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Inleiding
In het integraal veiligheidsbeleid wordt het kader voor de aanpak van de veiligheid in de gemeente
Middelburg in de periode 2015-2018 beschreven. Er wordt ingegaan op de veiligheidsitems die centraal
staan in deze periode, de hoofdlijnen in de aanpak van die items, de daarbij betrokken partijen en de
strategische doelen die gemeente en partners zich hebben gesteld. Daarnaast wordt ingegaan op de
organisatorische borging van de aanpak, specifiek de ambtelijke coördinatie, bestuurlijke coördinatie, de
financiën en de planning & control.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg legt met het integraal
veiligheidsbeleid de basis voor een integrale aanpak op het gebied vanvan de veiligheid voor de jaren 2015
tot en met 2018. Op 27 mei 2014 hebben de wijkteams advies gegeven over de mogelijke prioriteiten voor
het integraal veiligheidsbeleid. Op 28 mei 2014 heeft een aantal leden van de gemeenteraad de prioriteiten
aangegeven voor dit beleid. Op 22 september 2014 is het integraal veiligheidsbeleid vastgesteld door de
gemeenteraad.
Leeswijzer
In hoofdstuk 1 wordt het strategisch kader weergegeven. Hoofdstuk 2 is een samenvatting van de
uitkomsten van de veiligheidsanalyse. In hoofdstuk 3 worden de prioriteiten omschreven en in hoofdstuk 4
worden de overige aandachtspunten benoemd. In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de organisatorische
borging en in het laatste hoofdstuk op het financiële aspect.
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1.

Strategisch kader

1.1 Aanleiding
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Middelburg hecht waarde aan een integraal
veiligheidsbeleid. Daarmee kan zowel effectiever als efficiënter aan veiligheid worden gewerkt. Partijen
kunnen elkaar beter aanvullen en versterken en richten zich daarbij op veiligheidsitems die vanuit de
integrale veiligheidsanalyse prioriteit hebben. De samenwerking van partijen bij de aanpak van de thema’s,
garanderen daarbij maximaal veiligheidseffect.
Daarnaast is deze nota van belang vanwege de hoeveelheid en complexiteit van ontwikkelingen op het
terrein van veiligheid. Het integrale kader stelt gemeenten en partners in staat nieuwe instrumenten en
manieren van werken zoals het Veiligheidshuis, het preventief huisverbod, de districtelijke samenwerking
tussen de ambtenaren openbare orde en veiligheid, Porthos (centrum voor welzijn, zorg en opgroeien en
Walcheren) en de Veiligheidsregio Zeeland effectief in te passen in de lokale prioriteiten en processen.
De integrale benadering gebeurt middels de methode “Kernbeleid Veiligheid”. Kernbeleid Veiligheid is een
methode voor het ontwikkelen van integraal veiligheidsbeleid. Het veiligheidsplan dat resulteert uit deze
methode bevat een
strategische visie, een selectie van prioriteiten inclusief aanpak op hoofdlijnen, uitgangspunten voor de
coördinatie en samenwerking en richtlijnen voor de organisatorische borging van het beleid. Uit het
veiligheidsplan vloeit een uitvoeringsplan voort, hierin zijn de hoofdlijnen van beleid vertaalt in concrete
acties, taakverdeling en termijnen. Veiligheidsplan en uitvoeringsplan vormen een
goede basis voor de aanpak van de veiligheid doordat de partners intensief betrokken worden bij de
beleidsontwikkeling. Dit leidt tot gedegen én gedragen beleid. Kernbeleid Veiligheid gaat uit van interactieve
beleidsontwikkeling.
Deze methode wordt in veel gemeenten in Nederland gebruikt en is daardoor een beproefde methode.
Doordat veel gemeenten (ook binnen Zeeland) deze methode gebruiken, kunnen de diverse integrale
veiligheidsplannen met elkaar vergeleken worden en tussen gemeenten worden samengewerkt. Vooral
voor de partners blijkt dit een grote winst te zijn.
1.2 Strategische doelstellingen
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de startnotitie integraal veiligheidsbeleid de volgende
strategische doelen vastgesteld:
 Een breed besef van veiligheid creëren onder alle burgers van de gemeente Middelburg.
 Een beweeglijke, alerte gemeenschap hebben die blijvend werk maakt van veiligheid en waarin
publiek en private partijen elkaar bijstaan en versterken in het op peil houden van subjectieve en
objectieve veiligheid.
 Creëren en onderhouden van vitale leefbare wijken waarin alle generaties bewoners zich veilig
voelen en bereid zijn de veiligheid te bevorderen.
 Duurzame sociale en fysieke veiligheid op de terreinen van wonen, werken en recreëren bereiken
door effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke lokale partners.
 Terugdringen van verschijnselen als overlast en inbraak door zowel de negatieve aspecten te
bestrijden als wel de oorzaken van deze verschijnselen aan te pakken.
1.3 Uitgangspunten
De aanpak zoals in deze nota beschreven rust op de volgende uitgangspunten:
 Regierol ligt bij de gemeente Middelburg omdat de gemeente verantwoordelijk is voor het integraal
veiligheidsbeleid.
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Integrale aanpak op het gebied van veiligheid; veiligheid is een veelzijdig onderwerp met meerdere
deelterreinen en relevante partijen.
Inbedding van het integraal veiligheidsbeleid in het beleid van de gemeente Middelburg en van
externe partners, zoals de politie eenheid Zeeland- West- Brabant.
In het integraal veiligheidsbeleid worden de kaders geschetst. In de jaarlijkse uitvoeringsplannen
worden de maatregelen beschreven.

1.4 Strategische partners
Strategische veiligheidspartners van de gemeente Middelburg zijn:
Interne partners
 Stedelijk Sociaal Beleid (o.a. volksgezondheid, jeugd, school/maatschappelijke zaken,
leerplicht)
 Ruimtelijk Beleid (o.a. wonen/stedelijke vernieuwing, toerisme en recreatie,
bedrijfscontactfunctionaris, verkeer)
 Vergunningverlening en Handhaving (o.a. externe veiligheid, vergunningen)
 Bestuursondersteuning (openbare orde en veiligheid (OOV), communicatie, juridische zaken,
algemeen bestuur)
Externe partners











Politie Zeeland- West-Brabant
Veiligheidsregio Zeeland
Openbaar Ministerie
Woongoed Middelburg
Woningbouwvereniging Arnemuiden
Veiligheidshuis Zeeland
HALT
GGD Zeeland
Porthos
Wijkteams

1.5 Flankerende beleidsprocessen
Belangrijke flankerende beleidsprocessen in het kader van integrale veiligheid zijn:
 APV
 Wijkplannen
 Handhavingsbeleid
 Evenementenbeleid
 Prostitutiebeleid
 Horecabeleidsplan
 Verkeer- en Vervoersplan (GVVP)
 Integraal Jeugdbeleid
 (Regionaal) drugsbeleid
 Regionaal crisisplan
 Rampenbestrijdingsplannen
 Beleidsvisie Externe Veiligheid
 Strategisch beleid politie
 Strategisch beleid brandweer
 Strategisch beleid woningcorporaties
 Antidiscriminatiewetverordening
 Nota Volksgezondheid
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 Jaarverslag/jaarplan Veiligheidshuis
 Jaarverslag/jaarplan Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Deze opsomming is niet uitputtend.
1.6 Termijnen & uitkomsten van processen
De nota geldt voor een periode van vier jaar. De nota wordt -na vaststelling door de gemeenteraadgeconcretiseerd in vier uitvoeringsplannen. Het uitvoeringsplan wordt geschreven door de werkgroepleden,
onder leiding van het cluster OOV. Tegen het einde van elk jaar vindt een evaluatie plaats. Ook nieuwe
gegevens uit analyses en voortgangsrapportages worden meegenomen in de evaluatie. Op basis van deze
evaluatie wordt een nieuw uitvoeringsplan opgesteld.
1.7 Burgerparticipatie
Op 27 mei 2014 is een bijeenkomst geweest over het integraal veiligheidsbeleid. Daarbij is de
veiligheidsanalyse gepresenteerd waarbij de zestien thema’s zijn toegelicht. Aanwezigen hebben tijdens
deze bijeenkomst een advies uitgebracht over de vijf thema’s waaraan zij prioriteiten willen geven. De
genodigden waren: Koninklijke Horeca Nederland, Middelburgse Bedrijven Centrum, Vereniging
Ondernemers Middelburg en de voorzitters van de wijkteams.
Een aantal leden van de gemeenteraad heeft vervolgens op 28 mei op basis van dit advies –gezamenlijk
met het advies- een keuze gemaakt uit de zestien thema’s. Dit heeft geleid tot zes prioriteiten.
De gemeenteraad, de wijkteams en vertegenwoordigers van horeca en ondernemers worden nadrukkelijk
betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsplan. Zij kunnen middels interactieve ontmoetingssessies
meedenken over de mogelijke maatregelen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Middelburg

