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Voorwoord
Veiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke onderwerpen voor het gemeentebestuur waar we veel
aandacht aan besteden. Maar veiligheid is niet alleen een onderwerp van de politie, brandweer
en/of gemeente. Effectieve samenwerking van alle verantwoordelijke ketenpartners, inwoners en
ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel.
Veiligheid zien we als een basisvoorwaarde voor een aantrekkelijke gemeente. Het voorkomen en
terugdringen van overlast, criminaliteit en onveilige situaties blijft dan ook prioriteit. Onze focus ligt
hierbij op de aanpak van drugsoverlast, jeugdoverlast en overlast door arbeidsmigranten. Door
middel van een mix van preventie, nazorg en repressie gecombineerd met een integrale benadering
op het individu, de groep en/of de omgeving willen we bereiken dat we leefbare wijken en dorpen
behouden waarin alle generaties inwoners zich veilig voelen en bereid zijn de veiligheid te
bevorderen.
We weten uit onderzoek dat inwoners van de gemeente Roosendaal hun buurt een voldoende
geven voor de veiligheid. Het gemiddelde “rapportcijfer”, te weten een 7,1, voor veiligheid is vrijwel
gelijk aan voorgaande jaren. Dit willen we graag zo houden, maar het kan altijd beter.
De gemeente Roosendaal kent veel actieve inwoners die zich inzetten voor hun wijk, dorp, buurt of
straat. Iedereen kan op zijn eigen manier een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid.
Dat kan door bijvoorbeeld deelname aan Burgernet, deelname aan buurtpreventie of het melden
van verdachte situaties bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.
Het blijft van belang om het vergroten van de veiligheid vooral met elkaar op te pakken. Samen met
onze inwoners, ondernemers, bezoekers, maatschappelijke organisaties en professionals werken
we aan een veilig en leefbaar Roosendaal. We zijn elke dag opnieuw scherp hierop, want veiligheid
is een groot, maar zeker geen rustig bezit.

Mr. J.M.L. Niederer,
Burgemeester van Roosendaal.
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gerealiseerd.
Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten
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Leeswijzer
Het actieplan biedt een overzicht van de lopende beleidsinzet en de beoogde vernieuwingen.
Doelstellingen en Veiligheidsbeeld
Dit plan start met een overzicht van de doelstellingen. In het IVP en de Programmabegroting 2018
is benoemd aan welke (beoogde) maatschappelijke effecten vanuit het IVP een bijdrage wordt
geleverd. In onderstaande overzichten worden de indicatoren benoemd die we gebruiken om de
beoogde maatschappelijke effecten te meten.
Roosendaal heeft al vanaf 2001 een duidelijk beeld van subjectieve en objectieve gegevens, zoals
aangiftecijfers, slachtofferschap of beleving (buurt)problemen. De subjectieve gegevens zijn vanaf
2001 opgenomen in het rapport van de Bewonersenquête Roosendaal. Het merendeel van de
objectieve gegevens worden door de politie aangeleverd.
De cijfers voor de gemeente als geheel staan in deze overzichten. De cijfers voor de wijken en
dorpen zijn te vinden in de wijkatlas Roosendaal. De gebruiker van de wijkatlas maakt zelf zijn
tabellen en grafieken die antwoord geven op de eigen vragen. Langs die weg ontstaat een extra
gebruiksmogelijkheid van de cijfers. http://roosendaal.buurtmonitor.nl/
Het veiligheidsbeeld in dit actieplan verwerkt de politiecijfers over het jaar 2017 (periode van 1
januari tot en met 8 oktober 2017) en de cijfers uit de Bewonersenquête 2017.
Activiteitenoverzicht
Het actieplan volgt een indeling in veiligheidsvelden met daarbinnen de activiteiten. De invulling bij
de activiteiten volgt datgene wat in besluiten al is vastgelegd. Dit plan biedt echter de mogelijkheid
om alle activiteiten met elkaar te verbinden. Op sommige punten biedt de eerdere 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.
Voorbeeldschema activiteit
Portefeuillehouder

De bestuurlijk verantwoordelijke(n) (Burgemeester, wethouder of externe partner)

Actiehouder

De ambtelijk verantwoordelijke(n) (Ambtenaar of externe (veiligheids)partner)

Toelichting c.q.
Wat gaan we doen
Besluitvorming

Bron output indicatoren

Korte uitleg over de activiteit c.q. beknopte beschrijving van hetgeen in 2017
uitgevoerd gaat worden
Relevante gemeentelijke besluiten over de activiteit (indien van toepassing), met de
datum van (eerste) vaststelling
De partners die betrokken zijn bij de activiteit.
De instanties die een belangrijke bijdrage leveren aan de activiteit
Een zo nauwkeurig mogelijke weergave van de afspraken (resp. opdrachten) die zijn
gemaakt over de activiteit
De vindplaats van de voortgang in afspraken

Planning, voortgang, evaluatie

Wie doet dit op welk moment, indien van toepassing

Financiën gemeente

Gemeentelijke bijdrage in geld aan de activiteit en vanuit welk budget

Personele inzet gemeente

Inzet gemeentelijk personeel

Betrokken partijen
Output indicatoren

samenhang met andere activiteiten benoemd in dit actieplan
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven

Jeugd

Fysiek

Criminaliteit

Elke prioriteit heeft in dit plan een eigen kleur. Deze kleur is onderaan elke activiteit terug te vinden
als de prioriteit van toepassing is.
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Veilige woon- en leefomgeving

Samengevat met:

Wonen

Bedrijvigheid en veiligheid

Samengevat met:

Bedrijven

Jeugd en veiligheid

Samengevat met:

Jeugd

Fysieke veiligheid

Samengevat met:

Fysiek

Bestuurlijke aanpak criminaliteit

Samengevat met:

Criminaliteit

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 onder andere het veiligheidsbeeld, de bewonersenquête
en rapportages op deelterreinen. Met de nauwkeurige vermelding van de indicatoren is het
natuurlijk wel mogelijk om op elk gewenst moment de bedoelde informatie te leveren, als dat bij
evaluatie van de activiteit nodig is.
Bijlage
Aan het slot van het actieplan is als bijlage toegevoegd een overzicht van de afspraken met de
politie die per activiteit gelden.
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Doelstellingen
Wat willen we bereiken

Jaarcijfers en doelstelling

Doelstelling

Effect indicator

Bron

Meting
2015

Doel
2017

Meting
2017

Verbeteren veiligheidsbeleving in de
buurt

Voelt zich wel eens onveilig in de buurt
(gemiddelde op basis van de scores per buurt)

A

27%

≤ 24%

26%

Vermijdt plekken in de buurt vanwege

A

28%

≤ 26%

28%

A

7,2

7,4

7,1

A

6,7

6,9

7,0

B

6,9

7,1

6,6

C

7,5

7,8

Volgt

A

9%

≤ 7%

11%

onveiligheid (gemiddelde op basis van de
scores per buurt)
Verhogen gevoel van veiligheid

Veiligheidsgevoel (rapportcijfer gegeven door de
inwoners op de vraag: Hoe veilig of onveilig
voelt u zich in uw eigen buurt?”)
Veiligheidsgevoel (rapportcijfer gegeven door de
inwoners op de vraag: Hoe veilig of onveilig
voelt u zich in de gemeente Roosendaal?”)
Veiligheidsgevoel (rapportcijfer gegeven door de
ondernemers)
Veiligheidsgevoel (rapportcijfer gegeven door de
bezoekers binnenstad)

Verminderen drugsoverlast

Drugsoverlast komt vaak voor in buurt (volgens
bewoners)

Verminderen overlast door jongeren

Overlast door groepen jongeren komt vaak voor
in buurt (volgens bewoners)

A

13%

≤ 12%

10%

Volwassenen nemen zo lang mogelijk
gezond en veilig, op eigen kracht en

Is slachtoffer van mishandeling of bedreiging.

A

5%

≤ 4%

5%

naar eigen tevredenheid deel aan de
samenleving
Bron A = Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
Bron B = Bedrijvenenquête
Bron C = Passantenenquête gemeente Roosendaal
Tabel 1: Doelstellingen en effectindicatoren op het gebied van veiligheidsbeleving

De enquêtes, op basis waarvan de doelstellingen worden gemeten, worden niet jaarlijks
afgenomen. De doelen worden daarom alleen voor die jaren gesteld waarin ook de meting
plaatsvindt. Het doel voor 2019 e.v. zal worden bepaald bij de vaststelling van het Integraal
Veiligheidsplan 2019 – 2022 (Kadernota).
In de doelstellingen hierna wordt uitgegaan van de feitelijke aangiften van woninginbraken en
daarnaast van het aantal meldingen drugs/drankoverlast en het aantal meldingen jeugdoverlast.
Kanttekening hierbij: het aantal overlastmeldingen jeugd en het aantal overlastmeldingen
drugs/drank kan enkel indicatief gebruikt worden. Het betreffen incidenten, geen concrete tellingen
van misdrijven. Feitelijk betekent dit dat iedere melding en (politie)mutatie wordt meegeteld, ook
indien deze feitelijk geen overlast betreft.

