 
Noorthoek 

Horeca (veiligheid)beleid [naam] Burgemeester 
Molkenboer 

Evenementen [naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Coffeeshopbeleid [naam] Burgemeester 
Molkenboer  

3] Veiligheidsveld: Jeugd en Veiligheid

Jeugd en vrije tijd [naam] Tymon de Weger 

Alcohol- en drugsgebruik [naam] Arjan Noorthoek 

Voldoende woningen/woonvormen voor uitstroom uit 
Maatschappelijke opvang en Beschermd wonen   

[naam] Tymon de Weger 

4] Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid

Gemeentelijke Crisisbeheersing [naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Voorbereiding brandweerzorg [naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Verkeersveiligheid [naam]
[naam]

Arjan Noorthoek 

Externe Veiligheid (Provincie) T[naam] Arjan Noorthoek 

5] Veiligheidsveld: Veiligheid en Integriteit

Cannabisketen  
(vervalt, ondergebracht bij hoofdprioriteit 
ondermijning) 

[naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Prostitutiebeleid [naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Mensenhandel [naam] Burgemeester 
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Bijlage 2  Criminaliteitsontwikkeling eerste helft 2013 t/m 
eerste helft 2020 

In deze bijlage is in de vorm van staafdiagrammen een visueel overzicht opgenomen van de 
criminaliteitsontwikkeling op het gebied van criminaliteit totaal, fietsdiefstal, geweld totaal, 
huiselijk geweld, inbraak diefstal bedrijf en instelling, autokraak, vernielingen, winkeldiefstal,  
woninginbraken en meldingen jeugdoverlast over de periode eerste helft 2013 t/m eerste 
helft 2018. 

Molkenboer 

Bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit 
(vervalt, ondergebracht bij hoofdprioriteit 
ondermijning)  

[naam] Burgemeester 
Molkenboer  

Anti-discriminatie [naam] Tymon de Weger 

Vroegsignalering Radicalisering [naam] 
 

Burgemeester 
Molkenboer 
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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 van 
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 worden waargenomen, 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. Er is gekozen voor een vierjarig (2019-2022) plan dat fungeert als kadernota voor 
het veiligheidsbeleid en gericht is 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(criminaliteit)cijfers vergeleken met de subjectieve veiligheidsgevoelens van de 
inwoners. De cijfers afkomstig van de politie zijn vergeleken met een beleidsonderzoek door 
Dimensus (Dimensus, 2017). Deze gemeentebeleidsmonitor bevat resultaten van een 
onderzoek naar de subjectieve veiligheidsgevoelens (leefbaarheid en veiligheid) van de 
inwoners. 
 

1.3 Uitvoeringsplannen  
Het Integraal Veiligheidsplan wordt vertaald naar 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 zijn gedestilleerd uit een vergelijking van de 
prioriteiten van de 41 betrokken gemeenten en de landelijke prioriteiten.  
 
Voor de nieuwe Regionale Veiligheidsstrategie 2019-2022 zijn de volgende prioriteiten 
geïnventariseerd: 
 
Regionale prioriteiten 2019-2022 

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

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

Lokale prioriteiten  
Naast het regionaal beeld is er een analyse opgesteld om de gebieden waarin veel gebeurd 
of zou moeten  gebeuren duidelijk in beeld te brengen. Aan de hand van politiecijfers, 
onderzoek Dimensus en trendonderzoek, zijn de volgende lokale prioriteiten aangemerkt 
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/autobranden) 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 (Boa’s) (betere verbinding tussen deze 
beleidsthema’s). 

 
Daarnaast wordt ‘privacy’ in zijn algemeenheid en iedereen doet mee! als belangrijke 
randvoorwaarden 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 een bepaalde mate van sociale 
veiligheid moet worden gerealiseerd door middel van integrale samenwerking door partners, 
preventief optreden en gebiedsgericht werken. Ook bewoners spelen hierin een belangrijke 

rol door zelf verantwoordelijkheid te dragen voor een veilige en leefbare samenleving.  
 

