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Deel 2: Actieplan 2013 
Ontwerp 

 

 

 

 

 

Voorwoord 

 
Veiligheid is uw en onze zorg! Het appèl op de eigen inzet van de bewoners van 
Roosendaal werpt zijn vruchten af. De bewonersplatforms wijzen bij hun activiteiten 
steeds vaker op de mogelijkheden voor burgers om zelf te werken aan veiligheid. Een 
gestage groei is waar te nemen van actieve bewoners in buurtpreventieteams. Burgers 
en overheidsdiensten zijn samen op deze manier effectiever in het tegengaan van 
ongewenste ontwikkelingen in wijk en dorp.  
 
De inzet van bewoners sluit aan bij de activiteiten van de brandweer op het terrein van 
preventie en pro-actie. Het project ‘Brandweer overmorgen’ betrekt vrijwilligers bij 
nieuwe vormen van georganiseerde hulpverlening. Het inschakelen van vrijwilligers 
leidt tot snellere hulp bij kleine problemen en een efficiëntere inzet van de 
beroepskrachten. Daarnaast maakt de brandweer gebruik van de belangstelling direct 
na incidenten om voorlichting te geven over preventie door de burgers zelf. Deze 
directe benadering is een extra stimulans voor burgers om in eigen huis de 
brandveiligheid te verhogen.  
 
De goede resultaten van het beleid gericht tegen drugsoverlast en drugscriminaliteit 
stemmen tevreden, maar we gaan zeker niet achterover leunen. Het inzicht verkregen 
bij de aanpak van de drugscriminaliteit leidt nu tot een brede inzet tegen de 
georganiseerde criminaliteit, waarin de gemeenten in de regio samenwerken met vele 
instanties. Versterken van de bestuurlijke weerbaarheid is het motto. We gaan de 
beschikbare informatie slim organiseren als basis voor geavanceerde analyses. Langs 
die weg komen we tot gerichte acties om de criminele netwerken hard te raken.  
 
De meest recente cijfers over veiligheid laten zien dat al deze activiteiten 
daadwerkelijk resultaten opleveren. De inleidende paragrafen in dit actieplan laten de 
nieuwste cijfers zien. De brede inzet van dit actieplan blijft nodig om verbeteringen te 
bereiken op die punten waar de cijfers nog niet de gewenste uitkomst tonen en om de 
behaalde resultaten te waarborgen. We gaan door op de ingeslagen weg! 
 
Mr. J.M.L. Niederer, 
Burgemeester van Roosendaal  
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Leeswijzer bij dit Actieplan 2013 
Het plan biedt een overzicht van de lopende beleidsinzet en de beoogde vernieuwingen.  
Na enkele toelichtende punten is de opbouw als volgt.  
 

A. Veiligheidsanalyse  

De veiligheidsmonitor Roosendaal biedt op vele onderwerpen een overzicht van de situatie in 
Roosendaal. Dit actieplan berust op de analyse in de veiligheidsmonitor. Belangrijke wijzigingen van 
2012 naar 2013 zijn kort vermeld in deel A.  
 

B. Activiteitenoverzicht 

Het actieplan volgt een indeling in veiligheidsvelden met daarbinnen de veiligheidsthema’s. Naast de 
landelijk gebruikelijke veiligheidsvelden is toegevoegd: Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid. De 
grote inzet op deze aanpak vraagt een duidelijke eigen plaats. 
De invulling bij de activiteiten volgt zoveel mogelijk hetgeen in besluiten reeds is vastgelegd. Dit plan 
biedt echter de mogelijkheid om door alle activiteiten heen één lijn te trekken. Op sommige punten 
biedt de eerder besluitvorming geen antwoord op alle vragen bij een activiteit, die voor dit plan 
standaard zijn gesteld. Zoveel mogelijk brengt dit plan op die punten alsnog de gewenste scherpte 
aan.  
 

C. Overzichten 

Aan het slot van het actieplan is een beknopt overzicht van activiteiten opgenomen, waarin beknopt 
te zien is wie bestuurlijk en ambtelijk trekker is en wat de financiële inzet de gemeente is. Als 
voorlaatste is een overzicht toegevoegd van de afspraken die per activiteit met de politie gelden.  
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Voorbeeldschema activiteit 

Bestuurlijk 
portefeuillehouder 

Burgemeester en / of wethouder 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Ambtenaar of externe (veiligheids)partner 

Toelichting Korte uitleg over het project 

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

Betrokken partijen Externe veiligheidspartners (zonodig interne specificatie) 

Output indicatoren Een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de afspraken ( resp. 
opdrachten) die zijn gemaakt over deze activiteit 

Bron output indicatoren De vindplaats van de voortgang in afspraken 

Voortgangsbewaking door De functie die de voortgang van de activiteit bewaakt 

Planning De doorlooptijd van de activiteit 

Samenhangende  thema’s  Relatie met andere veiligheidsthema’s 

Samenhangende  projecten Relatie met andere gemeentelijke veiligheidsprojecten 

Evaluatie Door wie wordt er (wanneer) geëvalueerd 

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

Personele inzet gemeente Inzetgemeentelijk personeel, met specificatie in uren of formatieruimte. 

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

samenhang met ander veiligheidsvelden is waarnodig ook aangegeven.  

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 

 

Prioriteiten 

Elke prioriteit heeft in dit plan een eigen kleur. Deze kleur is onderaan elke activiteit terug te vinden 
als de prioriteit van toepassing is.  
 
Veilige wijk, dorp en centrum Samengevat met Wijk en dorp 

Drugscriminaliteit en drugsoverlast Samengevat met Drugs 

Jeugd en Veiligheid Samengevat met Jeugd 

Districtelijke samenwerking veiligheid Samengevat met District 

Fysieke veiligheid Samengevat met Fysiek 

 
Per jaar zijn streefcijfers vastgesteld per prioriteit. Op de volgende bladzijde staan de streefcijfers 
voor het jaar 2013. In het schema op de volgende bladzijde zijn de prioriteiten ook met hun eigen 
kleur te herkennen.  
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Doelstellingen voor 2013 

 

  

Uit Schema 1. van de kadernota, Wat willen we bereiken 

Doelstellingen per beleidsveld  Effect indicator Monitor 2011 Doel 2012* Doel  2013 

Veilige wijk, dorp en Centrum 

Verbeteren veiligheidsbeleving in de eigen 
buurt 

Gemiddeld rapportcijfer voor veiligheid in de buurt 6,9 ≥7,0 ≥7,2 

Aangifte diefstal uit woning Aantal aangiften 397 ≤180 ≤170 

Tegengaan van drugscriminaliteit en drugsoverlast 

Overlast terugdringen Drugsoverlast in de buurt  
(% vaak of soms in de beleving van de bewoners) 

6 ≤7 ≤6 

Meldingen van overlast drugs Aantal Meldingen 319 ≤300 ≤275 
Jeugd en Veiligheid 

Overlast terugdringen Overlast door jongeren in de buurt (% vaak in de beleving van de 
bewoners) 

13 ≤15 ≤13 

Meldingen overlast jeugdigen Aantal Meldingen 410 ≤420 ≤400 

Districtelijke Samenwerking Veiligheid 

Deze samenwerking richt zich op vele dossiers. In fase 1 staan 12 dossiers op de rol. Het is niet mogelijk om met een enkelvoudige parameter de voortgang op al deze dossiers 
aan te geven. Zie voor details activiteit 1.3.2. Districtelijk driehoeksoverleg  

Fysieke Veiligheid 

Verhogen brandveiligheid en voorkomen 
incidenten 

Aantal uitrukken brandweer  

Bron: jaarverslag veiligheidsregio, resp. verslagen brandweer 

724 ≤673           ≤654           

Terugdringen ongewenste meldingen Aantal ongewenste meldingen aan brandweer 
Bron: jaarverslag veiligheidsregio, resp. verslagen brandweer 

273 ≤192 ≤173 

Integrale Veilig 

Verhogen gevoel van veiligheid Onveiligheidsgevoel (% dat zich wel eens onveilig voelt)  32 ≤30 ≤27 

*Op enkele thema’s zijn er actuele cijfers medio 2012. Deze cijfers zijn opgenomen in de situatieschets aan het begin van elke paragraaf in deel B 
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Afspraken goed vastleggen 

De afspraken per actie zijn opgenomen onder de term ‘output indicatoren’. Bij deze indicatoren is 
ook de vindplaats opgenomen van informatie over deze gegevens. De vermelding heeft twee doelen: 
  
-  Onderling duidelijk zijn over de afspraken. 
-  Elkaar de mogelijkheid bieden scherp inzicht te krijgen in de actie. 
Deze vermelding heeft niet de bedoeling een bureaucratisch circus op te roepen. Het is niet de 
bedoeling om standaard elk jaar al deze informatie bij elkaar te brengen. De bestaande 
informatievoorziening is goed op orde met o.a. veiligheidsmonitor, bewonersenquête en rapportages 
op deelterreinen. Met de nauwkeurige vermelding van de indicatoren is het natuurlijk wel mogelijk 
om ad hoc de bedoelde informatie te leveren, als dat bij evaluatie van de actie nodig is.  
 
 

A. Veiligheidsanalyse  

Roosendaal heeft met de veiligheidsmonitor en de bewonersenquête al vanaf 2001 een duidelijk 
beeld van subjectieve en objectieve gegevens: aangiftecijfers, slachtofferschap, beleving  
(buurt)problemen, etc. De veiligheidsmonitoren zijn geplaatst op de website van de gemeente. 
(http://www.roosendaal.nl/Over_de_gemeente/Feiten_en_cijfers/Onderzoeken/Leefbaarheid_en_veiligheid) 
 

wijkanalyse veiligheid 

Bij de presentatie van ‘Veiligheid, uw en onze zorg, kadernota integrale veiligheid Roosendaal 2012-

2014’ is een analyse gepresenteerd van de situatie in wijk en dorp. De uitkomsten van die analyse 

bevestigt in grote lijnen de huidige beleidsinzet en de gerichte aandacht per wijk en dorp daarbij. 

Met de nieuwe veiligheidsmonitor 2011 blijft dit beeld grotendeels hetzelfde. Er zijn kleine 

veranderingen in de cijfers, maar de verhouding tussen de wijken en de dorpen onderling vertoont in 

het algemeen geen grote wijzigingen.  

 

B. Overzicht van activiteiten in vijf veiligheidsvelden.  

 

1:   Veilige woon- en leefomgeving   

Het veiligheidsveld ‘veilige woon- en leefomgeving’ bestaat uit vier thema’s: 
1.0.  Wijkaanpak veiligheid (incl. subjectieve veiligheid/onveiligheidsgevoelens) 
1.1.  Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) 
1.2.  Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil)  
1.3. Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (o.m. woninginbraak, 

 fietsendiefstal, geweldsdelicten)  
Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
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1.0. Wijkaanpak veiligheid 

 
Bewonersplatforms 

De bewonersplatforms spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de aanpak van de veiligheid 
in wijk en dorp. De aanpak van veiligheid in wijk en dorp past in de uitwerking van het speerpunt 
Vitale Wijken uit het collegeprogramma. Met wijkperspectieven geven de betrokkenen in de wijken 
en dorpen samen aan wat in hun wijk de komende tijd belangrijk is. Elke wijk gaat daarbij in op de 
wijkveiligheid.  
 
Het integraal veiligheidsplan gaat waar mogelijk nu al in op de veiligheidsprioriteiten per wijk die 
naar voren komen in de wijkperspectieven. De komende jaren zal de verbinding tussen de 
wijkperspectieven en het integrale veiligheidsbeleid waar nodig versterkt worden. De 
bewonersplatforms zijn zeker bereid om in overleg met de partners in veiligheid verder te werken 
aan het optimaliseren van het verband tussen wijkperspectief en de integrale aanpak van veiligheid. 
 
De burgemeester voert met de voorzitters van de bewonersplatforms jaarlijks overleg over de eigen 
inzet van de platforms specifiek voor de veiligheid in wijk en dorp. De vraag naar deze inzet sluit aan 
bij de rol van overlegpartner, maar gaat verder: Wat doen de bewonersplatforms concreet zelf aan 
veiligheid? Niet alles kan tegelijk met deze inzet van vrijwilligers. Daarom is de vraag voorgelegd of 
elk platform één prioriteit op het terrein van veiligheid kan noemen voor het komende jaar. In de 
praktijk blijkt de inzet van de platforms zeer flexibel, waardoor het overzicht in dit actieplan de status 
heeft van een tussenbalans. In de samenwerking tussen de platforms en de veiligheidspartners 
(waaronder de gemeente) is telkens duidelijk waarop de inzet zich actueel richt.  
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Kalsdonk ‘Kansen voor Kalsdonk’ 
voorziet in een 
buurtonderneming, te 
vormen door de partners 
in de wijk samen met 
actieve bewoners en het 
bewonersplatform.  
 

   

Centrum  Platform werkt samen 
met 
binnenstadsmanagement. 
Actie gericht op tegen 
gaan overlast 
hondenpoep 

   

Westrand Buurtonderneming heeft 
al uitvoerige lijst. 
1. Bewonersparticipatie 
bij nieuwe drugsopvang 
2. Inzet op groen en 
schoon 
 

1. Actieve inzet van 
bewoners bij inrichten 
opvang. 
 
2. De buurtonderneming 
houdt actueel overzicht 
 

1. Voorkomen overlast 
van drugsopvang 
 
 
2. Schone wijk bevordert 
positief gedrag 

1. Partners 
drugsopvang 
 
 
2. 
Buurtonderneming 

Langdonk 1.Veiligheidsthemaweek 
in september met Thema 
avond veiligheid 3-10-
2012 
2. buurt preventieteam  
Susannadonk houdt 22 
sept. schoonmaakdag 
3. Ondernemers   
Lindenburg gaan 
gezamenlijk maatregelen 
uitvoeren (mogelijk later 
KVO) 
4.Verkeersveiligheid bij 
scholen  

1. Thema avond breed 
opgezet met diverse 
workshops 
 
 
 
 

1. Stimuleren actieve 
inzet bewoners 
 
 
2. betere preventie 
 
 
3. Veilig winkelen 
 
 
 
 
4. Veilig naar school 

1. Politie, VVN, 
Brandweer, 
Courage, gemeente 
 
 
 
 
3. Ondernemers 
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid (vervolg) 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Burgerhout 1. Straatschoonmaak dag 
combi met burendag 
 
2. Bijeenkomst najaar 
parkeeroverlast  
3. Veilig spelen  
 
4. Alcoholgebruik na 
examen terugdringen 
5.Buurtpreventie 
opzetten, drugsoverlast 
aandachtspunt 
6. veiligheidsschouw  
 
 
Lopende activiteiten: 
Fiets naar school 
 

1. met extra aandacht 
voor bloemen aan flats, 
bomen in de wijk 
2.  
 
3. Buurtafspraken 
speeltuin 
 
 
 
 
 
6.  met schouw komen 
tot plan van aanpak voor 
WOS 
veel auto’s bij school is 
onveilig 

1. Schone wijk bevordert 
positief gedrag 
 
 
 
3. Speelplaatsen veilig 
houden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veilig naar school 
 

1. Aramis 
 
 
 
 
3. in overleg met 
eigenaren  
4. Norbertus, 
leraren 
5.Politie, 
Brandweer, Aramis, 
gemeente 
6. Gemeente 
 
 
scholen en ouders 
met VVN 

Kroeven 1. Buurtpreventie op 
Landjuweel breder 
uitdragen  

1. Goed lopend project 
verdient bredere inzet 
 
 

1. o.a. Inbraakpreventie 
 
 
 

1. Wijkagent, 
gemeente 
 

Moerstraten 1. Veiligheidsavond 
najaar 2012  
 
2. Gedrag bewoners in 
60km zone 
 

1.  Aanpak preventie 
 
 
2. In de 60km zone 
wordt toch te hard 
gereden 

1. betere preventie 
 
 
2.verberteren 
verkeersgedrag 

1. Politie, 
Brandweer, 
gemeente 
 
2. Politie 

Kortendijk 1.Buurtpreventie in 
voorbereiding op DesDia 
 
2.Platform onderzoekt 
mogelijkheid wijkbrede 
themadag veiligheid 

1. toename toepassing 
preventie door 
bewoners 

1. inbraakpreventie en 
brandpreventie 
 
2. Stimuleren actieve 
inzet bewoners 
 

1. info en advies van 
brandweer en 
politie met 
gemeente 

Tolberg 1. Enge plekkenproject        
 
 

1.Mensen geven plekken 
aan die eng zijn  

1.versterken gevoel van 
veiligheid 
 

- jeugd op straat als 
probleem in beeld 
krijgen 
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1.0.1.  Inzet bewoners op Wijkveiligheid (vervolg) 

Wijk of 

dorp 

Prioriteit in 2013 

overleg gaande over 
inperken en 
aanvullen  

Toelichting Doel en Afspraken Betrokken 

partijen naast 

bewoners 

Wouwse 

Plantage 

1.Buurtpreventie  
2.Veilig naar School 
 
3.Structureel zwerfvuil 
opruimen 
4.Slimme aanpak 
hangjongeren 

1.“met de inbreker op 
stap” 
 
3. eigen club ruimt op 
 
4. slimme afspraken 
tussen bewoners 

1.o.a. Inbraakpreventie 
2.verkeersveiligheid 
schooljeugd 
3.schoon dorp bevordert 
positief gedrag 
4. verblijf sturen naar 
gewenste locatie 

1. inhuur 
deskundige 
2. scholen en 
ouders 

Nispen Verkeersveiligheid:          
1. het gedrag van eigen 
bewoners in de 30km 
zone 
2. maatregelen 
Antwerpse weg 

1. In de 30 km. Zone 
wordt toch te hard 
gereden. 
 
2. Op de nieuwe N262 
Antwerpseweg halen 
veel Belgen in over de 
doorgetrokken strepen.  

1. verbeteren 
verkeersgedrag in de 
kom 
 
2. extra tekst borden bij 
de N262 die 
automobilisten wijzen op 
niet in te halen. Vooral 
een groot bord voor 
verkeer vanuit Belgie. 

1. Politie 
 
 
 
2. Politie en 
gemeente of 
provincie 

Wouw 1.Buurtpreventieteam 
gestart 28-8-2012 
2. Gedrag bewoners in 
60km zone 
3. Info avond 
brandveiligheid in huis 
4. Wouw hartsafe 
 
 
5. Wouw brandveilig 
 

 
 
2. In de 60km zone 
wordt toch te hard 
gereden 
 
4. Ondersteuning Stg 
AED en werving hulp-
verleners 
5. Uitvoeren home-
safetychecks, 
bevorderen aanschaf 
brandmelders en 
blusdeken, aanmelding 
bij Kern met Pit 
 
 

1/3. Preventie 
versterken 
2.verberteren 
verkeersgedrag  
 
 
4. Meer levenreddende 
interventies 
 
5. Vergroten van de 
veiligheid in huis 
 
 

1/3. Gemeente en 
Politie, Brandweer 
2. ambt. Verkeer 
voor diverse maat-
regelen. 
 
4. Stg AED 
 
 
5. Brandweer, 
Buurtpreventie-
team 

Heerle 1.Samen met 
Moerstraten: actief 
verkeerslabel op 
basisschool en 
verkeersveiligheid 
verder aanpakken.  
2. Waterbedeffect 
drugsoverlast onder 
controle houden 

 
 
 
 
 
 
2. Sterke sociale controle 
maakt dit voor en door 
bewoners mogelijk 

1.Veilig naar school, 
veilig verkeer 
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1.0.2. Aanpak problemen veiligheid in wijk en dorp  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wijkwethouders / Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider  T&H  
In nauwe samenwerking met wijkmanagers 

Toelichting 
 
 
 
 

De gemeente zet zich actief in voor ondersteuning van initiatieven in 
wijk en dorp. Van deze inzet wordt druk gebruik gemaakt.  

Met de partners wordt gewerkt aan een aanpak op de prioriteiten: 
1. overlast jeugd en relatie/burenproblemen 
2. vandalisme/baldadigheid en het veiligheidsgevoel 
3. Geweld, woninginbraak en fietsendiefstal 
Deze inzet wordt gecoördineerd met de aanpak van het Speerpunt Vitale 
Wijken en dorpen.  

Nota’s  en besluitvorming De partners in de wijk maken zo nodig samen een plan van aanpak 

Betrokken partijen Gemeente, politie, woningcorporatie, bewonersplatform, bewoners, 
ondernemers, onderwijs en andere maatschappelijke partners 

Output indicatoren Verslagen van de voortgang op de afspraken tussen de partners 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor en voortgangsverslagen van de partners in de wijk.  

