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Geachte leden van de raad,
Hierbij bieden wij u aan het vastgestelde Jaarlijks Uitvoeringsplan 2019 van de gemeente Vlaardingen,
waarin ook de evaluatie 2018 in is meegenomen. Het Uitvoeringsplan 2019 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 2019 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
2018. 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 2019 voortzetten.
Zonder andere veiligheidsaspecten tekort te doen blijft er een toenemende zorg rond rad icaliserings
casuïstiek en ondermijning. Werken aan veiligheid is een integrale opgave, waarin meer en meer zorg en
veiligheid vervlochten raken. Dit Jaarlijks Uitvoeringsplan sluit aan bij de gebiedsprogramma’s waarin het
rndachtsgebieden een prominente plek inneemt.
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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarlijks uitvoeringsplan 2019 van de gemeente Vlaardingen. Tevens bevat dit
document de evaluatie van het jaarlijks uitvoeringsplan 2018 die op hoofdlijnen een terugblik biedt op
de activiteiten in 2018. De jaarlijkse uitvoeringsplannen vloeien voort uit de Kadernota Integraal
Veiligheidsplan 2016-2019 die de gemeenteraad in 2016 heeft vastgesteld. In deze Kadernota is de
visie op lokaal integraal veiligheidsbeleid vastgelegd en de strategie die de gemeente hanteert ter
bevordering van de sociale en fysieke veiligheid.
In 2019 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
uitvoeringsplan 2019 is op hoofdlijnen een voortzetting van de uitvoeringspraktijk in 2018. Daar waar
trends zich ontwikkelen worden er op specifieke onderdelen andere keuzes gemaakt. De vastgestelde
lokale prioriteiten blijven uiteraard de nodige aandacht krijgen.
In 2019 wordt verder invulling gegeven aan de Koersnotitie Toezicht en Handhaving (2016). Met name
de professionalisering en het wijkgericht werken krijgen meer vorm. Voor de professionalisering is een
nieuw opleidingsplan in werking getreden die voldoet aan de huidige eisen van de Buitengewoon
Opsporingsambtenaar binnen de afdeling Toezicht en Handhaving. Daarnaast wordt in 2019 het
begrip ”ogen en oren in de wijk” nader uitgewerkt met als uiteindelijk doel te komen tot vaste wijk
BOA’s.
Ook in 2019 blijft er een toenemende zorg rondom radicaliseringscasuïstiek en ondermijning. Werken
aan veiligheid is een integrale opgave, waarin zorg en veiligheid meer vervlochten raken. De aanpak
personen met verward gedrag, preventie van jeugdoverlast en tegengaan woonoverlast zijn in dat
verband nog steeds relevante onderwerpen in 2019.
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)
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.
Evaluatie 2018
In het verlengde van de doelstelling die voor 2018 al werd gesteld is de ambitie in 2019 het aantal
HIC-delicten verder af te laten nemen, in lijn met de streefcijfers die in het Integraal Veiligheidsplan
2016-2019 zijn neergelegd. Voor de High Impact Crimes zet de dalende trend zich voort waarbij
geweld enigszins achterblijft en een lichte stijging laat zien.

HIC- delicten

2016

2017

298
277
Woninginbraak
524
412
Geweld
28
37
Straatroof
15
9
Overval
Bron: Criminaliteitsbeeld Politie eenheid Rotterdam

2018

Ontwikkeling
2017-2018

222
430
26
8

-19%
+4%
-29%
-11%

Activiteiten 2019
Ook in 2019 wordt ingezet op het “donkere dagen offensief” waarbij in samenwerking met politie,
vrijwillige politie en toezicht en handhaving een verhoogde waakzaamheid is op die locaties waar op
basis van analyse de kans op HIC delicten het grootst is. Ook een uitbreiding van het zogenoemde
“SUS” team kan bijdragen aan het voorkomen van met name geweldsdelicten in het horeca
concentratiegebied. Preventie gaat ook uit naar kwetsbare groepen zoals jongeren en senioren,
waarbij door gerichte voorlichting de kans dat zij slachtoffer worden van een HIC delict kleiner wordt.