2.
Veiligheid in Middelburg
Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de belangrijkste uitkomsten van de veiligheidsanalyse die is
opgesteld in de periode januari tot en met april 2014. Deze analyse vormt de basis voor de nota. Uit de
veiligheidsanalyse bleek dat vijftien thema’s de aandacht verdienen. Deze thema’s zijn in dit hoofdstuk kort
samengevat. Per thema worden enkele hoofdzaken van de veiligheidsproblematiek opgesomd.
Een volledig overzicht van de uitkomsten van de veiligheidsanalyse is te vinden in de rapportage
‘Veiligheidsanalyse gemeente Middelburg (april 2014).
Tijdens het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid zijn sommige thema’s welke als zodanig waren
benoemd in de veiligheidsanalyse, inmiddels opgepakt in de reguliere werkzaamheden en komen te
vervallen en zijn niet opgenomen in het integraal veiligheidsbeleid. Hiermee wordt met name bedoeld het
thema “Onderzoek uitvoeren naar mate van doorgaand verkeer op bestemmingswegen en toetsen van
juiste naleving van soort inrichting van Stromenwijk en Arnestein”.
Daarnaast zijn thema’s samengevoegd. In dit plan wordt gesproken over strategische onderwerpen en niet
zo zeer over maatregelen. De thema’s evenementen en mobiel cameratoezicht zijn samengevoegd tot
“veiligheid en vrije tijd; openbare ruimte”. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) en de Wet
Bibob zijn samengevoegd tot “georganiseerde criminaliteit”.
2.1
Veilige woon- en leefomgeving
Inleiding
Binnen dit veiligheidsveld vallen vijf thema’s, “aandacht voor zorgbehoevende personen in wijken”, “
woninginbraken, overvallen en straatroof”, “diefstal van fietsen en bromfietsen”, “verbinding/samenwerking
ketenpartners binnen het zorgdomein en het justitiële domein” en “integrale aanpak afhandeling meldingen
over overlast (sociale beleving)”.
2.1.1 Aandacht voor zorgbehoevende personen in de wijk
Problemen
Over het algemeen kan gesteld worden dat zorgbehoevenden met een psychiatrische achtergrond een
aandachtspunt vormen. Conform het landelijke beleid wonen steeds meer mensen met een dergelijke
achtergrond zelfstandig in de wijk. Dat leidt regelmatig tot problemen in een wijk, met name
overlastproblematiek. Een aantal bewoners is niet in staat om zelfstandig in een wijk te wonen en/of het
ontbreekt aan de juiste, intensieve zorg. Deze trend zal vanwege de ontwikkelingen/bezuinigingen in de
geestelijke gezondheidszorg de komende jaren verder toenemen. Daarnaast zijn deze mensen vaak niet in
staat om onderdeel te worden van een woonomgeving, zonder overlast te creëren.
Het zorgcomponent van deze problematiek mag niet onderbelicht blijven. Het zorgtraject is zodanig opgezet
dat deze mensen op een manier kunnen re-integreren in de samenleving. Daar is een samenwerking voor
nodig tussen Emergis, de re-integreerde maar ook zeer zeker de omgeving waar de re-integratie
plaatsvindt. Waar het nu nog aan ontbreekt is een helder communicatietraject naar de bewoners in de wijk.
Wanneer de bewoners op de hoogte zijn, betrokken worden en weten bij welke partij ze melding kunnen
doen als het niet zo goed loopt, lijkt er meer bewustwording en acceptatie te ontstaan. Het is belangrijk om
te weten wie welke rol oppakt, zowel voor de betrokkenen als voor de omwonenden.
Huidige maatregelen
De politie heeft binnen haar organisatie een coördinator aangesteld die zich richt op deze groep bewoners.
Dit heeft wel tot gevolg dat, door de vele contacten die deze coördinator heeft met zijn doelgroep, het aantal
registraties van overlast in de politiesystemen toeneemt. Sommige van deze overlast gevende personen
zorgen voor zeer hoge registraties enkel en alleen op de naam van deze individu.
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Verder constateren de partners dat de samenwerking bij casussen welke maatschappelijk de aandacht
verdienen, goed is. Het doel van deze samenwerking is de betrokkenen te helpen, de overlast te
verminderen en eventuele maatschappelijke onrust te voorkomen. Deze samenwerking vergt steeds meer
capaciteit van betrokkenen. Afgesproken is dat bij complexe psychiatrische problematiek Porthos de
regiefunctie op zich neemt. Niet duidelijk is welke rol de gemeente hier in vervult. Klachten komen
bijvoorbeeld ook regelmatig bij de wijkmanagers binnen of bij het cluster OOV. Die verwijzen door naar
Porthos of politie afhankelijk van de aard van de overlast. Wanneer de situatie moeilijk oplosbaar is omdat
iemand hulp weigert en/of geen gevaar voor de omgeving is, wenden bewoners zich wederom tot de
wijkmanagers of het cluster OOV.
Extra te doen
Voor omwonenden die overlast ervaren van groepen van psychiatrische patiënten kunnen informatie
bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten wordt samen met de omwonenden
gezocht naar handvatten voor henzelf in de omgang met de overlastveroorzaker. Daarnaast is het
belangrijk dat de omgeving/buurt weet op welke plek ze zich kunnen melden met vragen of klachten over
overlast van psychiatrische personen.
Een mutatiesysteem voor alle overlastmeldingen vormgeven waar alle partners gebruik van kunnen maken
door gegevens in te verwerken maar ook op te vragen. De gegevens uit dit mutatiesysteem kunnen input
zijn voor een integraal overleg tussen de partners.
Er dient meer bestuurlijke en ambtelijke aandacht te komen voor overlast veroorzakende personen met
psychiatrische achtergrond. Het is niet altijd duidelijk wanneer de hulp voor de psychiatrische patiënten van
de overheid moet stoppen. Er dient beschreven te worden welke hulp de overheid kan bieden, welke
interventies daarbij horen en welke interventies de partners kunnen plegen.
2.1.2 Aanpak woninginbraken, overvallen en straatroof
Problemen
De thema’s woninginbraken, overvallen en straatroof hebben de laatste jaren de verhoogde aandacht van
zowel de politie, gemeente als het openbaar ministerie. De structurele samenwerking tussen deze partners
op het gebied van deze thema’s heeft inmiddels, met name via het Actieteam WOS, vorm gekregen.
Huidige maatregelen
Sinds eind 2013 is er het actieteam WOS (Woninginbraken, Overvallen, Straatroven). De adviseur
openbare orde en veilgheid van de Walcherse gemeenten, een vertegenwoordiger van de politie en een
communicatiemedewerker van de gemeenten komen tweewekelijks bijeen om de actuele cijfers te
bespreken en afspraken met elkaar te maken over korte en lange termijn acties
Eind 2013 is het Veiligheidshuis gestart met de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Op basis van een aantal
criteria is een lijst opgesteld van personen die in aanmerking komen voor deze aanpak. De doelen zijn:
 Zo snel mogelijk stoppen van criminele carrières
 Minimaliseren van risico op terugval
 Besmettingsgevaar broertjes en zusjes te minimaliseren
Extra te doen
Preventie-advies bij (senioren) woningen zou, ook vanuit de gemeente, gewenst zijn. In Middelburg neemt
de gemeente al initiatieven met informatieavonden preventie woninginbraken.
Het nemen van effectieve preventieve maatregelen om woninginbraken tegen te gaan/te voorkomen blijft
de belangrijkste actie. Eén van de speerpunten hierbij is het opzetten van WAAKS, waarbij
Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Middelburg

hondenbezitters als extra oren en ogen dienen in de wijk. Een andere maatregel is het opzetten van
buurtpreventieteams. Bij beide maatregelen ligt hier een rol voor de gemeente en het gemeentebestuur en
in het bijzonder de wijkteams.
Structurele samenwerking opzoeken met de andere Walcherse gemeenten en betrokken partners op het
gebied van woninginbraken. Afspraken maken over het keurmerk veilig wonen en inbraak werende
maatregelen bij huurwoningen.
2.1.3 Aanpak diefstal van fietsen en bromfietsen
Problemen
De aantallen voor bromfietsen- en fietsendiefstal blijft alarmerend hoog. Het NS station en de
Pottenbakkerssingel zijn wat de fietsendiefstallen betreft de hotspots in de gemeente Middelburg.
Huidige maatregelen
Halverwege 2013 is door de gemeente in samenwerking met de politie en twee andere Walcherse
gemeenten een project gestart om het aantal diefstallen van brommers en scooters terug te dringen. De
politie en de gemeente geven prioriteit aan het terugdringen van het aantal fiets- en bromfietsdiefstallen.
Met de NS is de gemeente Middelburg in overleg om tot uitvoering van meer fietsstallingen te komen, zowel
aan de noord- als zuidzijde van het station. De bestaande bewaakte fietsenstalling in het centrum wordt qua
capaciteit vergroot.
Extra te doen
Vooral het bewustzijn moet groeien onder de burgers van de gemeente Middelburg. Door een aantal
concrete acties kan men de fiets of brommer al beter beveiligen. Ook de gemeente heeft hier een rol in. Te
denken valt aan het plaatsen van deugdelijke beugels waarvan fietsen met een tweede slot vastgezet
kunnen worden.

