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INLEIDING 
 

In het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2014-2015 gemeente Hardinxveld-Giessendam 

(hierna: het uitvoeringsplan) dat voorligt worden de acties en maatregelen voor de wijze waarop wordt 

omgegaan met de veiligheid binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam in de periode 2014-2015 

beschreven. Er wordt ingegaan op de veiligheidsitems die in 2014 en 2015 centraal staan, de aanpak 

van de items, de daarbij betrokken partijen en de doelen die gemeente en partners zich hebben 

gesteld. In dit plan is aansluiting gezocht bij het Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de politie 

eenheid Rotterdam. 

 

Daarnaast wordt ingegaan op de organisatorische borging van de aanpak. De gemeente Hardinxveld-

Giessendam heeft met de Integraal Lokaal Veiligheidsplan 2014-2017 (hierna: het ILVP 2014-2017) 

de basis gelegd voor een integrale aanpak van de veiligheid over de periode van 2014-2017. 

 

Voorliggend uitvoeringsplan is een uitwerking van het ILVP 2014-2017. Bij het opstellen van dit 

uitvoeringsplan hebben de interne en externe veiligheidspartners concrete afspraken gemaakt over 

activiteiten die gaan plaatsvinden in het kader van veiligheid. Door dit plan met alle partners op te 

stellen en vast te stellen, leggen we vast dat we hier integraal uitvoering aan gaan geven. Hierdoor 

kunnen we elkaar aanspreken op activiteiten die al dan niet gebeuren.  

 

Tot slot is gekozen om het eerste uitvoeringsplan voor de jaren 2014 en 2015 op te stellen. Dit 

vanwege het feit dat de functie Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid per 1 augustus 2014 

is ingevuld. 
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1. ALGEMEEN 

 

1.1 Totstandkoming uitvoeringsplan 

Op 30 januari 2014 is het ILVP 2014-2017 vastgesteld door de gemeenteraad. In dit plan is 

afgesproken dat jaarlijks een uitvoeringsplan door het college wordt opgesteld. Aan de hand van de 

thema’s, prioriteiten en de doelstellingen zijn met de verschillende partners, waaronder de politie en 

het Openbaar Ministerie, concrete afspraken gemaakt over welke acties en maatregelen in 2014 en 

2015 worden uitgevoerd. De prioriteiten en doelstellingen zijn met de portefeuillehouders en 

wijkteamchef van de politie besproken. De uren zijn afgestemd met de afdelingen in de 

afdelingsplannen. Voor nieuwe projecten gedurende het jaar worden nieuwe afspraken gemaakt. 
 
1.2 Veiligheidsanalyse 
 
Veiligheidsproblematiek 
Kernindicatoren op dit veld zijn ‘sociale kwaliteit’, ‘fysieke kwaliteit’, ‘objectieve veiligheid’ en 
‘subjectieve veiligheid’. Deze tabel bevat cijfermatige gegevens over deze indicatoren. 
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Belangrijke kenmerken van de veiligheidssituatie op dit veiligheidsveld zijn de volgende: 
 
- ‘Sociale kwaliteit’: Het totaal van de overlastmeldingen en -ervaringen is redelijk stabiel in de  

periode 2010 t/m 2012. De overlast van omwonenden daarentegen is wat afgenomen. Overlast 
door geluid ed. is zorgelijk te noemen. 
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- ‘Fysieke kwaliteit’: Het aantal vernielingen neemt toe. 
 
- ‘Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit’: Het aantal aangiften stijgt in de periode 2010 

t/m 2013. Het aantal geweldsincidenten neemt na een daling in 2011 toe. Het aantal 
woninginbraken neemt fors toe. 

 
- ‘Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel’: het veiligheidsgevoel is te verbeteren door 

burgerparticipatie per wijk te bevorderen. De gebiedsscan en het instrument  Buurt Bestuurt 
kunnen daarbij voor de planvorming 2014-2017 als onderbouwing dienen om over een 
langere periode een verbetering van de veiligheid en leefbaarheid te realiseren.  

 

1.3 Prioriteiten 

De gemeenteraad heeft in het door hem op 30 januari 2014 vastgestelde ILVP 2014-2017 vier 

prioriteiten benoemd. Dit gebeurde op basis van de bovenstaande veiligheidsanalyse en de input 

tijdens de (raads)informatiebijeenkomsten.  

 

De prioriteiten zijn: 

1) Prioriteit A: Woninginbraken 

2) Prioriteit B: Veiligheid en leefbare wijken / Ontwikkelen Pilots Buurt Bestuurt en Buurttoezicht 

3) Prioriteit C: Veilig opgroeien 

4) Prioriteit D: Veiligheid in verblijfsgebieden 

 

In dit uitvoeringsplan worden deze prioriteiten uitgewerkt. Aangegeven wordt wat de acties en 

maatregelen in de aanpak zullen zijn, wie de belangrijkste partners zijn, in welke programma’s van de 

begroting de aanpak geborgd wordt en welke doelen gemeente en partners zich stellen. 

 

Op deze vier prioriteiten zal de nadruk gelegd worden binnen dit uitvoeringsplan. Wanneer er keuzes 

moeten worden gemaakt in capaciteit of financiële zin, zullen deze prioriteiten voorrang krijgen. De 

“overige aandachtspunten” worden nadrukkelijk niet vergeten. 

 

1.4 Overige aandachtspunten 

Naast de bovengenoemde prioriteiten heeft de gemeenteraad een achttal “overige” veiligheidsthema’s 

bepaald. Ook op deze onderwerpen zal ingezet worden, alleen zullen de prioriteiten altijd voorrang 

krijgen. Het gaat om de volgende onderwerpen: 

1) Veilig uitgaan en evenementen. 

2) Veilige thuissituatie; aanpak huiselijk geweld. 

3) Handhaving APV en  Bijzondere wetten. 

4) Brandweerzorg. 

5) Externe veiligheid. 

6) Voorbereiding op rampenbestrijding. 

7) Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit. 

8) Verkeersveiligheid.  