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 keten overstijgende aanpak
van complexe problematiek om ernstige overlast en criminaliteit te bestrijden. Vanaf april 2018 wordt
de Vlaardingse veiligheidscasuïstiek geclusterd besproken en is er aansluiting bij dit overleg vanuit
justitie, politie en reclassering. Door de fysieke aanwezigheid van de gemeente bij de diverse
overlegvormen kunnen meer adequaat en persoonsgerichter maatregelen worden getroffen in de
strafrechtketen en zorgtrajecten.
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2.2.1 Veelplegers
Veelplegers zijn personen die in hun leven tien keer strafrechtelijk zijn veroordeeld. Voor zowel een
volwassen als een jeugdige veelpleger geldt dat er sprake moet zijn van tenminste één veroordeling in
het geldende peiljaar. In het verlengde van 2018 blijft de doelstelling een blijvende inzet om het aantal
veelplegers tot onder 50 personen terug te dringen en gepaste nazorg te stimuleren.
Evaluatie 2018
Eind 2018 waren in Vlaardingen 19 personen die de HIT (High Impact Target) status hadden. Deze
personen hebben dus minimaal 1 veroordeling voor een High Impact delict. Tevens waren er in 2018
56 mensen die de status veelpleger hadden binnen de gemeente Vlaardingen. Hierbij moet worden
opgemerkt dat personen zowel de status veelpleger als ook de status HIT-er kunnen hebben.
Activiteiten 2019
In het verlengde van 2018 blijft de doelstelling een blijvende inzet om het aantal veelplegers tot onder
de 50 personen terug te dringen en gepaste nazorg te stimuleren. Daarnaast worden ook in 2019 met
betrekking tot de personen met de HIT status contactmoment gecreëerd met de wijkagent van de
politie. We gaan hierbij uit van minimaal 2 contactmomenten met de wijkagent per maand. In
aansluiting hierop worden de zogenaamde HIT-ers ook periodiek bezocht en gesproken vanuit de
gemeente, met een focus op zorg.

2.2.2. 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 onderneemt. Ook bij het besluit
om geen huisverbod op te leggen wordt Veilig Thuis in kennis gesteld. Daarnaast speelt het Openbaar
Ministerie een rol in het huiselijk geweld waarbij de Officier van Justitie bij een strafbaar feit over kan
gaan tot het opleggen van een gebiedsverbod en/of een contactverbod. Deze procedure kan naast de
procedure huisverbod plaatsvinden.
Evaluatie 2018
In 2018 zijn er 37 huisverboden opgelegd. Dit aantal wijkt niet in belangrijke mate af van het jaar 2017
toen er 40 huisverboden werden opgelegd.

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 overlast
gevende jongeren.
Evaluatie 2018
De lokale aanpak is in 2018 onder de loep genomen. De regiegroep Jeugdoverlast waarin de
gemeentelijke regie is belegd heeft zich in 2018 nadrukkelijker dan voorheen gericht op preventie van
jeugdoverlast. Het algemene beeld is dat door een aangescherpte samenwerking tussen politie,
jongerenwerk en toezicht en handhaving de overlast van jeugd meer beheersbaar is geworden. In
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2018 waren er ten opzichte van 2017 25% minder meldingen van jeugdoverlast en hangjongeren
waarbij er interventies zijn gepleegd door toezicht en handhaving.
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 jongere perspectief 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 het
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.
In 2018 waren er 56 casussen van jongeren onder 18 jaar actueel binnen het Veiligheidshuis. Deze
jongeren worden onder procesregie van het Veiligheidshuis periodiek besproken.
Activiteiten 2019
Ook in 2019 is vanuit de gemeente aansluiting binnen het Veiligheidshuis op dit onderwerp waarbij we
fysiek onderdeel uitmaken van het casusoverleg jeugd. Ook in 2019 wordt door toezicht en
handhaving gericht gesurveilleerd rondom de “hotspots” waar jongeren samenkomen. Hierin wordt
ook zeker de samenwerking met de plaatselijke politie gezocht.