2.1.4 Verbinding/samenwerking ketenpartners binnen het zorgdomein en het justitiële domein
Problemen
Op dit moment zijn veel organisaties “verenigd” in het Veiligheidshuis en werken daardoor veel samen.
Cases worden integraal ingebracht, besproken en actie op ondernomen. Het Veiligheidshuis neigt meer
naar veiligheid dan naar zorg. Dit zorgt ervoor dat er bij sommige cases “scheefgroei” ontstaat omdat meer
gelet wordt op veiligheid in plaats van de zorg. Dit wordt als gemis ervaren door de partners.
Huidige maatregelen
In veel gesprekken met werkgroep leden komt de wens om ook het aspect zorg in het Veiligheidshuis op te
nemen. Afhankelijk van de casus worden de zorgpartners uitgenodigd.
Extra te doen
In andere regio’s zijn veiligheidshuizen ook met het zorgaspect ingericht. Zorgpartners zoals Emergis en
Porthos zijn in andere regio’s aangesloten bij het Veiligheidshuis waardoor zorg en justitie nog meer
verbonden worden. Cases kunnen dan nog completer worden ingericht en opgepakt.
Een andere oplossing is de beschrijving van het klantproces op Walcheren in het sociaal domein (de
‘pentekening’) Daarin staat beschreven hoe de toegang tot zorg vanaf 2015 verloopt. Professionals uit de
eerste lijn van o.a. het Veiligheidshuis gaan samenwerken in ‘gebiedsteams’. Verder zijn het ‘routeteam’, de
‘netwerkberaden’ en de ‘sleutelwerker’ van invloed op de samenwerking tussen justitiële- en zorgpartners.
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2.1.5 Integrale aanpak afhandeling meldingen over overlast (sociale beleving)
Problemen
Regelmatig worden verschillende instanties geconfronteerd met verzoeken en meldingen van dezelfde
personen/kwesties. Ook het ‘shoppen’ van burgers bij partners als ze geen gelijk krijgen of zich niet serieus
genomen voelen, is een bekend fenomeen. Daarnaast worden bij Woongoed veel meldingen gedaan die in
principe niet bestemd zijn voor een verhuurder/huisbaas. Het gevaar schuilt dat de corporatie een verkapte
maatschappelijke hulpverleningsinstantie en/of zorgverlener wordt. Dit geldt ook voor meldingen van
overlast die bij de wijkmanagers binnenkomen. In de preventieve fase kunnen de partners elkaar goed
vinden, maar bij calamiteiten is nog niet goed geregeld wie van de partners waarvoor verantwoordelijk is.
Huidige maatregelen
Alle partners pakken de meldingen zelfstandig op. Tijdens casus overleggen wordt (sporadisch) besproken
welke eventuele integrale meldingen zijn gedaan. Dit is niet geborgd waardoor veel meldingen “dubbelop”
in behandeling worden genomen.
Extra te doen
Door samen te werken aan één centraal meldpunt voor overlast, kan voorkomen worden dat er verkokering
ontstaat bij de meldingen op de verschillende punten (politie, gemeente, Woongoed). Dit meldpunt
begeleidt de melding direct naar de juiste instantie waardoor bovengenoemde problemen kunnen worden
voorkomen.
Professionaliseren van de integrale aanpak. Op dit moment wordt op operationeel gebied steeds vaker een
goede samenwerking gevonden (Porthos, GGZ). Het gevaar bestaat dat deze samenwerking wordt bepaald
door de ‘personen’ en niet door onderliggende afspraken.
Een organisatie van een netwerkberaad met betrokkenen uit het sociale netwerk die in gezamenlijkheid de
problematiek in kaart kan brengen en hiervoor oplossingen zoekt. Een registratiesysteem wordt hieraan
gekoppeld dat door alle betrokken partijen te raadplegen is.
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2.2