 

1.5 Organisatorische borging van beleid en aanpak 

Iedere afdeling heeft wel bepaalde raakvlakken met veiligheid. De centrale coördinatie en de 

ambtelijke verantwoordelijkheid daarvoor is verankerd bij de afdeling Beleid Ontwikkeling en 

Ondersteuning (BOO), specifiek bij de Beleidsmedewerkers Openbare Orde en Veiligheid. De 

ambtelijke coördinatie van de aanpak van specifieke items ligt soms bij de Beleidsmedewerker 

Openbare Orde en Veiligheid, maar vaker op andere plekken in de organisatie. In dit uitvoeringsplan 

zal per veiligheidsitem (zowel de prioriteiten als de overige onderwerpen) gespecificeerd worden 

welke medewerker trekker is. De medewerkers leggen uiteindelijk verantwoording af aan het eigen 

afdelingshoofd en die weer via de gemeentesecretaris aan het college. 

 



 - 6 - 

Onderdeel van de coördinatie is periodiek overleg met de Werkgroep Integrale Veiligheid. Dit overleg 

vindt één maal per halfjaar plaats. Hieraan nemen de betrokken gemeentelijke afdelingen alsmede de 

politie, brandweer en andere externe partners deel. De deelnemende partijen zijn dezelfde partijen die 

betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van het ILVP 2014-2017. 

 

1.6 Capaciteit 

Op iedere actiekaart is aangegeven welke functionarissen betrokken zijn bij de actie en hoeveel 

capaciteit dit kost. De uren zijn vaak al begroot. De uren die niet begroot zijn, zullen voor 2015 in de 

capaciteitsplanning worden opgenomen. 

 

1.7 Bestuurlijke drukte 

Iedere actiekaart heeft een ambtelijk actiehouder en een bestuurlijk verantwoordelijke. De bestuurlijk 

verantwoordelijke is degene waarvan het onderwerp in de portefeuille is ondergebracht. Het voorstel 

is om op iedere portefeuillehouderagenda het onderwerp “integraal veiligheidsbeleid” op te nemen, 

zodat de medewerkers op een vast moment de terugkoppeling aan portefeuillehouder kunnen 

verzorgen. Dit staat los van de jaarlijkse evaluatie van het gehele uitvoeringsplan. 

 

1.8 Financiën 

Voor het uitvoeringsplan is per jaar een bedrag van circa € 105.000,00 begroot. Sommige acties 

kunnen worden uitgevoerd zonder financiële consequenties. Sommige acties kunnen worden betaald 

vanuit posten die reeds zijn geraamd, zoals zijn terug te vinden in de verschillende  producten bij de 

begrotingen 2014-2015. Al dan niet in een mix van ramingen bij de onderscheiden producten 

(Gezondheidszorg in relatie tot Verzuip jij je Toekomst?!). Voor andere acties zijn geen middelen 

beschikbaar. Hierbij kan gedacht worden aan Buurt Bestuurt. Wanneer dit het geval is, kan deze actie 

worden gefinancierd met middelen die voor het uitvoeringsplan beschikbaar zijn gesteld.  

 

1.9 Leeswijzer 

Dit uitvoeringsplan biedt een overzicht van prioriteiten en overige aandachtspunten die spelen op het 

gebied van integrale veiligheid. Voor ieder onderwerp is onderstaand kader vormgegeven. De 

actiehouder wordt “eigenaar” van de actiekaart en zorgt voor terugkoppeling over de voortgang van de 

actie richting de ambtenaar openbare orde en veiligheid en de betrokken portefeuillehouder.  
 
Voorbeeldschema activiteit  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester en / of portefeuillehouder 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

Ambtenaar of externe (veiligheid)partner 

Toelichting  Korte uitleg over het onderwerp. 

Doel  Doel van de activiteit (zo SMART mogelijk!) 

Nota’s en besluitvorming  Relevante nota’s over het project 

Betrokken partijen  Interne en externe partners 

Output indicatoren / acties Een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de afspraken die zijn gemaakt over dit 

onderwerp 

Voortgangsbewaking  
Relatie met andere veiligheidsthema’s (prioriteiten en overige 

aandachtspunten) 

Samenhangende thema’s  
De doorlooptijd van de activiteit 

Samenhangende projecten  
Relatie met andere gemeentelijke (veiligheid)projecten 

Evaluatie  
Door wie wordt er (wanneer) geëvalueerd 

Financiën gemeente  Gemeentelijke bijdrage in geld aan de activiteit en vanuit welk budget 

Personele inzet gemeente  Inzet gemeentelijk personeel. 

Veiligheidsveld: De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert  
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2. AANPAK PRIORITEITEN 2014-2015 
 
2.1 Prioriteit A: Woninginbraak 
 
Maatregelen / Acties 
1. Woninginbrakenoffensief als onderdeel van het regionaal Hick (High Incident 
Crimedelicten) 

 

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal en W.F.N. Bronkhorst. 

Toelichting  Inbraken zijn een inbreuk op de privacy van de burgers en dit verlaagt het 

veiligheidsgevoel. Met name tijdens de ‘Donkere Dagen’ is er een piek in het aantal 

woninginbraken te zien. Daarom is dit een belangrijk thema in het integraal 

veiligheidsbeleid. Inbraken is één van de prioriteiten van de politie. Door middel van 

een plan wordt hier ook monodisciplinair (politie) en in samenwerking met de gemeente 

op ingezet, zowel preventief als repressief. 

Doel  Het aangiftecijfer blijft stabiel ten opzichte van 2013. Gericht en direct inspelen op 

trends wanneer een stijgende lijn in cijfers zichtbaar is en bewustwording en het 

veiligheidsgevoel bij bewoners verhogen.  

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Inwoners, Omnivera, politie eenheid Rotterdam, Buurttoezicht en gemeente. 

Output indicatoren / acties 1) Preventief de burgers en ondernemers informeren over de donkere dagen en 

inbraken, ook via social media. 