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 het 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. Daarnaast kan er vanuit de
gemeente een last onder dwangsom worden opgelegd aan notoire drugsdealers.
Evaluatie 2018
In 2018 zijn er in totaal 19 hennepkwekerijen ontmanteld. In het kader van het aantreffen van drugs in
de woning zijn in 2018 vanuit de gemeente vier bestuurlijke waarschuwingen uitgegaan en zijn er in
totaal 21 panden gesloten. In vier gevallen is er in 2018 een last onder dwangsom opgelegd aan vier
drugsdealers. In 2018 is door diverse gerichte drugsacties van de politie meer zicht gekomen op de
handel in verdovende middelen, waarbij de informatie van burgers in veel gevallen van betekenis is
geweest. Gemeente, Openbaar Ministerie en politie hebben op basis van deze onderzoeken de
noodzaak onderschreven drugsproblematiek een prominente plek te geven in de aanpak van
criminaliteit.
Activiteiten 2019
Ook in 2019 wordt actief gecontroleerd op het aanwezig zijn van hennepkwekerijen. Zo worden er
tweewekelijk controles uitgevoerd middels een zogenaamde “henneptrein” Dit is een
samenwerkingsverband tussen de politie en de medewerkers van toezicht en handhaving. Ten
aanzien van de handel in verdovende middelen wordt het fenomeen drugshandel op meerdere
vlakken onderzocht. Daarbij gaat naast het opsporen van drugs gerelateerde zaken ook om het
versterken van de preventie van drugsgebruik.
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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 verkleint.
Evaluatie 2018
In februari 2018 is gestart met het toepassen van bestuurlijke maatregelen om te handhaaven op
bijplaatsingen van afval naast de daarvoor bestemde containers, conform het besluit van de
gemeenteraad. Omdat de APV nog niet was aangepast, zijn deze bestuurlijke boetes omgezet naar
waarschuwingen. In 2018 zijn 100 schriftelijke waarschuwingen aan de overtreders toegestuurd. Dit
heeft er toe geleid dat er in de loop van het jaar minder bijplaatsingen zijn geconstateerd.
Activiteiten 2019
Na een raadsbesluit over de aanpassing van de APV wordt overgegaan tot het uitreiken van een
bestuurlijke boete. Door de gerichte inzet van zogenaamde wijkboa’s van Toezicht en Handhaving
wordt ook aandacht besteed aan het beheersen en aanpakken van overlast en verloedering in 2019.

2.6 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 raad de burgemeester bij verordening de
bevoegdheid kan verlenen tot oplegging van een last onder bestuursdwang of een dwangsom aan
degene, die een woning - of een bij die woning behorend erf - gebruikt, indien door gedragingen in of
vanuit die woning of dat erf omwonenden ernstig worden gehinderd. 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 mag worden gemaakt van deze bevoegdheid als andere instrumenten,
(zoals waarschuwing, mediation of buurtbemiddeling) niet werken. De gemeente trekt hierin op met
partners zoals politie, OM, woningcorporaties, VVE’s, zorgverleners, wijkcoördinatoren en wijkteams.
Evaluatie 2018
Er is in 2018 een werkgroep geformeerd onder regie van de gemeente waarbij op strategisch en
uitvoerend niveau de woningbouwcorporaties en politie periodiek bij elkaar komen om signalen en
meldingen over woonoverlast aan te pakken. In 2018 is er op grond van de Wet aanpak woonoverlast
één gedragsaanwijzing door de burgemeester van Vlaardingen opgelegd. In de behandeling van
dergelijke casuïstiek is wel duidelijk geworden dat de aanpak tijdrovend en complex is en een stevig
beroep doet op de bestaande capaciteit.
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Activiteiten 2019
Op basis van een daartoe strekkend amendement vanuit de gemeenteraad wordt in 2019 toegewerkt
naar het verder positioneren van een regisseur woonoverlast en wordt mede daardoor de regie op het
dossier woonoverlast verder versterkt. Naast het aangaan van een solide samenwerking zullen ook
daar waar mogelijk adequater bestuursmaatregelen kunnen worden opgelegd door een verbeterde
dossieropbouw van de samenwerkende partners.