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Bij het doorrollen naar een volgende wijk inbreng van ervaring in eerdere 
wijken 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV voor het verbinden van de sturing door het  
driehoeksoverleg  met afspraken in wijk en dorp  
Flexibele inzet vanuit het Team T&H met wijkmanager 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     

 

Wat de veiligheidsmonitor laat zien van de wijken 

De veiligheidsbeleving is over het algemeen stabiel. Minder mensen dan voorheen vinden dat 
vernieling van auto’s, auto- en woninginbraken, fietsendiefstal, geweld, geluidsoverlast en te hard 
rijden vaak voorkomen in de buurt. Het aantal mensen dat zich wel eens onveilig voelt is na een 
stijging sinds 2001 nu weer gedaald van 37 naar 34%. Het aantal mensen dat plekken in hun buurt 
vermijdt omdat men ze niet veilig vindt daalde van 40% in 2007 naar 34% in 2011. De meest 
genoemde reden daarvoor is nog steeds aanwezigheid van groepen jongeren. Het aantal mensen dat 
vindt dat er onvoldoende toezicht is in de wijk daalde van 31 naar 27%. (veiligheidsmonitor (VM) 
2011, blz. 44 en 45) 
 
Er werd ook nog op een andere manier gevraagd naar de mate van veilig voelen in de buurt. 
De respondenten hebben namelijk ook aangegeven hoe veilig zij zich in hun eigen buurt 
voelen met rapportcijfers (van 1=zeer onveilig tot 10=zeer veilig). Het gemiddelde rapportcijfer 
dat de Roosendaalse bevolking geeft voor de veiligheid in de eigen buurt was in 2007 
gedaald van 7,1 naar 6,8. Vanaf 2009 ligt het weer een fractie hoger op 6,9. (VM 2011, blz. 42) 
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1.1. Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers en verslaafden) 

Het aantal incidenten van buren/relatieproblemen en burenruzies vertoont de afgelopen jaren een 
dalende lijn. De lichte daling van het aantal incidenten van vandalisme/vernieling zet door. Ook bij 
vernieling van auto’s zien we een blijvende lichte daling. Als huishoudens slachtoffer zijn, is dat het 
vaakst door beschadiging van de auto (24% van de huishoudens werd slachtoffer) (VM 2011,blz. 29). 
De problemen die in de ogen van bewoners het meest voorkomen hebben te maken met het 
(auto)verkeer:  34%  vindt dat er in hun buurt vaak te hard wordt gereden en 22% ervaart vaak 
parkeeroverlast. In de ogen van de bewoners is er wel sprake van een significante verbetering ten 
opzichte van 2007; in 2011 bevestigen de bewoners deze verbetering van 2009. Het aantal mensen 
dat vindt dat te hard rijden vaak voorkomen in hun eigen buurt is duidelijk gedaald. (VM 2011, blz. 
32). Overlast door omwonenden komt in 2009 volgens 6% van de bewoners vaak voor met een daling 
naar 4% in 2011. Dit cijfer is vrijwel gelijk aan 2007 (5%). Het aandeel bewoners dat vindt dat andere 
geluidsoverlast vaak in de buurt voorkomt is in 2011 stabiel met 9% na een daling van 13% in 2005 en 
2007 naar 10% in 2009. (VM 2011, blz. 34) 
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1.1.1.  Handhaving Kamerverhuur(o.a. Huisvesting Arbeidsmigranten) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer / Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 

Een knelpunt vormt de huisvesting van:  arbeidskrachten voornamelijk uit 
Oost-Europa, van alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s),  
asielzoekers en andere kwetsbare groepen.  In de volksmond gaat het dan vaak 
om illegale kamerverhuur. Een “illegale kamer” is een kamer die niet voldoet 
aan de wettelijke eisen. Bij controle op deze panden kijkt de gemeente in één 
keer naar alle eisen. Als er iets niet klopt,  volgt een bestuurlijk 
handhavingtraject , dat leidt tot maatregelen om aan de eisen te voldoen.  
Er is een toename van het aantal adressen waarop we illegale kamerverhuur 
vermoeden. Deze adressen komen in beeld met klachten van bewoners, vanuit 
de bevolkingsadministratie,  en door signalen vanuit de gemeentelijke 
organisatie en van andere overheidsinstanties.  Op basis van deze ‘verdachte 
adressen’ plant de afdeling  een eerste controle. De vreemdelingenpolitie is 
betrokken vanwege controle op naleving van de vreemdelingen en 
asielwetgeving.  
Binnen de regio is een interventieproject gestart met een speciaal 
interventieteam, dat extra controles uitvoert in woningen waarin mogelijk (te 
veel) arbeidsmigranten worden gehuisvest. Ook bedrijven met (mogelijke) 
arbeidsmigranten in dienst, krijgen extra controle. Verder wordt gescreend op 
misbruik van toeslagen of uitkeringen, huisjesmelkerij en onbekend 
ondernemerschap.  
Naast deze repressieve aanpak is er ook aandacht voor preventie: panden 
moeten blijven voldoen aan de eisen.  

Nota’s  en besluitvorming Nota Arbeidsmigranten in Roosendaal, 18 juni 2008 

Betrokken partijen Gemeente, diverse afdelingen, Brandweer (signalering met inzet op basis 
afspraken bij handhaving Wabo),  Vreemdelingenpolitie, Belastingdienst, 
Arbeidsinspectie en zo nodig de politie als sterke arm  
Voor het interventieproject: gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, 
Moerdijk en Rucphen met genoemde partners en UWV en Sociale 
Verzekeringsbank.  

Output indicatoren Twee integrale controles, waarbij per controle een aantal panden 
gecontroleerd worden. 
Aangekondigde en onaangekondigde controles van circa 40 panden 
Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 
Opgelegde aanslagen toeristenbelasting 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Regionale aanpak arbeidsmigranten 

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling uitvoeringsprogramma Handhaving  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving en voor coördinatie 
aanpak arbeidsmigranten inzet  senior juridisch medewerker   

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.2. Handhaving omgevingsvergunning (Wabo) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Handhavingregisseur 
 

Toelichting De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) leidt tot één integrale 
vergunningprocedure voor een fysiek project .  Op de verleende  vergunning is 
handhaving nodig, waar het uitvoeringsprogramma handhaving in voorziet.  
Handhaving omvat:  
- toezicht op de naleving van de vergunningplicht en van de 

vergunningvoorschriften; 
-  verzamelen en registreren van gegevens voor toezicht en  handhavend 

optreden; 
- het behandelen van klachten; 
- het zonodig toepassen van bestuursdwang,  
- het opleggen van een last onder dwangsom of het intrekken van (delen) 

van de omgevingsvergunning. 
In de artikelen 2.1 en 2.2 Wabo zijn de activiteiten beschreven die onder de 
omgevingsvergunning vallen. 
Nieuw element bij toezicht is de kwaliteitszorg voor personeel van een 
inrichting. De OMWB heeft het initiatief genomen om de controles op deze 
manier een breder effect te geven.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, diverse afdelingen, Brandweer, OMWB  

Output indicatoren - Toezicht op verleende omgevingsvergunningen. 
- Toezicht op ingediende meldingen.  
- Controles bij circa 150 inrichtingen (van de totaal ± 1.950 inrichtingen). 
- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op beide binnen de 

gemeente gevestigde BRZO-inrichtingen. 
- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op het saneren van 

ondergrondse opslagtanks  
- Controles van panden / percelen (afzonderlijk door LH, OMWB of 

Brandweer, oog- en oorfunctie/signaaltoezicht). 
- Integrale controles van panden / percelen (gezamenlijk door LH, 

Brandweer en/of OMWB). 
- Integrale controles van panden / percelen (gezamenlijk door LH, 

Brandweer en OMWB) vanuit de planmatige aanpak van 
bedrijventerreinen c.q. complexen met bedrijven en/of thema’s. 

- Coördinatie en uitvoering van toezicht en controle op alle activiteiten als 
bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit. 

- Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 

Bron output indicatoren Jaarverslag Handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Vergunningverlening en Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving  

Financiën gemeente €  399.915  op 6723100, OMWB, Uitbestedingbudget op titel handhaving 
1 fte Inzet Brandweer i.s.m. handhaving en brandpreventie .  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.3. Handhaving Openbare Orde & Veiligheid 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 

Openbare orde en veiligheid, volksgezondheid en bescherming van het milieu 
Controle  vindt steekproefsgewijs plaats op basis van meldingen. Daarnaast 
vindt actief toezicht en opsporing plaats van overtreding van de voorschriften. 
De GGD verzorgt het toezicht op sex-inrichtingen en kinderdagverblijven. 
De inspecteurs Handhaving zien in de gehele gemeente toe op 
parkeerovertredingen. De inspecteurs bekeuren zonodig.  
 

De inzet van geweldsmiddelen door de buitengewone 
opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente is geëvalueerd. De 
BOA’s ervaren de wapenstok en de handboeien als een positieve 
aanvulling op hun uitrusting. De evaluatie toont de noodzaak van deze 
extra uitrusting aan. De Lokale Driehoek heeft overeenkomstig 
besloten. 
 
Met het project ‘samen sterk in het Buitengebied’ versterkt de 
gemeente de handhaving door intensief samen te werken met andere 
handhavingspartners (provincie, waterschap, politie, 
natuurterreinbeheerders en NVWA). 
 
Communicatie over het beleid en de wet- en regelgeving versterkt de 
spontane naleving, waardoor minder inzet op handhaving nodig is. Aan 
verbetering van deze communicatie wordt gewerkt. 

Nota’s  en besluitvorming De frequentie van optreden vast in de nota:  
Verbreding en verdieping programmatisch handhaven in Roosendaal 
Bij OOV 
Algemene plaatselijke verordening (APV), Drank- en Horecawet, de Wet op de 
Kansspelen, de Wegenverkeerswet 1994, de Wet kinderopvang en de 
Winkeltijdenwet.  
Parkeren 
APV en Parkeer UitvoeringsPlan  

Betrokken partijen Gemeente, Brandweer, Politie, Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Voedsel en 
Waren Autoriteit, GGD, OMWB 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma Handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente Het grootste deel van deze taak valt onder de inzet van uren Handhaving. Voor 
het onderdeel “Toezicht op sex-inrichtingen en kinderdagverblijven” is een 
budget opgenomen in het raamcontract met de GGD.  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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1.1.4. Buurtbemiddeling 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Coördinator project  
 

Toelichting Langs diverse wegen komen (zelf)meldingen bij de coördinator van het project. 
Als de coördinator bemiddeling een geschikte reactie  vindt, gaat een team van 
twee bemiddelaars in gesprek met de buren.  Zolang zij bezig zijn, stellen de 
andere instanties zich terughoudend op.  De buurtbemiddeling is gericht op 
herstel van de relaties tussen buren en hun zelfredzaamheid.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen team Handhaving, Aramis Allee Wonen, Politie, Het Punt. Buurtonderneming 

Output indicatoren Aantal aanmeldingen voor bemiddeling 
Aantal opgelost/niet opgeloste zaken  
Specificatie meldingen naar wijk/dorp en naar melder 

Bron output indicatoren Jaarverslag project 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Wijkaanpak veiligheid 

Evaluatie Door betrokken partijen in jaarverslag 

Financiën gemeente €  21.000 op 6141002,  (Naast Aramis €25.000)   

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.5.  Sociaal calamiteitenplan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting De aanpak, zorg en nazorg van de gevolgen van rellen, vechtpartijen, 
familiedrama’s e.d. en na calamiteiten in sociale zin is duidelijk het sociaal 
calamiteitenplan. Dit plan legt de verschillende scenario’s  operationeel vast. 
De netwerken zijn goed op orde en actueel.   
 
Vaak hebben sociale calamiteiten een diepere voedingsbodem. Het probleem 
kan in een vroeg stadium worden herkend en aangepakt. Daarbij is een sociaal 
calamiteitenplan een nuttig en noodzakelijk instrument. De overheid zal een 
beroep doen op de partners in de zogeheten ‘lokale driehoek’: burgemeester, 
officier van justitie en politiechef. Het sociaal calamiteitenplan voorziet erin, 
dat deze driehoek wordt aangevuld tot een vierhoek, vijfhoek of zeshoek met 
een wijkmanager, jongerenwerker, vertegenwoordiger van een 
welzijnsorganisatie, de GGZ, het Veiligheidshuis en/of andere partners. De 
burgemeester roept een sociaal calamiteitenteam bijeen voor een reeks korte 
krachtige bijeenkomsten afhankelijk van de fase en ontwikkeling van de 
calamiteit. Er wordt vergaderd volgens het stramien beeldvorming, 
oordeelsvorming, besluitvorming (BOB).  
 
FORUM, instituut voor multiculturele vraagstukken, organiseerde onlangs een 
calamiteitenoefening voor de gemeente Roosendaal. FORUM richt bovendien 
een landelijke Stuurgroep in, waarvan burgemeester Niederer voorzitter is. 
Deze stuurgroep bevorderd de toepassing van deze aanpak door gemeenten.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Driehoeksoverleg (Gemeente, OM, Politie), met telkens een vierde partner 
gelet op de aard van het incident.  

Output indicatoren Adequate aanpak sociale calamiteiten 

Bron output indicatoren Terugkoppeling tussen betrokkenen 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopende actualisatie 

Samenhangende  thema’s  Geweldsdelicten 

Samenhangende  projecten Veiligheidshuis voor integrale aanpak 

Evaluatie Per incident door tussen betrokkenen 

Financiën gemeente  

Personele inzet onderdeel van taken Calamiteitencoördinator (T&H) 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.6. Nazorgcoördinatie vanuit Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans, Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Nazorgcoördinator in Veiligheidshuis 
Bestuurondersteuner OOV/AOV voor meldingen “BIJ” 

Toelichting Nazorg na detentie zorgt waar mogelijk voor een goede start direct vanaf de 
eerste dag in vrijheid. De coördinatie van de nazorg is geregeld door de zes 
gemeenten gezamenlijk vanuit het Veiligheidshuis. Binnen het 
Arrondissementaal Justitieel Beraad is de aanpak voor deze regio uitgewerkt in 
het convenant “De vrijblijvendheid voorbij”.  
De nazorg richt zich op:  
- een geldig identiteitsbewijs; 
- onderdak direct na ontslag uit detentie, minimaal maatschappelijk opvang; 
- inkomen uit werk of uitkering of indien arbeid niet haalbaar is een vorm 

van dagbesteding; 
- inzicht in schulden en een plan voor schuldhulpverlening;  
- het realiseren van (continuïteit van) zorg. 
Het project WIJ voorziet in melding aan de burgemeester van ex-gedetineerden 
voor ernstige zeden- of geweldsdelicten.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren -Aantal ex-gedetineerden en 
-Aantal veelplegers onder ex-gedetineerden 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid (vz. Roosendaal) 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Wet werk en Bijstand (SZ) 

Samenhangende  projecten Casusoverleggen op prioriteitsgroepen in Veiligheidshuis 

Evaluatie Bij vaststelling jaarplan Veiligheidshuis  

Financiën gemeente €  28.944 op 6141005, Budget ex-gedetineerden. Nazorgcoördinatie is mede 
mogelijk met post 6141004, bijdrage instandhouding Veiligheidshuis  

Personele inzet gemeente Uren SZ ivm. regelen uitkeringen voor ex-gedetineerden.   
Bestuursondersteuner OOV/AOV voor behandeling BIJ meldingen 
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp   District  
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1.1.7.  Huiselijk Geweld en kindermishandeling 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer en wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis 
bestuursondersteuner OOV/AOV (i.v.m. Wet Tijdelijk Huisverbod) 

Toelichting In het Veiligheidshuis worden dagelijks de signalen van huiselijk geweld 
beoordeeld op de vereiste aanpak in het zogenaamde triage-overleg. Een 
veiligheidsanalyse zorgt voor een weging van de ernst van de situatie. Deze 
weging is dan de basis voor het gesprek met het gezin en de verdere 
behandeling door de ketenpartners. 
In de regio West-Brabant verzorgt het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) de 
expertise bij signalen van huiselijk geweld. SHG is onderdeel van de Safegroup 
Valkenhorst, de regionale instelling voor vrouwenhulpverlening.  

Signalen van kindermishandeling lopen via het Advies en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK).   

Met een regionale functie is in Roosendaal de ‘Shortstay’ (een veilige 

thuishaven voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk 

geweld) gestart op initiatief van Traverse, IMW en Valkenhorst. Het tekort aan 

opvangmogelijkheden wordt langs deze weg aangepakt. 

Een aantal initiatieven is gericht op het versterken van de (vroeg)signalering 

van mogelijk onveilige situaties in gezinnen.  
Binnen deze aanpak heeft de burgemeester op grond van de Wet Tijdelijk 
Huisverbod de bevoegdheid om de dader van huiselijk geweld tijdelijk de 
toegang tot zijn of haar woning te ontzeggen. De politie en het SHG adviseren 
de burgemeester hierin. 

Nota’s  en besluitvorming Consultatie is gaande over het Beleidskader 2013-2016 voor West-Brabant 

Betrokken partijen Bij crisisinterventie en huisverbod: Gemeente, Politie en OM met casemanager 
SHG. Voor verdere zorgverlening en algemene aanpak geweld en 
kindermishandeling: Valkenhorst, AMK,  ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal meldingen van huiselijk geweld 
Aantal opgelegde huisverboden 
Maatstaven AMK 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis en Verslagen van Steunpunt HG en AMK 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis  en bestuursondersteuner OOV/AOV  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Door stuurgroep Veiligheidshuis in Jaarverslag 

Financiën gemeente € 7.135 onderdeel van 6141005,  Deze aanpak is mede mogelijk met post 
6141004, bijdrage instandhouding Veiligheidshuis 
N.B. Los van deze activiteit staat de vermelding ‘huiselijk geweld’ in  Pr. 7  

Post 6714002; deze post ziet op bijdrage RAV (=ambulancedienst) 

Personele inzet gemeente Inzet vanuit Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp   District  
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1.1.8.  Buurtpreventie 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H  

Toelichting Buurtpreventie heeft pas een grote kans van slagen als het geborgd is 
een netwerk, waarin vele professionele organisaties actief zijn. 
Succesvolle buurtpreventieteams worden op een goede en 
gelijkwaardige manier ondersteund door deze partners en doen hun 
werk informatiegestuurd. Bij de start van elk buurtpreventieteam, 
wordt daarom uitdrukkelijk de samenwerking met de partners gezocht. 
Via de wijkmanager wordt het ingebracht in het wijkoverleg, gaan de 
gemeentelijke coördinator en de wijkagent gezamenlijk naar het team 
toe en wordt via de coördinator van ieder team contact gehouden met 
het bewonersplatform. Verslagen van de teams worden ook weer 
aangeboden in het wijkoverleg. Zowel binnen de politieorganisatie als 
de gemeente zijn uren vrijgemaakt voor deze begeleiding.  
Er zijn op dit moment vijf buurtpreventieteams actief (Landjuweel, 
Landerije, Eglantier, Susannadonk/Saskiadonk en Wouw) daarnaast is er 
overleg gaande voor nog meer andere teams (Nispen, DesDia, 
Lodewijkdonk en Burgerhout). Drie veiligheidsavonden (Burgerhout, 
Langdonk en Moerstraten) worden georganiseerd om de mogelijkheden 
te presenteren van de brede mogelijkheden voor buurtpreventie. 
Tevens wordt daarbij voorlichting gegeven over brandveiligheid. 
Dergelijke initiatieven krijgen ook ondersteuning in andere wijken, 
indien in die wijken c.q. buurten burgers een buurtpreventieteam willen 
gaan opzetten. 
Dit najaar  vindt er een expermeeting plaats waarin de professionals 
ieders mogelijkheden en inzet beter afstemmen om het belang van 
buurtpreventie verder uit te dragen. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, politie, woningcorporatie, bewonersplatform, bewoners, 
ondernemers, onderwijs, buurtonderneming en andere maatschappelijke 
partners 

Output indicatoren - Toepassen meldingsprotocol i.s.m. Politie en andere betrokken instanties 
- Getrainde koppels van burgers inzetten 
- Informatie gestuurd bepalen  

• wanneer surveilleren en 

• gericht op welke aandachtspunten 
- Goede afstemming tussen coördinator en betrokken partners 

Bron output indicatoren Jaarlijks verslag van de coördinator en  
Aantal meldingen bij politie en gemeente 

Voortgangsbewaking Door de teams zelf en  
met de kwartaalbijeenkomst van de coördinatoren

 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Inzet brandweer 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Door de coördinatoren onderling
 

Financiën gemeente € 16.000 op 6141001 

Personele inzet gemeente Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.1.9.  Burgernet 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting 
 
 

Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en 
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en 
medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de meldkamer 
van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed 
signalement.  
Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een 
duidelijk omschreven persoon of voertuig.  Vanuit deze werkwijze is een 
ontwikkeling  gaande naar ruimere mogelijkheden tot reageren en onderling 
contact.  
 