Bedrijvigheid en veiligheid

Inleiding
Binnen dit veiligheidsveld kunnen twee thema’s onderscheiden worden: “veiligheid en vrije tijd; openbare
ruimte” en “aangiftebereidheid vergroten bij de ondernemers”.
2.2.1 Veiligheid en vrij tijd; openbare ruimte
Problemen
Het aantal vernielingen is afgelopen jaren hoog gebleven, tot afgelopen jaar. Dit komt waarschijnlijk door
een aantal projecten binnen de gemeente zoals inzet door de politie tijdens het uitgaan in het weekend en
cameratoezicht op bepaalde plekken. Mede door cameratoezicht in combinatie met aanpassingen aan het
parkeerregime (schuin parkeren) is het aantal vernielingen aan auto's aan de Nieuwe Vlissingseweg
teruggelopen.
Daarnaast is het evenementenbeleid gedateerd (2002) en aan herziening toe. Er is geen categorisering
van evenementen in het evenementenbeleid. De APV kan daarop ook worden aangepast. Uitgangspunten
van het beleid in de toekomst: minder regels, meer reguleren en meer vergunning vrije evenementen. De
categorisering wordt binnen de Veiligheidsregio Zeeland wel gebruikt.
Huidige maatregelen
Naast de goede samenwerking en afspraken tussen horeca, politie en gemeente, is de ervaring dat de inzet
van cameratoezicht de politie helpt om proactief in te spelen op uitgaansgeweld. Wel is de verwachting dat
de inzet van camera’s leidt tot een verhoging van het aantal meldingen omdat de aangiftebereidheid
toeneemt en omdat meer incidenten worden gesignaleerd. Hierbij is het van belang dat wordt geïnvesteerd
in kwalitatief hoogwaardige camera’s.
Extra te doen
Vanuit de politie is aangegeven dat zij graag zouden zien dat Middelburg meer cameratoezicht gaat
toepassen. Dit kan bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel en het opsporen van daders van
openlijke geweldpleging en opsporen/signaleren van andere (strafbare) feiten.
Wanneer mobiele camera’s worden aangeschaft, kunnen deze op de hotspots worden ingezet. Dit werkt
zowel preventief als repressief.
Het aanschaffen van twee of meer mobiele camera’s voor de gemeente Middelburg (of wellicht in
samenwerking met andere gemeenten) zou zeer waardevol zijn. Deze camera’s kunnen worden ingezet
waar nodig, de inzet is flexibel waardoor meer thema’s dan alleen vernielingen kunnen worden opgepakt.
Daarnaast verdiend het de aanbeveling om het evenementenbeleid te actualiseren en de
veiligheidsparagraaf daarin ook te borgen. Ook dient de rol van evenementencoördinator te worden
uitgeschreven.
2.2.2. Aangifte bereidheid winkeldiefstal vergroten bij ondernemers
Problemen
Nog steeds is het aantal in statistieken zichtbare winkeldiefstallen een fractie van de werkelijk gepleegde
diefstallen, omdat veel winkeldiefstallen niet gemeld worden.
Ondernemers zijn doorgaans bekend met de mogelijkheden om schade te verhalen via de civiele
partijstelling. Per 1 januari 2012 kunnen ondernemers, als zij aangifte hebben gedaan en als ze zich
hebben aangemeld op de website afrekenenmetwinkeldieven.nl, door tussenkomst van het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel schade verhalen.
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Huidige maatregelen
Een in het verleden georganiseerde voorlichtingsavond over winkelcriminaliteit was qua opkomst een groot
succes. Regelmatige herhaling vooral voor winkelpersoneel is nuttig. Vroeger werd dit geïnitieerd door de
KvK via het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding (RPC) Zeeland. Wegens reorganisatie bij de KvK
was lange tijd niet bekend of dit nog tot hun takenpakket behoort. Op 4 juni 2014 is echter besloten tot
oprichting van het RPC Zeeland-West-Brabant. Dit neemt niet weg dat de gemeente (samen met de
ondernemers) een belangrijke rol hebben in het organiseren van activiteiten.
Extra te doen
Aangifte bereidheid vergroten door informatiebijeenkomsten te organiseren waar de ondernemers zich
kunnen laten informeren. Ook door meer bekendheid te geven over preventiemiddelen welke ondernemers
wellicht gezamenlijk kunnen inzetten zal het besef ook groeien. Daarnaast bekijken of het aangifte proces
kan worden versimpeld of versneld voor de ondernemer en bekijken of de samenwerking met de politie
geïntensiveerd kan worden op het gebied van winkeldiefstallen.
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2.3
Jeugd en veiligheid
Inleiding
Belangrijke thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn “meer aandacht en zorg voor de jeugd in de wijken”,
“schoolveiligheid”, “contact en samenwerking met de basisscholen verbeteren” en “druk van social media.
2.3.1. Meer aandacht en zorg voor de jeugd in de wijken
Problemen
Cijfers laten zien dat Middelburg te opzicht van andere Zeeuwse gemeenten veel meldingen van
jeugdoverlast heeft en dat hier nog een stijgende lijn in zit. Hierbij kan wel de vraag worden gesteld wat nu
precies die overlast is. Wat de een ervaart als overlast (groepje jongeren bij elkaar), wordt door de ander
als iets normaals ervaren. Feit blijft dat het aantal meldingen van overlast relatief hoog is. Daarnaast is er in
Middelburg is sprake van 1 criminele jeugdgroep (Beke methodiek).
Overlast door jongeren vindt plaats, maar de overlast wordt in sommige wijken steeds meer veroorzaakt
door (jong) volwassenen, de leeftijd varieert van 18 tot 35 jaar. Vaak veroorzaken zij overlast samen met de
jongere jongeren, deze trend komt voornamelijk voor in allochtone groepen. De overlast bestaat uit
geluidsoverlast en achterlaten van afval, door bepaalde mensen wordt intimiderend gedrag ervaren.
Op moment van opstellen van het beleid beleven de bewoners van Zuid overlast van jongeren. Deze groep
jongeren (17 tot 23 jaar) blijven in deze wijk en verplaatsen zich niet naar andere wijken.
Huidige maatregelen
Er zijn een aantal voorzieningen getroffen in de wijk Middelburg Zuid om de jongeren een plek te bieden om
samen te komen zoals een voetbalveld met een soort van dug-out. In het Veiligheidshuis zijn er meerdere
overleggen waar individuele probleemjongeren aan bod kunnen komen. Zo is er een overleg voor de
persoonsgebonden aanpak, het leerplicht casus overleg maar ook het hulpverleningscasus overleg. Verder
heeft de gemeente de regie in de (persoonsgerichte) aanpak van leden van de criminele jeugdgroep.
Extra te doen
Gespecialiseerde hulp (opbouwwerker; deze brengt verschillende groepen, zoals jongeren en wijkbewoners
bij elkaar) aanbieden. Het liefst van dezelfde achtergrond/doelgroep. Groepen zijn namelijk wel
aanspreekbaar maar het gedrag verandert niet. Ze verplaatsen zich als ze aangesproken worden. Contact
met jongeren houden en direct betrekken van jongeren bij maatregelen. Structureel in contact komen met
jongeren. Meer jongerenwerk beschikbaar in de wijk. Dit heeft prioriteit, zowel de buurt, de jongeren als de
gemeente merken de resultaten van betrokkenheid van de jongerenwerker en de initiatieven welke daar uit
voort komen. Voor de wijk Middelburg-Zuid is het wenselijk om een vierde jeugdhonk/jongerencentrum te
realiseren. Thans is er voor de realisatie van een vierde jeugdhonk/jongerencentrum geen financieel budget
beschikbaar en is er geen of onvoldoende extra formatie. Daarnaast wordt geconstateerd dat ook de
verenigingen en kerken een belangrijke partner zijn bij het vaststellen van problemen rondom groepen
jongeren of individuen. Verenigingen zijn de oren en ogen van een wijk. Daar vindt de overlast ook plaats.
Laat hen ook deel uit maken van input voor een beeld over de jeugd.
2.3.2 Schoolveiligheid
Problemen
Steekproefsgewijs worden controles op scholen gehouden door de politie. Er is geen lik op stuk beleid door
de scholen als er iets wordt geconstateerd door de politie. Veel scholen zijn bang voor reputatie schade en
doen daarom geen aangifte van bijvoorbeeld diefstal of mishandeling. Scholen zien niet dat ze daarmee
ook een voorbeeld kunnen stellen dat de school veilig is, er aandacht wordt besteed aan veiligheid en veilig
voelen van de leerlingen.
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Huidige maatregelen
Scholen op Walcheren hebben allemaal het convenant Schoolveiligheid getekend. Hierbij maken alle
partijen afspraken ten behoeve van het voorkomen en bestrijden van vandalisme, overlast en crimineel
gedrag en het creëren van een (sociaal) veilig klimaat in en rondom de scholen voor voortgezet onderwijs
op Walcheren.
In Middelburg heeft de politie het zogenaamde “Cops project”. Aan iedere school in het voortgezet
onderwijs zijn één of twee politiemedewerkers gekoppeld. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor de school
en komen ook regelmatig zelf, voornamelijk tijdens de pauzes, op de school. Hierdoor zijn ze makkelijk
aanspreekbaar voor docenten en leerlingen en zodoende goed op de hoogte wat er in en rond de school
speelt.
Extra te doen
Als scholen meer promoten dat ze een veilige school zijn, waarbij altijd aangifte wordt gedaan van
misdrijven, verzuim en pesten, kan dit een positieve bijdrage leveren in de keuze van een school. Als een
school duidelijkheid creëert voor leraren, leerlingen en ouders, zal het aantal misdrijven waarschijnlijk
omlaag gaan omdat de school laat weten dit niet te tolereren.
2.3.3. Contact en samenwerking met basisscholen verbeteren
Problemen
Het verzuim op scholen is op het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gemiddeld. Het
melden van verzuim richting leerplichtambtenaar is zeer goed. Het contact tussen de scholen en de
leerplicht verloopt erg naar wens, mede omdat de leerplichtambtenaren ook zichtbaar op school zijn. Ook
nemen de leerplichtambtenaren deel aan het ZAT (Zorg Advies Team) overleg.
In het basisonderwijs is dit contact echter niet voldoende en worden nauwelijks cijfers aangeleverd over
verzuim. Dit zie je terug in de cijfers van de meldingen over verzuim. De cijfers van verzuim op
basisonderwijs zijn laag, maar de cijfers van het voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn
in vergelijking met deze cijfers alarmerend hoog. Er zit een groot gat tussen. Wat scholen niet lijken te
beseffen is door het verzuim in het basisonderwijs vroegtijdig te melden, je proactief kunt inzetten op
verzuim en de redenen daarvan. Als het bij basisonderwijs al misloopt op het inzetten van maatregelen bij
verzuim, vergroot je de kans op hogere aantallen in voortgezet onderwijs en MBO. Scholen lijken de cijfers
niet te willen delen omdat bij lage verzuimcijfers blijkt dat de “school het goed doet”. Op deze manier kan
leerplicht niet achter de juiste oorzaak van het verzuim komen en is grotere kans op problemen in de
toekomst voor het kind.
Huidige maatregelen
De leerplicht ambtenaar heeft contact met de basisscholen en bespreekt deze thema’s met enige
regelmaat.
Extra te doen
Uitvoering geven aan de ZAT’s op de basisscholen met als vaste deelnemer van het overleg de
leerplichtambtenaar. De verzuimregistratie in het basisonderwijs en deelname aan de ZAT’s door de
leerplichtambtenaar op de agenda van het REA (regionaal educatieve agenda) laten zetten. Verzuimcijfers