2.7 Ondermijning/mensenhandel
Onder ondermijning wordt georganiseerde misdaad verstaan, waaronder illegale prostitutie,
cybercrime, mensenhandel en financieel-economische criminaliteit (bijvoorbeeld witwassen, heling en
uitbuiting). Ondermijning moet worden aangepakt 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 (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) en
ondermijning onderzoekt verschillende signalen van ondermijning. Afhankelijk van de uitkomsten
worden acties 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.

Evaluatie 2018
In 2018 is prioriteit gegeven aan ondermijning in de horeca, illegale prostitutie en drugs en
hennepteelt. Er is hierbij ingezet op een integrale aanpak met verschillende partners zoals het RIEC,
de politie, de belastingdienst en de sociale recherche. De controles op illegale prostitutie zijn
geïntensiveerd. In september 2018 is de gemeente Vlaardingen samen met de gemeentes Schiedam
em Capelle aan den IJssel een samenwerking gestart met de Afdeling Vreemdelingenpolitie,
Identificatie en Mensenhandel (AVIM). De samenwerking bestond uit het opstarten van een pilot
“Regionaal Controleteam Mensenhandel”. De genoemde gemeentes voeren samen met de AVIM
controles op illegale prostitutie uit. In 2018 zijn er acht controles uitgevoerd in het kader van
mensenhandel. In drie gevallen heeft dit geleid tot het opleggen van een bestuurlijke maatregel.
Onder de noemer mensenhandel kan in zekere zin ook de inklimmersproblematiek worden geschaard
die zich in toenemende mate voordoet bij de terminal van DFDS. Als gemeente zijn wij gedurende het
jaar actief betrokken bij het multidisciplinaire overleg welke georganiseerd wordt vanuit de
Zeehavenpolitie en waaruit verschillende maatregelen in het tegengaan van deze problematiek zijn
ingezet.

Activiteiten 2019
Voor 2019 worden de bedrijvencontroles geïntensiveerd en per jaar worden twaalf controles
uitgevoerd. Het Bibob-beleid wordt uitgebreid en aangepast. In november 2018 is een enquête
verzonden naar een aantal afdelingen van de gemeente, het college en de gemeenteraad. Deze
enquête is bedoeld om inzicht te krijgen in eventuele intimidatie of bedreiging van medewerkers van
de gemeente Vlaardingen. Inmiddels zijn de impulsgelden voor het weerbaar maken van de ambtelijke
organisatie en het bestuur van de gemeente Vlaardingen door het Ministerie van Binnenlandse zaken
toegekend. Met deze gelden wordt een programma opgesteld waarbij college, gemeenteraad en
ambtenaren zich meer bewust worden van het fenomeen “ondermijning” en in het herkennen hiervan.
In 2019 wordt ook een start gemaakt met de controles “arbeidsuitbuiting” Deze controles vinden
tweewekelijk plaats als aanvulling op de controle mensenhandel. De aandacht voor en aanpak van de
inklimmersproblematiek wordt in 2019 voortgezet.
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2.8 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 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 in nauw contact te blijven met dit netwerk staan daarin centraal.
Evaluatie 2018
In 2018 is er door het netwerk van sleutelfiguren werk gemaakt van het concretiseren van activiteiten
die met name gericht zijn op het tegengaan van polarisatie. In 2018 zijn er in ‘MVS’ verband 26 RORtrainingen (Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering) gegeven waarbij de Vlaardingse
professional is getraind in het herkennen van signalen rondom radicalisering. Tevens is er in 2018
ingezet op een persoonsgerichte aanpak van personen binnen de doelgroep.
Activiteiten 2019
In 2019 wordt geïnvesteerd in trainingen en verdiepingssessies voor zowel het netwerk van
sleutelfiguren als de ketenpartners binnen de gemeente Vlaardingen. Doel hiervan is verdere
verdieping en ontwikkeling op het gebied van het tegengaan van polarisatie. Voor de ketenpartners
moet men denken aan het op een adequate manier trainen om bewustwording rondom het signaleren
van het onderwerp radicalisering te bevorderen.
In 2019 worden in het kader van polarisatie/radicalisering trainingen gegeven aan diverse cultureel
en/of etnisch samengestelde groepen (ouders) in relatie tot kennis van radicalisering en polarisatie en
bewustwording van eigen mogelijkheden en kracht om hierin binnen het gezin mee om te kunnen
gaan.
Ook in 2019 wordt de casusregie op dit onderwerp en het adequaat behandelen van deze casussen
binnen het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond voortgezet. Tevens wordt de persoonsgerichte
aanpak in 2019 gecontinueerd.
Het netwerk aan sleutelfiguren heeft als ambitie om in 2019 door middel van kleinschalige activiteiten
en ontmoetingen een bijdrage te leveren aan het tegengaan van polarisatie.
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3. Lokale veiligheidsprioriteiten
3.1 Diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen
De diefstal van fietsen, brom- en snorfietsen blijft een serieus probleem. Eigenaren zijn in de eerste
plaats zelf verantwoordelijk voor het goed op slot zetten en vastzetten van fietsen, brom- en
snorfietsen. De rol van de gemeente omvat het in samenwerking met de politie plegen van extra inzet
op zogenoemde hotspots.