Actieplan Integrale Veiligheid 2018 Veiligheid, uw en onze zorg!

Blz. 8

Wat willen we bereiken
Doelstelling

Effect indicator

Verminderen van

Aantal aangiften

het aantal
woninginbraken

van inbraak in
woning en

en/of diefstal uit
woningen

diefstal uit
woning

Minder

Jaarcijfers en doelstellingen per jaar
Periode van
1-1-2015 t/m

Periode van
1-1-2016 t/m

Periode van
1-1-2017 t/m

Doel 2017

Doel 2018

31-12-2015

31-12-2016

8-10-2017

386

238

179

≤ 225

≤ 225

Aantal meldingen

340

343

352

≤ 250

≤ 250

Aantal meldingen

343

313

321

≤ 300

≤ 300

meldingen van
drugs/drank
overlast
Minder
meldingen van
jeugdoverlast
Bron = Politie-informatie
Tabel 2: Doelstellingen en effectindicatoren feitelijke meldingen
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Veiligheidsbeeld
Hieronder een opsomming en vergelijking van het aantal misdrijven c.q. incidenten in de gemeente
Roosendaal. Over de brede linie blijft sprake van een afname van het aantal misdrijven c.q.
incidenten.
Periode van
1-1-2015 t/m

Periode van
1-1-2016 t/m

Periode van
1-1-2017 t/m

31-12-2015

31-12-2016

8-10-2017

14

21

20

Bedreiging

224

212

136

Mishandeling

276

259

198

13

13

13

Zakkenrollerij

136

111

65

Inbraak winkel

27

19

18

Winkeldiefstal

176

232

162

Diefstal/inbraak bedrijven en kantoren

91

95

64

Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen

41

31

16

518

461

307

Verkeersoverlast (onderdeel parkeerproblemen)

143

243

161

Verkeersongeval met uitsluitend materiële schade

577

470

369

Verkeersongeval met letsel

128

88

64

Openlijk geweld (tegen personen)

Straatroof

Vernieling c.q. zaakbeschadiging

Verkeersongeval met dodelijke afloop
Diefstal/inbraak woning

2

1

2

386

238

179

94

104

82

Diefstal/inbraak box/garage/schuur/tuinhuis
Overvallen (woningen en bedrijven)
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

5

3

2

381

533

236

60

45

35

465

459

255

Diefstal van motorvoertuigen
Diefstal van brom-, snor-, fietsen
Bron: politie-informatie

Tabel 3: Feitelijke aangiften

Meldingen geweld (zoals huiselijk geweld en kindermishandeling)

Periode van

Periode van

Periode van

1-1-2015 t/m
31-12-2015

1-1-2016 t/m
31-12-2016

1-1-2017 t/m
30-09-2017

865

1.206

1.057

10

13

6

Huisverboden
Bron: opgave door Veilig Thuis West-Brabant

Tabel 4: Feitelijke meldingen

We zien het volgende beeld bij de aantallen problematische (jeugd)groepen in Roosendaal. Deze
cijfers zijn gebaseerd op de Beke-analyse (instrument “shortlist”) van de politie.
Hinderlijke groepen

Eind 2012

Eind 2013

Eind 2014

Eind 2015

Eind 2016

Medio 2017

2

1

1

2

2

2
2
0

Overlastgevende groepen

2

2

3

2

2

Criminele groepen

1

1

0

0

0

Tabel 5: Problematische (jeugd)groepen
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(Anoniem) Melden onveilige situaties
Als zich in de woonomgeving onveilige situaties voordoen, bijvoorbeeld verdachte personen die
rondlopen/rijden, drugsoverlast, overlast van jeugdgroepen of criminele activiteiten, dan kan dat
gemeld worden bij de politie, bij Meld Misdaad Anoniem of de gemeente. Wij weten graag wat er
speelt in wijk, dorp of buurt, zodat we (samen met onze ketenpartners) passende actie kunnen
ondernemen om wijk, dorp of buurt veiliger te maken. We horen graag wat onze inwoners ervaren
op het gebied van (on)veiligheid, zodat we samen kunnen werken aan veilige wijken, dorpen en
buurten.
Politie
Het nummer 0900-8844 is hét landelijke servicenummer van de politie. Met dit nummer kan gebeld
worden voor alle niet-spoedeisende vragen of problemen. Is er wel spoed geboden, omdat
bijvoorbeeld een verdachte situatie wordt gezien, dat kan het alarmnummer 112 worden gebeld.
Op verschillende manieren kan aangifte worden gedaan, bijvoorbeeld via internet, telefonisch of op
(op afspraak) op het politiebureau. Dit kan voor diverse strafbare feiten, zoals: diefstal, inbraak,
vernieling, beschadiging, geweld, bedreiging, zedenmisdrijven of oplichting.
Meld Misdaad Anoniem
Er kan volstrekt anoniem gemeld worden bij Meld Misdaad Anoniem (MMA) via 0800-7000 of
meldmisdaadanoniem.nl
MMA is het onafhankelijke meldpunt waar anoniem informatie aan kan worden gegeven over
criminaliteit en misdaad. Anonimiteit staat hierbij altijd centraal. Bij MMA kan gemeld worden over
bijvoorbeeld moord, mishandeling, overvallen, drugs, brandstichting, wapen- of mensenhandel.
Gemeente
Aan de gemeente kunnen meldingen van onveiligheid worden doorgeven. Dat kan via de
gemeentelijke website roosendaal.nl melden aan de gemeente of telefonisch via 14 0165. Daarbij
bestaat de mogelijkheid om anoniem te melden. In 2018 wordt de app “WaakSamen”
geïntroduceerd.
De gemeente beschermt het milieu binnen haar grondgebied. Bedrijven moeten voor het uitoefenen
van hun werk aan de gestelde milieuregels voldoen. Is er sprake van onnodige of buitensporige
milieubelasting, dan kan dit worden gemeld bij de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.
Telefoon 013-206 05 00.
Veilig Thuis
Bij een vermoeden van huiselijk geweld, kinder- of ouderenmishandeling kan, naast
bovengenoemde instanties, ook gemeld worden bij Veilig Thuis. Te bereiken via het landelijke
telefoonnummer 0800-2000 (gratis) en altijd bereikbaar (7 dagen per week, 24 uur per dag).
Website: www.veiligthuiswestbrabant.nl
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Veiligheidsveld 1:
1.1

Veilige woon- en leefomgeving

Wijkaanpak veiligheid

1.1.1

Aanpak veiligheid in wijk en dorp

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Adviseur veiligheid

Toelichting

Beoogd wordt dat de partners in de wijk vooral samen optrekken, weliswaar
ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid. De gemeente heeft daarbij een
faciliterende en regisserende rol gericht op een optimaal resultaat van die
samenwerking. De gemeente zet zich actief in voor ondersteuning van
initiatieven in wijk en dorp welke gericht zijn op de verbetering van de veiligheid.
De overheid stelt duidelijke regels. Wanstaltig gedrag wordt nooit en te nimmer
getolereerd. Personen die er stelselmatig op uit zijn om de openbare orde te
verstoren en de buurtbewoners te irriteren, lastig te vallen en te intimideren
worden aangepakt. In gebieden waar sprake is van signalen/meldingen van
hinder, overlast, onveiligheid, criminaliteit en dergelijke zal door de gemeenten
en alle ketenpartners inzet worden gepleegd om de feitelijke hinder, overlast,
criminaliteit en onveiligheid aan te pakken. De preventieve en repressieve
interventies spelen een belangrijke rol bij die aanpak. Alle civiel-, fiscaal-, strafen bestuursrechtelijke mogelijkheden worden zoveel mogelijk toegepast. Er
wordt onderscheid gemaakt in persoonsgerichte, groepsgerichte en
gebiedsgerichte interventies (of combinaties daarvan). In de aanpak staat een
goed evenwicht voorop tussen enerzijds preventie en anderzijds repressie. Dit
gebeurt in samenwerking met (de ketenpartners in) het ZVH. Bij deze
benadering is het instrumentarium voortdurend in beweging. Dit kan geschieden
via verschillende sporen richting overtreders, richting bewoners en het doen van
fysieke ingrepen in de omgeving. Alle interventies zijn gericht op het (wederom)
bereiken van een meer stabiele en rustige omgeving.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Gemeente, politie, woningcorporaties, bewonersplatform/dorpsraad, inwoners,
ondernemers, onderwijs, WijZijnTraverse andere maatschappelijke partners,
(de ketenpartners in het) ZVH
• Veiligheidsbeleving
• Gevoel van (on)veiligheid
• Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
Doorlopend