moeten ieder kwartaal verplicht worden opgeleverd. Convenant opstellen voor verzuim en veiligheid op
iedere (basis)school, wellicht losjes gebaseerd op Convenant veilige school.
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2.3.4. Druk van de social media
Problemen
Social media hebben een grote impact op de veiligheidsbeleving van de burgers. Er zijn de laatste tijd veel
bedreigingen via Facebook en Twitter. Het is een lage drempel om bedreigingen te uitten en vervelende
berichten te plaatsen, omdat men op afstand zit. Het werkt anoniemer.
Geweldsdelicten vinden voornamelijk plaats tijdens het uitgaan en tussen schoolgaande kinderen. Met de
opkomst van social media is het aantal meldingen toegenomen. Steeds meer burgers doen tegenwoordig
aangifte voor de kleine vormen van “mishandeling”.
Naast bovenstaande hebben de (social) media nog op een andere manier invloed op de veiligheidsbeleving
van burgers. Door de social media is bijna ieder misdrijf of incident binnen de kortste keren overal bekend.
Hierdoor worden deze ook regelmatig breed uitgemeten in de “reguliere” media. Vóór de tijd van de social
media werden incidenten maar in beperkte mate bekend onder het “grote publiek”.
Huidige maatregelen
De politie speelt een rol met bijvoorbeeld Twitter berichten over woninginbraken en andere misdrijven. Dit
werkt twee kanten op. Bewoners kunnen zich veiliger voelen doordat ze weten dat de politie inzichtelijk
heeft waar inbraken hebben plaatsgevonden en bewoners betrekken bij de opsporing. Keerzijde is dat ze
door de (vele) berichten zich onveiliger kunnen voelen doordat ze weten dat het ook dichtbij huis gebeurt.
De politie is zich in de communicatiestrategie bewust van de wijze waarop ze communiceren over de
woninginbraken en houdt daarbij rekening met het veiligheidsgevoel van de burgers.
Extra te doen
In kaart brengen van het gebruik van social media door de gemeente, politie en andere partners. Een
integraal social media plan maken waarbij de afweging wordt gemaakt welke berichten op welke wijze en
middels welke partner wordt gecommuniceerd.
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2.4
Fysieke veiligheid
Inleiding
Binnen dit veiligheidsveld worden twee thema’s onderscheiden namelijk “zelfredzaamheid en bewustzijn
verhogen van de burgers” en “risico- en crisiscommunicatie”.
2.4.1 Zelfredzaamheid en bewustzijn verhogen burgers
Problemen
De huidige maatschappij verandert van een verzorgingsstaat in een participatie samenleving. Iedereen die
het kan (zelfredzamen) wordt gestimuleerd om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leven
en omgeving, waarbij de overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt. Ook bij het thema
brandveiligheid/brandveilig leven wordt deze lijn doorgevoerd. De burger went zich nu vaak (ten onrechte)
tot de overheid terwijl ze zelf een rol hebben. Doordat de kerntaken van de brandweer verschoven zijn van
gebiedsgerichte beheersing naar risicogerichte beheersing, wordt er meer en meer een beroep gedaan op
de zelfredzaamheid van de burger. Daarnaast wordt het persoonlijk belang van de burger versterkt doordat
steeds meer burgers in het bezit zijn van preventieve middelen zoals een rookmelder, blusdeken en andere
brandvertragende voorzieningen.
Huidige maatregelen
Binnen de Veiligheidsregio Zeeland is groeiende aandacht voor zelfredzaamheid.
Extra te doen
Sturen op bewustwording van de rol en taak van de overheid ten opzichte van de eigen
verantwoordelijkheid binnen het veiligheidsdomein. In samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland
kunnen voorlichtingsprogramma’s ontwikkeld worden om zelfredzaamheid onder bedrijven, instellingen en
burgers te bevorderen.
2.4.2. Risico- en crisiscommunicatie
Problemen
Het is belangrijk dat burgers weten welke risico’s in de omgeving zijn en welke maatregelen ze daar zelf
voor kunnen nemen. Ook is het middels een communicatie strategie mogelijk om inzichtelijk te maken
welke maatregelen de overheid neemt of heeft genomen. Zo wordt duidelijk dat burgers en overheid
kunnen samenwerken als het gaat om voorbereiden op risico’s.
Bij het thema brandveiligheid, maar ook bij externe veiligheid blijkt dat risico- en crisiscommunicatie nog
onderbelicht is. Burgers leunen sterk op de brandweerorganisatie en op de gemeente Middelburg, terwijl ze
zelf ook een rol kunnen pakken in bepaalde situaties. Dit is nog niet altijd even goed bekend onder de
burgers.
Huidige maatregelen
Binnen de Veiligheidsregio Zeeland is aandacht voor risico- en crisiscommunicatie. Daarnaast staat in de
Beleidsvisie Externe Veiligheid een paragraaf beschreven over risico- en crisiscommunicatie.
Extra te doen
Er dient bekeken te worden of er een risicocommunicatie campagne opgezet dient te worden die burgers
meer duidelijk maakt wat de risico’s zijn in de gemeente Middelburg en hoe men zich hierop voor kan
bereiden. Wellicht dat dit een regionaal project kan worden.
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2.5
Integriteit en veiligheid
Inleiding
Belangrijk thema binnen dit veiligheidsveld is “georganiseerde criminaliteit”.
2.5.1. Georganiseerde criminaliteit
Problemen
Georganiseerde misdaad komt in allerlei vormen voor. Denk aan hennepteelt, witwassen en
vermogenscriminaliteit. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Zeeland West-Brabant
bestrijdt deze vormen van misdaad effectief, onder andere in de gemeente Middelburg. Met de producten
en diensten ondersteunen ze gemeenten en veiligheidspartners in de herkenning en aanpak van criminele
activiteiten. Zo helpen ze onder meer bij de versterking van bestuurlijke weerbaarheid en een geïntegreerde
aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Er is een nauwe samenwerking met het RIEC. Deze samenwerking kan nog meer worden geoptimaliseerd
door de werkprocessen goed te beschrijven. Nu is onduidelijk welke gegevens moeten worden aangeleverd
door de gemeente om er een zaak van te maken bij het RIEC. Ook gaat het vaak om veel gegevens welke
aangeleverd moeten worden waardoor de meerwaarde van het RIEC (verzamelen, verifiëren, analyseren
van de gegevens en het geven van een advies) niet altijd even helder is. Eind 2014 loopt de gemeentelijke
bijdrage aan het RIEC af. Daarom moet in de loop van 2014 besloten worden of deze bijdrage wordt
gecontinueerd.
Binnen de gemeente zijn veel functionarissen die vanwege hun functie signalen van georganiseerde
criminaliteit, zoals mensenhandel, kunnen opvangen. Door het vergroten van de aandacht op dit onderwerp
valt nog meer resultaat te boeken.
Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in
werking getreden. Deze wet moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert
door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen. Dit betekent dat de
bestuursorganen bij de beoordeling van een te verlenen vergunning, subsidie of een te gunnen
aanbesteding de integriteit van de aanvrager of gegadigde kunnen onderzoeken.
De Wet Bibob is in 2007 geëvalueerd. Uit de evaluatie is naar voren gekomen dat het goed zou zijn als de
wet zou worden uitgebreid en als het gebruik ervan makkelijker zou worden gemakt. In 2011 is een
wetsvoorstel met wijzigingen van de Wet Bibob aangeboden aan de Tweede Kamer en per 1 juli 2013 is de
gewijzigde wet in werking getreden.
De nieuwe wet BIBOB regelt de uitbreiding van de wet en bevat verbeteringen voor het gebruik ervan.
Daarbij is met name gekeken hoe de lasten voor ondernemers konden worden verlicht en hoe de
uniformiteit bij de toepassing van BIBOB kan worden bevorderd.
De uitbreiding geldt voor de vastgoedsector, de kansspelsector, de voorwerkimporteurs, vergunningen van
de Huisvestingswet en de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten. Voor de
gemeentelijke vergunningen en ontheffingen geldt dat de Wet Bibob niet meer de branches en sectoren
noemt waarbinnen de wet Bibob geldt. Gemeenten kunnen nu zelf bepalen welke vergunningen, die zijn
gebaseerd op de APV onder de werking van de Wet Bibob moeten vallen.
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Huidige maatregelen
De gemeente bekijkt samen met het RIEC op welke wijze medewerkers van de gemeente Middelburg, maar
ook het bestuur zo optimaal mogelijk op de hoogte zijn van de werkzaamheden welke het RIEC kan
verrichten. De afgelopen periode is extra aandacht gevraagd voor mensenhandel middels het uitreiken van
signaalkaarten mensenhandel. Dit heeft geleid tot enkele concrete signalen die zijn opgepakt door de
bevoegde instanties.
Op dit moment geldt een Bibob beleid binnen de gemeente Middelburg, maar is door de nieuwe
wetwijziging van juni 2013 verouderd. Daardoor moet het beleid herzien worden en de wetswijziging
doorgevoerd worden in het lokale Bibob beleid.
In 2014 wordt door het RIEC een start gemaakt met het opstellen van een zogenaamd ondermijningsbeeld
district Zeeland. Hierbij brengt men per gemeente op integrale wijze de georganiseerde criminaliteit
(criminele netwerken) in beeld. Hiervoor wordt ook capaciteit gevraagd van de gemeente Middelburg.
Afhankelijk van de uitkomsten van het ondermijningsbeeld kan het voor 2015 (en mogelijk verder) ook
gemeentelijke capaciteit vergen voor de flow-up/aanpak van deze uitkomsten.
In de (voormalige) beide Brabantse politieregio's is eind 2010 de Taskforce B5 van start gegaan; een
samenwerkingsverband tussen partners in de vijf grote Brabantse steden, politie, Openbaar Ministerie,
Belastingdienst, Koninklijke Marechaussee en Nationale Recherche om de ondermijnende criminaliteit in
Brabant terug te dringen. In 2014 is het werkgebied van de Taskforce uitgebreid tot Zeeland en Brabant.
Hiervoor is ook een financiële bijdrage gevraagd aan Middelburg. Deze is aangemeld voor de Kadernota
2015-2018.
Extra te doen
Intensiveren van de samenwerking met het RIEC door beter samen op te trekken in voortrajecten en
inzichtelijk te maken welke documenten het RIEC nodig heeft om een zaak te kunnen maken. Daarnaast
meer bewustwording creëren onder de medewerkers van de gemeente Middelburg over de inzet en
meerwaarde van het RIEC. Ook dient er een keuze gemaakt te worden over al dan niet voortzetten
deelname RIEC per 1-1-2015 en het lokale Bibob beleid te herzien en dit integraal af te stemmen met
betrokken afdelingen binnen de gemeente Middelburg en het RIEC.
Daarnaast is het belangrijk om capaciteit te leveren voor het opstellen van het ondermijningsbeeld en,
afhankelijk van de uitkomsten, (mede) uitvoering geven aan de aanpak van deze uitkomsten. Er dient te
allen tijde ondersteuning/(mede)uitvoering te worden gegeven aan activiteiten van de Taskforce BrabantZeeland.
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3.
Prioriteiten
De gemeenteraad van Middelburg heeft op 28 mei 2014 zes prioriteiten benoemd. Dit is gebeurd op basis
van veiligheidsanalyse. De prioriteiten zijn opgesomd in willekeurige volgorde. De prioriteiten zijn:







Integrale aanpak afhandeling meldingen over overlast
Meer aandacht en zorg voor jeugd in de wijken
Woninginbraken, overvallen en straatroof
Verbinding en samenwerking ketenpartners binnen het zorgdomein en het justitiële domein
Aandacht voor zorgbehoevenden in de wijk
Druk van social media

In dit hoofdstuk worden deze prioriteiten uitgewerkt. Aangegeven wordt wat de hoofdlijnen 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.
De gemeenteraad heeft zes prioriteiten aangegeven. Op deze zes prioriteiten zal de nadruk gelegd worden
binnen de beleidsperiode. Wanneer er keuzes moeten worden gemaakt in capaciteit of financiële zin, zullen
deze onderwerpen voorrang krijgen. De overige aandachtspunten worden nadrukkelijk niet vergeten. Deze
zijn te vinden in het volgende hoofdstuk en zullen ook in de uitvoeringsplannen terug komen.
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3.1

Integrale aanpak afhandeling meldingen over overlast (veiligheid- en zorggerelateerd)

Beschrijving thema
Samenwerken bij integrale sociale overlast meldingen zodat burgers beter weten waar ze moeten melden
en welke informatie nodig is. Hierdoor kunnen de partners optimaal aan de slag met de overlast melding.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015 – 2018
Een centraal meldpunt voor sociale overlastmeldingen creëren zodat meldingen integraal worden opgepakt.
Partners in de aanpak
Porthos
Emergis
Woningcorporaties
Politie Zeeland- West-Brabant
Gemeente Middelburg
 De wijkmanagers
 Beleidsmedewerker Wonen
 Beleidsmedewerker Ruimtelijk beleid
 Beleidsmedewerker WMO en SSB
 Beleidsmedewerker OOV
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Een meldpunt creëren voor integrale sociale overlast meldingen waarbij de meldingen integraal worden
opgepakt en wordt voorkomen dat er dubbelingen in werkzaamheden ontstaan.
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3.2

Meer aandacht en zorg voor jeugd in de wijken

Beschrijving thema
Jongeren maken deel uit van de leefomgeving in de gemeente Middelburg en hebben de toekomst. In de
wijken willen jongeren een eigen plek hebben, zonder dat er overlast ontstaat voor andere bewoners.
Samen met de jongeren en bewoners wordt gekeken naar passende maatregelen om beide wensen vorm
te geven.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015 – 2018
Organiseren van jongerenactiviteiten met bewoners en jongeren samen. Daarnaast dient er een integrale
samenwerking tussen de jongerenwerkers te komen om actieplannen “op maat” op stellen voor de wijken
in Middelburg. Opstellen van een procedure, met daarbij duidelijk benoemd wie de regie heeft, voor het
oppakken van meldingen van jeugdoverlast. Daarnaast het regisseren van de aanpak van hinderlijke,
overlast gevende en criminele jeugdgroepen.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker Jeugd
 Wijkmanagers
 Coördinator buitenruimte
 Beleidsmedewerker OOV
Porthos
Veiligheidshuis
Politie Zeeland- West-Brabant
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
De verbinding tussen de jongeren en bewoners tot stand brengen zodat de overlast vermindert en jongeren
meer tevreden zijn over voorzieningen en activiteiten binnen de gemeente Middelburg.
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3.3

Woninginbraken, overvallen en straatroof

Beschrijving thema
Woninginbraken, overvallen en straatroof hebben een grote maatschappelijke impact en dienen integraal te
worden opgepakt door de gemeente en partners om de aantallen te verlagen, het veiligheidsgevoel te
verhogen en de samenwerking met de burgers op te zoeken.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Opzetten van meer preventieve maatregelen in samenwerking met de partners en bewoners van de
gemeente Middelburg en de intensieve samenwerking op repressief gebied met de politie, het openbaar
ministerie en de woningcorporaties verder uitbouwen.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker OOV
 Beleidsmedewerker Wonen
 Wijkmanagers
Politie Zeeland- West-Brabant
Openbaar Ministerie
Woningcorporaties
Veiligheidshuis
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Gezamenlijk met partners en burgers (preventieve) maatregelen bedenken en uitvoeren om het aantal
woninginbraken, overvallen en straatroven te laten dalen en het veiligheidsgevoel te verhogen.
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3.4

Verbinding en samenwerking ketenpartners binnen het zorgdomein en het justitiële domein

Beschrijving thema
Binnen het Veiligheidshuis zijn de partners over veiligheid verenigd, maar de partners van het aspect “zorg”
sluiten (nog) niet voldoende aan waardoor er geen goede verbinding is tussen zorg en veiligheid.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Verbinding tot stand brengen/verder uitbouwen tussen de zorgpartners en de justitiële partners en nauwe
samenwerking volbrengen. Uitwisseling (waar mogelijk) van gegevens zodat dossiers integraal en volledig
worden opgepakt en een gezamenlijke aanpak creëren, zowel op zorgcomponent als justitieel.
Partners in de aanpak
Partners Veiligheidshuis
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker Jeugd
 Beleidsmedewerker OOV
 Afdeling Stedelijk Sociaal Beleid
Zorgaanbieders, bijvoorbeeld Emergis
Partners in Porthos
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Binnen het Veiligheidshuis de zorgpartners en de veiligheidspartners beter verbinden zodat op alle dossiers
zowel het aspect veiligheid als het aspect zorg voldoende wordt belicht.
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3.5

Aandacht voor zorgbehoevenden in de wijk

Beschrijving thema
Zorgbehoevenden/personen met een psychiatrische achtergrond vormen een aandachtspunt voor de
partners. Conform het landelijke beleid wonen steeds meer mensen met een dergelijke achtergrond
zelfstandig in de wijk.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Bewoners in de wijk informeren en betrekken bij de instrumenten welke ingezet worden om eventuele
overlast tegen te gaan. Meer bestuurlijke en ambtelijke aandacht te ontwikkelen en een
monitoringssysteem op te zetten voor meldingen over overlast. Daarnaast een intensievere samenwerking
binnen de ambtelijke organisatie en betere afstemming van cases.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker Volksgezondheid, verslavingspreventie, maatschappelijke opvang en zorg,
 Beleidsmedewerker Wonen
 Beleidsmedewerker OOV
 Wijkmanagers
Politie Zeeland- West-Brabant
Veiligheidshuis
Woningcorporaties
Openbaar Ministerie
Zorginstanties (o.a. Emergis)
Porthos
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Meer draagvlak onder de inwoners van de gemeente Middelburg, de ambtelijke en de bestuurlijke
organisatie voor de groep zorgbehoevende personen in de gemeente Middelburg.
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3.6

De druk van social media

Beschrijving thema
Social media hebben een grote impact op de veiligheidsbeleving van de burgers. Door social media is bijna
ieder misdrijf of incident binnen de kortste keren overal bekend. Hierdoor worden deze ook regelmatig
breed uitgemeten in de “reguliere” media. Vóór de tijd van de social media werden incidenten maar in
beperkte mate bekend onder het “grote publiek”.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
In kaart brengen van het gebruik van social media door de gemeente, politie en andere partners. Een
integraal social media plan maken waarbij de afweging wordt gemaakt welke berichten op welke wijze en
middels welke partner wordt gecommuniceerd.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker Openbare Orde en Veiligheid
 Communicatieadviseur
 Beleidsmedewerker Jeugd
Politie Zeeland- West-Brabant
Veiligheidshuis
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt: Social media in te bedden in de communicatiestrategie van de
gemeente en partners om actief en adequaat te reageren.
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4.
Overige strategische thema's
Naast de in hoofdstuk 3 genoemde prioritaire thema’s onderscheidt de gemeente een reeks van andere,
strategische thema’s voor de periode 2015-2018. Ook naar deze deze thema’s zal aandacht uitgaan; in
uitvoeringsplannen wordt de aanpak geconcretiseerd en bij evaluaties wordt stilgestaan bij de resultaten.
Het gaat om de volgende thema’s:
Binnen het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving
o Diefstal van fietsen en bromfietsen
Binnen het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’:
o Aangiftebereidheid winkeldiefstal onder ondernemers vergroten
o Veiligheid en vrije tijd; openbare ruimte
Binnen het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’:
o Schoolveiligheid
o Contact met de basisscholen verbeteren
Binnen het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’:
o Verhogen zelfredzaamheid van de burgers
o Risico- en crisiscommunicatie
Binnen het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’:
o Georganiseerde criminaliteit
In dit hoofdstuk worden deze thema’s uitgewerkt. Aangegeven wordt wat de hoofdlijnen in de aanpak zullen
zijn, wie de belangrijkste partners zijn, in welke programma’s van de begroting de aanpak geborgd wordt en
welke concrete doelen gemeente en partners zich stellen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Middelburg