Burgernet is inmiddels in Midden- en West-Brabant van start gegaan. 
Verdere ontwikkeling en verbetering is steeds mogelijk. Het landelijk 
projectbureau werkt in opdracht van de Minister van Veiligheid en 
Justitie aan deze toekomstige ontwikkeling onder de naam Burgernet 
2.0.  

Per 1 januari 2013 wordt de huidige pilot beëindigd en vindt de 
overdracht naar gemeenten plaats. De gemeente is dan ook volledig 
financiële verantwoordelijk voor Burgernet. De beheersorganisatie 
komt onder de hoede van het Veiligheidscollege.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Politie,  bewoners, gemeente 

Output indicatoren Effectiever optreden na meldingen 

Bron output indicatoren Nog te achterhalen waar dit in verslagen politie zichtbaar is.  

Voortgangsbewaking Teamchef politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie De evaluatie van halverwege 2012 is in behandeling bij het regionaal college 

Financiën gemeente € 6.000 op 6141002 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV neemt deel aan ambtelijke werkgroep 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.2. Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil). 

 

 De waardering van inwoners over de fysieke omgeving in hun woonbuurt is in 2011 bijna niet 
veranderd ten opzichte van 2009. Op de langere termijn (2001-2011) zien we bij drie aspecten een 
verbetering: onderhoud groen (van 5,1 naar 5,9), kwaliteit van de woonomgeving (van 5,8 naar 6,3) 
en de mate van vervuiling (van 5,6 naar 5,9). 
 
Het meest zijn de inwoners te spreken over de kwaliteit van de woningen (7,2) en over het 
onderhoud van huis en tuin (6,9). Ondanks de toenemende tevredenheid over de vervuiling, scoort 
dit aspect net geen voldoende (5,9). Over het onderhoud verhardingen is men nog het minst te 
spreken, als is er wel een positieve trend zichtbaar. (Bewonersenquête 2011, blz. 11-12) 

 

 

1.2.1.  Handhaving ‘Schoon’ 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H + Handhavingregisseur 

Toelichting Werken aan schoon, heel en veilig. Het doel is: 
de netheid van de openbare ruimte te verbeteren; 
de verloedering van de leefomgeving tegen te gaan;  
de overlast (“kleine ergernissen”) te beperken 
door aanpak van zwerfafval, illegale stort van afval, graffiti, wildplakken, 
fietsenwrakken, (foutief) gestalde aanhangwagens, caravans e.d., voertuigen 
etc.  Burgers en bedrijven worden aangesproken op hun gedrag. De 
gemeentelijke BOA’s kunnen verbaliseren.  Waar nodig start een traject van 
bestuursrechtelijk handhaven (flankerend beleid). 
De werkwijze berust op signaaltoezicht (oog-en-oor-functie). Van 
onregelmatigheden krijgt de juiste instantie direct een melding bedoeld om het 
geconstateerde gebrek direct aan te pakken.  Het gaat dan om bijv. beschadigd 
straatmeubilair of  vernielde verkeersborden.  
Bij huisuitzetting spreekt de gemeente de verhuurder aan.  Die moet de spullen 
die op straat staan weghalen. Zo nodig verhaalt  gemeente de kosten van 
opruimen op de verhuurder.  

Nota’s  en besluitvorming O.a. De gemeentelijke beleidslijn “huisuitzettingen” 

Betrokken partijen teams T&H, Planning en Uitvoering,  Saver, Buurtonderneming 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente € 21.539 op 6210705, Graffitiverwijdering,  
€ 40.543op 6723201, Bestrijding dierenoverlast  
P.M.  
post 6210705, bijdrage met Straatreiniging enUitbestedingbudget Saver 

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp     
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1.2.2. Advisering sociaal-fysieke veiligheid (incl. VER, KVW) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Ruimte 

Toelichting 
 

De advisering over sociaalfysieke veiligheid is gericht op ruimtelijke en fysieke 
maatregelen die de veiligheid bevorderen. Bij de advisering over sociale 
veiligheid wordt per geval bepaald of volstaan kan worden met een lichte 
advisering, of een veiligheidsscan nodig is, of dat het (zwaardere) instrument 
van een VeiligheidsEffect Rapportage (VER) wordt ingezet.  
Deze advisering is zeker aan de orde bij grote nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. Deze advisering is ook aan de orde de aanpak van 
wijkveiligheid, waar het van belang is voor het inrichten van kleine zaken in 
verwevenheid met andere aspecten.  Doel van deze advisering is om 
veiligheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen, zodat reductie van de 
veiligheidsrisico’s direct wordt meegenomen bij het ontwerp van de 
maatregelen. (proactie)   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren Aantal gevraagde veiligheidsadviezen 

Bron output indicatoren Berap en besluiten over Ruimtelijke Ontwikkelingen 

Voortgangsbewaking Teamleider Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Wijkaanpak veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet adviseur veiligheid in relatie tot interne vraag en budgetten 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 
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1.2.3. Credo project 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Coördinator binnenstad/projectleider Credo en Straatmanager Credo 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
2

e
 alinea ingekort  

 

In het project Credo wordt ingezet op het verbeteren van de leefbaarheid, 
(sociale) veiligheid en kwaliteit van de woonomgeving in de Molenstraat,  
Brugstraat en Hoogstraat (en de directe omgeving van die straten), ook wel het 
(voormalige) overlastgebied. Doelstelling is het terugbrengen van de uitstraling 
en de sfeer die deze straten ooit hadden. Hierbij is de samenwerking tussen alle 
betrokken instanties van groot belang. Het team T&H zet hierbij vooral in op de 
aanpak van de zogenaamde kleine ergernissen. 
 
Met verschillende vormen van overleg houden de betrokken een open 
communicatie in stand. In creatieve samenwerking tussen bewoners en 
gemeente worden zaken gerealiseerd. Steeds meer mensen weten de weg naar 
wijkmanager en/of coördinator binnenstad te vinden.    
 

De huidige subsidieregelingen in het gebied worden goed gebruikt. De 
periode, waarbinnen deze subsidie besteedt moet zijn, loopt tot eind 
2013. Het openbaar gebied zal dan grotendeels opgeknapt zijn.  

Daarna zal de aandacht voor het Credogebied allerminst tot nul 
gereduceerd worden, immers het gebied is dan nog lang niet af. 
Bezinning is gaande op de aanpak na afloop van deze periode.  

Nota’s  en besluitvorming Visie Molenstraat – Brugstraat – Hoogstraat (17-1-2006) 
Doorstart Crédo (Crédo accent) (9-12-2008) 

Betrokken partijen bewoners en ondernemers uit het Credogebied, bewonersplatforms Centrum 
en Kalsdonk,  Woningbouwcorporaties, Arkus rentmeesters, Politie. Gemeente 
met Team T&H en de coördinator binnenstad, wijkmanager, comm.-adviseur. 

Output indicatoren Verbeterde leefbaarheid 
Meer gevulde panden met bewoning en/of winkels 
Minder overlast door drugs gerelateerde bezoekers 
Meer levendigheid door economische ontwikkeling (winkels, kunstenaars, 
startende ondernemers) 
Opknappen openbaar gebied 

Bron output indicatoren Verslagen klankbordgroep 

Voortgangsbewaking Coördinator binnenstad 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie In 2015 volgt evaluatie waarbij de voorafgestelde doelen uit de ‘Credo Visie’ 
worden besproken en geëvalueerd. 

Financiën gemeente Budget Credo 

Personele inzet gemeente Coördinator binnenstad, wijkmanager,  projectassistent, 
Rentmeester van  Arkus (deels betaald door gemeente/ deels betaald  door 
AAW/WSG) 

Veiligheidsveld: Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage   Fysiek 
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1.3. Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit 

        (o.m. woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten).  

 

Aangiftecijfers 

In de afgelopen jaren vertoont het aantal woninginbraken wisselend beeld. Hoog in de jaren 1997 en 
1998, een daling daarna, met een stijging naar 428 in 2006. Daarna opnieuw een daling tot 226 in 
2009 gevolgd door een stijging naar 400. (VM 2011 blz. 10). Een daling in 2012 van dit aantal is te 
voorspellen op grond van het bestuurlijk informatiesysteem dat het lokale driehoeksoverleg gebruikt 
voor actuele informatie. Het aantal bewoners dat vindt dat woninginbraak vaak in de eigen buurt 
voorkomt daalt van 11% in 2007 naar 6% in 2009, maar stijgt weer enigszins in 2011 naar 9% (VM blz. 
32). 
 
Het aantal gestolen auto’s daalt van 113 in 2006 naar 81 in 2009 en naar 80 in 2010. Dat is merkbaar 
minder dan rond de eeuwwisseling. Het aantal diefstallen uit of vanaf auto’s laat een sterk wisselend 
beeld zien. In het piekjaar 2007 zijn er 1068 diefstallen uit auto’s. Dit aantal daalt naar 624 in 2009, 
maar stijgt in 2010 licht naar 696. (VM blz. 55 en 56) 
 
Het aantal aangiftes van geweldsdelicten is tot en met 2006 geleidelijk gestegen naar 528 
aangiftes, maar daalde daarna weer naar 466 in 2010. (VM blz. 55) 
 
Het aantal (brom)fietsendiefstallen wisselt door de jaren heen. Piekjaar 2008 met 1140 aangiftes, 
een daling naar 776 in 2009 gevolgd door een stijging naar 958 in 2010. Recente politiecijfers laten zien, 

dat in de loop van 2011 de diefstal van (brom)fietsen afneemt
1
. Deze diefstallen zien we vooral in het 

Centrum. (VM 2011, blz. 10) 
 
Straatroof (beroving of tasjesroof) is een ernstig geweldsdelict. Het aantal aangiftes is duidelijk 
gedaald tussen 2006 en 2010 (van 66 naar 23 aangiftes). (VM 2011, blz. 15) 
 
Slachtofferschap 

Naast de boventaande aangiftecijfers is ook gekeken naar de mate waarin mensen zelf slachtoffer 
zijn van delicten. De meeste slachtoffers melden beschadiging van auto (van 21% naar 24%). Vrijwel 
gelijk gebleven is het aantal mensen dat zegt slachtoffer geweest te zijn van auto-inbraak (10%), en 
woninginbraak (8%), diefstal van fiets, brommer of scooter (15%) en van zakkenrollen (6%) in 2011. 
Er is een daling bij mishandeling van 7% naar 5%. (VM 2011, blz. 29) 
 
Oordeel van bewoners 

In de ogen van de bewoners is er in veel opzichten sprake van een significante verbetering ten 
opzichte van 2007. Het aantal mensen dat vindt dat vernieling van auto’s, auto- en woninginbraken, 
fietsendiefstal, geweld, geluidsoverlast en te hard rijden vaak voorkomen in hun eigen buurt is 
duidelijk gedaald. In 2011 is deze verbetering bevestigd. (VM 2011, blz. 32) 
 
Het aantal bewoners dat vindt dat geweld, bedreiging en lastig vallen vaak in de buurt voorkomen 
was in 2007 gestegen, maar is weer gedaald naar 6%. (VM 2011, blz. 33) 

                                                             

 

1
 Zie halfjaarlijkse voortgangsrapportage stand van zaken IVP 2012-2014 medio 2012 
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Het aantal mensen dat vindt dat beschadiging van auto’s vaak voorkomt in de buurt daalde van 19% 
in 2005 naar 13% in 2011. (VM blz. 33) 
Auto-inbraken komen ook volgens veel minder bewoners vaak voor. Het aantal mensen dat vindt dat 
dit vaak voorkomt daalde van 16% in 2005 naar 8% in 2011. (VM 2011, blz. 33) 
Bij fietsendiefstal is ook sprake van een verbetering: het aantal mensen dat vindt dat dit vaak 
voorkomt daalde van 11% in 2005 naar 9% in 2011. (VM 2011, blz. 33) 
 

Preventie door bewoners zelf 

In het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren is er bijzondere aandacht geweest voor 
preventieve maatregelen om woninginbraak te voorkomen, zoals bij voorbeeld het  Politiekeurmerk 
Veilig Wonen. Steeds meer huishoudens laten ’s avonds het licht branden als ze niet thuis zijn of 
heeft extra sloten en grendels aangebracht om woninginbraak te voorkomen (62%). Ook neemt het 
aantal huishoudens toe dat extra buitenverlichting (52%) of een inbraakalarm (van 12% in 2009 naar 
14% in 2011) aanbrengt. Eén op de tien huishoudens heeft het Keurmerk Veilig Wonen. Ten slotte 
neemt het aantal mensen toe dat zegt ook nog andere preventiemaatregelen te hebben genomen: 
van 13% in 2009 naar 15% in 2011. Daarbij worden rolluiken en (waak)honden verreweg het meest 
genoemd (VM 2011, blz. 46) 
 
1.3.1. Lokaal Driehoeksoverleg 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV 
Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 
 

Het driehoeksoverleg (art. 14 Politiewet 1993) vormt een belangrijke schakel in 
de informatiepositie van de burgemeester.  De functie van het overleg is 
afstemming, overleg en beleidsbepaling. De driehoek vormt een essentiële 
spilfunctie bij het gezamenlijk te voeren beleid door burgemeester en officier 
van justitie. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, Politie, OM, Brandweer als agendalid 

Output indicatoren De beraadslagingen in de driehoek zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar 
op de afzonderlijke dossiers 

Bron output indicatoren Consultatie en verantwoording door burgemeester in raadscommissie 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Gehele terrein van Integrale Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Zie outputindicatoren 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met flexibele inzet van Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang vooral met Jeugd en Veiligheid , maar in principe alle velden 

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 
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1.3.2. Disctrictelijk Driehoeksoverleg (DDO)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV 

Toelichting 
 
 
 

Het disctrictelijk driehoeksoverleg zorgt voor afstemming van de werkwijze, 
zodat de partners effectief samenwerken. Bij deze afstemming leidt een goede 
informatievoorziening tot gerichte gezamenlijke acties.  
 
De Actiehouders (ambtenaren OOV/AOV) treffen elkaar zoveel als nodig is op 
een eigen werkplek in het Veiligheidshuis. Daar vindt structureel overleg plaats: 
- Over OOV in het algemeen 
- Over rampenbestrijding en crisisbeheersing 
- Over het Bestuurlijk Informatie Model (in  nauwe samenwerking met het 

Veiligheidshuis) 
De bestuursondersteuner OOV/AOV van Roosendaal is voorzitter van dit 
ambtelijk overleg. 
 
De inzet van de politie voor speciale interventies is geregeld met het 
Disctrictelijk Interventie Team. 
 
Met de nieuwe districtindeling van de politie zijn de gemeenten Tholen en 
Rucphen deel gaan uitmaken van het politiedistrict dat nu de naam krijgt van 
‘De Markiezaten’ 

Nota’s  en besluitvorming “Waarom moeilijk doen als het samen kan.” Visienota districtelijke 
samenwerking OOV, januari 2010 

Betrokken partijen Gemeente, OM, Politie, brandweer 

Output indicatoren De beraadslagingen in de driehoek zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar 
op de afzonderlijke dossiers 

Bron output indicatoren Consultatie en verantwoording door burgemeester in raadscommissie 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Gehele terrein van Integrale Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Zie Outputindicatoren 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met inzet actiehouders Courage, Jeugd en 
veiligheid en Calamiteitencoördinator (voorbereiding veiligheidsregio) 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang vooral met Jeugd en Veiligheid , maar in principe alle velden 

Prioriteit Wijk en dorp Courage Jeugd District Fysiek 
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1.3.3. Opsporen verdachten en aanleveren aan OM 

Bestuurlijk portefeuillehouder Openbaar Ministerie, gebiedsofficier  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting Het beleidsplan van de politie richt zich op het terugdringen van de 
criminaliteit met duidelijke parameters. Daarbij heeft de politie met het rijk 
afspraken gemaakt.  
Deze afspraken worden op districtsniveau o.a. gecoördineerd in het 
Veiligheidshuis  

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan en jaarplan politie 

Betrokken partijen Politie (regie), OM  

Output indicatoren Specificaties in jaarplan Veiligheidshuis  

Bron output indicatoren Jaarrapportages Veiligheidshuis, Registraties van politie en OM en de 
Veiligheidsmonitor Roosendaal 

Voortgangsbewaking Chef basiseenheid politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Districtelijke samenwerking Openbare Orde en Veiligheid, Veiligheidshuis voor 
integrale aanpak en  coördinatie van informatievoorziening 

Evaluatie Doorlopende evaluatie door lokaal en districtelijk driehoeksoverleg 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 
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1.3.4.  Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met bestuursondersteuner OOV/AOV en    
met ondersteuning van Handhavingregisseur 

Toelichting De burgemeester heeft op grond van de wet en eigen zelfstandig takenpakket 
in het lokaal bestuur. Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen is binnen 
dit takenpakket noodzakelijk. De rol van de burgemeester wordt ondersteund 
met de flexibele inzet vanuit het Team T&H onder coördinatie van de 
Bestuursondersteuner OOV/AOV.  
 
De repressieve interventies krijgen een steeds belangrijkere rol bij de  aanpak 
van hinder en overlast. Meer nog dan voorheen wordt thans bekeken of alle 
bestuursrechtelijke mogelijkheden in wet- en regelgeving als de APV, 
Gemeentewet, Politiewet en Voetbalwet wel afdoende worden gebruikt. We 
onderscheiden in persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte 
interventies. Bij gebiedsgerichte interventies denken we aan gebieds- en 
samenscholingsverboden die steeds naar plaats en tijdstippen kunnen 
verschillen. 
 
Interventies zijn vaak gebonden aan wijk of buurt. Daarom willen we onze 
wijkmanagers meer operationele slagkracht geven. Het devies luidt: geen 
bureaucratie, maar actie. Gemandateerd door ons College kunnen zij snel 
bepaalde zaken oplossen, doorzettingsmacht tonen. In sommige steden 
worden deze ambtenaren ook wel stadsmariniers genoemd.   

Nota’s  en besluitvorming Beleidsregels Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige 
overlast. APV. Gemeentewet 

Betrokken partijen Gemeente (regie),  Politie, OM  

Output indicatoren Zie o.a. de activiteiten met de burgemeester als portefeuillehouder in dit plan. 
Bij de repressieve interventies: Aantal gebiedsontzeggingen 

Bron output indicatoren O.a. registraties van politie en OM 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Veiligheidshuis voor integrale aanpak en  coördinatie van 
informatievoorziening  

Evaluatie Doorlopend 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Flexibele inzet Team T&H  

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   
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1.3.5. Veiligheidsmonitor Roosendaal 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Onderzoekers Team Informatisering  

Toelichting Vanaf 2001 kent Roosendaal een veiligheidsmonitor. Deze monitor berust op 
cijfers van o.a. gemeente en politie. Een extern bureau verzorgt de analyse en 
de rapportage.  
De bewonersenquête wordt in Roosendaal elke twee jaar gehouden.  
 
De politiecijfers zijn over elk jaar beschikbaar, maar de verwerking kent tot nu 
toe de nodige vertraging.  Daardoor kijken de politiecijfers in de meest recente 
veiligheidsmonitor medio 2012 terug op het jaar 2010. Begin 2012 is gebleken, 
dat de politie deze cijfers waarschijnlijk sneller kan leveren.  Met deze 
verbetering zal de volgende veiligheidsmonitor een jaar actueler zijn.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, politie met uitbesteding aan extern bureau voor analyse en 
rapportage 

Output indicatoren Jaarlijkse monitor 

Bron output indicatoren Jaarlijkse monitor 

Voortgangsbewaking Teamleider Team T&H 

Planning Jaarlijks  

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Eind 2011 afweging voorzetten eigen monitor of deelname landelijke monitor  

Financiën gemeente Ongeveer €7.000 jaarlijks met elke twee jaar ongeveer €3.000 extra vanwege 
bewonersenquête, beide vanuit post  6141000 uitbesteding veiligheid 

Personele inzet gemeente Inzet onderzoekers Team informatisering 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met alle veiligheidsvelden 

 

1.3.6. Keurmerk Veilig Wonen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer/ Weth. Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/AOV met Politie en Aramis Alleewonen 

Toelichting Bij de aanpak van de preventieve maatregelen in wijken en dorpen is het 
Keurmerk Veilig Wonen één van de informatiebronnen voor de betrokkenen. 
De wijk Burgerhout is aangewezen als pilot wijk vanuit de zogenaamde WOS-
aanpak (Woninginbraken, Overvallen, Straatroof) om met concrete 
maatregelen het aantal woninginbraken tijdens de ‘donkere dagen’ terug te 
dringen. Deze aanpak is onderdeel van de districtelijke WOS-aanpak.  