Personele inzet
Medewerkers van VTH, RO, Beheer, OW, Wegwijs
gemeente
Samenhang met: Buurtpreventie en -bemiddeling, Drugsoverlast, High Impact Crimes, Handhaving
kamerverhuur/Huisvesting arbeidsmigranten, Handhaving openbare orde & veiligheid, Sociaal veilig
inrichten en beheren van de openbare ruimte, Jeugd en veiligheid, Fysieke verkeersmaatregelen,
Ondermijnende criminaliteit
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
Criminaliteit
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1.1.2

Buurtpreventie en -bemiddeling

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Coördinator Buurtbemiddeling en Buurtpreventie (WijZijnTraverse)

Toelichting

Ook hebben de inwoners een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Een
voorbeeld hiervan zijn de buurtpreventieteams, die een duidelijke bijdrage
leveren aan een woon- en leefomgeving waar inwoners zich veilig(er) voelen.
Buurtpreventie, maar ook andere samenwerkingsprojecten, dragen bij aan een
betere samenwerking en meer wederzijds begrip tussen inwoners, politie,
brandweer en gemeente. In 45 buurtpreventieteams zijn 660 inwoners actief (zie
schema op volgende pagina). Daarnaast zijn er voor drie gebieden
buurtpreventieteams in oprichting.
De website www.buurtpreventieroosendaal.nl informeert over buurtpreventie en
brengt inwoners in contact met het team in hun buurt. De site wordt door
vrijwilligers beheerd. Buurtpreventie heeft pas een grote kans van slagen als het
geborgd is een netwerk. Bij de start van elk buurtpreventieteam wordt daarom
uitdrukkelijk de samenwerking met de partners gezocht. Elk buurtpreventieteam
heeft op een eigen manier een netwerk van contacten met inwoners in de buurt
via persoonlijk contact en sociale media.
Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Het doel van
buurtbemiddeling is om de communicatie tussen medebuurtbewoners op gang
te brengen en hen te ondersteunen in het maken van afspraken om overlast in
de toekomst te voorkomen. Het team buurtbemiddeling bestaat uit ruim 20
vrijwilligers. Ze zijn opgeleid en hebben veel ervaring met het bemiddelen in
conflictsituaties. De bemiddelaars hebben een onpartijdige houding, ze
respecteren mensen en hun verschillende leefwijzen/culturen en houden
informatie geheim. Betrokkenen moeten wel bereid zijn om samen tot een
oplossing te komen. Bij de aanpak van buurtbemiddeling blijven politie en justitie
buiten beeld.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Inwoners, WijZijnTraverse, gemeente, politie en woningcorporatie

Output indicatoren

• Aantal aanmeldingen voor bemiddeling
• Aantal opgeloste/niet opgeloste zaken
• Specificatie meldingen naar wijk/dorp en naar melder
Jaarverslag Buurtbemiddeling
Jaarverslag Buurtpreventie

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 98.500 (van het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000, welk totaalbudget
ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1,
1.5.2, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2)
Adviseur veiligheid (VTH)

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Drugsoverlast, High Impact Crimes
Prioriteit:

Wonen
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Wijk (dorp of instelling)

Buurt/Straat

Burgerhout

Buitenploeg Burgerhout
Burgerhout
Fatima

Centrum

Centrum
Fortuinstraat
Oude Centrum

Heerle

Heerle

Kalsdonk

Hoogstraat
Marconistraat
Parklaan
Telefoonstraat
Zwanehof

Kortendijk

A-Dijken
C-Dijken
Desmijndijk
Flintdijk
Landerije
Marokkaanse Moskee
Onyxdijk
Smaragddijk
Sterrebos 2

Kroeven

Kroeven Noord-Oost
Kroeven Zuid
Landjuweel
Schrijverskwartier
Wildenborch

Langdonk

Elisadonk
Isabelladonk
Mathildadonk
Reginadonk
Schuivenoord
Susannadonk

Moerstraten

Moerstraten

Nispen

Nispen

Tolberg

D-Bergen
E-Bergen
F-Bergen
Laurierberg
Minnebeek
Waterland

Westrand

West 1
Westrand NW
Westrand ZW

Wouw

Wouw

Wouwse Plantage

Wouwse Plantage

Bron: Coördinator Buurtpreventie (WijZijnTraverse)
Tabel 5: Overzicht buurtpreventie
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1.1.3

Drugsoverlast

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Wat gaan we doen

De gemeente heeft de doelstelling (zie tabel 1 op blz. 8) om samen met de
ketenpartners:
• Het veiligheidsgevoel in de woon- en leefomgeving structureel te
verbeteren;
• De drugsoverlast te verminderen.
Overlast van handel in drugs in de openbare ruimte en de aanpak van overlast
als gevolg van drugscriminaliteit vraagt maatwerk, zeker daar waar de
problemen het meest urgent zijn.
Om te weten wat er speelt is er in 2016 gemeten. Door middel van een scan is
systeemkennis (afkomstig van de politie en andere organisaties) gekoppeld aan
straatkennis. Dit heeft locaties in beeld gebracht. Op basis hiervan is de
Drugsmonitor Roosendaal opgesteld en hebben we inzicht gekregen in datgene
waarop we onze focus moeten richten. Daarnaast bereiken ons enerzijds meer
meldingen1 van drugsoverlast en anderzijds geeft 11% van onze inwoners aan
vaak drugsoverlast te ervaren. In de raadsmededeling “Courage 2.0/Aanpak
ondermijnende (drugs)criminaliteit” (24 februari 2016), is gemeld dat er in 2018
een evaluatie zal plaatsvinden op de uitkomsten van de bestuurlijke aanpak van
drugsgerelateerde criminaliteit en het verminderen van de drugsgerelateerde
overlast. Op basis van de uitkomsten van die in 2018 uit te voeren evaluatie
wordt bezien of de werkwijze van de drugssquad heeft opgeleverd wat ervan
verwacht werd en of er op basis van de uitkomsten aanleiding bestaat om ons
beleid bij te sturen. Dan zal duidelijk worden of er nog aanvullende maatregelen
nodig zijn.
Binnen Roosendaal pakken we dit aan via de drugssquad, die is gericht op de
aanpak van overlast als gevolg van “drugshandel op straat”, van verkooppunten
van drugs in woningen en lokalen en de productie van hard- en softdrugs. Er
wordt gestuurd op de integrale aanpak. Politie, gemeente en waar nodig andere
partners vullen elkaar aan en versterken op die wijze de aanpak.
De aanpak is meervoudig:
1) Locatiegerichte aanpak.
De hotspots (die plekken waarover veelvuldige meldingen over
drugsoverlast binnenkomen bij politie en/of gemeente) worden wekelijks
bezocht door een combinatie van politie en boa’s. Hier vinden controles
plaats op de personen en de voertuigen die worden aangetroffen (namen
en kentekens worden geregistreerd).
2) Subjectgerichte aanpak.
Indien bepaalde personen steeds aangetroffen worden op plaatsen waar
sprake is van drugsoverlast, of die naar voren komen vanuit opiumfeiten,
wordt integraal onderzocht wat de beste aanpak is (bijv. VIP XXL of PGA).
3) Drugsdealpandenaanpak.

