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Geachte leden van de raad,
Voor u ligt ter kennisname het vastgestelde jaarlijks uitvoeringsplan 2018 van de gemeente Vlaardingen.
Het uitvoeringsplan 2018 vloeit voort uit de Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 die de
gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld. In deze kadernota wordt de visie op lokaal integraal
veiligheidsbeleid vastgelegd en de strategie die de gemeente hanteert ter bevordering van de sociale en
fysieke veiligheid.
In 2018 wordt vanuit het jaarlijks uitvoeringsplan sturing gegeven aan het behoud en verbetering van de
veiligheid in de stad. Het is een dynamisch werkdocument. Werken aan veiligheid betekent immers
inspelen op de actualiteit.
Het veiligheidsbeleid is op hoofdlijnen een voortzetting van de werkpraktijk in 2017. Daar waar trends
zich ontwikkelen zullen er op specifieke onderdelen andere keuzes worden gemaakt.
Naar verwachting zal de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit zich ook in 2018 voortzetten.
Er zal op basis van dit jaarlijkse uitvoeringsplan ruimte worden geboden de ingezette professionalisering
van Toezicht en Handhaving verder gestalte te geven.
Aan de in de gemeenteraad aangenomen motie voor onderzoek naar de benodigde capaciteit voor een
adequaat handhavingsniveau wordt momenteel gewerkt en de uitkomsten zullen, naar verwachting voor
de voorjaarsnota, aan u worden bekend gemaakt.
Zonder andere veiligheidsaspecten tekort te doen blijft er een toenemende zorg rond radicaliserings
casuïstiek en ondermijning.
Werken aan veiligheid is een integrale opgave, waarin meer en meer zorg en veiligheid vervlochten
raken. De aanpak personen met verward gedrag, preventie van jeugdoverlast en tegengaan
woonoverlast zijn in dat verband relevante onderwerpen in 2018.
Dit jaarlijks uitvoeringsplan sluit aan bij de gebiedsprogramma’s waarin het werken aan de zogenaamde
aandachtsgebieden een prominente plek inneemt.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarlijks uitvoeringsplan 2018 van de gemeente Vlaardingen. Het uitvoeringsplan 2018
vloeit voort uit de Kadernota Integraal Veiligheidsplan 2016-2019 die de gemeenteraad in 2016 heeft
vastgesteld. In deze kadernota wordt de visie op lokaal integraal veiligheidsbeleid vastgelegd en de
strategie die de gemeente hanteert ter bevordering van de sociale en fysieke veiligheid.
In 2018 wordt vanuit het Jaarlijks uitvoeringsplan sturing gegeven aan de veiligheid in de stad. Het is
een dynamisch werkdocument. Werken aan veiligheid betekent immers inspelen op de actualiteit.
Het veiligheidsbeleid is op hoofdlijnen een voortzetting van de uitvoeringspraktijk in 2017. Daar waar
trends zich ontwikkelen zullen er op specifieke onderdelen andere keuzes worden gemaakt.
Naar verwachting zal de dalende trend in de geregistreerde criminaliteit zich ook in 2018 voortzetten.
Er zal op basis van dit jaarlijkse uitvoeringsplan ruimte worden geboden de ingezette
professionalisering van Toezicht en Handhaving verder gestalte te geven.
Aan de in de gemeenteraad aangenomen motie voor onderzoek naar de benodigde capaciteit voor
een adequaat handhavingsniveau wordt momenteel gewerkt en de uitkomsten zullen, naar
verwachting voor de voorjaarsnota, aan u worden bekend gemaakt.
Zonder andere veiligheidsaspecten tekort te doen blijft er een toenemende zorg rond radicaliseringscasuïstiek en ondermijning.
Werken aan veiligheid is een integrale opgave, waarin meer en meer zorg en veiligheid vervlochten
raken. De aanpak personen met verward gedrag, preventie van jeugdoverlast en tegengaan
woonoverlast zijn in dat verband relevante onderwerpen in 2018.
Dit jaarlijks uitvoeringsplan sluit aan bij de gebiedsprogramma’s waarin het werken aan de
zogenaamde aandachtsgebieden een prominente plek inneemt.
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2. Uitvoering prioriteiten (Sociale veiligheid)
Onderstaande prioriteiten zijn afgeleid uit het Integraal Veiligheidsplan 2016-2019. Omdat veiligheid in
de gemeente door diverse actoren, de ketenpartners zoals politie en justitie, tot stand wordt gebracht,
is het belangrijk dat deze actoren dezelfde prioriteiten stellen.