2) Thema-avonden Boef in de Wijk en gerichte actiedagen in het kader van de 

donkere dagen in het najaar van 2014 en het voor- en najaar van 2015 

organiseren. 

3) De politie inventariseert alle hotspots in de gemeenten en daar wordt een 

dadergerichte aanpak op ingezet. 

4) Als gemeente proactief, preventief en repressief omgaan met inbraken (cijfers). 

5) Samen met de politie en Buurttoezicht preventieve acties organiseren in 2014 en 

2015. 

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal en W.F.N. Bronkhorst. 

Samenhangende thema’s  Veiligheid en leefbare wijken / Ontwikkelen Pilots Buurt Bestuurt en Buurttoezicht. 

Samenhangende projecten  Buurttoezicht. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaren OOV pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving  
de activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 
 
 
2.2 Prioriteit B: Veiligheid en leefbare wijken / ontwikkelen Pilot Buurt Bestuurt en 
Buurttoezicht 
 
Maatregelen / Acties 
2.  Pilot Buurt Bestuurt  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal. 

Toelichting  Buurt Bestuurt is een nieuwe manier van het betrekken van burgers bij hun wijken. In 

dit proces worden bewoners actief betrokken bij het verbeteren van de (veilige)  woon- 

en leefsituatie in hun wijk. Buurt Bestuurt organisaties, bestaande uit bewoners die 

samen met de politie en gemeente bepalen welke problemen en uitdagingen in hun 

buurt als eerste moeten worden aangepakt. Buurt Bestuurt levert een bijdrage aan de 

wensen van bewoners om hun buurt veiliger en leefbaarder te maken. 
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Doel  Het implementeren van drie tot vier wijk georiënteerde Buurt Bestuurt organisaties. 

Nota’s en besluitvorming  Collegevoorstel. 

Betrokken partijen  Inwoners, politie eenheid Rotterdam en gemeente. 

Output indicatoren / acties 1) Plan van aanpak en projectplan in 2015 opstellen. 

2) Informatiebijeenkomsten over Buurt Bestuurt in 2015 organiseren. 

Voortgangsbewaking  
J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  
Jeugd en Veiligheid en woninginbraak. 

Samenhangende projecten  
Decentralisaties en Buurttoezicht. 

Evaluatie  
In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd.  

Financiën gemeente  
Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  
De beleidsambtenaar OOV pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 
 
3. Buurtoezicht  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

W.F.N. Bronkhorst. 

Toelichting  Buurttoezicht is een middel dat op initiatief van de gemeente en onder regie van de 

politie wordt ingezet bij (mogelijke) criminele activiteiten in de buurt en bestaat uit het 

informeren van bewoners en het uitkijken naar verdachte situaties. Aanleiding voor 

Buurttoezicht is dat vanuit de gemeente / politie en / of bewoners de behoefte bestaat 

of ontstaat om iets te doen aan een bestaande (onveilige) situatie. Als mogelijk, wordt 

ingesprongen op een actuele verandering van de veiligheidsbeleving bij inwoners. Dit 

hoeft geen grote verandering te zijn. Het gaat om een gevoel van urgentie op basis 

waarvan de discussie op tafel komt. Buurttoezicht richt zich op criminaliteit zoals 

bijvoorbeeld vandalisme, auto-inbraak en woninginbraak. 

Doel  Het verminderen van criminele activiteiten in de buurt met behulp van bewoners (in 

vergelijking met 2013). 

Nota’s en besluitvorming  Handelingsprotocol Burgemeester. 

Betrokken partijen  Inwoners, politie eenheid Rotterdam, Buurttoezicht en gemeente,. 

Output indicatoren / acties 1) De politie signaleert bepaalde trends (bijv. een golf van auto-inbraken / 

vernielingen). 

2) De politie stelt (coördinator) Buurttoezicht in kennis.  

3) Buurttoezicht is actief in de wijk (uitgangspunt: maximaal 2 maal per week 

inzet). 

4) De politie reageert alert op meldingen. 

5) Samen met de politie preventieve acties organiseren in 2014 en 2015. 

Voortgangsbewaking  
W.F.N. Bronkhorst. 

Samenhangende thema’s  
Jeugd en Veiligheid en woninginbraak. 

Samenhangende projecten  
Buurt Bestuurt. 

Evaluatie  
In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd.  

Financiën gemeente  
Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaar OOV pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 
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2.3 Prioriteit C: Veilig opgroeien 
 
Maatregelen / Acties 
4. Driemensschap  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Wethouder G.K.C. Baggerman. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

L. de Vroed en W.F.N Bronkhorst. 

Toelichting  Het Driemensschap in Hardinxveld-Giessendam is een samenwerkingsverband op 

uitvoerend niveau. Dit samenwerkingsverband wordt opgepakt indien zich een situatie 

voordoet, die voor het Driemensschap relevant is. In dit samenwerkingsverband 

kunnen gemeente, politie en jongerenwerk ontmoetingsplekken, overlastgebieden en 

(potentieel)overlastgevende groepen in beeld brengen en gezamenlijk een aanpak 

afstemmen. Inzet van het toekomstig sociaal team wordt gezien als een  middel om  

een bijdrage te leveren.  

Doel  Een ondersteunende / faciliterende rol vervullen ten aanzien van de politie, sociaal 

team en de jongerenwerkers.  

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Politie eenheid Rotterdam, jongerenwerkers (welzijnswerk Servanda), gemeente, regio-

gemeenten, sociaal team, Veiligheidshuis en Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (AMHK). 

Output indicatoren / acties 1) Periodiek overleg voeren met politie, sociaal team en jongerenwerkers. 

2) Inventarisatie ontmoetingsplekken, overlastgebieden en (potentieel) 

overlastgevende groepen door politie en jongerenwerkers. 

3) In 2015 beoordelen en vaststellen welke rol het sociaal team ten aanzien van 

het Driemenschap kan vervullen. 

4) Afstemming gezamenlijke aanpak politie, gemeente, en jongerenwerkers en 

sociaal team. 

5) Monitoren en eventueel sturend optreden ten aanzien van  overlastgevende 

jongeren.  