Evaluatie 2018
In 2018 bedroeg het aantal gestolen fietsen, brom- en snorfietsen 440. Dit is een afname van 14% ten
opzichte van 2017. In het afgelopen jaar is ook weer gebruik gemaakt van de zogenoemde “lokfiets”
Daarnaast heeft er in het najaar van 2018, in samenwerking met de politie, toezicht en handhaving en
een lokale fietsenmaker een preventieve actie plaatsgevonden op het Liesveld. Deze actie bestond uit
bewustwording met betrekking tot de diefstal van de fiets, het voorzien van adviezen om diefstal te
voorkomen en het laten graveren van de fiets.
Activiteiten 2019
Ook in 2019 wordt gebruik gemaakt van de lokfiets. Tevens staan de zogenaamde projecturen
cameratoezicht ten dienste van deze vorm van surveillance op het fenomeen fietsendiefstal (in het
centrumgebied).

3.2 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 tot aan het
nieuwe Van Hogendorpkwartier in Ambacht-Babberspolder.
In het kader van toezicht zijn medewerkers van Toezicht en Handhaving dagelijks en op
onregelmatige tijden actief in Vlaardingen. Dit levert zeker een structurele bijdrage aan de veiligheid.
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 Bibob-beleid nader omschreven onroerend goed transacties.
Evaluatie 2018
De toezichthouders hebben binnen hun meer gebiedsgerichte inzet een nauwere samenwerking met
ondernemers ingezet en pakken tegelijkertijd signalen op die zij of andere veiligheidspartners van
dienst (kunnen) zijn (oor- en oogfunctie).
Activiteiten 2019
In 2019 worden activiteiten georganiseerd die de awareness over cybercrime binnen het MKB centraal
stellen.
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3.3 Veilig uitgaan
Een relevante component 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 wordt er ieder weekend een SUS-teams ingezet. Het SUS-team werkt in het horecagebied
nauw samen met de politie en heeft gedurende de avond/nacht regelmatig contact met de diverse
horecaexploitanten. De inzet van het SUS-team is er op gericht om daar waar mogelijk opstootjes en
vechtpartijen in de kiem te smoren en door hun aanwezigheid in preventief opzicht mede te zorgen
voor een prettig en veilig uitgaansklimaat. Daarnaast worden bij de uitvoering van het gemeentelijk
horecabeleid indien noodzakelijk bestuurlijke maatregelen toegepast.
Evaluatie 2018
In 2018 is er ieder weekend inzet geweest van het zogenoemde SUS-team binnen het
uitgaansgebied. De gemeente krijgt wekelijks een verslag van de inzet van dit SUS-team.
Activiteiten 2019
In 2019 is er in de weekenden wederom inzet van het SUS-team binnen het uitgaansgebied. Tevens
wordt in 2019 onderzocht of de inzet van het SUS-team uitgebreid kan worden.