1
Kanttekening hierbij: het aantal kan enkel indicatief gebruikt worden. Het betreffen incidenten, geen concrete tellingen
van misdrijven. Feitelijk betekent dit dat iedere melding en (politie)mutatie wordt meegeteld, ook indien deze feitelijk geen
overlast betreft.
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Indien er meldingen zijn over het mogelijk dealen vanuit woningen, dan
vinden er de zogenoemde viziergesprekken plaats. Dit zijn gesprekken met
de bewoners van die woningen die naar voren komen.
4) Openbare gelegenheden aanpak.
Naar aanleiding van meldingen die binnenkomen bij politie en/of gemeente
van mogelijk drugs dealen, dan wel gebruiken van drugs in openbare
gelegenheden (bijv. horeca), zal er integraal, waar mogelijk in
gezamenlijkheid met de belastingdienst een controle worden voorbereid en
uitgevoerd.
5) Communicatie richting melders.
Melders van drugsoverlast worden in kennis gesteld van de actie die is c.q.
wordt ondernomen naar aanleiding van hun melding. Waar mogelijk wordt
ook aangegeven tot welk resultaat die actie heeft geleid. In het kader van
de opsporing van strafbare feiten kan uiteraard niet alle informatie worden
gedeeld. Een goede terugkoppeling aan de melder bevordert het
vertrouwen in de overheid.
6) Communicatie richting pers.
Er wordt altijd gezamenlijk (politie en gemeente) gecommuniceerd richting
de pers. Dit vindt iedere keer plaats als er nieuwswaardige feiten te melden
zijn.
De acties worden zowel qua methodiek, hoeveelheid in te zetten capaciteit, als
de locatie van de acties in gezamenlijkheid, gekozen, voorbereid en uitgevoerd
door de politie en de gemeente. Naast de inzet vanuit het politie basisteam heeft
het politiedistrict De Markiezaten de beschikking over het zogeheten Flexteam.
Dit team is in het bijzonder geschikt om de hierboven genoemde acties in
gezamenlijkheid met het reguliere basisteam en de gemeente uit te voeren.
Ook de fysieke infrastructuur wordt bekeken en waar nodig aangepast. Het gaat
dan bijvoorbeeld over het aanpassen van de openbare verlichting, het afsluiten
van doorgangen (vluchtroutes voor overlastplegers) en het verwijderen van
uitzicht belemmerende beplanting.
Een goede meldingsbereidheid is een voorwaarde om zicht te hebben en te
houden in/op de lokale drugsproblematiek. Op gezette tijden wordt een oproep
gedaan in de daartoe geschikte mediakanalen om te (blijven) melden. Ook dient
er gewerkt te worden aan een kwaliteitsimpuls van de meldingen. Hierbij moet
gedacht worden aan een verdieping op de aard/kern van de ervaren overlast.
Met een goede duiding is het meer mogelijk om scherper te kunnen
interveniëren. Daarnaast wordt ingezet op het vereenvoudigen van de
mogelijkheid tot het doen van meldingen, bijvoorbeeld via de app
“WaakSamen”.
Naast de repressieve aanpak is er ook sprake van preventie. Preventie zal
enerzijds gericht zijn op de gezondheidsaspecten, welk onderdeel wordt
meegenomen bij de totstandkoming van het Uitvoeringsprogramma lokaal
gezondheidsbeleid. Anderzijds is preventie gericht op het voorkomen dat
mensen starten met bijvoorbeeld het illegaal kweken van hennep. Hiermee
worden tal van risico’s vermeden, arbeidsinzet en politiecapaciteit bespaard en
ook menselijk leed voorkomen. Zo worden in het buitengebied
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Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

bewoners/ondernemers actief benaderd door de boa’s om de awareness te
vergroten.
Beleid Toepassing Artikel 13b Opiumwet (Bgm d.d. 19-07-2016)
Gemeente, politie, OM, (de ketenpartners in het) ZVH, inwoners,
ondernemers, woningcorporaties
• Veiligheidsbeleving
• Gevoel van (on)veiligheid
• Aantal meldingen
• Aantal aangiften
• Aantal mutaties
• Aantal acties
• Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
• Veiligheidsbeeld

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.2, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers van VTH, OW, Beheer, RO, ID&C

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak Veiligheid in wijk en dorp, Buurtpreventie, High Impact Crimes, Handhaving
openbare orde & veiligheid, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare ruimte, Wettelijke taken
en bevoegdheden burgemeester, Jeugd en veiligheid, Driehoek Basisteam Roosendaal, Ondermijnende
criminaliteit
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
Criminaliteit
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1.1.4

High Impact Crimes

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Adviseur veiligheid

Wat gaan we doen

De gemeente heeft de doelstelling (zie tabel 1 op blz. 8) om, samen met de
ketenpartners, het gevoel van veiligheid in de woon- en leefomgeving
structureel te verbeteren. Hierbij hebben ook de inwoners een eigen
verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld in het oppakken en uitvoeren van het
Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zoals in 2017 wordt hiervoor ook in 2018 een
subsidie beschikbaar gesteld ten behoeve van het aanpassen van particuliere
woningbeveiliging op zogenaamde hotspots.
De aanpak van woninginbraken, overvallen, straatroven (WOS-feiten) – de
zogenaamde High Impact Crimes (HIC) – vraagt maatwerk, zeker daar waar de
problemen het meest urgent zijn. Binnen het district De Markiezaten is ervoor
gekozen de incidentbestrijding van HIC op basisteamniveau aan te pakken (het
HIC-Actieoverleg). Dit Actieoverleg is in eerste instantie gericht op
woninginbraken, maar kan ook voor andere vormen van veel voorkomende
criminaliteit worden gebruikt2. Doel van dit overleg is om gezamenlijk, op basis
van actuele informatie en analyses, een effectieve mix van middelen te
benoemen en uit te voeren, waarin politie, gemeente, OM en eventueel andere
partners elkaar aanvullen en versterken. De betrokken partijen voeren de
uitgangspunten/werkzaamheden uit die in de Driehoek Basisteam bepaald zijn.
De samenwerking tussen OM, gemeente en politie vergroot de operationele
slagkracht. De HIC worden aangepakt, naast reguliere opsporing, middels het
ondernemen van gerichte acties, zoals:
• Het Donkere Dagen Offensief;
• “Stop Heling”, controles en voorlichting;
• Uitdelen van preventietassen;
• Doorontwikkeling van buurtpreventie;
• Inbraakproof/Woningverbetering;
• Themagericht (zoals: aanpak fietsdiefstal met o.a. lokfietsen).
De hiergenoemde acties worden gecombineerd met een PGA3. Ook de fysieke
infrastructuur wordt bekeken en waar nodig aangepast. Het gaat dan
bijvoorbeeld over het aanpassen van de openbare verlichting en het herinrichten
van zogenaamde “enge plekken”.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, politie, OM, (de ketenpartners in het) ZVH, inwoners, ondernemers

Output indicatoren

•
•
•
•
•
•

Bron output indicatoren

Veiligheidsbeleving
Gevoel van (on)veiligheid
Aantal aangiften
Aantal acties
Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
Veiligheidsbeeld

2

In eerste instantie wordt dus gedacht aan WOS-feiten, maar het Actieoverleg kan, indien nodig, dezelfde werkwijze ook
toepassen op de aanpak van bijvoorbeeld auto-inbraken, zakkenrollen of fietsendiefstal.
3
Hoofddoel van een persoongerichte (systeem)aanpak is het terugdringen van recidive en het voorkomen van criminaliteit
door middel van de integrale, probleemgerichte aanpak van (potentiële) plegers van drugsoverlast en/of -criminaliteit.
Ketenpartners werken hierbij samen om niet alleen de persoon, maar ook het systeem rondom de (potentiële) dader te
beïnvloeden.
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Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.4.1, 1.5.2, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers van VTH, OW, Beheer, RO, ID&C

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Buurtpreventie, Drugsoverlast, Handhaving
openbare orde & veiligheid, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare ruimte, Jeugd en
veiligheid, Driehoek Basisteam Roosendaal, Ondermijnende criminaliteit
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
Criminaliteit
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1.2 Sociale kwaliteit
1.2.1