Voortgangsbewaking  L. de Vroed. 

Samenhangende thema’s  Veiligheid en leefbare wijken / Ontwikkelen Pilot Buurt Bestuurt en Buurttoezicht. 

Samenhangende projecten  Buurtoezicht, sociaal team, V.j.j.T?! en het Veiligheidshuis. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaren Jeugd en OOV pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 

 
5. Verzuip jij je Toekomst?! (V.j.j.T.?!)  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Wethouder G.K.C. Baggerman. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

R. den Ottelander en W.F.N. Bronkhorst. 

Toelichting  Met het regionale alcoholpreventieprogramma Verzuip jij je toekomst?! (V.j.j.T.?!) wordt 

intensief ingezet op het terugdringen van alcoholgebruik door jongeren in Zuid-Holland 

Zuid. Dit wordt onder andere gedaan door het terugdringen van de beschikbaarheid 

van alcohol via de omgevingsbenadering en voorlichtingscampagnes gericht op de 

jeugdigen, maar ook op de ouders. V.j.j.T.?! vervult ook een adviserende rol ten 

aanzien van het opstellen van alcohol-gerelateerde beleidsstukken. 

Doel  Het verder terugdringen van alcoholgebruik door jongeren en hiermee samenhangend 

het voorkomen van een verstoring van de openbare orde.  

Nota’s en besluitvorming  Strategie Verzuip jij je Toekomst?! 2013-2015 en het Preventie- en Handhavingsplan 

Alcohol gemeente Hardinxveld-Giessendam. 

Betrokken partijen  V.j.j.T.?! (Dienst Gezondheid en Jeugd), politie eenheid Rotterdam, jongerenwerkers 

(welzijnswerk Servanda), ouders, onderwijs / scholen , horeca, Halt, Stichting Voorkom, 
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Servanda en gemeente. 

Output indicatoren / acties 1) Vasthouden aan de integrale aanpak van beleid, handhaving en voorlichting 

door inzet van de beleidsterreinen Volksgezondheid, Jeugd, Onderwijs en 

Openbare Orde &Veiligheid. 

2) Terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol via de 

omgevingsbenadering, waarbij geen evenementenontheffingen
1
 voor alcohol 

t.b.v. feesten gericht op 18-minners worden verleend en extra 

leeftijdscontroles bij grote evenementen uitgevoerd worden. 

3) Focus op ouders en andere verstrekkers van alcohol, maar jongeren zelf niet 

vergeten. 

4) Uitvoeren mysteryshoppingsonderzoeken Drank- en Horecawet
2
  in 2014 (zie 

ook handhaving APV en bijzondere wetten). 

5) Uitvoeren jaarlijkse preventieacties Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 

gemeente Hardinxveld-Giessendam, in 2014 en 2015. 

6) Op voorlichtingsvlak ook aandacht besteden aan ander middelengebruik en 

combinatiegebruik, waarbij alcohol altijd één van de onderwerpen is en 

alleen als het gaat om voorlichtingsactiviteiten. 

7) Uitvoeren voorlichtingsactiviteiten door Halt, Stichting Voorkom en Servanda, 

in 2014 en 2015 en afstemming met V.j.j.T.?! realiseren. 

Voortgangsbewaking  R. den Ottenlander. 

Samenhangende thema’s  Jeugd en veiligheid en Veilige woon- en leefomgeving. 

Samenhangende projecten  Driemensschap, Buurttoezicht en Buurt Bestuurt. 

Evaluatie  
In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  
Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  
De beleidsambtenaren Gezondheid en Vergunningen en Handhaving pakken dit op 

binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Jeugd en veiligheid  
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 

 

2.4 Prioriteit D: Veiligheid in verblijfsgebieden 
 
Maatregelen / Acties 
6. Pilot Keurmerk Veilig ondernemen voor het winkelgebied in het centrum Neder-
Hardinxveld 

 

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal. 

Toelichting  Voor het winkelend publiek is het zaak dat het winkelen kan plaatsvinden in een veilige 

omgeving. Ondernemers, hun verenigingen, politie en gemeenten kunnen gezamenlijk 

met het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid aan een oplossing werken. Het 

Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden (KVO-W) is daarvoor een goed 

instrument. 

Doel  Verdere borging en waar nodig verbetering van de sociale en fysieke veiligheid in 

winkelgebied, stationsomgevingen en op bedrijventerreinen in Hardinxveld-

Giessendam en mogelijke implementatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 

winkelgebieden  (KVO-W), zodat de aanpak van veiligheid in het winkelgebied wordt 

verstrekt. 

Nota’s en besluitvorming  Collegevoorstel. 

Betrokken partijen  Ondernemers, ondernemingsvereniging, politie eenheid Rotterdam, Buurttoezicht, 

                                                      
1
 Zie artikel 35 van de Drank- en Horecawet. 

2
 Onderzoeken om te kijken hoe het met de naleving van de Drank- en Horecawet is gesteld. 
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gemeente, gemeenten in de regio en  Openbaar Ministerie. 

Output indicatoren / acties 1) Plan van aanpak en projectplan opstellen. 

2) Besluitvorming. 

3) Informatiebijeenkomst(en) in 2015 organiseren. 

4) Implementatie en uitrol toolkit Keurmerk Veilig ondernemen in 2015. 

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  Fysieke veiligheid en Veilige woon- en leefomgeving. 

Samenhangende projecten  - 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaren OOV pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en veiligheid 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 

 
7. Cameratoezicht: verblijfsgebieden en stationsgebieden  

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal en Camera Uitleesruimte (CUR), gemeente Gorinchem en Arriva 

Toelichting  Camera’s kunnen vanwege deze vorm van toezicht voor de politie en de gemeente een 

waardvolle bijdrage aan de openbare orde en veiligheid van de gemeente leveren. 

Camera’s kunnen op basis van artikel 151c van de Gemeentewet (en artikel 3 van de 

Politiewet) worden ingezet. De burgemeester heeft mogelijkheden, mits de raad deze 

bevoegdheid aan de burgemeester heeft toegekend, om deze vaste camera’s (flexibel) 

in te zetten.  