2.1 High Impact Crime-delicten (HIC)
HIC- delicten

dec
2015

dec
2016

Woninginbraak
392
298
Geweld
550
524
Straatroof
10
28
Overval
1
15
Bron: Criminaliteitsbeeld Politie eenheid Rotterdam, p.171.

dec
2017

Ontwikkeling
2016-2017

277
412
37
9

-7%
-21%
32%
-40%

Onder High Impact Criminaliteit wordt criminaliteit verstaan die diep ingrijpt op de persoonlijke
levenssfeer van burgers: woninginbraak, geweldsdelicten, straatroof en overvallen. Deze delicten
hebben met elkaar gemeen dat ze een zeer grote invloed hebben op het veiligheidsgevoel van de
burger.
In het verlengde van de doelstelling die voor 2017 al werd gesteld is de ambitie in 2018 het aantal
HIC-delicten verder af te laten nemen, in lijn met de streefcijfers die in het Integraal Veiligheidsplan
2016-2019 zijn neergelegd. Voor het aantal woninginbraken, geweldsdelicten en overvallen is in 2017
een daling gerealiseerd. Bijzondere aandacht dient uit te gaan naar het ombuigen van de stijgende lijn
van straatroof. Om deze vorm van criminaliteit verder terug te dringen wordt er in 2018 onder andere
meer ingezet op (mobiel) cameratoezicht, het verhogen van de pakkans van daders en een duurzame
samenwerking met politie, ondernemersverenigingen, woningcorporaties en overige betrokken
actoren.

2.2 Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (Veelplegers & Huiselijk geweld)
Het Veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen partners uit de straf- en zorgketen en andere
gemeentelijke partners, waarin zij onder eenduidige regie komen tot een ketenoverstijgende aanpak
van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. In 2018 wordt de
aandacht voor de lokale veiligheidscasuïstiek meer per gemeente geclusterd (besproken). Naar
verwachting wordt hiermee meer recht gedaan aan de lokale veiligheidsproblematiek.
- Veelpleger aanpak
Veelplegers zijn personen ten aanzien van wie meer dan tien processenverbaal gedurende zijn of
haar leven zijn ingezonden aan het parket. Voor zowel een volwassen als een jeugdige veelpleger
geldt dat tenminste één proces-verbaal in het geldende peiljaar aan het parket is ingezonden. In het
verlengde van 2017 blijft de doelstelling een blijvende inzet om het aantal veelplegers tot onder 50
personen terug te dringen en gepaste nazorg te stimuleren.
- Huiselijk geweld
Huiselijk geweld (mishandeling) is geweld dat wordt toegepast in de privésfeer, waarbij er een relatie
is tussen dader en slachtoffer. De burgemeester kan sinds 1 januari 2009 op grond van de Wet tijdelijk
huisverbod (Wth) bij huiselijk geweld of dreiging van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Aan
de uitgeplaatste is het dan verboden om contact op te nemen met de andere gezinsleden. Bij een
melding van huiselijk geweld wordt de screening gedaan door het Crisis Interventie Team (CIT) van
het Centrum voor Dienstverlening in Rotterdam. Een opgelegd huisverbod wordt zo snel mogelijk ter
kennis gebracht van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond die hierop actie zal ondernemen. Ook bij het
besluit om geen huisverbod op te leggen wordt Veilig Thuis in kennis gesteld.
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2.3 Jeugd
De jeugd waarover in het Integraal Veiligheidsplan 2016 - 2019 wordt gesproken, zijn (groepen)
jongeren die overlast en crimineel gedrag veroorzaken. Deze jongeren blijken een grote invloed op het
veiligheidsgevoel van burgers te hebben. Geluidsoverlast, gevoel van onveiligheid bij omwonenden,
achterlaten van rommel, vandalisme, bedreiging, alcohol en drugs zijn kenmerken van
overlastgevende jongeren. De lokale aanpak is en wordt in 2018 onder de loep genomen. De
regiegroep Jeugdoverlast waarin de gemeentelijke regie is belegd zal zich nadrukkelijker dan
voorheen richten op preventie van jeugdoverlast. De vernieuwde gebiedsscan biedt mogelijkheden de
gezamenlijke inzet in 2018 te stroomlijnen en wordt waar de regiegroep dit nodig acht ingezet
In het Veiligheidshuis worden onder voorzitterschap van de Raad voor de Kinderbescherming
jeugdigen besproken die een risico vormen. Dit omdat zij veelvuldig in aanraking komen met politie.
Doel is om met de juiste inzet van zorg en straf/sancties een jongereperspectief te bieden, de overlast
te stoppen en erger te voorkomen. Waar nodig voert de gemeente regie om tot een Persoonsgerichte
Aanpak te komen. Deze aanpak kan nodig zijn indien jongeren op basis van groepsgedrag en plegen
van strafbare feiten in en vanuit die groep om specifieke aandacht vragen. Een dergelijke aanpak
steunt uiteraard op inzet van politie en openbaar ministerie