Nota’s  en besluitvorming Rapport Veilig Wonen®  

Betrokken partijen Gemeenten, diverse afdelingen, woningbouwcorporaties, Politie 

Output indicatoren Verbeteringen op de parameters genoemd in het aangehaalde rapport 

Bron output indicatoren Aangehaald rapport 

Voortgangsbewaking doorlopend 

Planning  

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/AOV met steun vanuit Team T&H 

Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 
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Veiligheidsveld 2:  Bedrijvigheid en veiligheid    

Het veiligheidsveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
2.1.  Veilig winkelgebied  
2.2.  Veilige bedrijvigheid 
2.3.  Veilig uitgaan 
2.4.  Veilige evenementen 

Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
Voor winkeldiefstal en inbraak bij bedrijven en instellingen liggen de geregistreerde politiecijfers van 
Roosendaal  iets hoger in vergelijking met de andere middelgrote gemeenten. Dit met de 
aantekening, dat Roosendaal de grootste middelgrote gemeente is. In vergelijking met de grote 
gemeenten Breda en Tilburg ligt het delictcijfer in Roosendaal nog aanzienlijk lager. (Uit het 
Roosendaalse rapport van de landelijke veiligheidsmonitor) 
 

2.1. Veilig winkelgebied.  

Het aantal aangiftes van zakkenrollen bleef de afgelopen jaren vrijwel constant, maar wel meer dan  
de jaren daarvoor:  rond de 120 in 2006 naar 173 in 2011. (VM 2011, blz. 11)  
 

2.1.1.  Keurmerk Veilig Ondernemen, binnenstad, autoluw gedeelte 

Bestuurlijk portefeuillehouder wethouder Verbraak (Burgemeester Niederer) 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Binnenstadsmanagement 
 

Toelichting Het keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) helpt ondernemers,  gemeenten, 
politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden te verbeteren. 
In vier stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de 
veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden 
vervolgens uitgevoerd,  geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd. 
Uitgangspunt binnen dit KVO-proces is een duurzame samenwerking tussen 
alle berokken partijen.  
 
De samenwerkende partners werken binnen de maatregelenmatrix die in het 
convenant is opgenomen. De voortgang houden de partners bij met evaluaties 
en een schouw later dit jaar. 

Nota’s  en besluitvorming Intentieovereenkomst getekend 17-12-2010. De samenwerkingsovereenkomst 
met het plan van aanpak wordt nog voor zomer 2011 ter ondertekening 
voorgelegd aan het college. 

Betrokken partijen Ondernemers (regie),  Gemeente, centrummanagement, politie, brandweer   

Output indicatoren Uitvoering maatregelen uit het plan van aanpak KVO,  
Behalen keurmerk KVO.     

Bron output indicatoren Ontvangen KVO-ster 
Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Binnenstadsmanagement 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Economie, citymarketing, evenementen 

Samenhangende  projecten KVU 

Evaluatie Monitoring en evaluatie als cyclisch proces in relatie tot hercertificering 

Financiën gemeente Te regelen vanuit budgetten voor centrummanagement  

Personele inzet gemeente Inzet Binnenstadsmanagement (met advies van adviseur veiligheid) 

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp     
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2.2. Veilige bedrijvigheid  

Het aantal bedrijfsinbraken is duidelijk gedaald: van 409 aangiftes in 2006 naar 
217 in 2009 en 188 in 2010. (VM 2011 blz. 10) 
2.2.1. Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Bedrijvencontactfunctionaris 

Toelichting De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen stuurt ingehuurde 
particuliere beveiligers aan. Die particuliere beveiligers zorgen voor het toezicht 
op de bedrijventerreinen, waaronder ook het openbaar gebied.  
Op Borchwerf wordt intensief gewerkt aan het invoeren van het Keurmerk Veilig 
Ondernemen. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Ondernemers, politie (thematisch wijkagent bedrijvencontact) en gemeente 

Output indicatoren De dalende lijn in het aantal bedrijfsinbraken voortzetten  
(zie cijfers VM hierboven) 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor  

Voortgangsbewaking Door bestuur stichting met vertrouwelijke rapportages van de ingehuurde 
particuliere beveiligingsdiensten 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s    

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente €  19.141  als onderdeel van 6320200 budget bedrijvencontact, voor beveiliging 
in het openbaar gebied 

Personele inzet gemeente Deelname bestuur stichting is taak van bedrijvencontactfunctionaris 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en Veiligheid 
 

2.2.2. Veilige zorg 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans                         

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Actiehouders bij de zorginstellingen  

Toelichting 
 
 

De gemeente spreekt de zorginstellingen aan op hun aanpak van de 
bedrijfsveiligheid onder verwijzing naar de mogelijkheden van het Keurmerk 
Veilige Zorg. Het gaat daarbij om het op orde hebben en houden van 
voorlichting en procedures, aangevuld met fysieke en technische 
beveiligingsmiddelen. Zonodig wordt extra controle op naleving opgenomen in 
het gemeentelijke uitvoeringsprogramma handhaving 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Beoogde partners zijn de zorginstellingen, Advies van Brandweer  

Output indicatoren Kwalitatief goed op orde zijn van voorlichting en procedures 

Bron output indicatoren Eigen rapportages van de zorginstellingen 

Voortgangsbewaking Actiehouders bij de zorginstellingen 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Fysieke veiligheid  

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Adviseur veiligheid 

Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving en Fysieke Veiligheid 
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2.3. Veilig uitgaan. 

 

Van overlast van uitgaanspubliek ervaart maar één op de twintig bewoners hinder. De laatste jaren 
zijn daarbij uitzonderingen in het Centrum waar één op de vijfbewoners  (22%)  last heeft van 
uitgaanspubliek en ongeveer één op de tien  in de wĳk Oost en de Industriegebieden. In Heerle is in 
2011 een toename te zien van overlast van het uitgaanspubliek. (bewonersenquête 2011, blz. 30 en 
32) 
 

2.3.1.  Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur Veiligheid 

Toelichting Het doel van de KVU is om betrokken partijen samen te brengen, de problemen 
in kaart te brengen en deze gezamenlijk aan te pakken. Dit alles om uiteindelijk 
de veiligheid in het uitgaansgebied te verhogen. KVU is een instrument dat 
structuur aanbrengt in dit proces 

Nota’s  en besluitvorming Convenant 2012  

Betrokken partijen Gemeente, Horecaondernemers, Kon. Horeca Nederland en Politie, met een 
signalerende rol voor de Brandweer (zie handhaving Wabo)  

Output indicatoren Convenant KVU 

Bron output indicatoren Rapportages KVU 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend  

Samenhangende  thema’s  Economie, citymarketing, evenementen 

Samenhangende  projecten KVO binnenstad 

Evaluatie Monitoring en evaluatie als onderdeel van cyclisch proces 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Adviseur Veiligheid met binnenstadsmanagement 

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp     
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2.3.2. Handhaving Drank- en Horecawet 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H met Handhavingregisseur 

Toelichting De gemeente bereidt zich voor op de overdracht van bevoegdheden 
inzake het toezicht en handhaving op de Drank- en Horecawet. Deze 
taken vallen nu nog onder de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
en gaan per 1 januari 2013 over naar de burgemeester. 
 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente, Brandweer, Politie, 

Output indicatoren Zie uitvoeringsprogramma Handhaving 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 
Veiligheidsveld Veilige Woon- en Leefomgeving 

Samenhang met: Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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2.4. Veilige evenementen. 

 
Van de 500 evenementen jaarlijks heeft het grootste deel alleen een meldingsplicht. Voor ongeveer 100 
evenementen geldt de plicht en vergunning aan te vragen. Met de informatie van deze aanvraag volgt een 
risicoselectie. Het aantal evenementen dat elk jaar speciale aandacht vragen is ongeveer 10. Daarnaast vallen 
er per jaar nog enkele incidentele evenementen binnen de risicoselectie.    
 

2.4.1.  Veiligheid bij Evenementen     

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Coördinator vergunningen afd. Dienstverlening 
Teamleider T&H, resp. Handhavingregisseur 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 

Evenementen zijn belangrijk voor Roosendaal als aantrekkelijke gemeente voor 
de eigen inwoners en voor het trekken van extra publiek. De burgemeester is 
het bevoegd gezag bij evenementen. Evenementen worden steeds groter en/of 
ingewikkelder door allerlei (externe) factoren. Evenementen moeten voldoen 
aan voorschriften die bijdragen aan de veiligheid en leefbaarheid.  De 
organisatoren krijgen steeds duidelijkheid over de maatregelen die nodig zijn.   
Roosendaal gebruikt een in regionaal verband gemaakt model voor 
risicoanalyse. Bij elk evenement is er eerst een snelle inschatting van mogelijke 
risico’s. Zo nodig volgt een nadere risicoanalyse. Toepassen van het model leidt 
tot duidelijkheid over de status van het evenement en de eventuele rol van de 
hulpdiensten.  Het toezicht door de partners vindt plaats op basis van de 
verleende vergunningen. Dit vergt Duidelijke afspraken in de keten en interne 
regie. Stroomlijnen van de beoordeling van vergunningsaanvragen is gaande in 
districtelijk verband, waarbij er aandacht is voor grensoverschrijdende 
evenementen. 
De mogelijkheden van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en 
ernstige overlast worden waar nodig toegepast bij evenementen. 
De politie verzorgt regelmatig een opleiding ‘Verkeersregelaar bij 
evenementen’. 
Handhaving Evenementen: 
Het toezicht door de partners vindt plaats op basis van de verleende 
vergunningen. Dit vergt duidelijke afspraken in de keten en interne regie. 

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio 
APV, Drank- en Horecawet (ontheffing horeca bij evenementen), de 
Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de weg) en de Zondagswet. 
P.M. Vele andere wet- en regelgeving 

Betrokken partijen Gemeente, organisatoren van evenementen, brandweer, politie, 
veiligheidsregio, OMWB 

Output indicatoren - Aantal evenementen in 2013   
- Aantal uitgevoerde (bestuurlijke) handhavingacties in 2013  

Bron output indicatoren Registraties gemeente, jaarverslag veiligheidsregio, jaarverslag handhaving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Doorlopend 

Samenhangende  projecten Uitvoeringsprogramma Toezicht&Handhaving, Zie toezicht OOV. 

Evaluatie Evaluatie o.a. bij opstellen nieuw jaarplan toezicht en handhaving 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Inzet team T&H met calamiteitencoördinator als adviseur.  

Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit    District Fysiek 
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Veiligheidsveld 3:  Jeugd en veiligheid  

     

Het veiligheidsveld ‘jeugd en veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
3.1.  Overlastgevende jeugd 
3.2. Criminele jeugd en individuele probleemjongeren 
3.3. Jeugd, alcohol en drugs 
3.4.  Veilig in en om de school 

Deze thema’s en de daarbij behorende activiteiten komen dan ook in dit hoofdstuk aan de orde. 
 

Rising Stars  

Het masterplan "Rising Stars" richt zich op de aanpak van risicojongeren in Roosendaal met het doel:  
- criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren te verminderen,  
- jongerenoverlast voor bewoners terug te dringen en  
- de ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten om uitval en ontsporing tegen te gaan en te 

voorkomen.  
Hierbij staat dus centraal de aanpak van groepen, individuen en locaties waarbij een goed evenwicht 
moet worden gevonden tussen enerzijds preventie en anderzijds repressieve.  
 
Districtelijke samenwerking:  Veiligheidshuis 

Voor het Veiligheidshuis ligt de kern van de werkwijze in Casusoverleg.  In dat overleg wordt gekeken 
welke individuele (en groepsgerichte) aanpak het meest adequaat is.  Elk casusoverleg richt zich op 
het voorkomen van eerste delicten, het terugdringen van recidive en adequate zorg voor 
slachtoffers.  Per casusoverleg zijn er eigen doelen en prestatie-indicatoren. De grootste motor 
achter het succes van de casusoverleggen is echter niet de prestatiemeting, maar de betrokkenheid 
van de professionals bij de doelgroepen en hun intrinsieke motivatie om iets te doen aan de 
veiligheid voor de samenleving in het algemeen en het welzijn van de doelgroep in het bijzonder. 
 

3.1. Overlastgevende jeugd.  

 

In 2011 zijn 824 zaken behandeld in het Justitieel Casusoverleg van het Veiligheidshuis. Er zijn nogal 
wat jongeren die voor meerdere delicten worden opgepakt, zodat het hier om ongeveer 350 
jongeren gaat. Het aantal harde kern jongeren binnen deze groep schommelt rond de acht.  (Bron 
Verantwoording Veiligheidshuis 2011, en onderzoeksgegevens eerdere jaren) 
 
Bij jeugdoverlast was het aantal incidenten jaren constant. Na een stijging in 2008 is er in 2009 een 
daling met 34%. Het aantal incidenten van vandalisme/vernieling is gedaald van 158 naar 151. Ook 
vernieling van auto’s kwam in 2011 minder vaak voor dan in 2007 en 2008. (VM 2011, blz. 11) 
Het aantal bewoners dat vindt dat overlast van groepen jongeren vaak in de eigen buurt voorkomt 
daalt constant: 17% in 2007, 16% in 2009 13% in 2011.  (VM 2011, blz. 32) 
 
Het aantal minderjarigen dat door de politie wordt doorverwezen naar Bureau HALT was in 2008  
wat hoger (181), vooral omdat toen vaker naar HALT werd verwezen voor schoolverzuim.  Daarna 
daalde het aantal verwijzingen naar 114 in 2010, het laagste aantal sinds 2000.  (VM 2011, blz. 27) 
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3.1.1.  Hulpverlenings Casusoverleg Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

HCO-coördinator in het Veiligheidshuis, en coördinerend leerplichtambtenaar 

Toelichting Hulpverleningscasusoverleg (HCO) in het Veiligheidshuis, met als inzet de 
signalen die niet direct in het justitiële circuit thuishoren toch van een goede 
aanpak te voorzien. Het HCO is ontstaan in de tijd dat het Centrum voor Jeugd 
en gezin als begrip nog niet bestond. Inmiddels is een proces gaande om met 
de zes CJG’s tot een werkmodel te komen, waarin zoveel mogelijk signalen op 
lokaal niveau worden behandeld. Alleen als districtelijke aanpak effectiever is, 
zal het HCO een rol spelen.   

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Zes gemeenten en Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal in het HCO behandelde cases 
Verdere afspraken per jaar in jaarplan Veiligheidshuis 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid (vz. Roosendaal) 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Ontwikkeling Centra voor Jeugd en Gezin 

Evaluatie Bij vaststelling jaarplan Veiligheidshuis door Districtelijk Driehoeksoverleg op 
advies van districtelijk overleg Ambt. Openbare Orde en Veiligheid 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 
waarin bijdrage aan HCO is opgenomen 

Personele inzet gemeente Coördinerend leerplichtambtenaar neemt deel aan dit overleg. Er wordt geen 
specificatie gemaakt van uren voor het HCO.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.1.2. Inzet Bureau HALT 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting HALT levert een bijdrage aan de preventie en bestrijding van jeugdcriminaliteit. 
Uitgangspunt voor de werkwijze van HALT is dat het tolereren van ongewenst 
en strafbaar gedrag eigenlijk een beloning is. De activiteiten van het bureau 
richten zich op jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn 
aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling, (winkel)diefstal, overlast met 
vuurwerk of schoolverzuim. Via een HALT-procedure kunnen jongeren weer 
rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met 
Justitie. 

De gemeente gaat met HALT elk jaar een actieplan vaststellen. Deze 
werkwijze maakt het mogelijk de inzet van HALT directer en flexibeler te 
koppelen aan de brede inzet op het terrein van Jeugd en Veiligheid. 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), HALT 

Output indicatoren Aantal HALT-verwijzingen en afspraken met Rising Stars en Veiligheidshuis 

Bron output indicatoren jaarverslag Veiligheidshuis, Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Éénduidigheid in communicatievormen/boodschappen gericht op de jeugd.  

Samenhangende  projecten Rising Starts, Veiligheidshuis 

Evaluatie O.a. bij vaststellen jaarplan Veiligheidshuis 

Financiën gemeente € 23.654 op 6141100  

Personele inzet gemeente Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.1.3. Gedrag en gezag 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting De aanpak richt zich op bewustwording van ouders van hinderlijke en 
overlastgevende jongeren (tot 18 jaar, soms ook boven de 18) ), met het doel 
de verantwoordelijkheid voor deze kinderen neer te leggen waar die hoort, nl. 
bij de ouders. Vanuit signalen ‘van de straat’ vormt de projectleider een dossier 
met informatie over de jongere.  Er volgt een beoordeling van de nog 
aanwezige invloed van ouders op het kind. Is er voldoende invloed, dan volgt 
een uitnodiging voor een gesprek met de projectleider én een medewerker van 
Juzt (JPP). Is er onvoldoende aanknopingspunt met de ouders, dan volgt een 
ander traject op dit dossier in overleg met de ketenpartners (Veiligheidshuis).  
De projectleider houdt bij, of de afspraken uit het gesprek worden nagekomen. 
In ieder geval wordt na 3 maanden de situatie beoordeeld. Zonodig volgt 
nadere actie met de ketenpartners. 
Het aanvankelijke idee om de gesprekken door de burgemeester te laten 
voeren is losgelaten om praktische redenen.  Verder worden in het kader van 
G&G ook waarschuwingsbrieven verzonden. Ook worden jongeren op 
politiebureau uitgenodigd waar ze worden toegesproken door projectleider en 
wijkagent als laatste waarschuwing. 

Nota’s  en besluitvorming Aktieplan Jeugd, eind 2007  

Betrokken partijen Gemeente (regie), Juzt (JPP+), politie, buurtonderneming en eventueel andere 
ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Jongeren kennen de maatregel, zodat er invloed is op het groepsproces 
Ouders nemen na het gesprek zelf maatregelen 
Groeiend inzicht tussen ouders en professionals biedt een betere ingang voor 
hulpverlening 
Toenemend gebruik van de maatregel door professionals 
Deze laatste maatstaf is opgenomen, omdat de output van de maatregel zelf 
moeilijk op zichzelf is te meten. 
2010: 24 gesprekken gevoerd en 11 waarschuwingsbrieven verzonden. 
Daarnaast zijn 5 jongeren op politiebureau toegesproken door projectleider en 
wijkagent. 

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor biedt inzicht in verloop overlast door jeugdigen 
Aantal gevoerde gesprekken, aantal ingezette JPP-trajecten en  
aantal verzonden waarschuwingsbrieven 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Individueel jongerenwerk 

Samenhangende  projecten Rising Stars 

Evaluatie bij evaluatie Rising Stars 

Financiën gemeente Inzet op basis van subsidierelatie door Juzt (valt onder JPP-werkzaamheden) 

Personele inzet Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.2. Criminele jeugd/individuele probleemjongeren. 

Roosendaal maakt voor de jeugdgroepen een onderverdeling op de belangrijkste kenmerken.  

Hinderlijke jeugdgroep  

Deze groep hangt wat rond in de buurt, is af en toe luidruchtig aanwezig en trekt zich niet zoveel aan 
van de omgeving. Soms loopt het wel eens uit de hand en zijn er kleine schermutselingen, maar dat is 
doorgaans snel in de kiem gesmoord en vaak ook meer toeval dan gepland. Ook maakt de groep zich 
incidenteel schuldig aan kleine vernielingen. Een beperkt aantal jongeren maakt zich soms schuldig 
aan (veelal lichte) gewelds- en (in mindere mate) vermogensdelicten. Over het algemeen is het een 
groep die nog voldoende ‘autoriteitsgevoelig’ is en aangesproken kan worden op zijn gedrag. 
 
 Overlastgevende jeugdgroep  

Deze groep is wat nadrukkelijker aanwezig, kan af en toe provocerend optreden, valt omstanders wel 
eens lastig (uitschelden of zelfs intimideren), vernielt regelmatig allerlei zaken en laat zich veel 
minder gelegen liggen aan andere mensen. Geweldsgebruik wordt niet geschuwd en de groepsleden 
zijn ook minder goed te corrigeren. Ook de lichtere vormen van criminaliteit waar de groep zich 
schuldig aan maakt, worden doelbewuster gepleegd en de groep is ook meer bezig om te zorgen dat 
ze niet gepakt wordt. 
 