Handhaving kamerverhuur / huisvesting arbeidsmigranten

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Theunis
Adviseur veiligheid

Actiehouder
Wat gaan we doen

In Roosendaal komt steeds vaker overlast als gevolg van de arbeidsmigratie
voor. Het gaat hierbij om overlast door huisvesting, overlast in de directe
omgeving van die huisvesting alsmede de met de komst van arbeidsmigranten
verband houdende voorzieningen (zoals supermarkten).
Punt van aandacht vormt de verhuur van kamers en het gebruik van panden
voor de huisvesting van arbeidskrachten voornamelijk uit Oost-Europa. Hierbij
speelt de zorg voor een goede en vooral veilige huisvesting. Uitgangspunt is
de panden integraal te controleren, waarbij veiligheid en gezondheid centraal
staan. Indien er sprake is van een situatie die strijdig is met de ter zake
geldende Wabo-regelgeving wordt een bestuurlijk handhavingstraject gestart
om bij de gebruiker en/of eigenaar van het pand af te dwingen dat de
noodzakelijke verbeteringen/aanpassingen worden verricht dan wel dat een
strijdige situatie wordt beëindigd. Binnen deze activiteit wordt situationeel
samengewerkt met politie; brandweer; belastingdienst, RCF, UWV en/of
Inspectie SZW. Gezamenlijk dan wel separaat worden aangekondigde en
onaangekondigde (integrale) controles uitgevoerd. Er worden in totaal 120
adressen gecontroleerd.
De overlastlocaties (gebieden) worden meegenomen in controlerondes. Van
belang is dat regels op naleving worden gecontroleerd. Dit betekent dan ook
dat zowel de politie als de toezichthouders/boa’s, binnen de mogelijkheden van
capaciteit en prioriteitstelling, toezien op de geldende regels. Hoeveel capaciteit
ook wordt ingezet, het is onmogelijk om altijd en overal ter plaatse te zijn.
Op 17 juni 2008 is door het college van burgemeester en wethouders de notitie
“Arbeidsmigranten
in
Roosendaal”
vastgesteld.
In
de
gemeenteraadsvergadering van 12 december 2012 is de motie
‘Arbeidsmigranten in Roosendaal’ ingediend en aangenomen. In deze motie is
het college verzocht om de notitie “Arbeidsmigranten in Roosendaal” uit 2008
te actualiseren. Het doel is dat de gemeenteraad een integrale aanpak wordt
gepresenteerd om arbeidsmigratie in goede banen te leiden op het gebied van
arbeidsmarkt, huisvesting, leefbaarheid en integratie. Het college heeft in mei
2013 geconcludeerd dat er geen behoefte is aan nieuw instrumentarium. De
afspraken en maatregelen uit 2008 worden met deze actualisatie
gecontinueerd. Het gaat hier in eerste instantie over het stimuleren van GBAinschrijvingen en het handhaven volgens de eerder ingezette lijn. Voor wat
betreft de huisvestingsopgave wordt aangesloten bij de afspraken die in
regionaal verband hierover zijn gemaakt. Mede door de huidige omvang en de
frequentie van klachten van overlast over huisvesting en daarmee verband
houdende voorzieningen (zoals supermarkten) wordt gekozen voor een
bredere en meer integrale benadering. Het voornemen bestaat om de notitie
“Arbeidsmigranten in Roosendaal” en de invulling van de huisvestingsopgave
daarvan, zowel kwantitatief (aantal en grootte) als kwalitatief (locaties,
spreiding, voorzieningen) integraal te gaan evalueren. In dat verband hebben
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Besluitvorming

Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren

de verantwoordelijke portefeuillehouders (openbare orde en veiligheid,
binnenstad, economie en huisvesting), in overleg en in samenspraak met direct
omwonenden/belanghebbenden,
ondernemers,
uitzendbureaus
en
ketenpartners, de nodige input vergaard. Op basis hiervan worden nieuwe,
aanvulldende voorstellen gedaan.
•
Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 Een veilige en gezonde
leefomgeving (B&W d.d. 01-05-2012)
•
Nota Arbeidsmigranten in Roosendaal (B&W d.d. 17-06-2008 resp. 21-05-2013)
Gemeente, brandweer, politie, belastingdienst, Inspectie SZW, RCF, UWV
Aantal controles
Aantal gecontroleerde adressen
Aantal gecontroleerde gebieden
Aantal processen-verbaal
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2018

Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2018
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2018
Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 129.459 op 6144000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.2.1, 1.2.3, 2.3.2, 2.3.3 en 5.2.3
Inzet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht
Personele inzet
2018.
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Handhaving omgevingsrecht, Ondermijnende
criminaliteit
Prioriteit:
Wonen
Criminaliteit
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
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1.2.2

Handhaving omgevingsrecht

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Handhavingsregisseur

Wat gaan we doen

De prioriteiten op deze actie stelt het college in het Uitvoeringsprogramma
Handhaving Omgevingsrecht 2018.
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 zo nodig toepassen van bestuursdwang, 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.
• Bouwverordening gemeente Roosendaal (Raad d.d. 25-03-1993)
• Erfgoedverordening (Raad d.d. 08-07-2010)
• Brandbeveiligingsverordening (Raad d.d. 15-12-2010)
• Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 Een veilige en gezonde
leefomgeving (B&W d.d. 01-05-2012)
• Beleidsregel Bibob (Bgm + B&W d.d. 22-09-2015)
Gemeente, brandweer, OMWB

Besluitvorming

Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren

• Aantal uitgevoerde controles
• Aantal gecontroleerde inrichtingen, panden en/of percelen
• Aantal meldingen (klachten)
• Aantal ingetrokken vergunningen
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2018

Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht 2018
Jaarverslag Handhaving Omgevingsrecht 2018
Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 129.459 op 6144000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.2.1, 1.2.3, 2.3.2, 2.3.3 en 5.2.3
€ 1.014.211 op 6723109 (= totale budget voor werkprogramma OMWB)
Inzet opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Handhaving Omgevingsrecht
Personele inzet
2018.
gemeente
Samenhang met: Brandweer; Externe Veiligheid; Vergunningverlening
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Prioriteit:

Wonen
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Fysiek

Blz. 22

1.2.3

Handhaving openbare orde & veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Handhavingsregisseur

Wat gaan we doen

Op basis van meldingen worden (steekproefsgewijs) controles uitgevoerd. Er wordt
actief gecontroleerd of er sprake is van overtreding van de voorschriften van weten regelgeving. Het betreft hier de bestuursrechtelijke alsmede de strafrechtelijke
(door de gemeentelijke Boa’s) mogelijkheden zoals opgenomen in de Apv, Asv
(i.c.m. Wm), Opiumwet, Wet op de Kansspelen, Wegenverkeerswet 1994, Wet
kinderopvang en Winkeltijdenwet. De inzet is vooral gericht op de bescherming van
het/de belang(en) ten aanzien van de openbare orde, de openbare veiligheid, de
volksgezondheid en/of het milieu.
• Afvalstoffenverordening (Raad d.d. 08-10-2009)
• Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 Een veilige en gezonde
leefomgeving (B&W d.d. 01-05-2012)
• Beleidsregel Bibob (Bgm + B&W d.d. 22-09-2015)
• Algemene plaatselijke verordening (Raad d.d. 16-02-2016)
Gemeente, brandweer, politie, belastingdienst, Inspectie SZW, NVWA, GGD,
OMWB
• Veiligheidsbeleving
• Gevoel van (on)veiligheid
• Aantal uitgevoerde controles
• Aantal Bestuurlijke Strafbeschikkingen
Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)

Besluitvorming

Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Doorlopend
Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 129.459 op 6144000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.2.1, 1.2.2, 2.3.2, 2.3.3 en 5.2.3
Inzet medewerkers VTH.

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp; Buurtpreventie en –bemiddeling; Drugsoverlast, High
Impact Crimes, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare ruimte; Handhaving Drank- en
Horecawet; Veiligheid bij evenementen; Ondermijnende criminaliteit; Bestuurlijke handhaving
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
Criminaliteit
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Blz. 23

1.3

Fysieke kwaliteit

1.3.1

Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare ruimte

Portefeuillehouder

Wethouder Theunis
Wethouder Schenk
RO
Teamleider Beheer
In de kern draait het om het welbevinden van de gebruiker van de openbare
ruimte. Straten, pleinen en parken zijn nooit een doel op zich. Inrichting en
beheer horen volledig in dienst te staan van het gebruik. Met het ontwerp
(en het beheer) van de openbare ruimte wordt invloed uitgeoefend op het
veiligheidsgevoel. Aantrekkelijk ontworpen en ingerichte openbare ruimtes
leveren een bijdrage aan (het gevoel van) veiligheid. Veiligheid moet
onderdeel uitmaken van het programma van eisen. Bij het sociaal veilig
inrichten en beheren van de openbare ruimte wordt per geval bepaald of:
• Volstaan kan worden met een lichte advisering;
• Een veiligheidsscan nodig is;
• Het instrument van een Veiligheidseffectrapportage moet worden
ingezet.
Advisering is aan de orde bij:
o Grote nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen;
o (Her)inrichting van de openbare ruimte;
o De aanpak van wijkveiligheid, waar het van belang is voor het
inrichten van kleine zaken in verwevenheid met andere aspecten.
Het doel is om de veiligheidsrisico’s tijdig in beeld te brengen, zodat reductie
van de veiligheidsrisico’s direct wordt meegenomen bij het ontwerp van de
maatregelen (proactief).