2.4 drugs
Drugshandelaren en drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken, bijvoorbeeld in de buurt van
coffeeshops en door hennepteelt. Ook met het oog op volksgezondheid, veiligheid en
criminaliteitsbestrijding is het belangrijk om de vervaardiging, illegale verkoop en gebruik van drugs in
Vlaardingen te bestrijden. Het vervaardigen, illegaal verkopen en het gebruiken van drugs kan
overlast veroorzaken bij buurtbewoners, wat een grote invloed heeft op de veiligheidsbeleving van
burgers.
In het kader van de aanpak van drugsoverlast is in 2017 het Damoclesbeleid gemeente Vlaardingen in
werking getreden. De gemeente sluit op grond van het Damoclesbeleid en de Opiumwet panden voor
de duur van 3 maanden in het geval er meer dan 15 hennepplanten of bij vondst van een
handelshoeveelheid van meer dan 30 gram hennep. Bij het aantreffen van harddrugs (XTC) betekent
dit een sluiting van 3 maanden bij een vondst van twee pillen of meer. In samenwerking met de politie
wordt in 2018 actief gecontroleerd op hennepkwekerijen, onder andere door middel van een
tweewekelijkse henneptrein.

2.5 Veiligheid in de buurt
Een omgeving die schoon en heel is geeft ook een veilig gevoel. Een omgeving die verloedering
uitstraalt lokt weer gedrag uit waarbij mensen denken dat alles mag en zich niet gebonden voelen aan
regels. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een nette openbare ruimte vandalisme en
vernielingen, waarbij bijvoorbeeld graffiti wordt gespoten, verkleint. Het gevolg daarvan weer is dat
hierdoor criminaliteit en gedrag dat kan worden ervaren als a-sociaal kan worden voorkomen.
Door de gerichte inzet van de zogenaamde wijkboa’s van Toezicht en Handhaving zal ook aandacht
uitgaan naar het beheersen en aanpakken van overlast en verloedering in 2018.
2.5.1 Woonoverlast
Woonoverlast kan variëren van rommel tot gevaarlijke situaties, van ruzie tot agressie. Zeker die
laatste onderdelen hebben grote invloed op het onveiligheidsgevoel van burgers en dus de
leefbaarheid van de wijk.
Op 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Hiermee is artikel 151d aan de
Gemeentewet toegevoegd. In dit artikel is bepaald dat de gemeenteraad bij verordening de
burgemeester de bevoegdheid kan verlenen een last onder bestuursdwang of een dwangsom op te
leggen aan degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, om er voor te zorgen
dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning
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of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt. Deze
bevoegdheid is eind 2017 aan de APV toegevoegd.
Het nieuwe APV-artikel kan uitkomst bieden in die gevallen van overlast die niet op een andere manier
kunnen worden opgelost. Het gaat dan om woningen waar in zeer ernstige mate sprake is van
geluidsoverlast (vaak in de nachtelijke uren), stankoverlast, drugsgebruik, blaffende honden,
uitschelden van buren of mensen die hun woning of tuin als opslagplaats gebruiken. Uit de tekst van
de wet volgt dat pas gebruik gemaakt mag worden van deze bevoegdheid als andere instrumenten,
zoals waarschuwen, inzet van andere minder vergaande juridische middelen zoals beëindigen
huurovereenkomst of aanpak via de VVE en mediation of buurtbemiddeling niet hebben gewerkt. De
gemeente trekt hierin op met partners zoals politie, OM, woningcorporaties, VVE’s, zorgverleners,
wijkcoördinatoren en wijkteams. In 2018 wordt de aanpak beleidsmatig versterkt, waarbij in regionaal
verband de ontwikkelingen van de implementatie van deze wet worden gevolgd om zodoende van
elkaars ervaringen te leren.