2.3 Visie  
Veilig leven in Woerden vergt inzet, het liefst met een achterliggend 
verantwoordelijkheidsgevoel van ons allemaal (omdat dat betekent dat de inzet voortkomt uit 
eigen drijfveren). 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 kunnen problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid sneller 
geanalyseerd worden en kunnen op een gebiedsgerichte manier middelen worden ingezet 
om het veiligheidsgevoel te stimuleren. Maar ook het leefbaarheids-,/veiligheidsprobleem op 
te lossen. 
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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 problemen vanuit 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, stimuleert 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, grijpen wij als gemeente samen met ketenpartners hier integraal op in.  
 

Van repressief naar preventief 
Door middel van het gebiedsgericht werken wordt mogelijke problematiek eerder 
gesignaleerd dan voorheen. Door vroegtijdige signalering kan sneller, effectiever en vooral 
preventiever handhavend worden opgetreden 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 vraagstukken zijn, zoals huisvesting, inkomensproblemen en 
sociale problematiek. Ook hierin staat vroegtijdige signalering voorop om 
veiligheidsproblematiek te voorkomen.  

 
Koppeling veiligheid en handhaving  
Op het gebied van veiligheid is 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 Koeiemart 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 input 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 basisteam ‘De Copen’ is gevestigd in Woerden. Het basisteam 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. 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 en kunnen 
hierdoor 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 voorlichting 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 en te 
ondersteunen. 
 
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 (Koninklijke Horeca Nederland), sportverenigingen, bedrijven en religieuze 
organisaties (moskee, kerken).  
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2.6 Flankerend beleid  
Als ondersteuning aan het Integraal Veiligheidsbeleid is er 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 (dit was een nieuwe prioriteit in het 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 over 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 is 50% van alle misdaden in het jaar 2021 aan cyber 
gerelateerd. Het investeren in de bewustwording van inwoners en ondernemers in Woerden 
en het nemen van eigen verantwoordelijkheid is van groot belang om deze vormen van 
criminaliteit te bestrijden.  
 
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 (wijk gebonden) 
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 wijk gebonden 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 wel eens 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 
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die zich weleens onveilig voelen in het algemeen voelt 1% zich vaak onveilig en 15% soms. 
Van de mensen die zich in de buurt wel eens onveilig 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 in 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 rondhangen 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, WhatsApp groepen). 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 over 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 Vroeg 
signalering 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 medewerkers uit de  teams veiligheid, handhaving 
en zorg kunnen nog beter samenwerken om op een goede manier deze gedeelde 
problematiek te hanteren. Eén 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 2021-2022). 
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7 Financiën  
 

 
In het kader van algemeen veiligheidsbeleid zijn er de volgende budgetten: 
 
Begroting 
 

 
 

 
 
 

N.B.  
*Toelichting Inhuur BOA’s: Voor 2018 is er een budget beschikbaar gesteld van 162.800, -  
euro (3,7 fte inhuur). Daarnaast is er een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2 Boa’s 
die gebiedsgericht kunnen worden ingezet. Budget wat hierbij hoort is 127.600, - euro 
(inzet 2 Boa’s 4 dagen per week) en zit nu structureel in de begroting (totaal 290.400, -). 
 

 

**Toelichting Verschuiving Maatwerk Voorliggend: 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. Hiervan is € 118.000, - voor regulier jongerenwerk en €170.000 voor 
verschuiving maatwerk voorliggend.  
Het budget voor verschuiving maatwerk voorliggend is bedoeld voor de versterking van  
voorliggende voorzieningen in de gemeente, om de gewenste verschuiving van maatwerk 
naar voorliggende voorzieningen een impuls te geven. Kortom meer preventieve inzet, zodat  
inzet van repressieve maatregelen/zorgtrajecten voorkomen of verminderd wordt. 
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Bijlage 1 Uitwerking prioriteiten IVP 2019-2022 
 
 

Inhoudsopgave           

            blz. 
Prioriteit 1  Ondermijning         18 
Prioriteit 2  Integrale aanpak jongerenoverlast      20 
Prioriteit 3  Uitbreiding Persoonsgerichte Aanpak      24 
Prioriteit 4  Aanpak High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit  26 
Prioriteit 5  Stimuleren in het nemen van de eigen verantwoordelijkheid   28 
Prioriteit 6  Verbinding Zorg / Buurt en Veiligheid / Handhaving (Boa’s)   30 

 
 

 
 
Prioriteit 1  Ondermijning  
 

Veiligheidsveld: Veiligheid en integriteit  

 

Wat willen we bereiken:  
Door actueel 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.  
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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.  