Actiehouder
Toelichting

Nota’s en besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, inwoners, ondernemers, politie, brandweer

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet gemeente

Medewerkers van RO, Beheer, OW, VTH

Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp; Drugsoverlast, High Impact Crimes, Keurmerk Veilig
Ondernemen; Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen; Fysieke verkeersmaatregelen; Brandweer;
Externe Veiligheid
Prioriteit:
Wonen
Fysiek
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1.4 Objectieve veiligheid
1.4.1

Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

De burgemeester heeft op grond van de wet een eigen zelfstandig takenpakket
in het lokaal bestuur. Adequaat inspelen op actuele ontwikkelingen is binnen dit
takenpakket noodzakelijk. De repressieve interventies krijgen een steeds
belangrijkere rol bij de aanpak van hinder en overlast. Alle bestuursrechtelijke
mogelijkheden zoals opgenomen in de Algemene plaatselijke verordening,
Gemeentewet, Opiumwet en Politiewet 2012 worden zoveel mogelijk toegepast.
Er wordt onderscheid gemaakt in
• Persoonsgerichte interventies;
• Groepsgerichte interventies;
• Pandgerichte interventies;
• Gebiedsgerichte interventies.
Of combinaties daarvan.
• Beleidsregels inzake de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en
ernstige overlast gemeente Roosendaal 2011 (Bgm d.d. 21-03-2011)
• Algemene plaatselijke verordening (Raad d.d. 18-02-2016)
• Beleid Toepassing Artikel 13b Opiumwet (Bgm d.d. 19-07-2016)
• Beleidsregel ‘Wet aanpak woonoverlast gemeente Roosendaal’ (Bgm d.d.

Besluitvorming

2017)

Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output
indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Gemeente, politie, OM, GGZ, woningcorporaties, Novadic-Kentron, (de
ketenpartners in het) ZVH
• Aantal besluiten op grond van artikel 172a Gemeentewet (Voetbalwet)
• Aantal besluiten op grond van artikel 151d Gemeentewet (Wet aanpak
woonoverlast)

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.5.2, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers VTH en ID&C

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Drugsoverlast, High Impact Crimes, Handhaving
openbare orde & veiligheid, Zorg- en Veiligheidshuis, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Sociaal
calamiteitenplan, Radicalisering, Jeugd en veiligheid, Ondermijnende criminaliteit, Bestuurlijke
handhaving
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Fysiek
Criminaliteit
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1.4.2

Zorg- en Veiligheidshuis

Portefeuillehouder

Besluitvorming

Wethouder Van Poppel
Burgemeester Niederer
Gebiedsofficier van Justitie
Manager Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten
Het ZVH is een samenwerkingsverband van gemeenten, Openbaar Ministerie,
politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn en justitie.
In het Zorg- en Veiligheidshuis bespreken partners uit de strafrechtketen, de
zorgketen en gemeenten de aanpak van complexe problematiek. Voorbeelden
zijn ernstige multiprobleemgezinnen of zorgmijders die strafbare feiten plegen,
ernstige overlast veroorzaken of weigeren mee te werken aan hulpverlening, en
waarachter een complexe problematiek schuilgaat. Het complexe karakter van
de problematiek vraagt een aanpak die de eigen mogelijkheden van de
zorgverlening of het strafrecht overstijgt.
Als reguliere inzet van partners binnen de eigen keten niet meer werkt, kan een
beroep worden gedaan op het netwerksamenwerkingsverband; het Zorg- en
Veiligheidshuis. De ketenpartners signaleren problemen, bedenken oplossingen
en voeren die samen uit. Werkprocessen zijn op elkaar afgestemd, zodat
strafrecht en zorg elkaar aanvullen. In complexe casuïstiek levert het ZVH vaak
een procesregisseur om de voortgang van de aanpak te bewaken.
Het doel van de netwerksamenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk
geweld en (jeugd)criminaliteit. Ingezet wordt op gedragsverandering,
recidivevermindering en verbetering van de kwaliteit van leven van de delinquent.
Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk.
Jaarplan Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Betrokken partijen

Gemeente, OM, politie, (de ketenpartners in het) ZVH

Output indicatoren

Aantal behandelde cases

Bron output indicatoren

Jaarverslag Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 109.776 op 6141004

Actiehouder
Toelichting

Personele inzet
Medewerkers van VTH en MA
gemeente
Samenhang met: Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester, Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, Sociaal calamiteitenplan, Radicalisering, Jeugd en veiligheid, Leerplicht
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
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1.4.3

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Van Poppel
Adviseur veiligheid

Actiehouder
Toelichting

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit is een regionale organisatie waar slachtoffers, daders en
omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er
voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of
kindermishandeling. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige
situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een
betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.
Veilig Thuis biedt ondersteuning aan professionals, zoals de jeugdprofessionals
bij Wegwijs, (bijv. door het faciliteren van een netwerkberaad, meedenken in
een casus of helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan).
Iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis over huiselijk geweld of
kindermishandeling of een vermoeden ervan. Veilig Thuis organiseert dat de
meest geëigende hulp op gang komt, dit kan zijn een doorverwijzing naar de
jeugdprofessional. Veilig Thuis verricht onderzoek bij vermoedens van ernstig
huiselijk geweld of kindermishandeling.
Medewerkers van Veilig Thuis treden op als casemanager bij ernstige casussen
huiselijk geweld waarbij hulpverlening stagneert en onveiligheid blijft dan wel bij
zeer specifieke casussen (denk aan huisverboden, seksueel geweld en
eerdreiging).

Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren

Veilig Thuis West-Brabant, gemeente, OM, politie, GGZ, (de ketenpartners in
het) ZVH
• Aantal meldingen (bij Veilig Thuis)
• Aantal zaken casusregie (door Veilig Thuis)
• Aantal opgelegde huisverboden (door de burgemeester)
Jaarverslag Veilig Thuis West-Brabant
Inhoudelijke halfjaarrapportage Veilig Thuis West-Brabant

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
Medewerkers van MA, VTH en Wegwijs
gemeente
Samenhang met: Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester, Zorg- en Veiligheidshuis, Sociaal
calamiteitenplan, Leerplicht
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
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1.5 Sociale veiligheid
1.5.1

Sociaal calamiteitenplan

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Adviseur veiligheid

Toelichting

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,
Gebiedsofficier van Justitie en politiechef. Het sociaal calamiteitenplan voorziet
erin, dat deze driehoek wordt aangevuld tot een vierhoek, vijfhoek of zeshoek
met een vertegenwoordiger van een welzijnsorganisatie, de GGZ, het ZVH 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).
In 2018 zal toepassing van dit calamiteitenplan worden geoefend.

Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Gemeente, OM, politie, aangevuld met een of meerdere ketenpartner(s)
telkens met deskundigheid voor het specifieke geval
Aantal gehouden oefeningen.

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Personele inzet

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.2, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers van VTH, MA, ID&C, Wegwijs

Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester,
Zorg- en Veiligheidshuis, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Radicalisering, Discriminatie,
Leerplicht, Regionaal Crisisplan, Driehoek Basisteam Roosendaal
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Fysiek
Criminaliteit
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1.5.2

Radicalisering

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Van Poppel
Adviseur veiligheid

Actiehouder
Toelichting

Radicalisering is een proces dat sommige mensen kunnen doormaken waarin
ze zich steeds meer afkeren van de samenleving en zo radicaal worden dat zij
bereid zijn om grenzen te overschrijden om hun eigen doelen te bereiken. In het
meest extreme geval kan het gaan om het gebruik van geweld, maar ook in de
fasen daarvoor kunnen er problemen ontstaan zoals intimiderend gedrag
richting bepaalde groepen of het verkondigen van extreme ideeën. Signaleren
van mogelijke probleemsituaties is belangrijk om tijdig te kunnen ingrijpen.
Stoppen van het proces van radicaliseren kan incidenten met ernstige gevolgen
voorkomen. Voor het herkennen van dergelijke signalen is een groot deel van
onze eerstelijns hulpverleners getraind. Door middel van jaarlijkse
terugkomdagen blijven we het onderwerp agenderen, opdat de opgedane
kennis niet wegebt.
Het is zaak om bij een signaal te achterhalen in hoeverre er sprake is van een
radicaliseringproces. Iemand die al jaren extreem in zijn denken is, is niet per
definitie radicaal. Vanuit een lokaal interventieteam maken we contact met de
betrokkene. Via gesprekken met hem/haar en de omgeving krijgen we een
indruk van dit proces. Afhankelijk daarvan wordt een afweging gemaakt het
signaal door te spelen naar het ZVH en/of de politie (CTER).
Naast signaleren van radicalisering is er ook aandacht voor polarisering. Het is
van groot belang dat er in Roosendaal een dialoog blijft over verschillen in
denkwijze, levensstijlen en geloof. Via een denktank met in- en externe partners
en via rondetafelgesprekken (bestuurlijk overleg) halen we informatie over dit
thema op en komen met gerichte voorstellen. Dit in nauw overleg met onze
partners.
In het ZVH is er periodiek het Monitoroverleg Radicalisering. Hierin wordt het
gezamenlijk actuele beeld voor het district De Markiezaten vastgesteld
(aantallen casuïstiek, knelpunten en vervolgaanpak). Deelnemers zijn OM, ZVH
en AOV-ers gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal.