3.4 De 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 Broekpolder staat onder toezicht van Staatsbosbeheer.
Evaluatie 2018
In 2018 zijn door de medewerkers van toezicht en handhaving in samenwerking met Staatsbosbeheer
en de politie een vijftal controles uitgevoerd op het gebied van milieu, illegaal kamperen, nachtvissen
en het dumpen van afval. Daarnaast draait een medewerker van toezicht en handhaving periodiek
een dienst mee met de betrokkenen toezichthouder van Staatsbosbeheer. Ook krijgt De Broekpolder
dagelijks aandacht tijdens de surveillance van toezicht en handhaving.
Activiteiten 2019
In 2019 wordt wederom ingezet op integrale controles binnen dit gebied in samenwerking met de
partners. Het streven is om te komen tot minimaal 6 controles. Daarnaast krijgt De Broekpolder
dagelijks aandacht vanuit de reguliere surveillance van toezicht en handhaving. Ook het periodiek op
surveillance gaan met Staatsbosbeheer door een medewerker van toezicht en handhaving wordt
gecontinueerd.
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4. 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.

4.1 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
worden besloten om extra maatregelen te treffen. Dat kan inhouden dat er meer verstrekkend fysieke
maatregelen in de winkel zelf worden genomen om winkeldiefstal op die wjze tegen te gaan op advies
van bijvoorbeeld een instantie als het CCV: het opleggen van een winkelverbod of waar mogelijk een
wijkverbod meer stringent wordt toegepast en dat er een verhoogde aandacht is voor notoire
winkeldieven door verscherpt toezicht en het benutten van de zogenaamde projecturen
cameratoezicht, voor zover het gaat om het bewakingsgebied in het stadshart.
Evaluatie 2018
2018 laat een daling zien van 31% van het aantal winkeldiefstallen. In het kader van het toezicht zijn
dagelijks en op onregelmatige tijden de medewerkers van Toezicht en Handhaving op de diverse
winkelcentra aanwezig geweest waarmee een structurele bijdrage is geleverd aan de zichtbaarheid op
straat die in de regel een bijdrage levert aan het voorkomen van deze vorm van winkelcriminaliteit.
Activiteiten 2019
Het is de ambitie om de daling van het aantal winkeldiefstallen in 2019 voort te zetten, waarbij de
elders genoemde bijeenkomst omtrent awareness cybercrime kan worden gecombineerd met een
passend aanbod gericht op het voorkomen en/of herkennen va winkeldiefstal.

4.2 Buurtpreventie
In 2013 is door een burgerinitiatief gestart met de buurt WhatsApp. Een Whatsapp groep per wijk in
Vlaardingen om elkaar op de hoogte te houden bij zaken die zich voordoen in het kader van openbare
orde en veiligheid.
Evaluatie 2018
Anno 2018 zijn er in Vlaardingen 7000 mensen lid van ongeveer 60 WhatsApp groepen in Vlaardingen
die als ogen en oren functioneren op het gebied van veiligheid binnen de wijk. In nagenoeg elke
Whatsapp groep kijkt de politie en meerdere medewerkers van Toezicht en Handhaving mee. Bij het
basisteam van de politie in Vlaardingen kunnen ze via de meldingen binnen deze WhatApp groepen
volgen. Dit vervangt echter niet de 112 meldingen waarbij grote spoed is vereist.
Activiteiten 2019
De doelstelling voor 2019 is om buurtpreventie “om te buigen” naar een nieuwe manier van werken.
Het “lopen” door de wijk alleen is niet alleen de basis voor het uitoefenen van een effectieve
buurtpreventie. Voor 2019 willen we op een meer vooruitstrevende manier om gaan met de
(technische) mogelijkheden anno nu. Het streven is om gemeentelijk minder sturing te geven aan de
buurtpreventie en meer uit te gaan van burgerparticipatie waarbij de burger centraal staat. In 2019
wordt onderzocht hoe buurtpreventie en buurt WhatsApp zo optimaal mogelijk kunnen gaan
samenwerken.
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4.3 Burgernet
In 2011 is gestart met Burgernet. Dit is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeenten en de
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. De meldingen en berichten
worden verstuurd naar de mobiele telefoon van de personen die zich voor Burgernet hebben
aangemeld.