2.6 Ondermijning
Onder ondermijning wordt georganiseerde misdaad verstaan, waaronder illegale prostitutie,
cybercrime, mensenhandel en financieel-economische criminaliteit (bv: witwassen, heling en
uitbuiting). Ondermijning moet aangepakt worden om vermenging van onder- en bovenwereld te
voorkomen, economische branches van ontwrichting te behoeden en de rechtstaat te beschermen.
Ook in het kader van Veilig Ondernemen dient hier continue aandacht voor te zijn.
De taakhouder Bibob en ondermijning zal verschillende signalen van ondermijning onderzoeken.
Afhankelijk van de uitkomsten zullen acties worden ondernomen. Partners die een rol kunnen spelen
in deze acties zijn de toezichthouders van de gemeente, politie, OM, belastingdienst, het RIEC maar
ook andere gemeenten indien er sprake is van grensoverschrijdende problematiek. Binnen de
gemeente wordt in 2018 meer bewustwording gecreëerd met betrekking tot ondermijning. Dit zal
onder andere worden gedaan door middel van trainingen waarbij ook de gemeenteraad wordt
betrokken. In het kader van ondermijning zal er in 2018 prioriteit worden gegeven aan ondermijning in
de horeca, illegale prostitutie en drugs en hennepteelt.