Doel  De ontwikkeling van cameratoezicht op de bedrijfsterreinen bezien in een mogelijk 

publiek-privaat samenwerkingsverband in de regio Alblasserwaard en Vijfheerenlanden 

of binnen Zuid-Holland-Zuid. Daarbij gesteund door de mogelijkheden van de Regio-

eenheid Rotterdam. 

Nota’s en besluitvorming  College-burgemeestersvoorstel. 

Betrokken partijen  Politie eenheid Rotterdam, ondernemers, gemeente, Arriva, regiogemeenten, Provincie 

Zuid-Holland, Openbaar Ministerie en Stichting SBBH. 

Output indicatoren / acties 1) Camera’s worden ingezet wanneer de politie eenheid Rotterdam of 

gemeente signalen heeft gekregen. 

2) De burgemeester besluit wanneer de camera’s worden ingezet en 

stemt dit af in de lokale driehoek. 

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  Fysieke veiligheid en Veilige woon- en leefomgeving. 

Samenhangende projecten  Sociale Veiligheid Merwede-Lingelijn. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaar OOV pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 
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3. AANPAK OVERIGE VEILIGHEIDSTHEMA’S IN 2014-2015 
 
3.1 Veilig uitgaan en evenementen 

 

Maatregelen / Acties 
1.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester  

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

M.G.H. Roest-Rietveld, W.F.N. Bronkhorst en J. Danel-Lanser. 

Toelichting  Hardinxveld-Giessendam kent een compact aanbod van horeca en evenementen. Dit 

brengt het dorp en de bewoners veel profijt. Er is het economische effect, met de 

bezoekers aan de kernen en de evenementen. En we genieten van de levendigheid en 

de positieve sfeer die bij deze voorzieningen horen. Uit veiligheidsoogpunt is dit laatste 

ook van belang. Door te sturen op een positieve sfeer krijgt een negatieve sfeer minder 

gelegenheid. 

Doel  In 2014 en 2015 het veiligheidsaspect ten aanzien van evenementen en uitgaan zo 

goed mogelijk gestalte geven in het (evenementen)beleid, de Algemene Plaatselijke 

Verordening en de uitvoering. 

Nota’s en besluitvorming  Raadsvoorstel wijziging APV en college- / burgemeestervoorstel herziening 

evenementenbeleid. 

Betrokken partijen  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, politie eenheid 

Rotterdam, inwoners, organisatoren, gemeente en regiogemeenten. 

Output indicatoren / acties 1) Implementatie van de handreiking Publieksevenementen Veiligheidsregio 

Zuid- Holland  Zuid in 2014 / begin 2015.  Borging van de veiligheid rond 

evenementen en uitgaan is hierin een belangrijk onderdeel. 

2) Herziening van Algemene Plaatselijke Verordening 2014 / begin 2015, 

inclusief nadere regels, aanwijzingsbesluiten en beleid.  

3) Herziening van het evenementenbeleid 2014 / begin 2015. 

4) Herijking en meer in het algemeen inzet op de veiligheid rond evenementen, 

het voorkomen van (evenementen)overlast en geweld rond evenementen en 

uitgaan.  

5) Doorvoeren van benodigde organisatorische maatregelen binnen de 

gemeentelijke organisatie, waaronder de aanstelling van een 

evenementencoördinator. 

6) Herijking van het horecaconvenant in 2015. 

Voortgangsbewaking  M.G.H. Roest-Rietveld (uitvoering) en W.F.N. Bronkhorst (beleid). 

Samenhangende thema’s  Fysieke veiligheid, Veilige woon- en leefomgeving en Jeugd en veiligheid. 

Samenhangende projecten  V.j.j.T.?! en de handreiking Publieksevenementen Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De (beleids)ambtenaren Vergunningen en Handhaving en de juristen APV en 
bijzondere wetten pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 
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3.2 Veilige thuissituatie; aanpak huiselijk geweld 

 

Maatregelen/Acties 
2.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

W.F.N. Bronkhorst en J.M. Vaal 

Toelichting  Onveiligheid kan zich in de openbare ruimte voordoen maar ook ‘binnenshuis’ ofwel in 

de relationele sfeer. Het gaat daarbij om geestelijk en / of fysiek geweld tussen 

partners, jegens kinderen binnen het gezin en / of andere familieleden en huisgenoten. 

Dit huiselijk geweld kan grote gevolgen hebben, op korte en lange termijn, voor 

slachtoffers en getuigen. De gemeente heeft een belangrijke rol in de voorkoming en 

aanpak van huiselijk geweld. 

Doel  In 2014 en 2015 gaan wij inzetten op vroegtijdige signalering en aanpak van huiselijk 

geweld. In het bijzonder de verkleining van de kans op herhaling (recidive). Tevens 

zetten wij in op een verdere afname van het aantal huiselijke geweldsincidenten ten 

opzichte van 2013. 

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Politie eenheid Rotterdam, gemeente, regio-gemeenten, Open Ministerie, Servanda, 

Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), Veiligheidshuis 

Z-H Z, woningstichtingen, onderwijs / scholen en huisartsen. 

Output indicatoren / acties  1) Verbetering van de hulpverlening. 

2) Stimuleren van het melden van kindermishandeling bij het Advies- en 

Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) 

3) Goede afstemming tussen bestaande, al lopende hulpverlening en eventueel 

nieuw te starten hulpverleningsinitiatieven naar aanleiding van huiselijk 

geweld meldingen. 

4) Monitoring van de vervolghulpverlening. 

5) Afstemming tussen de diverse ketenpartners bij de afhandeling van huiselijke  

geweldincidenten versus urgentieverklaring woonvoorziening. 

Voortgangsbewaking  W.F.N. Bronkhorst 

Samenhangende thema’s  Veilige woon- en leefomgeving en Jeugd en veiligheid. 