Het door het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) voorbereide 
ondermijningsbeeld over Woerden is inmiddels opgeleverd en de raad is in januari 2019 
meegenomen in dit beeld. 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 [naam] 
Projecten N.v.t.

Acties Verder inzetten op bewustwording. 
Aanpassen bibob-beleid. Plan van aanpak 
ondermijning met informatieve 
themabijeenkomst voor de raad in Q2 
2019. 
Opleiden en training collega’s.
Verzorgen oplevering ondermijningsbeeld. 
Bijwerken beleid en werkprocessen. 

Planning N.v.t.

Budget 2019: 50.000 
2020: beschikbaar 27.000 
2021/2022: beschikbaar 25.000 

Kosten inzet middelen Bestaande middelen 

Verwacht effect Bewustwording als eerste stap tot 
gezamenlijk bestrijden van ondermijning. 
Dit wordt ondersteund 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 over
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 deelnemers 
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 Tymon de Weger 

Actiehouder [naam] [naam] 
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
- Jongeren die activiteiten organiseren voor
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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. Hiervan is € 118.000 voor regulier
jongerenwerk en €170.000 voor verschuiving
maatwerk voorliggend.  
Het budget voor verschuiving maatwerk voorliggend 
is bedoeld voor de versterking van voorliggende 
voorzieningen in de gemeente, om de gewenste 
verschuiving van maatwerk- naar voorliggende 
voorzieningen een impuls te geven. Kortom meer  
preventieve inzet, zodat inzet van repressieve 
maatregelen/zorgtrajecten voorkomen of verminderd 
wordt. 

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 (vooral 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 
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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 
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 vroeg signalerende 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 [naam] 
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: beschikbaar 177.000 

2020: beschikbaar 150.000 

2021-2022: beschikbaar 130.000 

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 
over 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 [naam] 
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Projecten Jaarplan 2019-2020 + implementatie 
Veiligheidsinformatiesysteem (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 
Veiligheidsinformatiesysteem (VIS) in 
kader van bepalen prioritering handhaving 
BOA-capaciteit.  



28 

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. 



29 

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 [naam] 
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 Vroeg signalering 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 Arjan Noorthoek / 
Burgemeester Victor Molkenboer 

Actiehouder [naam] [naam] 
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) 32 
2. Dimensus Beleidsonderzoek per wijk/dorp (subjectief) 2017 32 
3. Criminaliteitscijfers (objectief) 2017 35 
4. Criminaliteitscijfers (objectief) eerste helft 2018 plus overzichtskaartjes 35 
5. Hotspots diefstal fiets en bromfiets/snorfiets, woninginbraken, 36 

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). Deze trends staan vermeld in paragraaf 3.3.c.

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). 

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). 
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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 vooral 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. 

Slachtofferschap
In de gemeente Woerden is in ongeveer één derde van de huishoudens (32%) slachtoffer 
geweest van één of meerdere delicten. Dit percentage is ongeveer net zo hoog als in 2015. 
Meest voorkomende vormen van misdrijven zijn vermogensdelicten (22%), vandalisme of 
vernieling (18%) en gewelddelicten (5%). 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 
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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. 



35 

3. Criminaliteitscijfers (objectief) gemeente Woerden 2017

4. Criminaliteitscijfers (objectief) gemeente Woerden,
eerste helft 2018
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c riminaliteit 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%
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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%
f ietsdiefstal 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%
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5. Hotspots

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

Hotspots Woninginbraken, eerste helft 2018 
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Hotspots melding overlast jeugd, eerste helft 2018 

Hotspots Auto-inbraken, eerste helft 2018 
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Hotspots Vernielingen, eerste helft 2018 
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