2.7 Radicalisering
Radicalisering is een proces dat gepaard gaat met afkering van de samenleving en bereidheid om
grenzen te overschrijden om bepaalde doelen na te streven. Extreme politieke of religieuze ideeën
worden verspreid, wat een gevaar kan opleveren voor de samenleving wanneer bestaande normen en
waarden worden overschreden.
Signalen op dit gebied worden ingebracht in het daartoe ingerichte casusoverleg van het
Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond. In 2018 wordt deze vorm van casusregie en het adequaat
behandelen en doorzetten van mogelijke signalen van radicalisering voortgezet.
In het tegengaan van vormen van radicalisering en polarisatie heeft de gemeente Vlaardingen (samen
met Schiedam en Maassluis) gekozen voor het opzetten, ontwikkelen en borgen van een netwerk aan
sleutelfiguren. Als divers samengesteld netwerk kunnen zij, binnen en vanuit hun achtergrond, en in
de contacten met het gemeentebestuur fungeren als een (gespreks-)partner bij het vormgeven aan
preventie van radicalisering en polarisatie. Bewustwording en het bespreekbaar maken van relevante
thema’s door (verdere) training, uitwisseling en verdieping in en vanuit het netwerk staat daarin voor
2018 centraal, evenals het borgen van dit netwerk als onderdeel van de aanpak van radicalisering
binnen de gemeente en het gemeentebestuur.
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2.8 Lokale veiligheidsprioriteiten
2.8.1 Diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen
De diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen blijft ondanks een afname ten opzichte van 2016 een
serieus probleem in Vlaardingen. In 2017 bedroeg het aantal gestolen goederen uit deze categorie in
Vlaardingen 518. De gemeente neemt in samenwerking met de politie zowel preventieve als
repressieve maatregelen om diefstal tegen te gaan. Eigenaren zijn in de eerste plaats zelf
verantwoordelijk voor het goed op slot zetten en vastzetten van fietsen, bromfietsen en snorfietsen. De
rol van de gemeente omvat het in samenwerking met de politie plegen van extra inzet op hotspots en
hot- times. Daarnaast maakt de gemeente gebruik van cameratoezicht en worden er bij scholen
controles uitgevoerd om gestolen fietsen te signaleren. In 2018 zal er onderzoek worden gedaan naar
de mogelijkheden om de diefstal van fietsen, bromfietsen en snorfietsen te beperken. De prioriteit is
hierbij gelegen bij infrastructurele mogelijkheden voor het veilig stallen van fietsen.
2.8.2 Veilig ondernemen
Vlaardingen heeft een divers aanbod van oude en nieuwe winkelgebieden verspreid over de gehele
stad in de diverse wijken. Van deels overdekte winkelcentra in het centrum en de wijk Holy van
Vlaardingen tot aan het nieuwe Van Hogendorpkwartier in Ambacht- Babberspolder.
In het kader van toezicht zijn dagelijks en op onregelmatige tijden medewerkers van Toezicht en
Handhaving actief in Vlaardingen die zeker een structurele bijdrage leveren aan de veiligheid.
Daarnaast wordt ter waarborging van de veiligheid met name in het centrum en uitgaanscentrum van
Vlaardingen op afgesproken tijden, cameratoezicht ingezet. De mogelijkheid om flexibel
cameratoezicht in te zetten voor winkelstrips in met name Holy en Westwijk worden in 2018
nadrukkelijk op haalbaarheid onderzocht. Daarnaast past de gemeente actief BIBOB onderzoek toe
op aanvragen van vergunningen van de Drank- en Horecawet, exploitatievergunningen voor
horecabedrijven, coffeeshops, seksinrichtingen en escortbedrijven en in het BIBOBbeleid nader
omschreven onroerend goed transacties.
2.8.3 Veilig uitgaan
Een component van veilig ondernemen is veilig uitgaan in Vlaardingen. Ook de horeca-exploitanten
zijn ondernemers die binnen hun branche veilig willen ondernemen. Belangrijk is het ook voor de
inwoners van Vlaardingen en omringende gemeenten dat er in het uitgaansgebied veilig kan worden
uitgegaan. Hierbij horen actieve maatregelen zoals toezicht in het uitgaansgebied. Ter ondersteuning
van het toezicht worden er ieder weekend SUS- teams ingezet. Daarnaast wordt bij de uitvoering van
het gemeentelijk horecabeleid uitgevoerd waarbij, indien noodzakelijk, bestuurlijke maatregelen
worden toegepast. Versteviging van het horeca-overleg en instellen een halfjaarlijks overleg met
evenementenorganisatoren over met name het aspect openbare orde en veiligheid.
2.8.4 Broekpolder
De Broekpolder heeft de afgelopen jaren een gedaantewisseling ondergaan naar een recreatiegebied
en wordt inmiddels intensief gebruikt (Klauterwoud, Mountainbike-parcours, aanlegsteigers,
skateroute, etc.). De gemeente gaat in samenwerking met Staatsbosbeheer en politie intensieve
controles uitvoeren om de leefbaarheid in het gebied op orde te houden. De samenwerking zal in
ieder geval bestaan uit het voeren van tenminste vier gezamenlijke controles. De gestructureerde,
planmatige inzet van medewerkers van Toezicht en Handhaving krijgt in 2018 verder gestalte. De
eigenheid met het gebied en de ontwikkeling van expertise dragen op die manier bij aan de veiligheid
in dit recreatiegebied. Doelstelling in 2018 is om dagelijks meerdere toezichtrondes in de Broekpolder
uit te voeren.
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3. Overige activiteiten sociale veiligheid
Deze activiteiten zijn niet specifiek benoemd in het Integraal Veiligheidsplan 2016 – 2019, maar zijn
onmisbaar voor een duidelijk beeld wat er meer wordt gedaan aan sociale veiligheid binnen
Vlaardingen.