4.1

Diefstal van fietsen en bromfietsen

Beschrijving thema
Brom- en fietsendiefstal blijft een aandachtspunt binnen de gemeente Middelburg. De cijfers zijn
alarmerend hoog.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Voortzetten van het gestarte project aanpak bromfiets- en scooterdiefstallen, het verbeteren van de
faciliteiten om (brom)fietsen te stallen en preventieve maatregelen onder de aandacht brengen van de
burgers.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker OOV
 Beleidsmedewerker Verkeer
 Coördinator openbare ruimte
Politie Zeeland- West-Brabant
Openbaar Ministerie
NS
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Gezamenlijk met partners en burgers maatregelen uitvoeren om diefstal terug te dringen en preventieve
maatregelen onder de aandacht te brengen van de burgers.
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4.2

Aangiftebereidheid winkeldiefstal onder ondernemers vergroten

Beschrijving thema
Bewustwording creëren onder de ondernemers over het belang van aangifte doen en samenwerken bij het
thema winkeldiefstal.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Bewustzijn creëren en de mogelijkheden voor preventie bekend maken onder winkeliers maar ook onder
het personeel. De ondernemersverenigingen kunnen hier een faciliterende rol in spelen bijvoorbeeld door
winkeliers te stimuleren aangifte te doen.
Partners in de aanpak
Ondernemers
Ondernemersverenigingen
Politie Zeeland- West-Brabant
Gemeente Middelburg
 Bedrijfscontactfunctionaris
 Communicatieadviseur
 Jurist
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
De aangiftebereidheid onder de ondernemers vergroten zodat inzichtelijk wordt hoe groot deze
problematiek is en er gerichter ingezet kan worden op winkeldiefstal door ondernemers, gemeente en
politie.
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4.3

Veiligheid en vrije tijd; openbare ruimte

Beschrijving thema
In de vrije tijd van burgers van de gemeente Middelburg wordt gebruik gemaakt van de openbare ruimte. In
de gemeente worden vaak evenementen georganiseerd, daarnaast is er een uitgaansgebied en een
winkelgebied aanwezig. Ook daar dient het veiligheidsgevoel aanwezig te zijn. Door bepaalde maatregelen
te nemen probeert de gemeente dit te beïnvloeden.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Onderzoeken mogelijkheid en draagvlak voor de aanschaf van twee mobiele camera’s en actualiseren van
het evenementenbeleid inclusief veiligheidsparagraaf waarin de rol van evenementencoördinator wordt
geborgd. Tevens de huidige activiteiten (o.a. horeca-telefoon, portiersoverleg en horeca-toezicht politie)
continueren.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker gezondheid
 Beleidsmedewerker economische zaken (evenementen en toerisme en recreatie)
 Beleidsmedewerker OOV
Politie Zeeland- West-Brabant
Veiligheidsregio Zeeland
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Door het continueren van de huidige activiteiten gericht op het tegengaan van uitgaansgeweld neemt het
aantal geweldsmisdrijven niet verder toe. Daarnaast wordt het evenementenbeleid als zodanig opgesteld
dat duidelijker is voor organisatoren van evenementen aan welke veiligheidseisen voldaan dient te worden.
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4.4

Schoolveiligheid

Beschrijving thema
Scholen dienen onveiligheid en criminaliteit op een transparante manier te behandelen en zichtbaar te
maken.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Aangiftebereidheid onder scholen vergroten, Omdenken van een onveilige school (geen criminaliteit) naar
een veilige school (uw kind is hier veilig omdat er serieus wordt omgegaan met eventuele criminaliteit en
onveiligheid) en het promoten met “Veilige school”.
Partners in de aanpak
Basisscholen
Voorgezet onderwijs
Middelbaar onderwijs
Politie Zeeland- West-Brabant
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker onderwijs
 Leerplichtambtenaar
HALT
GGD
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
De scholen laten omdenken over schoolveiligheid: Criminaliteit is een thema wat in de spotlights hoort te
staan, scholen voeren een transparant zero tolerance beleid op criminaliteit en onveiligheid op scholen.
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4.5

Contact met de basisscholen verbeteren

Beschrijving thema
Door meer contact te hebben met de basisscholen en een betere samenwerking met de basisscholen kan
er proactiever worden ingezet op verzuim en eventuele problemen op basisscholen welke later uitwerking
kunnen hebben in het voorgezet of middelbaar onderwijs.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
In gesprek gaan met de basisscholen om te bekijken op welke wijze de intensivering van de samenwerking
en betrokkenheid van de leerplichtambtenaar kan worden vergroot.
Partners in de aanpak
Basisscholen gemeente Middelburg
Reclassering
Gemeente Middelburg
 Beleidsmedewerker onderwijs
 Leerplichtambtenaar
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Intensivering samenwerking tussen gemeente Middelburg en basisscholen.

Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 gemeente Middelburg

4.6

Verhogen zelfredzaamheid van de burgers

Beschrijving thema
Zelfredzaamheid onder de burgers vergroten.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
In samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland een zelfredzaamheid campagne opzetten waarbij de
risico’s binnen de Veiligheidsregio Zeeland worden benoemd en de rol van de burgers om zich daarop voor
te bereiden en zelfredzaam te zijn.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Afdeling Communicatie
Veiligheidsregio Zeeland
Provincie Zeeland
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Zelfredzaamheid onder de burgers vergroten door inzichtelijk te maken op welke wijze zij dit kunnen
bereiken.
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4.7

Risico- en crisiscommunicatie

Beschrijving thema
Risico en crisiscommunicatie toepassen binnen de gemeente Middelburg en vergroten van bewustzijn van
zelfredzaamheid onder de burgers.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
In samenwerking met de Veiligheidsregio Zeeland een risico- en crisiscommunicatie campagne opzetten
waarbij de risico’s binnen de Veiligheidsregio Zeeland worden benoemd en de rol van burgers herkenbaar
maken om zich daarop voor te bereiden. Daarnaast kan worden benoemd op welke wijze burgers
zelfredzamer kunnen worden.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Afdeling Communicatie
Veiligheidsregio Zeeland
Provincie Zeeland
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
Meer bewustwording onder de inwoners van de gemeente Middelburg over de risico’s in de omgeving en
op welke wijze zij zich hierop kunnen voorbereiden.
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4.8

Georganiseerde criminaliteit

Beschrijving thema
Betere samenwerking tussen de gemeente Middelburg en het RIEC en meer bewustwording onder de
medewerkers van de gemeente Middelburg over de meerwaarde van het RIEC en het wijzigen van het
lokale Bibob beleid.
Hoofdlijnen in de aanpak 2015-2018
Met het RIEC een format ontwerpen waaruit blijkt welke documenten nodig zijn om een “zaak” te maken,
een stappenplan beschrijven waarbij de gemeente inzichtelijk heeft welk proces een zaak doorloopt en
meer contactmomenten creëren waarbij medewerkers van het RIEC in contact komen met medewerkers
van de gemeente Middelburg en de gevolgen van de wetswijziging Bibob in kaart brengen en deze
doorvoeren in een nieuw lokaal Bibob beleid. Meewerken aan opstellen ondermijningsbeeld en, afhankelijk
van de uitkomsten, (mede) uitvoering geven aan de aanpak van uitkomsten. Daarnaast
ondersteuning/(mede)uitvoering geven aan activiteiten van de Taskforce Brabant-Zeeland.
Partners in de aanpak
Gemeente Middelburg
 Afdeling Vergunning en Handhaving
 Afdeling Juridische Zaken
 Afdeling Openbare Orde en Veiligheid
RIEC Zeeland West Brabant
Doelstelling 2015-2018
De algemene doelstelling op dit thema luidt:
De samenwerking met het RIEC optimaliseren zodat medewerkers van de gemeente Middelburg het RIEC
vaker inzetten voor advies bij complexe zaken over bijvoorbeeld georganiseerde criminaliteit,
vermogenscriminaliteit, mensenhandel en hennepteelt. En het Bibob beleid aan te passen op basis van de
nieuwe Bibob wetgeving in afstemming en samenwerking met het RIEC.
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5.