Besluitvorming
Betrokken partijen

(de ketenpartners in het) ZVH, OM, politie, gemeente, scholen,
geloofsgemeenschappen aangevuld met een of meerdere ketenpartner(s)
telkens met deskundigheid voor het specifieke geval

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Personele inzet

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.1, 3.1, 4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers van VTH, PZ, MA, ID&C, WegWijs.

Samenhang met: Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester, Zorg- en Veiligheidshuis, Sociaal
calamiteitenplan, Jeugd en veiligheid, Leerplicht, Veilige school
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
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1.5.3

Discriminatie

Portefeuillehouder

Wethouder Van Poppel

Actiehouder

Beleidsadviseur 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 biedt scholing aan om de signalering van discriminatie en racisme te
verbeteren. Doelgroep van deze scholing zijn de functies met publiekscontact.
Aanwijzingsbesluit antidiscriminatievoorziening (B&W d.d. 15-12-2009)
Verordening antidiscriminatievoorziening (Raad d.d. 28-01-2010)
RADAR, gemeente

Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren
Bron output indicatoren

• Aantal klachtmeldingen over discriminatie en racisme in Roosendaal
• Aantal afgehandelde klachten over discriminatie en racisme in Roosendaal
Jaarrapport discriminatie 2017

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 32.078 op 6620016 bijdrage RADAR

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester, Leerplicht, Veilige school
Prioriteit:

Wonen
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Veiligheidsveld 2:
2.1

Bedrijvigheid en veiligheid

Veilig winkelgebied

2.1.1

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-W)

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

De samenwerkende ondernemers

Toelichting

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde
manier de veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVOB). Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en
brandweer staat hierbij centraal.
Winkelgebieden komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken
partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te
pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare
verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een
veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het
winkelcentrum verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de
gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en
brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Ondernemers, politie, brandweer, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare
ruimte, Brandweer, Ondermijnende criminaliteit, Opsporen en vervolgen verdachten
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Fysiek
Criminaliteit
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2.2

Veilige bedrijvigheid

2.2.1

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO-B)

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

De samenwerkende ondernemers

Toelichting

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde
manier de veiligheid van bedrijventerreinen (KVO-B). Een duurzame
samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat
hierbij centraal.
Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als de betrokken
partijen gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te
pakken. Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare
verlichting, georganiseerd toezicht en brandbeveiliging zorgt het KVO voor een
veiliger en prettiger omgeving. De bedrijfsschade neemt af en het imago van het
bedrijventerrein verbetert. Daar heeft niet alleen de ondernemer, maar ook de
gemeente baat bij. Bovendien maakt het KVO de aanpak van criminaliteit en
brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.
De verenigde ondernemers op de bedrijventerreinen Borchwerf I en
Majoppeveld verwachten in 2018 het keurmerk te ontvangen.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Ondernemers, politie, brandweer, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare
ruimte, Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen, Brandweer, Ondermijnende criminaliteit, Opsporen
en vervolgen verdachten
Prioriteit:
Bedrijven
Fysiek
Criminaliteit
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2.2.2

Collectieve beveiliging op bedrijventerreinen

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

De samenwerkende ondernemers
Accountmanager bedrijven
De stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen stuurt particuliere
beveiligers aan. Die beveiligers zorgen voor het toezicht op de
bedrijventerreinen, waaronder ook het openbaar gebied.

Toelichting

Besluitvorming
Betrokken partijen

Ondernemers, politie, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren

Veiligheidsbeeld

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Door bestuur stichting met vertrouwelijke rapportages van de ingehuurde
particuliere beveiligingsdiensten

Personele inzet
Accountmanager bedrijven (team RO)
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare
ruimte, Keurmerk Veilig Ondernemen, Brandweer, Ondermijnende criminaliteit, Opsporen en vervolgen
verdachten
Prioriteit:
Bedrijven
Fysiek
Criminaliteit

Actieplan Integrale Veiligheid 2018 Veiligheid, uw en onze zorg!

Blz. 33

2.2.3

Veilige zorg

Portefeuillehouder

Wethouder Van Poppel

Actiehouder

Actiehouders bij de zorginstellingen

Toelichting

De gemeente spreekt de zorginstellingen aan op hun aanpak van de
bedrijfsveiligheid onder verwijzing naar de mogelijkheden van
veiligheidskeurmerken. Het gaat daarbij om het op orde hebben en houden
van voorlichting en procedures, aangevuld met fysieke en technische
beveiligingsmiddelen.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Zorginstellingen

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Veiligheidsveld: Bedrijvigheid en Veiligheid
Samenhang met: Veilige Woon- en Leefomgeving en Fysieke Veiligheid
Prioriteit:

Bedrijven
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Fysiek

Criminaliteit

Blz. 34

2.3

Veilig uitgaan

2.3.1

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

De samenwerkende horecaondernemers

Toelichting

Besluitvorming

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. Binnen het KVU zoeken de partners nog naar
een goede manier voor uitwisseling van informatie over ongewenste gasten.
Convenant Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan 2012-2017 (2 april 2012)

Betrokken partijen

Horecaondernemers, Kon. Horeca Nederland, politie, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Handhaving openbare orde & veiligheid, Wettelijke taken en bevoegdheden
burgemeester, Handhaving Drank- en Horecawet, Cameratoezicht binnenstad, Jeugd en veiligheid,
Jeugd en alcohol
Prioriteit:
Bedrijven
Jeugd
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2.3.2

Handhaving Drank- en Horecawet

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Handhavingsjurist

Wat gaan we doen

Op 29 oktober 2013 is het Alcohol- en Horecasanctiebeleid vastgesteld, waarin
de sanctiemaatregelen zijn beschreven voor de meest voorkomende
overtredingen bij alcoholverstrekkers. Het beperkt zich tot overtredingen en de
daartegen te treffen aanbevolen sancties bij horeca- en alcoholgerelateerde
zaken. Er wordt per overtreding voor een bepaald sanctiemiddel gekozen. Als
de gekozen sanctie niet effectief blijkt te zijn, ligt het voor de hand te kiezen voor
een ander (effectief) sanctiemiddel. Veiligheid en gezondheid worden als basis
c.q. uitgangspunt beschouwd bij handhaving. Gelet op het beleidsplan
“Handhaving Roosendaal 2012” passen we op deze activiteit, de systematiek
van “actief handhaven” toe (= systematisch en gestructureerd). Er wordt
proactief gehandhaafd teneinde mogelijke overtredingen tegen te gaan. Elke
melding van burgers, bedrijven of handhavingspartners waaruit zou kunnen
worden afgeleid dat er sprake is van een regelovertreding krijgt een vervolg. Het
resultaat is een bijdrage aan het bereiken van de doelstellingen op het gebied
van volksgezondheid, maar ook een veiliger gebruik van het openbaar gebied.
De resultaten die tast- en zichtbaar worden geleverd zijn:
• Overtreders aangesproken op houding en gedrag;
• Processen-verbaal opgemaakt en/of controleverslagen opgesteld;
• Besluiten (bestuurlijke boete, last onder dwangsom en/of last onder
bestuursdwang) opgesteld;
• Bestuursdwang toegepast, opgelegde boetes en verbeurde dwangsommen
geïnd.
De gemeente kan het niet alleen. Alleen met betrokkenheid en inbreng van de
samenleving, kan het alcoholgebruik onder jongeren worden teruggedrongen.
Vandaar dat het college heeft ingezet op convenanten, waarbij
ondernemers/verenigingen zelf aangeven hoe ze hun verantwoordelijkheid
invullen. De gemeente verwacht veel van organisaties, horeca, verenigingen,
bedrijfsleven en natuurlijk de inwoners van Roosendaal zelf. Het gaat erom met
elkaar alcoholgebruik onder jeugd en jongeren terug te dringen.