3.1 Winkeldiefstal
Winkeliers zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor de veiligheid in de winkel. Wanneer de
winkelier diverse voorzorgsmaatregelen heeft genomen (zonder het beoogde resultaat) om
winkeldiefstal te voorkomen, kan hij de hulp inschakelen van de gemeente of politie. In overleg kan
dan besloten worden om extra maatregelen te treffen.
1

Gebleken is dat het aantal winkeldiefstallen is in 2017 met 15% is gedaald. Het is de ambitie van de
gemeente om deze daling in 2018 voort te zetten. In het kader van toezicht zijn dagelijks en op
onregelmatige tijden medewerkers van Toezicht en Handhaving actief in Vlaardingen die zeker een
structurele bijdrage leveren aan de veiligheid. Daarnaast wordt ter waarborging van de veiligheid met
name in het centrum en uitgaanscentrum van Vlaardingen op afgesproken tijden, cameratoezicht
ingezet. In samenwerking met het Centrum van Criminaliteitspreventie en veiligheid zal in 2018
wederom voor winkeliers een passend aanbod worden gedaan in de advisering preventiemaatregelen
te treffen om winkeldiefstal tegen te gaan.

3.2 Mensenhandel
De landelijke overheid heeft een grote prioriteit gegeven aan het bestrijden van mensenhandel.
Gemeente Vlaardingen wil derhalve, in lijn met het landelijk beleid, in 2018 de controles en aanpak
van mensenhandel aanscherpen. Naast het opschalen van controles zal de gemeente deelnemen aan
het handhavingsknelpunt prostitutie om faciliteerders van mensenhandel aan te pakken. Ook zal de
gemeente starten met awernesstrainingen medewerkers bewust te maken van signalen van
mensenhandel en hoe op te treden bij constatering. Daarnaast is de afdeling vreemdelingenpolitie,
identificatie en mensenhandel (AVIM) aangewezen om controles uit te voeren in het kader van de
APV- bepalingen op dit gebied.

3.3 Burgernet
In 2011 is gestart met Burgernet, dit is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Dit gebeurt via telefonische
oproepen en sms-berichten vanuit de politie aan degenen die zich hebben aangemeld. In Vlaardingen
waren op 1 januari 2018 in totaal 4113 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van
Burgernet, wat neerkomt op 5,7% van de bevolking. De dekking van Burgernet zit in Vlaardingen sinds
2016 boven de minimale dekkingsgraad van 5 procent. Het doel van de gemeente blijft om de
participatie aan Burgernet verder te vergroten. Dit doet de gemeente onder andere door het onder de
aandacht brengen van Burgernet bij inwoners via lokale media.

3.4 Buurtpreventie
Via WhatsApp zijn veel buurtpreventiegroepen actief. De aanwezigheid en bekendheid van deze
groepen verhoogt de veiligheid. De leden van zo’n groep zijn alert op hun omgeving en communiceren
onderling via WhatsApp. Wordt een verdachte situatie opgemerkt dan wordt de informatie via 112
doorgegeven aan de politie.
In 2018 wordt in samenwerking met burgernet de buurtpreventie geoptimaliseerd. Zo kan Burgernet
de WhatsApp groepen snel van informatie voorzien als de deelnemers van de groepen ook deelnemer
zijn aan Burgernet en/of de Burgernet App installeren. Op die manier krijgt men direct de berichten die
de politiemeldkamer als Burgernetbericht verzendt. Zodoende heeft men altijd actuele, juiste en
belangrijke informatie over gezochte of verdachte personen, situaties of voertuigen in de omgeving.
1

Criminaliteitsbeeld Politie eenheid Rotterdam, p.171
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Tijdens de looptijd van een Burgernetactie kunnen deelnemers aan Burgernet via het gratis nummer
0800-0011 hun informatie aan de meldkamer doorgeven.

3.5 BIBOB (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur)
Binnen de gemeente Vlaardingen heeft het college besloten dat de Wet BIBOB onder andere wordt
toegepast op aanvragen van vergunningen van de Drank- en Horecawet, exploitatievergunningen
voor horecabedrijven, coffeeshops, seksinrichtingen en escortbedrijven en bepaalde onroerend goed
transacties. Dit is vastgelegd in de gemeentelijke beleidsregels BIBOB 2014. Deze beleidsregels zijn
nog actueel en zullen ook in 2018 worden gecontinueerd. Er zullen Bibob-trainingen en
awarenesstrainingen worden gegeven. Bijzondere aandacht zal in 2018 uitgaan naar het verder
optimaliseren van de interne informatieveiligheid rond deze BIBOB-procedures.