Criminele jeugdgroep  

Deze groep bestaat (in ieder geval voor een deel) uit jongeren die behoorlijk op het criminele pad zijn 
geraakt. Ze zijn al vaker met de politie in aanraking gekomen. Kenmerkend voor dergelijke groepen is 
dat ze meer en meer criminaliteit plegen voor het financiële gewin i.p.v. voor de kick of het aanzien. 
Deze jongeren scoren ook hoog op de delicten waar de andere twee typen groepen ook hoog mee 
scoren. De feiten zijn echter ook ernstiger en ze schrikken ook niet terug voor het gebruik van 
geweld. 
 

Problematische jeugdgroepen in Roosendaal   

 2009 2010 2011  

(1
e
 helft) 

2011  

(2
e
 helft) 

2012  

(1
e
 helft) 

Aantal hinderlijke groepen 7 19 18 8 4 

Aantal overlastgevende groepen 3 5 3 2 2 

Aantal criminele jeugdgroepen 2 3 1 1 1 

 
De gemeente wil de criminaliteit en overlast van jeugdgroepen terugdringen. Bij dit doel geven we 
voorrang  aan het ontmantelen van tenminste één criminele jeugdgroep per jaar. Daarnaast is het 
streven om  groepen terug te brengen van het niveau ‘overlastgevend’ naar ‘hinderlijk’ en  het totale 
aantalgroepen terug te dringen. 
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3.2.1.  Rising Stars 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting 
 
 
 

Terugdringen van hinder en overlast voor de burger door jongeren en het 
vergroten van ontwikkelingskansen voor deze jongeren. Toepassen van een 
groepsgerichte en een individueel gerichte aanpak van jongeren op lokaal 
niveau i.s.m. het Veiligheidshuis.  
Verdere uitwerking is nodig om de betrokkenheid van ouders (en de 
gemeenschap) te vergroten. 

Nota’s  en besluitvorming Raadsmededeling 10 sept. 2009.  

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, team T&H, loopbaan 23), Politie, OM, Juzt en ad 
hoc andere partners 

Output indicatoren Terugdringen overlast en verhogen veiligheidsgevoel 

Bron output indicatoren Politie-informatie, Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Schoolverzuim, werkloosheid (wet WIJ) 

Samenhangende  projecten Jongerenloket, Loopbaan 23. Bij het besluit tot beëindigen inhuur externen zijn 
bij SZ taken in dit verband geschrapt. Het element ‘vergroten 
ontwikkelingskansen jongeren’ in de aanpak van Rising Stars is door het 
schrappen van deze taken aanzienlijk beperkt.   

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente € 160.000 voor straathoekwerk Juzt van een totaal subsidie over 2012 n 2013 
van €212.000  
€ 350.000  als JPP+ subsidie voor individueel jongerenwerk  (Juzt) 

Personele inzet gemeente Projectleider Jeugd en sociale veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd District  
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3.2.2.  Justitieel Casusoverleg (JCO)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Gebiedsofficier OM 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Voor gemeentelijke inbreng: Coördinerend leerplichtambtenaar en 
projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting Een jongere moet snel de strafrechtelijke reactie merken op zijn criminele 
gedrag. Daarom komt de 'zaak' van een jongere die een strafbaar feit heeft 
gepleegd aan de orde in het zogenoemde justitieel casusoverleg (JCO). Doel 
van het JCO is om snel en op basis van alle beschikbare informatie te beslissen 
over een passende reactie naar de jongere. 
 Ter ondersteuning van het JCO is het JCO-supportsysteem ontwikkeld. Via dit 
systeem worden alle noodzakelijke gegevens van jongeren gebundeld 
waardoor het JCO een reactie 'op maat' kan geven.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan  Veiligheidshuis 

Betrokken partijen OM (regie), Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal zaken in JCO 
Bespreking 100% van alle jongeren met strafbaar feit of overtreding 
leerplichtwet 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Coördinerend leerplichtambtenaar en projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Andere casusoverleggen Veiligheidshuis 

Evaluatie Bij opstellen jaarplan Veiligheidshuis 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet Inzet Coördinerend leerplichtambtenaar (deelnemer JCO), projectleider Jeugd 
en Sociale Veiligheid als plaatsvervanger.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.3. Scenario Overleg Jeugd in Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veelplegers zijn 18 jaar of ouder met meer dan 10 processen-verbaal. Het 
casusoverleg veelplegers zorgt voor een persoonsgebonden aanpak (PGA).   
In de persoonsgebonden aanpak worden de schakels van de strafrechtsketen 
(opsporing, vervolging, berechting en executie) voorafgegaan door de schakel 
preventie en afgesloten met de schakel nazorg. Aan het eind van de hier 
verbeelde keten is naast nazorg weer de schakel preventie gevoegd. 
Het casusoverleg maakt verschil tussen stelselmatige daders, zeer actieve 
veelplegers, veelplegers en meerplegers vanaf 18 jaar.  
Het streven is om in dit verband niet strak aan de grens van 18+ vast te 
houden. 

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Ketenpartners Veiligheidshuis 

Output indicatoren Aantal behandelde zaken en uitgezette PGA’s 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage, Nazorg na detentie 

Evaluatie Stuurgroep Veiligheidshuis bij vaststelling jaarplan 

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente o.a. inzet coördinerend leerplichtambt. Roosendaal, projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid als plaatsvervanger.  
Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.4. TOM en Tommie Zittingen Veiligheidshuis    

Bestuurlijk portefeuillehouder Gebiedsofficier OM 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Manager Veiligheidshuis/ OM 

Toelichting Het Taakstraf Officiersmodel biedt structurele mogelijkheden om werk- en 
leerstraffen te realiseren met de ketenpartners. Deze aanpak verkort de 
doorlooptijden. Dat heeft een positief effect op het delictbesef van de dader. 
Bevorderend hiervoor is tevens de snelle 
afhandeling van de gemeenten, door personen onder begeleiding te plaatsen 
bij onderdelen van de gemeentelijke organisatie. Ook Justitiële partners kijken 
naar mogelijkheden binnen hun eigen organisatieonderdelen. 
 
Voor jeugdigen is het Taakstraf OfficiersModel aangepast tot wat 
Tommiezittingen is genoemd. De opkomst van de jongeren en hun ouders blijkt 
goed. De aanpak heeft een goed impact op jongeren en hun ouders, doordat ze 
persoonlijk worden gezien en gesproken. Ze krijgen meteen een aanbod van 
een alternatieve straf. In het  merendeel van de gevallen accepteren betrokken 
deze straf. 

Nota’s  en besluitvorming Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen OM 

Output indicatoren Aantal uitgenodigde verdachten 
Aantal werkstraffen, leerstraffen en boetes voor deze verdachten 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis 

Voortgangsbewaking Manager Veiligheidshuis 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage 

Evaluatie  

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente Team T&H borgt werkwijze met Veiligheidshuis 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.5.  Aanpak Marokkaans-Nederlandse risicojongeren  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans en Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De algemene doelstelling van Rising Stars vraagt voor Marokkaans-Nederlandse 

risicojongeren specifieke maatregelen.  Vanaf 2009 tot en met 2012 heeft het 

rijk extra middelen beschikbaar gesteld aan o.a. de gemeente Roosendaal. 

Deze middelen zijn ingezet voor straatcoaches, die hinderlijke en 

overlastgevende jongeren aanspreken. Zij vullen het gat op tussen preventie 

(jongerenwerk en hulpverlening) en repressie (politie en Team T&H). Het 

restantsubsidiebedrag wordt in de tweede helft van 2012 gebruikt voor het 

meer flexibel en doelmatig inzetten van straatcoaches tijdens pieken in 

overlastsituaties. Uitwerking is gaande van de mogelijkheden voor deze 

flexibele inzet in 2013.  

Roosendaal wisselt ervaringen uit met de andere convenantgemeenten en 

deelt met hen best practices.  

Nota’s  en besluitvorming Convenant van 22 gemeenten, de VNG en het rijk. d.d. 5 oktober 2009 

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, team T&H, loopbaan 23), Politie, OM, Juzt en ad 
hoc andere partners 

Output indicatoren Ombuigen genoemde negatieve trends   
Jaarlijks wordt door het Ministerie een monitor uitgevoerd in de deelnemende 
gemeenten waarin de cijfers met betrekking tot de doelgroep staan opgesomd. 

Bron output indicatoren Politie informatie, Veiligheidsmonitor en jaarlijks uit te voeren monitor door 
het rijk. 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente  

Personele inzet Onderdeel taak Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   
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3.2.6.  Monitoring jeugdgroepen en Roosendaalse Risicolijst 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid  
met Politie en Jongerenwerk 

Toelichting De gemeente volgt de ontwikkelingen in groepen jeugd op basis van een 
indeling in hinderlijk, overlastgevend en crimineel. De voortdurende analyse 
van de ontwikkelingen bepaalt de prioriteiten in de aanpak. Er worden een 
aantal groepen door de Lokale Driehoek geprioriteerd. Daarvoor worden 
plannen van aanpak gemaakt die gemonitoord worden. De actualiteit kan deze 
plannen wel doorkruisen. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan individuele jongeren die voor hinder 
en/of overlast zorgen. Voor verschillende jongeren worden op maat plannen 
van aanpak geschreven waarbij bezien wordt welke interventie voor de 
desbetreffende jongere goed zou zijn (dat kan gaan van JPP+, Gedrag & Gezag, 
aanmelding bij een project zoals “Aan de Slag” of doorleiding naar het 
Veiligheidshuis). Tevens worden deze jongeren gemonitoord. 

Nota’s  en besluitvorming Vanwege de privacy gevoelige informatie en de verwevenheid met de 
opsporing, zijn de meeste rapportages in dit verband vertrouwelijk.  
De RM Programma veiligheid (11-6-2009) geeft de meest recente openbare 
informatie 

Betrokken partijen Gemeente (regie, leerplicht, loopbaan 23, jongerenloket, team T&H), Politie, 
OM, Juzt, straatcoaches  

Output indicatoren Aantal groepen in de genoemde onderverdeling 

Bron output indicatoren Politiegegevens 

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en sociale veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars, Courage 

Evaluatie Doorlopend door betrokkenen 

Financiën gemeente Valt onder het reguliere werk van de Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Personele inzet gemeente Valt onder het reguliere werk van de Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd District  
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3.2.7. Camera’s in het openbaar gebied  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H. Teamchef politie Roosendaal 

Toelichting Bureau Beke heeft een evaluatie uitgevoerd van het cameratoezicht in 
Roosendaal en Bergen op Zoom.  Opdracht is gegeven om vanuit de 
aanbevelingen te komen tot protocollen voor inzet, beheer, registratie en 
monitoring van het gebruik van de camera’s. De insteek is dat er in ieder 
geval cameratoezicht blijft, met een flexibelere inzet. 

Er zijn mobiele camera’s aangeschaft, die thans tijdelijk zijn ingezet bij de 
overlastsituatie rondom winkelcentrum Lindenburg.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, Politie, OM 

Output indicatoren Overleg is gaande over de vorm van rapportage 

Bron output indicatoren nader te bepalen vorm van voortgangsverslaggeving 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H en teamchef politie Roosendaal 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Openbare orde 

Samenhangende  projecten Credo, KVU, 

Evaluatie  

Financiën gemeente 
 

€  8.857op 6141003  voor onderhoud.     
Met een exploitatietermijn tot 31-12-2013 is het krediet van  €150.000 
beschikbaar voor  vervanging,  renovatie en aanschaf verplaatsbare camera’s  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

 
 

3.3. Jeugd, alcohol en drugs. 

 

In dit actieplan 2013 beperkt deze paragraaf zicht tot de direct op jeugd en jongeren gerichte 

activiteiten ter voorkoming van verslavingen. De aanpak van de drugscriminaliteit en drugsoverlast 

wordt nu behandeld in het hoofdstuk ‘bestuurlijke weerbaarheid’.  
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3.3.1.  Jongerenpreventieplan (JPP) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider jeugd en sociale veiligheid 

Toelichting Individuele begeleiding van jongeren en het gezin bij problemen in de sfeer van 
zorg en openbare orde. Toeleiding naar het JPP regelt het Uitvoerend  
coördinatoren overleg (UCO) vaak als vervolg op aanpak Gedrag & Gezag 

Nota’s  en besluitvorming Voor JPP+: besluit “Bestedingsvoorstel uitvoering Rising Stars” 29-11-2010.  

Betrokken partijen in het UCO: Projectleider J&SV, coördinerend leerplichtambtenaar, wijkagent 
jeugd, JPP-er van Juzt  

Output indicatoren Aantal aangeboden begeleidingen 

Bron output indicatoren Rapportage van Juzt  

Voortgangsbewaking Projectleider Jeugd en Sociale Veiligheid 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars en Gedrag & Gezag 

Evaluatie Door betrokkenen onderling (UCO) 

Financiën gemeente €  77.857 op 6630106  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   

 

3.3.2.  pro-actie GGZ-risico’s jongeren                                 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur maatschappij  

Toelichting Kinderen van ouders met verslavingsproblemen lopen zelf een verhoogd risico. 
Ook jongeren die een psychische problematiek combineren met een frequent 
gebruik van alcohol en drugs lopen meer risico. Voor deze risicojongeren loopt 
de inzet op Lotgenotengroep voor kinderen van ouders met verslaving,  
Ondersteuningsgroepen, Voorlichting met gastlessen aan het ROC West-
Brabant en Professionele training voor docenten van het ROC in het herkennen 
van de risicoproblematiek. Doel van al deze inspanningen is te voorkomen, dat 
deze jongeren (verder) afglijden naar verslavings- en psychische problemen.  

Nota’s  en besluitvorming Jaarlijkse toewijzing van subsidies aan GGZ en Novadic Kentron, vanuit 
regionaal Kompas West Brabantse samenwerking (gem. Bergen op Zoom 
trekker) 

Betrokken partijen Gemeente, West-Brabantse gemeenten,  GGZ-WNB, Novadic Kentron, ROC 
West-Brabant 

Output indicatoren Aantallen geleverde gastlessen, lotgenotenbijeenkomsten, gastlessen en 
trainingen en aantal bereikte mensen uit de diverse doelgroepen. 

Bron output indicatoren Jaarlijkse prestatieafspraken per product.  

Voortgangsbewaking Adviseur maatschappij  

Planning Uitvoering verspreid over het lopende jaar. 

Samenhangende  thema’s  Vroegsignalering risicojongeren 

Samenhangende  projecten Rising Stars 

Evaluatie Jaarlijks binnen het ambtelijk overleg van de zes deelnemende gemeenten 

Financiën gemeente Onderdeel van € 411.916  (op 6620014) als bijdrage van Roosendaal aan 
regionale aanpak zes gemeenten  

Personele inzet gemeente Aansturing vanuit team maatschappij 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.3.3. Tegengaan alcoholmisbruik jongeren                  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur maatschappij  

Toelichting 'Think before you drink' is een regionale samenwerking om alcoholgebruik 
onder jongeren in de regio West-Brabant terug te dringen. Doelstellingen: géén 
alcoholgebruik onder de 16 jaar en terugdringen van overmatig alcoholgebruik 
boven de 16 jaar. Zie:  http://www.thinkbeforeyoudrink.nl/ 

Nota’s  en besluitvorming Aktieplan Jeugd, Kadernota lokaal gezondheidsbeleid 2010 t.m. 2013 

Betrokken partijen Gemeenten en GGD West-Brabant 

Output indicatoren Algemeen: verminderen overlast jongeren 
Terugdringen alcohol gebruik jongeren 
Kennis bij de doelgroep over gevolgen van alcohol gebruik 
Kennis bij de ouders over de gevolgen van alcohol gebruik door jongeren 
Aantal in het kader van Gedrag & Gezag verzonden waarschuwingsbrieven 

Bron output indicatoren GGD, metingen regionaal alcoholproject 

Voortgangsbewaking GGD 

Planning 2010 t.m. 2013 

Samenhangende  thema’s  Jeugdgezondheidszorg 
WMO prestatieveld 9 
Collectieve GGD-preventie 

Samenhangende  projecten Rising Stars, Gedrag & Gezag, JGZ 

Evaluatie Door GGZ, 2013 

Financiën gemeente  (budget vanuit voorziening voor de regionale aanpak genoemd bij 3.3.2.) 

Personele inzet gemeente p.m. in genoemde functie 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   

 

3.3.4. Casusoverleg Courage in Veiligheidshuis 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Medewerker Courage 

Toelichting Het terugdringen van recidive door met betrokken partijen 
een  persoonsgebonden aanpak te bepalen voor verdachten van opium 
gerelateerde delicten.  

Nota’s  en besluitvorming Drieluik Courage en Jaarplan Veiligheidshuis 

Betrokken partijen Gemeente Roosendaal met districtsgemeenten, Politie, UWV, OM, 
Belastingdienst.  

Output indicatoren Aantal besproken casussenen verdachten 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidshuis en jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Projectleider Courage 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Bij opstellen jaarplan Veiligheidshuis  

Financiën gemeente Mede mogelijk met bijdrage instandhouding Veiligheidshuis post 6141004 

Personele inzet gemeente Medewerker Courage, zie bij Integrale aanpak drugsoverlast 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid  

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit  Courage    
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3.4. Veilig in en om de school.  

Voor het project Aanpak vandalisme scholen is de ontwikkeling van de kosten bijgehouden.  
De kosten voor het verwijderen van graffiti waren eerder afgenomen van € 21.242 in 2006 
naar € 14.030 in 2008: een daling met ongeveer een derde. In 2010 zijn de kosten weer flink gestegen naar 
€24.622. Deze toename was verwacht, want die heeft rechtstreeks te maken met het beter schoonhouden van 
objecten.   
De vandalismeschade aan scholen (inclusief glasschade) neemt sinds 2005 fors af: van € 271.422 in 2005 naar 
€166.699 in 2009 en nog lager in 2010 met €134.815. (VM 2011,  blz. 25)   
 

3.4.1.  Leerplicht 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H 

Toelichting De werkwijze van de leerplichtambtenaar is voorgeschreven in de 
Leerplichtwet. De Roosendaalse werkwijze is vastgelegd in de 
leerplichtinstructie. De werkwijze valt onder het kader zoals geformuleerd in 
het onderwijs en jeugdbeleid. 
Aspecten van de leerplichttaken zijn het verminderen en voorkomen van het 
schoolverzuim, het handhaven van de leerplicht, en het terugdringen van het 
voortijdig schoolverlaten.  De wetgeving en beleidsontwikkelingen vragen om 
concrete vertaling van de uitvoerende taken binnen het team leerplicht. 
De leerplichtambtenaar werken in vele netwerken en casusoverleggen. De 
coördinerend leerplichtambtenaar is vanuit die netwerken de schakel naar de 
ketenpartners in het Veiligheidshuis.   
De leerplichtadministratie kent alle leerplichtige jongeren. Daarmee is dit een 
belangrijke bron van informatie in de vele netwerken.  
De leerplichtadministratie wordt op dit moment in regionaal verband 
uitgevoerd als pilot voor de 18 West-Brabantse gemeenten. In het overleg over 
inhoudelijke samenwerking van de leerplicht- en Regionale Meld- en 
Coördinatiefunctie wordt goede voortgang gemaakt. Doel is om een 
kwaliteitsverbetering te bereiken in de aanpak van schoolverzuim en voortijdig 
schoolverlaten. 

Nota’s  en besluitvorming Ambtsinstructie leerplichtambtenaren 

Betrokken partijen Gemeente(regie), schoolbesturen, partners in ZorgAdviesTeams, ketenpartners 
Veiligheidshuis 

Output indicatoren Verzuim percentages, relatief en absoluut 
Aantallen processen verbaal 
Totaal aantal leerplichtige leerlingen 
Absoluut schoolverzuim 
Signaal schoolverzuim 
Aantal opgemaakte processen verbaal 
Meldingen aan het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig 
schoolverlaten 

Bron output indicatoren Jaarverslag leerplicht 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Rising Stars en andere Projecten op terrein jeugd, eventueel opsommen 

Evaluatie  

Financiën gemeente €  151.771 op 6480002 

Personele inzet gemeente Functie leerplicht bij team T&H 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.4.2.  Aanpak vandalisme scholen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H  

Toelichting Scholen worden gestimuleerd samen met partners maatregelen te treffen die:  
- Vandalisme op scholen verminderen 
- Het veiligheidsgevoel versterken 
- Het schadebedrag terugdringen 

Na een succesvol verlopen project richt de aandacht zich nu op het continueren 
van de ontwikkelde aanpak.  