Samenhangende projecten  Driemensschap en Doorontwikkeling Veiligheidshuis. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaren OOV pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 

 
3.3 Handhaving APV en Bijzondere wetten 

 

Maatregelen / Acties 
3.   

Bestuurlijk portefeuillehouders  Burgemeester en wethouder Van Houwelingen 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

B. van Bommel, M. Boer en W.F.N. Bronkhorst 

Toelichting  De handhaving van de beleidsterreinen bouwen, milieu, APV en bijzondere wetten 

wordt steeds belangrijker. Waar in het verleden vooral de nadruk lag op de 

vergunningverlening, heeft door een toename van het aantal vergunningsvrije 

respectievelijk meldingsplichtige activiteiten, een verschuiving plaatsgevonden naar 

toezicht en handhaving. Inzet van toezicht en handhaving door de gemeente is niet 

oneindig en niet ongelimiteerd. Er is immers beperkte capaciteit beschikbaar voor 

toezicht en handhaving. Om toch efficiënt te kunnen handhaven (inclusief toezicht 

houden) is een integrale benadering vereist. 
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Doel  In 2014 en 2015 gaan wij sterker inzetten op integrale handhaving en samenwerking in 

regionaal verband.  

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Politie eenheid Rotterdam, gemeente, RIEC, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, 

winkeliersvereniging / ondernemingsvereniging, sportverenigingen, stichtingen, kerken, 

Camera Uitleesruimte Gorinchem en Stichting SBBH.  

Output indicatoren / acties 1) Het structurele en programmatische aanpak van  het toezicht en handhaving 

op de beleidsterreinen bouwen en milieu borgen. 

2) Uitvoeren mysteryshoppingsonderzoeken
3
 Drank- en Horecawet in 2014. 

3) Uitvoeren jaarlijkse toezicht- en handhavingsacties Preventie- en 

Handhavingsplan Alcohol gemeente Hardinxveld-Giessendam in 2014 en 

2015.  

4) Samenwerking handhaving met de politie, brandweer en regio verbeteren. 

5) Actualiseren procescriteria Vergunningen, Toezicht en het Handhaving door 

vaststelling nieuw VTH-beleidsplan in 2015.  

6) Voorlichting over het gevaar en gebruik van vuurwerk in regionaal verband 

organiseren (2015).  

7) Aanpak Heling in het kader van het tegengaan van High Impact Crimes 

strafrechtelijk en bestuursrechtelijk uitvoeren en de komende twee jaar 

monitoren. 

Voortgangsbewaking  B, van Bommel. 

Samenhangende thema’s  Veilige woon- en leefomgeving, Jeugd en veiligheid en Fysieke veiligheid. 

Samenhangende projecten  V.j.j.T.?!, Buurt Bestuurt, Buurttoezicht en Driemenschap. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De ambtenaar Vergunningen en Handhaving pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Veilige woon- en leefomgeving / Fysieke leefomgeving 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert. 

 

 
 
 
3.4  Multidisciplinaire Veiligheidszaken (Brandweerzorg) 

 

Maatregelen / Acties 
4.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal. 

Toelichting  Hardinxveld-Giessendam wil zijn inwoners bewuster maken van de risico’s op brand  

die in en rond ons huis spelen. De regionale  brandweer heeft de afgelopen periode  

veel ingezet op brandpreventie, brand veilig leven en controle bij ondernemers. 

Doel  In 2014 en 2015 gaan wij inzetten op het vergroten van de bewustwording en de 

zelfredzaamheid van ondernemers en inwoners rondom het thema brandveiligheid. 

Daarbij rekening houdend met spanningsveld tussen wat kan en wat het kost. (kosten-

effectanalyse) Tevens gaan wij, in vergelijking met 2013, nog meer inzetten op 

brandpreventie. 

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, gemeente,  
ondernemersverenigingen, bedrijven en instellingen.  

Output indicatoren / acties 1) Het geven voorlichting over de kwaliteit van de brandmeldingsinstallaties en 

het registeren van de meldingen. 

2) Het faciliteren van het project Brandveilig Leven in 2014 en 2015. 

3) Monitoren effecten taakstelling Brandweerzorg in relatie tot 

                                                      
3
 Onderzoeken waarmee gekeken wordt hoe het met de naleving van de Drank- en Horecawet is gesteld. 
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bezuinigsopdracht 10-15%.  

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  Veilige woon- en leefomgeving en Fysieke veiligheid. 

Samenhangende projecten  Regionalisering Brandweerzorg, Beleidsplan Veiligheidsregio ZHZ 2012-2015 en het 
Dekkingsplan Brandweer  2013. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 
 
3.5 Multidisciplinaire Veiligheidszaken Externe veiligheid 

 

Maatregelen / Acties 
5.   

Bestuurlijk portefeuillehouders  Burgemeester en wethouder Boerman 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

M. Stokhof en J.M. Vaal. 

Toelichting  Kern van de aanpak van de externe veiligheid is beheersing van de ‘naar buiten 

gerichte’ (= externe) veiligheidsrisico’s  binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam 

en naar de omliggende gemeenten. Het gaat hier om risico’s die ontstaan als gevolg 

van de opslag, productie en het transport (spoor, weg, water, buisleiding) van 

gevaarlijke stoffen. Beheersing van deze risico’s geschiedt via implementatie van 

Lokale  Beleidsvisie Externe Veiligheid, milieu- en RO-wetgeving, risicocommunicatie 

en voorbereiding op rampenbestrijding.  

Doel  Beheersing van de risico’s rond gevaarlijke stoffen door procedures correct uit te 

voeren en organisatorische randvoorwaarden op peil te houden (o.m. adequate interne 

en externe informatiepositie, interne coördinatie en afstemming). 

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, gemeente,  

burgers, ondernemers, Provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Waterschap, ProRail 

en Keyrail, Ministerie Infrastructuur en Milieu 

Output indicatoren / acties Structurele borging van externe veiligheid in verschillende soorten facetten: in beleid, 

uitvoering, organisatie, bestuurlijk domein, ruimtelijke ordening, data- en kennisbeheer, 

financiën en samenwerking in 2014 (2015) 

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  Veilige woon- en leefomgeving. 