4. Fysieke veiligheid
4.1 Fysieke veiligheid
Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: het beleid ter voorkoming en bestrijding van rampen en
incidenten, inclusief de afwikkeling daarvan. Op elk gebied van de veiligheidsketen (pro-actie,
preventie, preparatie, repressie en nazorg) moet actief werk worden geleverd om fysieke veiligheid te
bewerkstelligen.

4.1.1 Externe veiligheid/rampenbestrijding
Externe veiligheid gaat hierbij over het beheersen van risico’s voor de omgeving bij het gebruiken,
opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen.
Gezien de ligging van Vlaardingen, de enorme impact die een incident of ramp kan hebben en het
onverwachte karakter ervan, blijft maximale inzet op externe veiligheid noodzakelijk.
Bluswatervwwrzieningen
De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate bluswatervoorziening. Ook met de komst van de
Wet op de veiligheidsregio’s (Wvr) is de gemeente voor bluswatervoorziening verantwoordelijk
gebleven. Drinkwaterleveranciers voeren veranderingen door in hun dienstverlening door bijvoorbeeld
de diameter van de leidingen te verkleinen. Hierdoor neemt de bluswatercapaciteit af. Deze
ontwikkelingen vereisen daarom een nieuwe innovatieve kijk op bluswatervoorziening. In
samenwerking met de VRR wordt de komende jaren beleid en (werk)processen opgesteld in het kader
van bluswatervoorzieningen en bereikbaarheid. Tussentijds worden knelpunten in kaart gebracht en
opgelost.
Hwwgwater
De verwachting is, dat er de komende jaren vaker hoogwater zal voorkomen. Dit heeft consequenties
voor de reeds aanwezige bedrijven en woningen alsmede voor de toekomstige woningbouw in het
buitendijks gebied. Bij verdere ontwikkeling zal rekening moeten worden gehouden met deze
vastgestelde hoogwaterregeling. De hoogwaterregeling zal in 2018 worden vastgesteld. Handhaving
van de hierin gestelde regels zal in 2018 een hoge prioriteit krijgen.
Crisiswrganisatie
De Vlaardingse crisisorganisatie is een organisatie naast de staande organisatie “gemeente
Vlaardingen”. Deze crisisorganisatie is in beginsel een lege organisatie. Op het moment dat hier rede
toe bestaat worden medewerkers uit de staande organisatie onttrokken om de crisisorganisatie te
bemensen. Vanaf dat moment worden zij direct vrijgesteld van de reguliere werkzaamheden en vallen
zij onder de organisatiestructuur van de crisisorganisatie. De crisisorganisatie kent een duidelijke
commandostructuur. Met het oog op deze commandostructuur worden diverse activiteiten binnen
deze crisisorganisatie ondergebracht. Te denken valt hierbij aan: de jaarwisseling, grotere
evenementen zoals Heaven Outdoor. Tevens heeft de OvD BZ (officier van dienst bevolkingszorg)
piket en is 24/7 bereikbaar voor de hulpdiensten.
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De crisisorganisatie van de gemeente Vlaardingen werkt conform het Regionaal Crisisplan in nauwe
samenwerking met de gemeenten Maassluis en Schiedam. Er is regelmatig overleg tussen de drie
gemeenten. Recent is de samenwerking besproken in het overleg met de drie gemeentesecretarissen.
In dit overleg zijn de volgende werkafspraken voor 2018 gemaakt:
-

Iedere gemeente draagt zorg voor een (basis) invulling van een eigen crisisorganisatie.
De officier van dienst bevolkingszorg, de kolom omgevingszorg en de kolom ondersteuning
blijven bij eigen gemeente, zodat lokale kennis gewaarborgd blijft.
De drie gemeenten hanteren dezelfde functiebenamingen en organogrammen.
De deelnemende gemeenten zorgen voor een gelijkwaardig budget voor opleiden, trainen en
oefenen en stellen een gezamenlijk trainingsprogramma op.
De gemeenten stellen een stappenplan vast op basis waarvan de samenwerking wordt
uitgevoerd.
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