Nota’s  en besluitvorming In juni 2010 heeft het college de evaluatie van de pilot vastgesteld en tevens 
besloten om de beproefde werkwijze voort te zetten. 

Betrokken partijen Scholen, gemeente, politie 

Output indicatoren Schadebedrag vandalisme bij scholen  

Bron output indicatoren Veiligheidsmonitor 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Onderwijshuisvesting, ruimtelijke ontwikkeling, (zie advisering 1.2.2.) 

Samenhangende  projecten Stadsoevers, nieuwbouw Da Vinci College 

Evaluatie Jaarlijks, Positieve opbrengst, 2007:  €199.981.  2008;  €178.403.  
2009:  €162.707.  2010:  €137.315 

Financiën gemeente €  21.000 op 6480005, wordt geoormerkt als ‘preventiebudget’ en jaarlijks 
afgesplitst van het bedrag dat de gemeente in de begroting heeft opgenomen 
voor herstel vandalismeschade bij scholen. 

Personele inzet gemeente  Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

3.4.3.  Veilig honk 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H   

Toelichting Scholieren op hun route van huis naar school en vice versa veilige ankerpunten 
– zgn. Veilige Honken – bieden waar zij zo nodig om hulp kunnen vragen. Bij 
hulp-, c.q. ondersteuning kan het gaan om mankementen aan de fiets, 
valpartijen, pesten, ziekte, enz.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), bewoners, scholen, Politie,  

Output indicatoren Aantal contacten tussen scholieren en Veilige Honkers 

Bron output indicatoren Jaarlijks totaaloverzicht van meldingen van alle bewoners.  

Voortgangsbewaking Teamleider  T&H  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie  

Financiën gemeente  

Personele inzet Inzet adviseur veiligheid  

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit   Jeugd   
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3.4.4.  Veilige school 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Schoolbesturen 

Toelichting Veel scholen maken een jaarlijkse risicoanalyse. Die analyse bepaalt de 
verbeterpunten voor het komende jaar.  
Vanuit de districtelijke samenwerking veiligheid is een protocol Veilige School 
opgesteld.  De gemeente Roosendaal zal dit protocol als handreiking 
voorleggen aan de Stuurgroep Educatie Roosendaal (STER). De schoolbesturen 
zijn zelfstandig in hun verantwoordelijkheid voor de toepassing van een 
dergelijk protocol.   

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen STER (Stuurgroep Educatie Roosendaal = Schoolbesturen met weth.), Politie 

Output indicatoren Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden.  
Het keurmerk Veilig Onderwijs is daarbij te gebruiken 

Bron output indicatoren Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Voortgangsbewaking Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Incidenten overlast en vermogen (diefstal) 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Nader te bepalen als met protocol gewerkt gaat worden 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Team Maatschappij verzorgt agendering in de STER 

Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit   Jeugd   

 

Veiligheidsveld 4:  Fysieke veiligheid 

Het veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’ bestaat uit vier thema’s: 
4.1.  verkeersveiligheid: met aandacht voor verkeersoverlast, verkeersongevallen, alcohol  
 in het verkeer en verkeersslachtoffers; 
4.2.  brandveiligheid: 
4.3.  Externe veiligheid, risico’s gevaarlijke stoffen 
4.4.  Voorbereiding op rampenbestrijding 

Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten zijn in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
4.1. Verkeersveiligheid. 

Objectief geldt  dat het totaal aantal geregistreerde verkeersongevallen in de gemeente Roosendaal 
is gedaald van 1.687 in 2008 via 1.533 in 2009 naar 1.305 in 2010. Bij 1 ongeval was er een dodelijk 
slachtoffer.   
Het aantal geregistreerde verkeersongevallen zonder letsel (waaronder parkeerschade) is in 2009 
opnieuw gedaald. Het aantal ongevallen met letsel is gedaald van 189 in 2009 naar 143 in 2010. (VM 
2011, blz. 22 en 11) 
 
De problemen die in de ogen van bewoners het meest voorkomen hebben te maken met het 
(auto)verkeer: 34 procent vindt dat er in hun buurt vaak te hard wordt gereden.  In de ogen van de 
bewoners is er in veel opzichten sprake van een significante verbetering ten opzichte van 2007. Het 
aantal mensen dat vindt te hard rijden vaak voorkomt  in hun eigen buurt is duidelijk gedaald. (VM 
2011, blz. 32) 
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4.1.1. Fysieke verkeersmaatregelen (GVVP) 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur verkeer team Ruimte 

Toelichting Verkeersveiligheid is integraal onderdeel van het verkeersbeleid in de 
gemeente. Te denken valt aan o.a. het inrichten van rotondes, aanleg van 
fietspaden of fietsstroken en verkeerslichten. De mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid te vergroten maken standaard deel uit van de afweging bij 
het nemen van verkeersmaatregelen. 
Beleidsvisie in GVVP, hfst. 6:  Direct bij de inrichting zorgen voor toepassing van 
maatregelen die de veiligheid waarborgen. (bij het concept Duurzaam Veilig) 
 
De brandweer wordt vroegtijdig betrokken in de ontwerpfase met het oog op de 
routes voor hulpverleningsdiensten.  Bij blijvende wijzigingen in de 
verkeerssituatie wordt altijd rekening gehouden met de bereikbaarheid voor 
hulpdiensten.  

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP), 29-9-2008 

Betrokken partijen Gemeente (regie), provincie, politie, scholen, inwoners, bewonersplatforms, 
buurtonderneming, Veolia, Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal, 
Brandweer i.v.m. opkomsttijden en bereikbaarheid 

Output indicatoren Een actueel GVVP in 2011 met de daarin opgenomen taakstellingen 

Bron output indicatoren Gemeente, veiligheidsmonitor en bewonersenquête 

Voortgangsbewaking Adviseur verkeer team Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  
 

Aanrijtijden hulpdiensten, Gevoel van veiligheid en ervaren verkeersoverlast, 
Risico’s vervoer gevaarlijke stoffen, Evenementen en veiligheid (omleiding 
verkeer), Veilige school (routes van huis naar school) 

Samenhangende  projecten Zie GVVP, Parkeer en verkeersoverlast 

Evaluatie 4 jaarlijks GVVP 

Financiën gemeente Zie GVVP, Pr. 8 

Personele inzet gemeente Adviseur verkeer team Ruimte 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp    Fysiek 
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4.1.2. Educatie en voorlichting verkeer 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider verkeer  

Toelichting Roosendaalse scholen kunnen het Brabants verkeersveiligheidlabel verdienen 
als ze aan de eisen voldoen. Onderdeel van het label is het Verkeersexamen 
voor groep 8 van de basisschool (theorie en praktijk).  
De activiteit staat onder druk door het vervallen van de gemeentelijke bijdrage 
en de kerntakendiscussie bij de politie.  

Nota’s  en besluitvorming De huidige werkwijze is gegroeid vanuit deelname aan een pilot omstreeks 
2000. 

Betrokken partijen 
 

Schoolbesturen basisonderwijs, Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal, 
Provincie Noord-Brabant   

Output indicatoren Aantal scholen dat het label heeft 

Bron output indicatoren Bericht van provincie aan gemeente, resp. de website van de provincie 

Voortgangsbewaking Provincie met verlening label 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Provincie 

Financiën gemeente De gemeentelijke bijdrage is vervallen. 

Personele inzet gemeente Onderdeel taken projectleider verkeer 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp  Jeugd   

 

4.2. Brandveiligheid.  

De brandweer in Nederland wil de komende jaren veel efficiënter gaan uitrukken en burgers en bedrijven veel 

meer gaan betrekken bij het voorkomen van brand. Als uitvloeisel van de strategische visie wordt onder meer 

accent gegeven aan pro-actie en preventie. Genoemd worden de sterkere betrokkenheid bij ruimtelijke 

ontwikkelingen, vergunningverlening en voorlichting. De brandweer levert inzake het onderwerp 

brandveiligheid inbreng bij de wijkgerichte aanpak van buurthulpverlening, invulling van keurmerken als Veilig 

Wonen, Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan en bij voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid. 

Ook wordt er op basisscholen voorlichting gegeven over brandveiligheid en worden 
buurtpreventieteams geïnstrueerd over brandveiligheid in huis en in de buurt, zodat men ‘Home 
Safety Checks’ af kan gaan nemen. Het op termijn beoogde resultaat hiervan is, dat minder behoeft 
te worden ingezet op repressie, de daadwerkelijke bestrijding van brand. De repressie wordt in dit 
kader ook “vernieuwd”. Het gaat daarbij om variabele voertuigbezetting, uitruk op maat, andere 
inzettactieken, blusmethoden en innovatie. 

Ook is bij zorginstellingen en een aantal specifieke bedrijven ingezet op meer voorlichting over de werking van 

brandmeldinstallaties, om daarmee het aantal loze meldingen terug te dringen.  
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4.2.1. Inzet Brandweer 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Clustercommandant Brandweer  

Toelichting De brandweer wil veel efficiënter gaan uitrukken en burgers en bedrijven meer 
gaan betrekken bij het voorkomen van brand. Deze visie leidt tot meer accent 
op pro-actie en preventie, met een sterkere betrokkenheid bij ruimtelijke 
ontwikkelingen, vergunningverlening en voorlichting. De brandweer levert 
inbreng bij de wijkgerichte aanpak van buurthulpverlening, invulling van 
keurmerken als Veilig Wonen, Veilig Ondernemen en Veilig Uitgaan en bij 
voorlichtingsbijeenkomsten over veiligheid. Het projectplan ‘Brandweer 
overmorgen’ werkt vanuit deze visie onder meer aan het volgende.  
1. De Pilot Dorpshulpverlening, kleinschalige, laagdrempelige en lokaal 
georganiseerde hulpverlening. Een slagvaardig team van brandweervrijwilligers 
regelt de uitruk met een speciaal ingerichte personenauto, is bekend is met de 
locale situatie en is snel ter plaatste. Het team biedt ondersteuning aan de 
hulpdiensten. De brandweer maakt zo meer en anders gebruik van de kennis 
en vaardigheden van de vrijwilligers. Dit team kan ingaan op dringende vragen 
over brandveiligheid. (Pilot tot eind 2013) 
2. Voorlichtingsprogramma voor Scholen met winnend project ‘Braaand’ voor 
groep 7 en 8 basisonderwijs 
3. Voorlichting na incidenten maakt gebruik van ontvankelijkheid voor 
informatie op dat moment met informatie over aanpak incident en 
mogelijkheden tot preventie door burgers zelf. 
4. Additionele taken parate dienst waarbij met extra dienstverlening de 
betrokkenheid bij de brandweer wordt vergroot.   

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan veiligheidsregio 2011-2014 en Projectplan “Brandweer 
overmorgen” 

Betrokken partijen Brandweer, Veiligheidsregio, Gemeente, Politie, waarbij in de nieuwe visie 
samenwerking past met bijv. woningcorporaties en verzekeraars. 

Output indicatoren                  Minder inzet op repressie, de daadwerkelijke bestrijding van brand af te meten 
aan het aantal uitrukken; Verhogen veiligheidsbewustzijn van burgers en 
bedrijven; Minder ongewenste meldingen aan brandweer 

Bron output indicatoren Jaarverslag en evaluatie verslagen incidenten 

Voortgangsbewaking Veiligheidsregio 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Inzet expertise veiligheidsregio/brandweer bij handhaving, 
vergunningverlening, risico’s gevaarlijke stoffen (zie externe veiligheid) 

Samenhangende  projecten Regionalisering brandweer 
Besluit Veiligheidsregio’s 

Evaluatie  

Financiën gemeente  €  5.201.571 op 6120001, bijdrage veiligheidsregio incl. brandweer algemeen. 
Positief saldo €  153.092 op 6120000, brandweer  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid  

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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 4.2.2. Opkomsttijden hulpdiensten 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleiders team ingenieursbureau en teamleider Vergunningen  

Toelichting De hulpdiensten en de huisartsenpost worden actueel op de hoogte gehouden 
van tijdelijke belemmeringen in het verkeer door:  

- Het team ingenieursbureau voor de situatie bij werkzaamheden en 
- het team vergunningen voor de situatie bij evenementen. 

Bij blijvende wijzigingen in de verkeerssituatie wordt altijd rekening gehouden 
met de bereikbaarheid voor hulpdiensten (zie 4.1.1.) 
Speciale aandacht krijgt de calamiteitenroute bij het beheer van de openbare 
ruimte. De veiligheidsregio informeert de gemeente steeds over de actuele 
calamiteitenroutes.  
Als burgers zorgen melden over belemmeringen op de route (bijv. door hoge 
parkeerdruk in een straat) wordt altijd nagegaan of er maatregelen nodig zijn. 
Zonodig rijdt de brandweer op proef door de straat. 

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan veiligheidsregio 2011-2014 

Betrokken partijen Brandweer, Veiligheidsregio, Gemeente, Politie 

Output indicatoren                  Percentage 90% opkomst noodhulp op tijd: 
- Politie maximaal 15 minuten 
- Brandweer maximaal 8 of 12 minuten 
- Ambulance maximaal 15 minuten 
- Gemeente maximaal 30 minuten 

Bron output indicatoren Jaarverslag en evaluatie verslagen incidenten 

Voortgangsbewaking Veiligheidsregio i.s.m. bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Ruimtelijke inrichting moet rekening houden met potentiële incidenten en de 
hulpverlening daarbij.  
Risico’s gevaarlijke stoffen, zie externe veiligheid 
Fysieke verkeersmaatregelen (GVVP), structurele ingrepen houden rekening 
met aanrijtijden 

Samenhangende  projecten Regionalisering brandweer 
Besluit Veiligheidsregio’s 

Evaluatie  

Financiën gemeente   

Personele inzet gemeente Onderdeel taak projectleiders team Ingenieursbureau en  vergunningverleners  

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid  

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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4.3. Externe veiligheid  

 

De actuele situatie van de risico’s van gevaarlijke stoffen is af te lezen uit de risicokaart van 

Nederland. Met de eigen postcode krijgt iedere inwoner direct toegang tot de mogelijke risico’s in de 

eigen omgeving: www.risicokaart.nl.  

 

Bij externe veiligheid is de samenhang van belang tussen een goede aanpak bij nieuwe 

ontwikkelingen (4.3.1.), een integrale aanpak van de vergunningverlening die leidt tot de vereiste 

voorschriften (4.3.2.) en een controleplan gekoppeld aan een duidelijke regeling van het toezicht. 

(1.1.2.). Bij gebruiksmeldingen die niet vergunningplichtig zijn, is het netwerk van betrokken alert op 

mogelijke risico’s in de zin van Externe Veiligheid.  

 

In samenwerking met de regionale milieudienst wordt invulling gegeven aan het 
Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid 2011-2014. De uitvoering ligt op schema. 

Deze paragraaf van het integraal veiligheidsplan legt al hetgeen vast dat nodig is om aan de 

kwaliteitseisen die voor Externe Veiligheid zijn gesteld te voldoen. De ambtelijke organisatie kent op 

de vereiste details verdere waarborgen. Het integraal veiligheidsplan beperkt zich tot de hoofdlijnen 

van beleid en gaat niet nader op deze details in. Het college van burgemeester en  wethouders van 

Roosendaal verklaart hiermee geheel te voldoen aan de kwaliteitseisen Externe Veiligheid. 
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4.3.1.  Externe Veiligheid informatiehuishouding en toepassing bij nieuwe ontwikkelingen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Ruimte 
Omgevingsdienst Midden en West-Brabant  en Veiligheidsregio leveren 
expertise  

Toelichting Van externe veiligheid is sprake, als fysieke bronnen van gevaar 
veiligheidsrisico kunnen opleveren buiten het terrein waar die bronnen zich 
bevinden, dus extern een risico opleveren.  De gemeente past de wet- en 
regelgeving voor Externe Veiligheid toe. Deze toepassing vraagt: 
- een goede informatiehuishouding, die is geregeld met  inschakeling van de 

deskundigheid van de Omgevingsdienst Midden- en West Brabant (als 

opvolger van de RMD).   

- Een goede interne coördinatie om te waarborgen dat deze informatie altijd 

beschikbaar is en gebruikt wordt bij het afwegen van nieuwe 

ontwikkelingen, vergunningverlening  en vrijstellingen. 

- Een goede interne coördinatie om bij aanpassing van regelingen op RO 

terrein de meest actuele inzichten worden gebruikt.   

- Bij nieuwe of wijzigende regelgeving leidt de informatievoorziening tot een 

adequaat overzicht van mogelijke saneringssituaties 

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma EV 2011 – 2014, op basis van de 
Uitvoeringsvisie externe veiligheid, interprovinciaal overleg, mei 2010 en  het 
provinciale uitvoeringsprogramma ‘Brabant veiliger 2011 – 2014 

Betrokken partijen Gemeente (regie), OMWB (uitvoering), Brandweer, betrokken bedrijven en 
organisaties 

Output indicatoren - Gemeentelijke bestemmingsplannen houden rekening met externe 

veiligheid 

- Bij nieuwe ontwikkelingen levert de gemeente een verantwoording van de 

risico’s met externe veiligheid 

Bron output indicatoren Registratie OMWB op veiligheidskaart, zie bronvermelding bij 4.3.4. 

Voortgangsbewaking Teamleider Ruimte 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Rampenbestrijding en crisisbeheersing (zie 4.4.) 
Vergunningverlening (zie 4.3.2.) 
Risico Informatie Systeem actueel houden (zie 4.3.3.)  

Samenhangende  projecten - Handhaving Wabo ziet ook op BZRO bedrijven 

- EV is een thema in de districtelijke samenwerking voor OOV. 

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente De provincie financiert de taken van de OMWB voor de gemeente bij deze 
activiteit als onderdeel van het Programma Veiligheid. Het is mogelijk dat deze 
financiering in de komende jaren onder druk komt te staan.   

Personele inzet gemeente Inzet  bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator, adviseurs team 
Ruimte, en medewerkers Wabo 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit    District Fysiek 
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4.3.2.  Externe Veiligheid en vergunningverlening (Wabo)  

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider Vergunningen 
Teamleider Ruimte voor actueel houden van informatie 

Toelichting De Wabo-regisseur controleert altijd of externe veiligheid aan de orde is bij een 
aanvraag van een vergunning.  Het team Ruimte draagt er zorg voor dat de 
actuele informatie verwerkt is in de bestemmingsplannen of voorziet de 
afdeling DV van de juiste informatie.  
De onderbouwing van besluiten over vergunningsaanvragen moet voldoen aan 
eisen van brandveiligheid en externe veiligheid.  Deze onderbouwing berust op 
een goede advisering door Veiligheidsregio en de Regionale Uitvoeringsdienst 
(OMWB)   

Nota’s  en besluitvorming Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma EV 2011 – 2014, op basis van de 
Uitvoeringsvisie externe veiligheid, interprovinciaal overleg, mei 2010 en  het 
provinciale uitvoeringsprogramma ‘Brabant veiliger 2011 – 2014’ 

Betrokken partijen Gemeente (regie), OMWB, Brandweer 

Output indicatoren De onderbouwing van besluiten op vergunningsaanvragen omvat waar nodig 
de verantwoording van voorschriften die vereist zijn vanwege risico’s van 
gevaarlijke stoffen  (externe veiligheid). 

Bron output indicatoren Wettelijke en regionale aansturing van de brandweer voorziet in regelmatige 
controle op deze indicatoren  

Voortgangsbewaking Teamleider Vergunningen 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s              
 
 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Externe veiligheid informatiehuishouding en toepassing bij nieuwe 
ontwikkelingen 
Handhaving op verleende omgevingsvergunningen 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente 
 

Advisering op EV door OMWB maakt deel u van uitbestedingbudget OMWB 
€210.000 op 6723108, op titel vergunningverlening milieu in brede zin.  
1 fte voor controles Brandweer.  

Personele inzet gemeente Team vergunningen, team Ruimte 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

Prioriteit     Fysiek 
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4.3.3. Routering vervoer gevaarlijke stoffen 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator met OMWB voor actuele 
expertise. Medewerker team vergunningen voor ontheffingen 

Toelichting 
  

De gemeente heeft indertijd op Borchwerf een beperkte route aangewezen 
voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Het aanwijzen van deze route betekent, 
dat elders in de gemeente een ontheffing nodig is om gevaarlijke stoffen te 
vervoeren. Doel van het werken met ontheffingen is om het vervoer over 
geselecteerde routes te leiden. Deze routes blijken in de praktijk niet of 
nauwelijks te verschillen van de routes die wettelijk zijn voorgeschreven.  
 