Evaluatie 2018
In Vlaardingen zijn op dit moment 4243 personen aangemeld bij de politie als deelnemer van
Burgernet. Dit komt neer op 5,9% van de Vlaardingse bevolking. Sinds 2016 zitten we als gemeente
Vlaardingen boven de minimale dekkingsgrens van 5%.
Activiteiten 2019
Doelstelling voor 2019 blijft om de deelname aan Burgernet te vergroten door middel van sociale
media en advertenties in lokale media.

4.4 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.
Evaluatie 2018
In 2018 zijn er in het kader van de Bibob twee trainingen gegeven voor de ambtenaren van de
gemeente Vlaardingen.
Activiteiten 2019
In 2019 wordt het Bibob-beleid uitgebreid en aangepast waarbij gekeken wordt op welke aanvullende
bedrijfstakken de wet Bibob ook van toepassing zou kunnen zijn.

5. Fysieke veiligheid
Onder fysieke veiligheid wordt verstaan: het beleid met betrekking tot crisisbeheersing inclusief de
afwikkeling daarvan. Dit beleid is gericht op de bevolkingszorg waarbij de Vlaardingse burger centraal
staat. Op elk gebied van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg)
moet actief werk worden geleverd om fysieke veiligheid te bewerkstelligen.

5.1 Bluswatervoorzieningen
De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) komt begin 2019 met nieuw beleid over een adequate
bluswatervoorziening op basis van de Wet Veiligheidsregio’s (Wvr). De gemeente is verantwoordelijk
voor een adequate bluswatervoorziening. 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.
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5.2 Crisisorganisatie
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 en grote
evenementen in de stad. Tevens heeft de OvD BZ (officier van dienst bevolkingszorg) piket en is 24/7
bereikbaar voor de hulpdiensten.
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.
De eerder gemaakt afspraken zoals hieronder genoemd worden ook in 2019 gecontinueerd.
-

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.

Evaluatie 2018
2018 was voor de gemeente Vlaardingen een “GRIP”-loos jaar waarbij er zich geen ernstige
incidenten hebben voorgedaan.
In 2018 zijn de volgende trainingen gegeven in het kader van de crisisorganisatie:
- Basisopleiding crisisbeheersing alle leden crisisorganisatie
- Oefening Gemeentelijk Beleids Team (GBT)
- Training verdieping nazorg
- Training web redactie
- Training informatiemanagers
- Training HTO (hoofd taakorganisatie) en teamleider communicatie
- Dilemmasessie crisiscommunicatie
- Training Analyse en Advies voor de afdeling communicatie
- Training Pers en Publiek voor de afdeling communicatie
- Training COPI Officier van Dienst Bevolkingszorg
- Training communicatieadviseur bestuursondersteuning
- Training TO bestuursondersteuning.
- Opleiding teamleiders
- Opleiding HTO (hoofd taakorganisatie)
- Training voorzitter team bevolkingszorg
- Training voorzitter team bevolkingszorg /verslaglegger /informatiemanagers
- Online oefeningen LCMS voor informatiemanagers
Activiteiten 2019
2019 staat voor wat betreft de crisisorganisatie in het teken van het op sterkte brengen en houden van
de crisisorganisatie waarbij er binnen de gemeentelijk organisatie een wervingsactie wordt gestart.
Tevens wordt in 2019 toegewerkt naar een crisisorganisatie met enkel gediplomeerde medewerkers.
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