Organisatorische borging

5.1 Integrale veiligheid in de gemeentelijke organisatie
Integrale veiligheid is op veel plekken aanwezig in de ambtelijke organisatie. Elke afdeling heeft bepaalde
raakvlakken met veiligheid. De centrale coördinatie en de ambtelijke verantwoordelijkheid daarvoor is
verankerd bij de afdeling Bestuursondersteuning specifiek bij het cluster OOV. De ambtelijke coördinatie
van de aanpak van specifieke items ligt soms bij het cluster OOV, maar vaker op andere plekken in de
organisatie. In het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 zal per thema (zowel de prioriteiten als de
overige aandachtspunten) gespecificeerd worden welke ambtenaar trekker is.
5.2 Ambtelijke coördinatie
Het cluster OOV valt onder de afdeling Bestuursondersteuning en vormt de spil in de regievoering van het
veiligheidsbeleid. Het cluster houdt het overzicht, stuurt eventueel bij, bewaakt de resultaten en geeft
feedback. Deze afstemming kan bilateraal, maar ook via de werkgroep plaatsvinden. Van een aantal
projecten is het cluster zelf de trekker. Voor de overige projecten zijn andere ambtenaren en/of externe
partners hoofdverantwoordelijk.
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, Porthos en andere externe partners deel aan. Deelnemende partijen zijn dezelfde partijen die
betrokken zijn geweest bij de ontwikkeling van onderliggend beleidskader.
Het overleg vindt in het voor- en najaar plaats. In het najaar wordt het uitvoeringsplan geëvalueerd en
nagedacht over het nieuwe uitvoeringsplan. In het voorjaar heeft het overleg het karakter van
beheersoverleg: via de bespreking van een vooraf door de coördinator integrale veiligheid aangeleverde
checklist, wordt de voortgang op elk van de veiligheidsitems gecontroleerd.
Een keer per halfjaar wordt een voortgangsdocument rondgestuurd onder betrokken werkgroep leden
welke –nadat deze door eenieder is ingevuld- wordt verstrekt aan het college van B&W om de voortgang te
monitoren van de openstaande acties. Middels deze methode borg je zowel de betrokkenheid van
ambtenaren alsook van collegeleden. Deze wordt gekoppeld aan de voortgangsrapportage van de BERAP.
5.3 Bestuurlijke coördinatie
Burgemeester
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en draagt
daarvoor politieke verantwoordelijkheid. Hij heeft het bevel bij grootschalig optreden en draagt het gezag op
het terrein van handhaving van de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. In relatie tot zijn wettelijke
taken heeft de burgemeester ook een belangrijke rol in de coördinatie van het lokaal veiligheidsbeleid.
B&W
Veiligheid is bij uitstek een onderwerp waar meer portefeuillehouders bij betrokken zijn, ieder vanuit de
eigen verantwoordelijkheid. Een collegebrede verantwoordelijkheid geldt voor de hoofdlijnen van het
integraal veiligheidsbeleid én de realisatie van de doelstellingen op de vastgestelde veiligheidsthema’s.
Gemeenteraad
De raad stelt de kaders en beoordeelt de resultaten en het rendement van de inzet van
middelen voor het integraal veiligheidsbeleid en het uitvoeringsplan. Daarnaast bepaalt de gemeenteraad
de prioriteiten en denkt de gemeenteraad mee over passende maatregelen voor het uitvoeringsplan.
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5.4 Planning & Control
Jaarlijks wordt het Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid opgesteld (plan) en uitgevoerd (do). Op basis
van de jaarlijkse evaluatie van het integraal veiligheidsbeleid (check) wordt het uitvoeringsplan bijgesteld
(act). De raad kan op basis van de evaluatie jaarlijks nieuwe acties vaststellen. De raad kan hierdoor
uitvoering geven aan de controlerende taak en beoordelen of het college binnen de kaders van het
vastgestelde beleid heeft gehandeld en de gemaakte afspraken is nagekomen.
5.5 Communicatie
Het communicatiebeleid over veiligheid gaat in eerste instantie uit van (de verhoging van) de
veiligheidsbeleving van de inwoners van de gemeente Middelburg. Daarnaast wordt communicatief ook
aandacht besteedt door de veiligheidspartners.
Doelstellingen communicatiestrategie:
Inwoners:
• de beleving en de verwachtingen van de inwoners gaan meer gelijk lopen met de
feitelijke veiligheidssituatie;
• de inwoners zijn goed geïnformeerd over de veiligheidssituatie, de aanpak en de resultaten;
• de inwoners zijn betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid, met name in hun
leefomgeving (kern, school, winkelgebied, uitgaansleven, bedrijven).
Veiligheidspartners:
• de veiligheidspartners van de gemeente weten met welk doel, op welk moment en hoe de gemeente
communicatie inzet, opdat zij hun eigen communicatie-instrumenten daarop kunnen afstemmen.
Wat gaan we doen?
De communicatiestrategie wordt daar waar nodig, steeds aangescherpt op basis van actuele
ontwikkelingen en op basis van teruggekoppelde resultaten. Nadruk wordt gelegd op het belang van het
nemen van eigen verantwoordelijkheid bij het veilig houden en veiliger maken van de gemeente
Middelburg. De gemeente beschouwt haar inwoners als een belangrijke partner bij de uitvoering van het
integrale veiligheidsbeleid.
Welke prioriteiten?
De brede communicatiestrategie veiligheid bevat een aantal elementen die de komende jaren ingezet
worden:
• een positieve kernboodschap over leven in de gemeente Middelburg;
• aanpak en resultaten melden; successen claimen, maar ook tegenvallers erkennen;
• partners en inwoners betrekken en zichtbaar maken in uitingen die zijn afgestemd met veiligheidspartners;
• de nadruk leggen op het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor een veilige leef- en woonomgeving
en het belang van een actieve opstelling van inwoners. Juist de participatie van burgers heeft substantieel
bijgedragen aan de vermindering van de criminaliteit in Nederland.
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6. Begroting
Een aantal acties is te realiseren zonder extra financiële kosten. Andere zijn al voorzien van een financiële
dekking in de programmabegroting. Het is echter noodzakelijk om, wil de gemeente alle ambities waar
kunnen maken binnen de beleidsplanperiode, een structureel budget voor het uitvoeren van acties zoals
genoemd in deze nota vrij te maken. In 2015 worden de maatregelen gefinancierd uit bestaand budget
(OOV). Vanaf 2016 wordt middels de kadernota een besteedbaar budget van 50.000 euro gevraagd.
Deze inschatting van kosten is gemaakt op basis van de maatregelen welke tijdens de brainstormsessies
over het integraal veiligheidsbeleid zijn opgevoerd, ervaringen van andere (vergelijkbare) gemeenten en
ervaringen van deskundigen.
In het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid komt een concrete financiële vertaling van de benodigde
middelen per project/actie. De gemeenteraad wordt op twee momenten (vaststellen uitvoeringplan en
evaluatie uitvoeringsplan) betrokken bij de financiële besteding van dit vrij besteedbare bedrag.
Let wel, niet alleen de financiën zijn van belang om een goed resultaat te bereiken, maar ook voldoende
visie en inzet van de betrokken medewerkers is essentieel voor het slagen van het veiligheidsbeleid.
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Bijlage 1
Tabel verdeling thema’s over ambtenaren en college leden
Thema

Primaat

Regiehouder betrokken collegelid

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Stedelijk Sociaal Beleid

Wethouder SzarafinskiBurgemeester

Stedelijk Sociaal Beleid

Wethouder Szarafinski

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Stedelijk Sociaal Beleid

Wethouder Szarafinski

Bestuursondersteuning

Wethouder Beekman

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Ruimtelijk Beleid

Wethouder Aalberts

Ruimtelijk beleid

Wethouder Simons

Schoolveiligheid

Stedelijk Sociaal Beleid

Wethouder Dekker

Contact en

Stedelijk Sociaal Beleid

Wethouder Dekker

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Bestuursondersteuning

Burgemeester

Prioriteiten
Integrale aanpak
afhandeling meldingen
over overlast, veiligheid
gerelateerd
Integrale aanpak
afhandeling meldingen
over overlast, zorg
gerelateerd
Meer aandacht en zorg
voor jeugd in de wijken
Woninginbraken,
overvallen en straatroof
Verbinding en
samenwerking
ketenpartners binnen het
zorgdomein en het
justitiële domein
Aandacht voor
zorgbehoevenden in de
wijk
Druk van social media
Overige
aandachtspunten
Diefstal van fietsen en
bromfietsen
Aangiftebereidheid
winkeldiefstal onder
ondernemers vergroten
Veiligheid en vrije tijd;
openbare ruimte

samenwerking met de
basisscholen verbeteren
Verhogen
zelfredzaamheid van de
burgers
Risico- en
crisiscommunicatie
Georganiseerde
criminaliteit
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