Dit leidt tot heroverweging van deze aanpak. De vervoerder heeft zelf een 
wettelijke verantwoordelijkheid heeft om de route zo te kiezen, dat 
woonkernen zoveel mogelijk wordt vermeden en zo min mogelijk gereden 
wordt langs kwetsbare objecten. Kwetsbare objecten zijn voor iedereen te zien 
met de groene punten op de risicokaart (zie volgende activiteit).  
 
De wijzigingen op dit punt worden meegenomen bij de lopende 
vereenvoudiging van regelgeving. 

Nota’s  en besluitvorming Raadsbesluit eind 2013 vereenvoudiging regelgeving 

Betrokken partijen Gemeente (regie), betrokken vervoerders, zo nodig expertise van OMWB 

Output indicatoren Geen incidenten 

Bron output indicatoren Jaarverslagen Veiligheidsregio 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator interne coördinatie met 
vergunningverlening. 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  
 

Risico’s natuurrampen,   
Externe Veiligheid met o.a. invoering basisnet vervoer gevaarlijke stoffen 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie De gemeente gaat na of intrekken nodig is van het besluit een route voor 
gevaarlijke stoffen aan te wijzen. 

Financiën gemeente n.v.t. 

Personele inzet gemeente Inzet team vergunningverlening wellicht op termijn te vermijden.  
Inzet bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.3.4. Risico informatie systemen 

Bestuurlijk portefeuillehouder wethouder Adriaansen 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator als RIS-coördinator 
OMWB zorgt voor actuele expertise 

Toelichting Er is een landelijk risico informatiesysteem (RIS). Dit wordt gevoed met 
informatie vanuit de gemeenten. De bestuursondersteuner OOV/ 
Calamiteitencoördinator is RIS-coördinator.   
Voor de burger is dit systeem zichtbaar op de risicokaart Nederland.  

Intern biedt de geobrowser actuele informatie, inclusief de risicokaart 
explosieven 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen RIVM (landelijke regie en beheer), gemeente (regie op lokale info), 
veiligheidsregio, OMWB 

Output indicatoren Actuele risicokaart 

Bron output indicatoren www.risicokaart.nl  waarnaar ook verwezen wordt op www.roosendaal.nl 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Externe Veiligheid, rampenbestrijding 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Doorlopend actueel houden 

Financiën gemeente Zie 4.3.1. informatievoorziening bij Externe Veiligheid.  
In DVO OMWB heeft RIS de specifieke code v.g. 009 

Personele inzet gemeente Onderdeel taak Bestuursondersteuner OOV/ Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 

 

 

4.4. Voorbereiding op rampenbestrijding.  

De grootste veiligheidsrisico’s voor Midden- en West-Brabant zijn: 
- Overstromingen 
- Bedreiging van de volksgezondheid/ziektegolf 
- Uitval van nutsvoorzieningen 
- Ongeval met gevaarlijke stoffen. 
Op basis van het risicoprofiel is een analyse gemaakt. Kan de veiligheidsregio adequaat optreden en hulp 
bieden als het risico zich daadwerkelijk voordoet? Welke capaciteit is nodig en wat is er beschikbaar? Deze 
capaciteitsanalyse leidt tot de conclusie, dat de veiligheidsregio voor het grootste gedeelte adequate 
hulpverlening kan bieden. Het beleidsplan richt zich op die risico’s waar de effecten nog onvoldoende in beeld 
zijn (bijv. uitval nutsvoorzieningen) en risico’s waar voldoende capaciteit nog niet volledig is gewaarborgd. (uit 
beleidsplan 2011-2015 veiligheidsregio ‘Verbinden en versterken ‘). 
De specifieke inzet in Roosendaal op dit onderdeel van het Integraal Veiligheidsplan maakt deel uit van de 
bredere aanpak in de gehele veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Op 29 maart 2012 is het Regionaal 
Crisisplan vastgesteld.  Op basis van een implementatieplan wordt  de totale rampenbestrijdingsorganisatie 
hierop aangepast.  De implementatie is voorzien vóór 1 december  2012. Het implementatietraject voor de 
medewerkers van de  gemeente Roosendaal ligt op schema. 
Voor grensoverschrijdende risico’s werken de provincies Antwerpen en Noord-Brabant samen in de Commissie 
Grensoverschrijdende Samenwerking Rampenbestrijding. Met enkele werkgroepen zorgt deze commissie voor 
een adequate aanpak van specifieke risico’s. De actuele ontwikkelingen van grensoverschrijdende risico’s 
worden door deze commissie scherp gevolgd. 
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4.4.1.  Regionaal Crisisplan 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Goede voorbereiding op een ramp, crisis of een zwaar ongeval is belangrijk om: 
- de gevolgen doelmatig en planmatig te bestrijden; 
- de oorzaak zo snel mogelijk weg te nemen; 
- snel en effectief hulp te bieden 
De Wet veiligheidsregio’s leidt tot ontwikkelingen op het gebied van 
brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Deze ontwikkelingen 
zijn terug te vinden in het beleidsplan 2011-2015 van de Veiligheidsregio. Het 
gemeentelijk rampenplan is vervangen door één Regionaal Crisisplan. Voor de 
uitvoering van de gemeentelijke diensten is er een nieuw Organisatieplan 
Gemeenten opgemaakt.  

Nota’s  en besluitvorming Beleidsplan 2011-2014 Veiligheidsregio 

Betrokken partijen Gemeente (regie), politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en 
rampen (GHOR), brandweer en veiligheidsregio 

Output indicatoren In principe geldt op deze activiteit: geen nieuws is goed nieuws. 
De beoogde output bij eventuele incidenten is, dat de evaluatie een adequate 
aanpak laat zien. Verder geldt als maatstaf: het Rampenplan is actueel 

Bron output indicatoren Verslagen Veiligheidsregio 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid, Opkomsttijden hulpdiensten 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente €    21.597op 6120100,  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.4.2.  Grensoverschrijdende samenwerking  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Vanaf 2001 bestaat de commissie grensoverschrijdende samenwerking 
Rampenbestrijding (GRS). Vanwege de Wet veiligheidsregio’s is die GSR 
opnieuw ingericht. Deze samenwerking bereid zich voor op rampen en crises 
met landsgrensoverschrijdende effecten of de dreiging van dergelijke 
incidenten.  
De samenwerkingsrelaties in dit verband worden ook ingezet bij de integrale 
aanpak van drugsoverlast, waarbij specifieke grensoverschrijdende acties zijn 
voorzien. 

Nota’s  en besluitvorming Protocol ‘rampen kennen geen grenzen’ 2002 van 21 gemeenten uit de 
grensstreek. Protocol GROS Veiligheid van alle provincies in Nederland en 
België langs de gezamenlijke grens. 

Betrokken partijen Gemeente, Politie, Brandweer, Veiligheidsregio 

Output indicatoren Zie beleidsplan Veiligheidsregio. Streven is ieder jaar een internationale 
oefening te houden.  
Streven is jaarlijks een grootschalige grensoverschrijdende controle uitgevoerd 
door diverse Belgische en Nederlandse opsporingsdiensten gericht op een 
breed scala van misdrijven en overtredingen (drugs, mensenhandel, rijtijden 
e.d.). 

Bron output indicatoren Jaarverslag Veiligheidsregio, Jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Recent uitgevoerd vanwege wet veiligheidsregio’s 

Financiën gemeente Zie budget gemeentelijk rampenplan  

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 
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4.4.3. Rampenbestrijdingsplan Specifieke situaties    

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting Voor bepaalde locaties bestaan aparte plannen. (Rampenbestrijdingsplan Van 
den Anker voor 2 locaties, Rampenbestrijdingsplan Kerncentrales Doel, 
Calamiteitenplan Spooremplacement.) Deze plannen beschrijven voor deze 
specifieke locaties de vastgestelde werkwijze van de bij de bestrijding 
betrokken diensten. Deze rampenplannen beschrijven wat specifiek nodig is in 
aanvulling op het algemene rampenplan van de gemeente. Deze plannen 
dienen eens per drie jaar geoefend te worden.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), politie, GHOR, brandweer en veiligheidsregio en de OMWB  

Output indicatoren Specifieke rampenplannen zijn actueel 

Bron output indicatoren Gemeente 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten Gemeentelijk rampenplan resp. Regionaal Crisisplan 

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente Reguliere budgetten 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator en Piketdienst Team T&H 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 

 

4.4.4.  Gezondheidsrisico’s  

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer/ wethouder Jongmans 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Toelichting De aanpak van crisisbeheer en rampenbestrijding is ook van toepassing als er 
risico’s blijken voor de gezondheid van de bevolking 

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente (regie), GGD, i.s.m. RIVM en veiligheidsregio 

Output indicatoren Optimale bescherming bevolking tegen gezondheidsrisico’s  

Bron output indicatoren RIVM 

Voortgangsbewaking Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator    

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Risico’s natuurrampen, Externe Veiligheid 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Evaluatie door betrokken partijen indien nodig 

Financiën gemeente Reguliere budgetten 

Personele inzet gemeente Bestuursondersteuner OOV/Calamiteitencoördinator 

Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid 

Prioriteit     Fysiek 

 

  



Integraal Veiligheidsplan Roosendaal 2012- 2014     Ontwerp  Actieplan 2013                              Blz. 67 

 

5. Bestuurlijke weerbaarheid 

 
Het project Courage heeft zeer goede resultaten behaald bij het terugdringen van de drugsoverlast. 
De inzet is nu gericht op een ‘voorhoede’ gevecht tegen de achterliggende criminele structuren. 
Burgemeester Niederer heeft in het regionale veiligheidscollege de bestuurlijke portefeuille 
Georganiseerde Criminaliteit, één van de prioriteiten van de politieregio Zeeland-West-Brabant. Met 
deze positie benadrukt Roosendaal de noodzaak om bij dit voorhoede gevecht een brede 
samenwerking van veiligheidspartners te zoeken.  
 
Het zal duidelijk zijn dat de inzet op het aanpakken van de criminele structuren samenwerking vraagt 
met vele partners, een samenwerking die niet ophoudt bij de gemeentegrens of de grens van het 
nieuwe politiedistrict.  
 
Deze ontwikkelingen leiden tot een andere naam voor dit hoofdstuk. ‘Bestuurlijke weerbaarheid’ 
geeft de beoogde verbreding aan van het veiligheidsveld ‘integriteit en veiligheid’. Het hoofdstuk 
bestaat nu uit de volgende thema’s: 
5.1.  Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit  
5.2.  Bestuurlijke en ambtelijke integriteit 
5.3.  Polarisatie en radicalisering; 
Deze thema’s en de daarbij behorende projecten/activiteiten komen in dit hoofdstuk aan de orde. 
 
 
 
 

5.1. Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 
 
Project Courage richt zich op de aanpak van de resterende drugsoverlast/ criminaliteit en de aanpak 
van de verwevenheid tussen de onder- en bovenwereld. De ervaringen van de bestrijding van 
drugscriminaliteit maken duidelijk, dat er grote winsten worden gemaakt, die geïnvesteerd worden in 
onroerend goed en ondernemingen. Er ontstaat een nauwe verwevenheid tussen onder- en 
bovenwereld. De georganiseerde criminaliteit draagt bij aan de alledaagse criminaliteit in de 
provincie. De aanpak hiervan is er dan ook één die om een andere schaalgrootte vraagt. De nauwe 
samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) zorgt voor beter inzicht op 
zowel lokaal als regionaal niveau. 
 

Het aantal drugstoeristen is  met ruim 90 % teruggelopen tot hooguit enkele honderden personen 
per week. Deze trend blijft overeind in 2011. De afname van geregistreerde drugsoverlast zet door 
(van 375 in 2010 naar 355 in 2011). Zorgpunten, zoals aangegeven in de Drugsscan, zijn de andere 
werkwijze van drugsrunners. Zorgpunt is ook de mogelijkheid dat, door het wegvallen van de 
drugstoeristen, er andere vormen van vermogenscriminaliteit worden gezocht door runners en 
dealers. 
Ook de registratie van hennepteelt laat in het afgelopen jaar een daling zien. Van 120 ruimingen in 
2010 naar 112 ruimingen in 2011. (Drugsscan Courage 2011).   
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5.1.1. Versterken bestuurlijke weerbaarheid 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer  

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Projectleider Courage 

Toelichting 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het doel van de gemeente is de bewegingsruimte voor georganiseerde 
criminaliteit in te perken, het actief optreden wanneer de gemeente en haar 
partners signalen ontvangen over mogelijke georganiseerde criminaliteit en 
ervoor te zorgen dat de omstandigheden voor daders niet gunstig zijn. Dit kan 
zowel pro-actief, preventief en/ of repressief. Deze aanpak kent drie ambities.  
1. De bestuurlijke informatiepositie en bestuurlijke integriteit zoveel mogelijk 
op orde brengen waardoor de gemeente bestuurlijk weerbaar is.  
2. Een integrale (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit opzetten en 
borgen in het reguliere veiligheidsbeleid. Deze  richt zich op personen, 
organisaties en delictvormen.  
3. De informatievoorziening zodanig op orde brengen dat er nog actiever 
geparticipeerd kan worden in integrale strafrechtelijke onderzoeken.  

Nota’s en besluitvorming Visiedocument ‘Bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit in Bergen op 
Zoom en Roosendaal’ 
Projectplan ‘Versterken bestuurlijke weerbaarheid’  Uitvoeringsdocument als 
doorontwikkeling Courage 

Betrokken partijen Gemeente, Politie, OM, Belastingdienst, SIOD, FIOD-ECD 

Output indicatoren Ambities, zoals opgenomen in het uitvoeringsdocument  

Bron output indicatoren Vanwege de gevoeligheid van de informatie is er slechts een beperkte externe 
communicatie. Het jaarverslag van Courage zal hetgeen wel naar buiten kan 
melden. 

Voortgangsbewaking Projectleider Courage 

Planning Afronding project ultimo 2013 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Credo en Rising Stars 

Evaluatie Stuurgroep courage 4x per jaar 

Financiën gemeente €  121.330 op 6141003, Courage, aandeel Roosendaal  
Daarnaast zijn er subsidies beschikbaar met geoormerkte bestemming 

Personele inzet gemeente 1,5  fte als onderdeel van de inzet van 3 fte samen met Bergen op Zoom 

Veiligheidsveld Bestuurlijke weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid en Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage  District  
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5.1.2.  Handhaving Drugsoverlast en integrale interventies 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer + Wethouder Verbraak 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Teamleider T&H + Handhavingregisseur 

Toelichting Het team T&H richt zich samen met de ketenpartners, op de 
bestuursrechtelijke handhaving ten aanzien van verkooppunten van drugs. 
Daarnaast wordt ingezet op toezicht in het openbare gebied. 
Nieuwe opzet van het Courage Handhavingoverleg: 
De output vanuit het handhavingoverleg van Courage zal de input zijn voor het 
systeem iBase. Alle partners vullen de (relevante) informatie aan, waarna deze 
gegevens veredelt, geanalyseerd en vervolgens wederom uitgezet worden. De 
output van het systeem zal vervolgens input zijn voor het volgende 
handhavingoverleg en voor het Meldpunt Courage, van waaruit vervolgens de 
informatie uitgezet zal worden naar alle partners zodat er informatiegestuurd 
kan worden gehandhaafd en/of probleem gericht kan worden opgespoord.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente met diverse afdelingen, Ketenpartners Courage, Brandweer, Politie, 
OM,  Belastingdienst, Arbeidsinspectie, Douane, Voedsel en Waren Autoriteit, 
Energiebedrijven.  

Output indicatoren 
 

Meerdere aangekondigde en onaangekondigde controles van panden / 
percelen waar mogelijk sprake is van overtreding van de Opiumwet. 
Twee grootschalige integrale controles 
Surveillance in het Credogebied. 
Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages. 

Bron output indicatoren Jaarverslag handhaving en Jaarverslag Courage 

Voortgangsbewaking Teamleider T&H 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Courage 

Evaluatie Evaluaties Courage en  
Jaarlijks met vaststelling Uitvoeringsplan Handhaving  

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente Staf Courage en Inzet opgenomen in uitvoeringsprogramma handhaving 

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage    
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5.1.3.  Borgen aanpak in gemeentelijke regelgeving (APV) en beleidsregels 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Senior juridisch beleidsmedewerker team regelgeving 

Toelichting De acties in dit plan vragen om juridisch sluitende mogelijkheden. Dit vergt 
voortdurende aandacht bij regelgeving en vaststelling van beleidsregels, 
evenals bij het aangaan van convenanten en overeenkomsten.  

Nota’s  en besluitvorming  

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren - Regelgeving  (verordeningen en beleidsregels)  dienen op orde te zijn. 

- Daarnaast convenanten en afspraken met andere partijen 

 

Bron output indicatoren Besluiten van het college en de raad 

Voortgangsbewaking Pro-actief optreden senior juridisch beleidsmedewerker team regelgeving 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   Alle veiligheidsthema’s 

Samenhangende  projecten   

Evaluatie Het concernplan voorziet in kwaliteitszorg op dit terrein 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente o.a. team regelgeving i.s.m. met andere afdelingen 

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving 

 

 

5.2. Bestuurlijke en ambtelijke integriteit 

 

Het integriteitbeleid van de gemeente Roosendaal is erop gericht schendingen van de bestuurlijke en 
ambtelijke integriteit te vorkomen. De organisatie is erop ingericht om deze integriteit te 
waarborgen.  (zie 5.2.1.)  
Onderzocht is in hoeverre het integriteitbeleid van de gemeente sluitend is. De aanbevelingen vanuit dit 
onderzoek worden meegenomen bij de uitwerking van het Visiedocument ‘Bestuurlijke aanpak georganiseerde 
criminaliteit in Roosendaal en Bergen op Zoom’. 

 
Agressie en geweld tegen medewerkers met een publieke taak is een groeiend probleem, ook in de 
regio Midden- en West Brabant. Ambulancepersoneel, buschauffeurs, medewerkers van 
zorginstellingen, gemeenten, uitkeringsinstanties, politieagenten en andere medewerkers met een 
publieke taak hebben vaak te maken met verbaal of fysiek geweld. Ze worden uitgescholden, 
bespuugd en zelfs geslagen. Het projet ‘veilige publieke taak’ is erop gericht om in samenwerking 
agressie en geweld tegen medewerkers terug te dringen.  
(uit: Jaarplan 2011 Veiligheidshuis, zie 5.2.2.) 
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5.2.1. Integriteit bestuur en gemeentelijke organisatie 

Bestuurlijk portefeuillehouder Burgemeester Niederer 

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Algemeen directeur 

Toelichting 
 
 

Integriteit van bestuur en ambtelijke organisatie is transparant gemaakt met  
- Het publiceren van de nevenfuncties van het college en raadsleden 

- Ambtenaren melden hun nevenfuncties aan hun leidinggevende. De 

leiding bewaakt dat deze functies geen belemmering vormen voor de 

ambtelijke taken. 

- Het competentiemanagement, waarin integriteit een vast onderdeel is 

van de persoonlijke werkplangesprekken en de beoordelingen.  

- Het competentiemanagement richt zich ook op de integere rol van het 

personeel bij inkoop en aanbesteding 

- Een klokkenluidersregeling met vertrouwenspersonen 

Bij het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid is er specifiek aandacht 

voor extra waarborgen voor de integriteit in de organisatie. 

Nota’s  en besluitvorming Integriteitbeleid is opgenomen in het personeelshandboek op grond van besluit 
DT 7 februari 2007  

Betrokken partijen Gemeente, landelijk Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)  

Output indicatoren - De nevenfuncties van collegeleden en raadsleden zijn openbaar, van 

ambtenaren bekend bij het management.  

- Het competentiemanagement is intern controleerbaar vastgelegd, 

maar is niet openbaar vanwege de privacybescherming van het 

personeel.  

Bron output indicatoren Nevenfuncties op www.roosendaal.nl op basis verklaring collegeleden 

Voortgangsbewaking Binnen competentiemanagement 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende  projecten Courage, Versterken bestuurlijke weerbaarheid 
Toepassen wet Bibob 

Evaluatie Eind 2013 bij afronding project Versterken bestuurlijke weerbaarheid 

Financiën gemeente  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Bestuurlijke weerbaarheid 

Samenhang met Veilige Woon- en Leefomgeving, Jeugd en Veiligheid en Bedrijvigheid en Veiligheid 

Prioriteit Wijk en dorp Courage  District  
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5.2.2. Veilige publieke Taak 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Theunis 

Actiehouder,  ambtenaar of 
externe partner 

Senior beleidsmedewerker P&O 

Toelichting Binnen de gemeentelijke organisatie vindt een actieve toerusting plaats van het 
personeel voor het voorkomen van en de omgang met agressie 
(agressieprotocol en gerichte trainingen) 
Verder wordt door de gemeente Roosendaal een actieve bijdrage geleverd aan 
het reionale VPT-project. 