Samenhangende projecten  Regionaal Risicoprofiel en  Risicokaart. 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  Dit wordt deels uitgevoerd  door  de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en de 
Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid  
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert. 

 

 
 
 
3.6 Multidisciplinaire Veiligheidszaken Voorbereiding op rampenbestrijding 

 

Maatregelen / Acties 
6.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal 

Toelichting  Gemeente, Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid  en operationele diensten prepareren 

zich op de bestrijding van rampen en crises via o.a. planvorming, opleiding, training en 

oefening. Het betreft activiteiten binnen de schakel ‘preparatie’ van de veiligheidsketen. 
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Binnen dit thema staan de gemeentelijke processen voor Bevolkingszorg centraal. 

Accenten in de gemeentelijke voorbereiding op rampenbestrijding zijn planvorming, 

opleiden / trainen / oefenen en de diverse organisatorische aspecten van de 

rampenbestrijdingsorganisatie.  Aanpak in sub-regionaal verband van de A&V draagt 

bij aan een kwaliteitsimpuls van Bevolkingszorg. Vormgeving  nieuwe 

Crisisbeheersingsorganisatie  op niveau Van Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. 

Doel  Een zodanige voorbereiding op rampenbestrijding effecturen dat de negatieve 

gevolgen van rampen net als voorgaande jaren geminimaliseerd worden. 

Nota’s en besluitvorming  - 

Betrokken partijen  Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, gemeente, regiogemeenten A&V  
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en politie eenheid Rotterdam (Waterschappen, 
Rijkswaterstaat, Provincie Zuid-Holland en Defensie). 

Output indicatoren / acties 1) Het vormgeven van een gemeentelijke Crisisbeheersingsorganisatie tot een 

professionele 4e kolom (naast de regionale brandweer, GHOR en politie). 

2) Het organiseren van een jaarlijkse rampenoefening in 2014 en 2015. 

3) Het organiseren van trainingen en opleidingen voor medewerkers in 2014 en 

2015. 

4) Met ingang van 1 januari 2015 gaat de nieuwe Crisisbeheersingsorganisatie 

Alblasserwaard en Vijfherenlanden aan de slag. 

5) In 2015 zal er structurele aandacht zijn voor Risicocommunicatie ter zake 

van incidentbestrijding. 

6) Optimaliseren Crisiscommunicatieproces op lokaal en regionaal niveau. 

Voortgangsbewaking  
J.M. Vaal.  

Samenhangende thema’s  
Veilige woon- en leefomgeving, externe veiligheid, brandveiligheid en 

verkeersveiligheid. 

Samenhangende projecten  
Risico- en Crisisbeheersingsprojecten Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Bureau 

Gemeenten en Regionaal Crisisbeheersingsplan Zuid-Holland Zuid. 

Evaluatie  
In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  
Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  Dit wordt met name uitgevoerd door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, Bureau 
gemeenten. 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert. 

 

 
 
3.7 Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 

 

Maatregelen / Acties 
14.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Burgemeester 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

J.M. Vaal en W.F.N. Bronkhorst 

Toelichting  Georganiseerde criminaliteit kenmerkt zich door samenwerking en logistiek. Streven 

naar criminele winst en het niet primair belangstellen van legale bedrijfsuitoefening. 

Vormen van georganiseerde criminaliteit zijn de productie van en handel in drugs, 

mensensmokkel / -handel, internetcriminaliteit, wapenhandel. Gemeenten kunnen de 

bewegingsruimte voor deze vormen van criminaliteit inperken door bij beschikkings- en 

aanbestedingsprocedures kritisch te werk te gaan (BIBOB) en / of een integrale 

bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit of specifieke branches daarbinnen 

vorm te geven. De Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (Wet Bibob) is per 1 juli 2013 uitgebreid. 

Doel  1) Het voorkomen dat de georganiseerde criminaliteit misbruik maakt van de 

gemeentelijke dienstverlening; en  

2) Het inzetten van bestuurlijke instrumentarium de bewegingsruimte voor 
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georganiseerde criminaliteit in Hardinxveld-Giessendam te minimaliseren. 

Nota’s en besluitvorming  Nota B&W implementatie Wet Bibob en RIEC. 

Betrokken partijen  Gemeente, regiogemeenten A&V, politie eenheid Rotterdam, RIEC, Openbaar 

Ministerie en Belastingdienst. 

Output indicatoren / acties 1) Plan van aanpak en projectplan implementatie Wet Bibob en het RIEC in 

2014 opstellen. 

2) Voorlichtings- en informatiebijeenkomsten ambtelijke organisatie in 2014 en 

2015 organiseren. 

3) Opstellen en vaststellen van de Bibob-beleidslijn eind 2014 / begin 2015. 

4) Implementatie van Wet Bibob en het RIEC in de ambtelijke organisatie in 

2015. 

5) Uitvoering geven aan de Wet Bibob en het RIEC in 2015. 

Voortgangsbewaking  J.M. Vaal. 

Samenhangende thema’s  Handhaving APV en Bijzondere wetten. 

Samenhangende projecten  RIEC en VAR (Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam)  

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan. 

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaren OOV pakken dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Integriteit en veiligheid. 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 

 

 
 
3.8 Verkeersveiligheid 

 

Maatregelen / Acties 
14.   

Bestuurlijk portefeuillehouder  Wethouder T. Boerman. 

Actiehouder, ambtenaar of 

externe partner 

S. Roomer. 

Toelichting  In het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 wordt geconcludeerd dat 

het werken aan verkeersveiligheid om permanente verbeteringen vraagt. Het wordt 

moeilijker om verkeersveiligheidswinst de komende jaren te boeken. De minister vraagt 

om decentrale uitwerking van dit plan onder het motto: ”van, voor en door iedereen”. Bij 

de uitwerking zijn drie beleidspijlers bepalend voor het succes van verkeersveiligheid, 

te weten samenwerking, integrale aanpak, duurzaam veilig. Duurzaam Veilig richtte 

zich in eerste instantie op het indelen van het wegennet in categorieën. De tweede fase 

van Duurzaam Veilig richt zich meer op gedragsbeïnvloeding, permanente 

verkeerseducatie en samenwerking. 