Nota’s  en besluitvorming Prestatiecontract Veilige Publieke Taak. Arbobeleidsplan gemeente Roosendaal 
2009-2013. Agressieprotocol gemeente Roosendaal 

Betrokken partijen Gemeente 

Output indicatoren - Alle voorvallen van agressie en geweld worden gemeld en worden 
eenduidig geregistreerd binnen de eigen organisatie met een landelijk 
systeem. (GIR) 

- Van alle strafbare feiten wordt (zoveel mogelijk) aangifte gedaan met 
navolging door politie en OM op basis van eenduidige afspraken 

- Gerichte daderaanpak in opsporing, vervolging, berechting en 
(loon)schadeverhaal 

- Opvang en nazorg slachtoffers is adequaat geregeld 

Bron output indicatoren Arbo verslagen 

Voortgangsbewaking Teamleider P&O 

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s   

Samenhangende projecten  

Evaluatie 2012 

Financiën gemeente Ingebouwd in reguliere taken 

Personele inzet gemeente Ingebouwd in reguliere taken 

Veiligheidsveld:  Bestuurlijke Weerbaarheid 

Prioriteit    District Fysiek 
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5.3. Polarisatie en radicalisering:  

 

Het meldpunt discriminatie Radar is in 2009 begonnen met rapportages specifiek over Roosendaal. 
De metingen zijn nu beschikbaar over twee jaren.  Het aantal klachten over discriminatie in 
Roosendaal daalt van 23 in 2009 via 17 in 2010 naar 12 in 20112. De daling is vooral zichtbaar bij 
klachten over ras. Op maatschappelijk terrein vindt de daling plaats bij klachten  op het terrein van 
arbeidsmarkt en collectieve voorzieningen. De klachten blijven vooral gaan over omstreden 
behandelingen. 

 

5.3.1. Meldpunt discriminatie Radar 

Bestuurlijk portefeuillehouder Wethouder Jongmans   

Actiehouder,  
ambtenaar of externe partner 

Adviseur Maatschappij  

Toelichting Radar vervult voor de gemeente de wettelijke taak van de Anti Discriminatie 
Voorziening, die bestaat uit 
- Klachtenmelding en klachtbehandeling 
- Registratie en monitoring  
- Voorlichting en advies 
Radar heeft naast deze wettelijke taak de opdracht gekregen tot onderzoek 
naar polarisatie en radicalisering. Radar biedt scholing aan om de signalering 
van discriminatie en racisme te verbeteren.  Doelgroep van deze scholing zijn 
de functies met publiekscontact bij gemeente en organisaties als Het Punt. 

Nota’s  en besluitvorming Lokaal  integratie actieplan  Roosendaal 

Betrokken partijen Gemeente, Radar 

Output indicatoren Aantal klachtmeldingen over discriminatie en racisme in Roosendaal in 2011 
Aantal afgehandelde klachten over discriminatie en racisme in Roosendaal in 
2011 

Bron output indicatoren Feitenkaart Discriminatie, jaarlijks rapport van Radar aan de gemeente 

Voortgangsbewaking Adviseur Maatschappij  

Planning Doorlopend 

Samenhangende  thema’s  Integratiebeleid 
Overlastincidenten 
Geweldsincidenten 

Samenhangende  projecten  

Evaluatie Radar is proactief op lokale ontwikkelingen. Radar spreekt waar nodig de 
gemeente aan.  

Financiën gemeente € 29.685 op 6620016/442502 bijdrage Radar  

Personele inzet gemeente  

Veiligheidsveld Bestuurlijke Weerbaarheid 

Samenhang met: Jeugd en Veiligheid 

 

                                                             

 

2
 Het gaat hier uitsluitend over klachten over situaties in de gemeente Roosendaal zelf. Het rapport van Radar aan de 

gemeente (13 februari 2012) bevat een onjuiste conclusie. Radar constateert landelijk een daling van het totaal aantal 

klachten. Radar vindt het dan opmerkelijk dat het aantal in Roosendaal gelijk blijft. Vijf klachten gaan echter over een 

voorval in een andere gemeente, waardoor er ook in Roosendaal wel degelijk een dalende trend is van 17 naar 12.  
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C. Capaciteit inzet en financiën:  

De inzet van de Politie:  

 

Dit schema laat de hoofdlijnen zien van de inzet van de politie op de lokale veiligheid. Deze 
hoofdlijnen worden actueel bijgestuurd vanuit het driehoeksoverleg (lokaal en districtelijk) 
en met een afweging in breder regionaal verband in de integrale regionale stuurgroep, 
waarin burgemeester Van der Velde (Breda) het openbaar bestuur vertegenwoordigd, met 
burgemeester Niederer als plaatsvervanger. 
 
Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak via 

de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

1.1.3. Handhaving OOV Waar nodig inzet bij incidenten   

1.1.4. Buurtbemiddeling De  Signaleren en 
doorverwijzen 

 

1.1.7. Huiselijk geweld,  Melding en opvolgen, centrale 
rol hulpofficier.  

  

1.1.8. Buurtpreventie  Bijdragen aan voorlichting 
aan bewoners bij opzetten 
buurtpreventieteams. 
Opvolgen signalen 

 

1.1.9. Burgernet Deelname aan samenwerking. 
Uitvoering van gemaakte 
afspraken 

  

1.3.1. Lokaal 
driehoeksoverleg 

Beleidsgestuurde inzet  Beleidsgestuurde inzet  

1.3.2. Districtelijk 
Driehoeksoverleg 

Beleidsgestuurde inzet Beleidsgestuurde inzet  

1.3.3. Opsporen 
verdachten en aanleveren 
aan OM 

Een belangrijk deel van de 
politie-inzet valt onder deze taak 

  

1.3.4. Toepassen wettelijke 
bevoegdheden 
burgemeester 

 Mede signaleren. 
Verzorgen onderbouwing. 
Deel van de uitvoering en 
handhaving 

 

1.3.5. Veiligheidsmonitor 
Roosendaal 

Politieregistratie van het eigen 
werk 

 De reguliere 
politie- 
rapportages 
vormen mede 
de basis van de 
veiligheids- 
monitor 
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De inzet van de Politie 

 

(vervolg)   

Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak via 

de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

2.1.1. KVO binnenstad   Deelname aan 
samenwerking. Uitvoering 
van gemaakte afspraken 

 

2.2.1. Integrale veiligheid 
op bedrijventerreinen 

Netwerkrol met particuliere 
beveiligers 

  

2.3.1. Keurmerk Veilig 
Uitgaan 

 Deelname aan 
samenwerking. Uitvoering 
van gemaakte afspraken 

 

2.3.2. Handhaving Drank- 
en Horecawet 

Signaleren en doorverwijzen   

2.4.1. Veiligheid bij 
Evenementen 

Politie geeft advies over risico’s.  
Opleiding van en toezicht op 
verkeersregelaars.  Toezicht op 
beveiligingsorganisaties. 
Bijdrage aan uitvoeringsaanpak 
op basis van de risicoanalyse 

Bij de ±13 grote 
evenementen deelnemen 
aan de integrale 
risicoanalyse 

 

3.1.3. Gedrag en gezag  Signaleren en 
doorverwijzen 

 

3.2.1. Rising Stars Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.2. JCO  Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.3. Scenario overleg 
Veiligheidshuis  

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.2.4. Tom en Tommie 
zittingen 

Aanleveren dossiers. Zie ook 
1.1.3. opsporen verdachten 

  

3.2.5. Aanpak Marokkaans-
Nederlandse 
risicojongeren 

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken. 
Netwerkrol van politie met de 
straatcoaches 

 
 
 
Netwerkrol van politie met 
de straatcoaches 

 

3.2.6. Monitoring 
jeugdgroepen en 
Roosendaalse risicolijst 

Politieregistratie van het eigen 
werk 

 Periodiek vullen 
van shortlist 
methodiek 

3.2.7. Camera’s in het 
openbaar gebied 

Vanuit de reguliere taak bepaalt 
de politie welke rol het gebruik 
van camara’s heeft.  
1. Strafrechtelijk terugkijken 
beelden  
2. Ondersteuning politieacties 
evenementen, projectmatig en 
horeca 
 

Op basis evaluatie in 2011 
nadere afspraken maken 
over gebruik camera’s 
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De inzet van de Politie 

 

(vervolg)   

Activiteit Landelijke bestuurlijke en 

justitiële taak  

Lokale bestuurlijke taak 

via de driehoek met 

afstemming in district 

Informatieve 

functie Politie 

3.3.4. Casusoverleg 
Courage 

Deelnemen aan overleggen in 
Veiligheidshuis en uitvoeren 
afspraken 

  

3.4.2. Aanpak vandalisme 
scholen 

Signaleren en doorverwijzen   

3.4.3. Veilig Honk Bescheiden netwerkrol   

3.4.4. Veilige School Verkennen van de 
mogelijkheden 

  

4.1.1. Fysieke Verkeers 
maatregelen 

Advisering   

4.4.1. Regionaal Crisisplan Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

4.4.2. 
Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

4.4.3. Rampenplan 
specifieke situaties 

Advisering 
Oefening en training (krijgt 
hoge prioriteit) 
Uitvoering bij incidenten 

  

5.1.1. Versterken 
bestuurlijke weerbaarheid 

Bijdrage expertise politie Deelname stuurgroep 
Courage en Courage 
handhavingsoverleg. 
Uitvoeren afspraken 

Bijdragen 
verbeteren 
bestuurlijke 
informatiepositie 

5.1.2. Handhaving 
drugsoverlast en integrale 
interventies 

 Deelname stuurgroep 
Courage en Courage 
handhavingsoverleg. 
Uitvoeren afspraken 

 

5.2.2. Veilige publieke taak Deelnemen netwerk en 
uitvoeren van afspraken 
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Overzicht van activiteiten en financiële inzet gemeente:  

 
Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

1.0.1.Prioriteiten 
bewonersplatforms 

Bewonersplatforms Bewonersplatforms p.m. de budgetten van 
de platforms 

1.0.2. Aanpak problemen  
Veiligheid in wijk en dorp 

Wijkwethouders/ Burg. 
Niederer 

Teamleider T&H met 
wijkanagers 

 

1.1.1. Handhaving 
Kamerverhuur 

Burg. Niederer 
Weth. Jongmans 

Teaml. T&H met 
Handhavingregisseur 

 

1.1.2. Handhaving 
omgevingsvergunning 
(Wabo) 

Burg. Niederer Handhavingregisseur € 399.915 op 6723100, 
OMWB,  
1 fte  Brandweer  

1.1.3. Handhaving 
Openbare Orde en 
Veiligheid 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

Deelbudget In GGD 
raamcontract.  

1.1.4. Buurtbemiddeling Weth. Jongmans Coördinator project € 21.000 op 6141002,  
(Naast Aramis €25.000)   

1.1.5. Sociaal 
Calamiteitenplan 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitenoördinator 

 

1.1.6. Nazorgcoördinatie 
vanuit VH 

Weth. Jongmans/ Burg. 
Niederer 

Nazorgcoördinator voor 
zes gemeenten in VH. 
Bestuursond. OOV/AVO 
voor ‘WIJ’ 

€ 28.944 op 6141005, 
Budget ex-
gedetineerden. Mede 
met post 6141004, 
bijdrage instandhouding 
Veiligheidshuis  

1.1.7. Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling 

Burg. Niederer/  
Weth. Jongmans 

Manager Veiligheidshuis  
Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 

€7.135 onderdeel van 
6141005,  Mede met 
post 6141004, bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis 
 1.1.8. Buurtpreventie Burg. Niederer Teamleider T&H € 16.000 op 6141001 

1.1.9. Burgernet Burg. Niederer Teamchef Politie 
Roosendaal 

€ 6.000 op 6141002 

1.2.1. Handhaving 
‘schoon’ 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

€ 21.539 op 6210705, 
Graffitiverwijdering,  
€ 40.543op 6723201, 
Bestrijding dierenoverl.  
P.M. post 6210705, 
bijdrage met Straat-
reiniging en Uitbeste-
dingbudget Saver 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet gemeente 

1.2.2. Advisering soc. 
fysieke veiligheid 

Weth. Adriaansen Teamleider Ruimte  

1.2.3. Credo project Weth. Verbraak Coord. Binnenstad, 
proj.leider Credo, 
straatmanag. Credo 

Budget Credo 

1.3.1. Lokaal 
Driehoeksoverleg 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 
Handhavingregisseur 

 

1.3.2. Districtelijk 
Driehoeksoverleg 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/AOV 

 

1.3.3. Opsporen 
verdachten en 
aanleveren aan OM 

Gebiedsofficier OM Teamchef Politie 
Roosendaal 

 

1.3.4. Wettelijke taken 
en  bevoegdheden 
burgemeester 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
bestuursond. OO/AOV en   
Handhavingregisseur 

 

1.3.5. Veiligheidsmonitor 
Roosendaal 

Burg. Niederer Onderzoekers team 
informatisering 

Ong. €7.000 jaarlijks, elke 
twee jaar ong. €3.000 extra 
voor bewonersenquête.  
Post  6141000  

1.3.6. Keurmerk Veilig 
Wonen 

Burg. Niederer/ Weth 
Adriaansen 

Bestuursond. OOV/AOV 
met Politie en Aramis 
Alleewonen 

 

2.1.1. Keurmerk Veilig 
Ondernemen binnenstad 

Weth. Verbraak  
(Burg. Niederer) 

Binnenstadsmanagement Met budgetten  binnenstads- 
management 
 

2.2.1. Collectieve 
beveiliging 
bedrijventerreinen 

Weth. Verbraak Bedrijvencontactfunctie  €  19.141  voor bev.  Openb. 
gebied als onderdeel van 
6320200 

2.2.2. Veilige Zorg Weth. Jongmans Actiehouders bij 
zorginstellingen 

 

2.3.1.Kwaliteitsmeter 
Veilig Uitgaan 

Weth. Verbraak Adviseur veiligheid met 
binnenstadsmanagement 

 

2.3.2. Handhaving 
Drank- en Horecawet 

Burg. Niederer Teamleider T&H met 
Handhavingregisseur 

 

2.4.1. Veiligheid bij 
Evenementen 

Burg. Niederer Coörd. team 
Vergunningen, 
Handhavingregisseur 

 

3.1.1. Hulpverlenings 
casusoverleg 

Weth. Jongmans HCO-coördinator voor 
zes gemeenten in VH en 
coörd. 
leerplichtambtenaar 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 6141004 
waarin HCO is opgenomen 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

3.1.2. Inzet Bureau HALT Weth. Jongmans Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 23.654 op 6141100 

3.1.3. Gedrag en Gezag  Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

Uit JPP-werkzaamheden 
Juzt 

3.2.1. Rising Stars Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 160.000 voor 
straathoekwerk Juzt  

€ 350.000  als JPP+ 
subsidie voor 
individueel 
jongerenwerk  (Juzt) 

3.2.2. Justitieel 
Casusoverleg (JCO) 

Gebiedsofficier OM Coörd. Leerplichtambt. 
Proj.leider Jeugd en SV 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.3. Scenario Overleg 
Jeugd in VH 

Burg. Niederer Manager Veiligheidshuis Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.4. TOM en Tommie 
zittingen in VH 

Gebiedsofficier OM OM met Manager 
Veiligheidshuis 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.2.5. Aanpak 
Marokkaans-
Nederlandse 
risicojongeren 

Weth. Jongmans en 
Burg. Niederer 

Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

 

3.2.6. Monitoring 
jeugdgroepen en 
Roosendaalse risicolijst 

Burg. Niederer Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid met 
politie en jongerenwerk 

 

3.2.7. Camera’s in het 
openbaar gebied 

Burg. Niederer Teamleider T&H. 
Teamchef politie 
Roosendaal 

€  8.857op 6141003  
voor onderhoud.     
€150.000 krediet tot 31-
12-2013 voor  
vervanging,  renov. en 
aanschaf verplaatsbare 
camera’s 

3.3.1. Jongeren 
preventieplan 

Weth. Jongmans Projectleider Jeugd en 
Sociale Veiligheid 

€ 77.857 op 6630106 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

3.3.2. Pro-actie GGZ-
risico’s  jongeren 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij  Onderdeel van €411.916    
(6620014) als bijdrage 
van Roosendaal aan 
regionale aanpak zes 
gemeenten 

3.3.3. Tegengaan alcohol 
misbruik jongeren 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij Onderdeel van budget 
bij 3.3.2.  

3.3.4. Casusoverleg 
Courage 

Burg. Niederer Projectmedewerker 
Courage 

Mede met bijdrage 
instandhouding 
Veiligheidshuis post 
6141004 

3.4.1. Leerplicht Weth. Verbraak Teamleider T&H € 151.771 op 6480002 

3.4.2. Aanpak 
vandalisme scholen 

Weth. Verbraak Teamleider T&H € 21.000 op 6480005, als 
preventiebudget. Per 
saldo positieve 
opbrengst. 

3.4.3. Veilig Honk Weth. Jongmans Teamleider T&H  

3.4.4. Veilige School Weth. Verbraak Schoolbesturen  

4.1.1. Fysieke verkeers- 
maatregelen 

Weth. Adriaansen Adviseur verkeer team 
Ruimte 

Pr. 8, GVVP 

4.1.2. Educatie en 
voorlichting verkeer 

Weth. Adriaansen Projectleider verkeer  

4.2.1. Inzet Brandweer Burg. Niederer Clustercommandant 
Brandweer 

€ 5.201.571 op 6120001, 
bijdrage veiligheidsregio 
incl. brandweer alg. 
Positief saldo € 153.092 
op 6120000, brandweer 

4.2.2. Opkomsttijden  
Hulpdiensten 

Burg. Niederer Projectleiders team 
ingenieursbureau en 
teamleider 
Vergunningen 

 

4.3.1. Externe Veiligheid 
info-huish. en toep. Bij 
nieuwe ontwikkelingen 

Weth. Adriaansen Teamleider Ruimte 
OMWB en Brandweer 
expertise 

P.M. Provinciale 
financiering 

4.3.2. Externe Veiligheid 
vergunningverlening 
(Wabo) 

Weth. Adriaansen Teamleider 
Vergunningen met 
actualiteit van 
Teamleider Ruimte  

€210.000 op 6723108; 
advies EV is onderdeel 
van uitbestedingbudget 
OMWB.   
1 fte Brandweer 

4.3.3. Routering vervoer 
gevaarlijke stoffen 

Weth. Adriaansen Calamiteitencoördinator 
met OMWB, Team 
vergunningen 
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Activiteit Bestuurlijke 

portefeuillehouder 

Actiehouder Financiële inzet 

gemeente 

4.3.4. Risico informatie 
systemen 

Weth. Adriaansen Calamiteitencoördinator 
is RIS-coörd. OMWB 
levert expertise 

Zie 4.3.1. EV 

4.4.1. Regionaal 
Crisisplan 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

€ 21.597 op 6120100 

4.4.2. 
Grensoverschrijdende 
samenwerking 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

4.4.3. 
Rampenbestrijdingsplan 
specifieke situaties 

Burg. Niederer Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

4.4.4. 
Gezondheidsrisico’s 

Burg. Niederer, Weth. 
Jongmans 

Bestuursondersteuner 
OOV/ 
Calamiteitencoördinator 

Zie budget rampenplan 

5.1.1. Versterken 
bestuurlijke 
weerbaarheid 

Burg. Niederer Projectleider Courage € 121.330 op 6141003, 

Courage, aandeel 
Roosendaal. Daarnaast 
subsidies beschikbaar 
met geoormerkte 
bestemming 

5.1.2. Handhaving 
drugsoverlast en 
integrale interventies 

Burg. Niederer  
Weth. Verbraak 

Teamleider T&H en 
Handhavingregisseur 

Zie budget bij 5.1.1. 

5.1.3. Borgen aanpak in 
gem. regelgeving (APV) 
en beleidsregels 

Burg. Niederer Senior Juridisch 
bel.medew. team 
regelgeving 

 

5.2.1. Integriteit bestuur 
en gemeentelijke 
organisatie 

Burg. Niederer Algemeen directeur  

5.2.2. Veilige publieke 
taak 

Burg. Niederer Interne trekker bij team 
P&O 

 

5.3.1. Meldpunt 
discriminatie Radar 

Weth. Jongmans Adviseur maatschappij  € 29.685 op 6620016/ 
442502 bijdrage Radar  

 