Doel  Verdere borging en verbetering van de verkeersveiligheid in de Hardinxveld-

Giessendam ten opzichte van 2013. 

Nota’s en besluitvorming  Gemeentelijk Verkeers-en Vervoersplan. 

Betrokken partijen  Gemeente, politie eenheid Rotterdam, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid, Regionale werkgroep verkeersveiligheid (RWV), Veilig Verkeer 

Nederland (VVN), Fietsersbond en Scholen. 

Output indicatoren / acties 1) Uitvoeren van de acties die in het uitvoeringsprogramma van het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) zijn opgenomen. 

2) Een faciliterende rol vervullen ten aanzien van het School op Seef-

programma
4
 in 2015. 

3) Het organiseren van een BROEM-dag en een scootmobieldag voor ouderen 

in 2015.  

4) Het uitzetten van de modules van Totally Traffic op de middelbare scholen in 

2015. 

                                                      
4
 Het Verkeersveiligheidsprogramma voor basisscholen. 
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5) Deelname aan de landelijke verkeerscampagnes van 2014 en 2015 en het 

plaatsen van campagneborden langs de gebiedsontsluitingswegen. 

6) Het organiseren van BOB-campagnes in sportkantines in 2015. 

7) Inzetten op een betere registratie van slachtoffers van verkeersongevallen in 

2015. 

Voortgangsbewaking  S. Roomer. 

Samenhangende thema’s  Veilige woon- en leefomgeving en Veilige jeugd. 

Samenhangende projecten  V.j.j.T.?! en Veiligheidsprojecten in A&V-Verband 

Evaluatie  In het najaar van 2015 worden alle acties integraal geëvalueerd. 

Financiën gemeente  Zie paragraaf 4.3 van dit uitvoeringsplan.  

Personele inzet gemeente  De beleidsambtenaar Verkeer pakt dit op binnen de begrote uren. 

Veiligheidsveld: Fysieke veiligheid 
De activiteit wordt benoemd bij het thema waaraan die de grootste bijdrage levert 
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4. MONITORING EN EVALUATIE 
 
4.1 Bestuurlijke coördinatie  
4.2 Input gegevens  
4.3 Financiële middelen  
 
4.1 Bestuurlijke coördinatie 

Met het formuleren van doelstellingen en het bepalen van prioriteiten voor te ondernemen acties is 

onlosmakelijk een voortdurende monitoring en rapportage verbonden, op basis waarvan de voortgang 

en resultaten van het ILVP 2014-2017 wordt bewaakt en zo nodig prioriteiten en / of 

uitvoeringsplannen kunnen worden bijgesteld. Tussentijds kan op beleidsniveau en / of budgetten 

bijsturing plaatsvinden via de najaarsnota. 

 

Daarnaast zijn de ontwikkelingen op het gebied van het integraal lokaal veiligheidsbeleid opgenomen 

in documenten als de programmabegroting, het beleidsplan en de jaarrekening. Naast de algemeen 

gehanteerde instrumenten als onderdeel van de gemeentelijke beleidscyclus, zal er eind 2015 

geëvalueerd worden, waarin eventuele bijstellingen op met name (toekomstige) uitvoeringsplanen en / 

of in het ILVP 2014-2017 worden uitgewerkt. 

 

In de eindevaluatie in het najaar van 2015 zal niet alleen de objectieve veiligheid worden beoordeeld 

op basis van de politiecijfers, cijfers van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het Klant Contact 

Centrum (hierna: het K.C.C.) van de gemeente, maar zal tevens de subjectieve veiligheid geëvalueerd 

worden op basis van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor van het Rijk. De veiligheidsmonitor 

2013 wordt betrokken bij deze monitoring en evaluatie van dit uitvoeringsplan. Ook zal op basis van 

de uitkomsten van de eindevaluatie gestart worden met de voorbereidingen van een nieuw meerjarig 

Integraal Lokaal Veiligheidsbeleid.  
 
4.2 Input gegevens 

Voor de diverse voortgang- en evaluatiemomenten en het opstellen van de uitvoeringsplannen 

Integrale Veiligheid is input nodig van o.a. de politie, die objectieve cijfers aanlevert. Ook van de 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid en het K.C.C. van de gemeente is bijstand benodigd. Voor 

informatie over de actuele stand van zaken op het gebied van het betreffende beleidsveld, of 

afgesproken acties uit zijn gezet en wat de resultaten hiervan zijn, of er nieuwe ontwikkelingen zijn, 

welke acties in te toekomst ingepland staan etc. De inputmomenten kunnen meegenomen worden in 

de jaarplannen van de diverse afdelingen. 

 

4.3 Financiële middelen 

Ten behoeve van Veiligheid zijn onderstaande budgetten beschikbaar. Het uitvoeringsplan wordt 

binnen de beschikbare budgetten uitgevoerd.  

  

Kostensoort Begroting 2014 Begroting 2015 

Veiligheid en criminaliteit 

Cameratoezicht € 35.000,00 € 35.000,00 

Huisverbod en online systeem € 2.000,00 € 2.000,00 

Burgernet € 1.760,00 € 1.760,00 

Veiligheidshuis € 8.000,00 € 8.000,00 

RIEC € 7.100,00 € 7.100,00 
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HALT € 5.481,00 € 5.481,00 

V.j.j.T?! € 6.363,00 € 6.377,00 

Verkeersveiligheid € 6.500,00 € 6.500,00 

Rampenbestrijding € 24.900,00 € 29.000,00 

Bijdrage Veiligheidsregio Zuid-

Holland Zuid 

€ 1.373.000 € 1.373.000 
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BIJLAGEN 
 
1) ILVP 2014-2017 
2) Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 van de politie eenheid Rotterdam  
3) Veiligheidsmonitor 2013  
4) Gebiedscan2012-2013 
 