Besluitvorming

Controles worden uitgevoerd tijdens evenementen, bij hotspots, bij horecainrichtingen en bij winkelbedrijven. Uitgangspunt is dat er minimaal 100
inrichtingen worden gecontroleerd. Controles zijn ook gericht op de aanpak van
jongeren (aanspreken op houding en gedrag, maar zeker ook verbaliseren). Bij
de te controleren inrichtingen zal rekening worden gehouden met de afspraken
zoals deze zijn vastgelegd in de convenanten met de diverse branches.
• Beleidsregel ondersteunende horeca (B&W d.d. 20-03-2012)
• Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017 (Raad d.d. 25-092013)

Betrokken partijen
Output indicatoren

• Alcohol- en Horecasanctiebeleid (Bgm d.d. 29-10-2013)
• Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet (Bgm d.d. 29-10-2013)
• Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 (Raad d.d. 24-09-2014)
• Algemene plaatselijke verordening (Raad d.d. 18-02-2016)
Gemeente, politie
•
•

Aantal uitgevoerde controles
Aantal gecontroleerde inrichtingen en evenementen
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Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Nalevingsonderzoeken

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 129.459 op 6144000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.3.3 en 5.2.3
Medewerkers van VTH

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, Veiligheid bij evenementen, Jeugd en alcohol
Prioriteit:

Bedrijven
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Jeugd

Blz. 37

2.3.3

Veiligheid bij evenementen

Bestuurlijk

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Besluitvorming

Organisator evenement
Medewerker Vergunningen I
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.
• Algemene plaatselijke verordening (Raad d.d. 18-02-2016)

Betrokken partijen

Organisator evenement, gemeente, politie, brandweer, GHOR, OMWB

Output indicatoren

•
•

Toelichting

Aantal uitgevoerde controles
Aantal gecontroleerde evenementen

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Eventuele uitgaven (t.b.v. toezicht en handhaving) vallen binnen het
totaalbudget ad € 129.459 op 6144000, welk totaalbudget ook voorziet in de
(eventuele) uitgaven van de activiteiten 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.3.2 en 5.2.3
Medewerkers van VG, VTH, ID&C, OW

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Handhaving openbare orde & veiligheid, Handhaving
Drank- en Horecawet, Jeugd en alcohol, Brandweer, Bestuurlijke handhaving
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Fysiek
Criminaliteit
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2.3.4

Cameratoezicht binnenstad

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Teamchef Politie Roosendaal
Adviseur veiligheid
Ter handhaving van de openbare orde en veiligheid (in het kader van het
horecatoezicht en bestrijding van drugsgerelateerde overlast) zijn op
verschillende plaatsen in de binnenstad van Roosendaal vaste camera’s
geplaatst.

Wat gaan we doen

Besluitvorming

In het aanwijzingsbesluit is bepaald dat de camera’s voor de periode tot 1 april
2018 worden geplaatst. Voor het einde van deze periode zal een evaluatie
plaatsvinden. Op basis van de uitkomsten van die evaluatie vindt besluitvorming
plaats. Hierbij wordt bezien in hoeverre het wettelijk mogelijk en bestuurlijk
wenselijk is om het cameratoezicht breder in te gaan zetten. Dit gericht op een
optimaler gebruik van het cameratoezicht, mede in het kader van “slimmer”
toezicht.
Aanwijzingsbesluit cameratoezicht binnenstad Roosendaal (Bgm d.d. 18-09-2017)

Betrokken partijen

Politie, gemeente, OM

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 8.857 op 6141000 voor onderhoud.

Personele inzet
Adviseur veiligheid (VTH)
gemeente
Senior projectleider (Beheer)
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Handhaving openbare orde & veiligheid, Wettelijke
taken en bevoegdheden burgemeester, Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, Jeugd en veiligheid, Bestuurlijke
handhaving
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Criminaliteit
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Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid
3.1

Jeugd en veiligheid

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Van Poppel
Beleidsadviseur Maatschappij
Adviseur veiligheid
De gemeente heeft de doelstelling (zie tabel 1 op blz. 8) om samen met de
ketenpartners:
• Het veiligheidsgevoel in de woon- en leefomgeving structureel te verbeteren;
• De overlast door jongeren te verminderen.
Overlast door jongeren in de openbare ruimte vraagt maatwerk, zeker daar waar
de problemen het meest urgent zijn. De aanpak heeft tot doel:
• Criminaliteit en overlast veroorzaakt door jongeren te verminderen;
• Overlast veroorzaakt door jongeren voor inwoners terug te dringen;
• De ontwikkelingskansen van jongeren te vergroten om uitval en ontsporing
tegen te gaan en te voorkomen;
• Ouders weerbaar te maken en te ondersteunen bij de opvoeding.

Actiehouder
Wat gaan we doen

De Bewonersenquête 2017 geeft aan, dat inwoners minder overlast (welke wordt
veroorzaakt door jongeren) ervaren. Echter, het aantal meldingen4 (zie tabel 2 op
blz. 8) van jeugdoverlast neemt toe.
De aanpak is meervoudig:
1) Locatiegerichte aanpak.
De hotspots (die plekken waarover veelvuldige meldingen over overlast door
jongeren binnenkomen bij politie en/of gemeente) worden wekelijks bezocht
door de politie (wijkagent), boa’s of een combinatie daarvan. Hier vinden
controles plaats op de personen en de voertuigen die worden aangetroffen
(namen en kentekens worden geregistreerd).
2) Subjectgerichte aanpak.
Indien bepaalde personen steeds aangetroffen worden op plaatsen waar
sprake is van overlast, wordt er integraal onderzocht wat de beste aanpak is.
3) Communicatie richting melders.
Melders van overlast worden in kennis gesteld van de actie die is c.q. wordt
ondernomen naar aanleiding van hun melding. Waar mogelijk wordt ook
aangegeven tot welk resultaat die actie heeft geleid. In het kader van de
opsporing van strafbare feiten kan uiteraard niet alle informatie worden
gedeeld.
4) Communicatie richting pers.
Er wordt altijd gezamenlijk (politie en gemeente) gecommuniceerd richting de
pers. Dit vindt iedere keer plaats als er nieuwswaardige feiten te melden zijn.
Deze preventieve en repressieve interventies spelen een belangrijke rol bij de
aanpak van hinder, overlast en criminaliteit. Alle strafrechtelijke en
bestuursrechtelijke mogelijkheden worden zoveel mogelijk toegepast. Er wordt
onderscheid gemaakt in persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte
interventies (of combinaties daarvan). In de aanpak staat een goed evenwicht
4
Kanttekening hierbij: het aantal kan enkel indicatief gebruikt worden. Het betreffen incidenten, geen concrete tellingen
van misdrijven. Feitelijk betekent dit dat iedere melding en (politie)mutatie wordt meegeteld, ook indien deze feitelijk geen
overlast betreft.
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voorop tussen enerzijds preventie en anderzijds repressie. Dit gebeurt in
samenwerking met de jeugdprofessional, de politie en (de ketenpartners in) het
ZVH. Bij deze benadering is het instrumentarium voortdurend in beweging.
De acties worden zowel qua methodiek, hoeveelheid in te zetten capaciteit, als
de locatie van de acties in gezamenlijkheid, gekozen, voorbereid en uitgevoerd
door de politie en de gemeente.
Ook de fysieke infrastructuur wordt bekeken en waar nodig aangepast. Het gaat
dan bijvoorbeeld over het aanpassen van de openbare verlichting, het afsluiten
van doorgangen (vluchtroutes voor overlastplegers) en het verwijderen van
uitzichtbelemmerende beplanting.

Besluitvorming

Een goede meldingsbereidheid is een voorwaarde om zicht te hebben en te
houden in/op de lokale drugsproblematiek. Op gezette tijden wordt een oproep
gedaan in de daartoe geschikte mediakanalen om te (blijven) melden. Ook dient
er gewerkt te worden aan een kwaliteitsimpuls van de meldingen. Hierbij moet
gedacht worden aan een verdieping op de aard/kern van de ervaren overlast. Met
een goede duiding is het meer mogelijk om scherper te kunnen interveniëren.
Daarnaast wordt ingezet op het vereenvoudigen van de mogelijkheid tot het doen
van meldingen, bijvoorbeeld via de app “WaakSamen”.
•
Masterplan Rising Stars (B&W d.d. 28-07-2009 + raadsmededeling d.d. 10-09-2009)
• Beleidsplan Zorg voor Jeugd in West-Brabant West 2015-2017 (Raad d.d. 2910-2014)

Betrokken partijen

Gemeente, politie, OM, (de ketenpartners in het) ZVH, Halt

Output indicatoren

•
•
•
•
•
•
•
•

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente:

Veiligheidsbeleving
Gevoel van (on)veiligheid
Aantal meldingen
Aantal aangiften
Aantal mutaties
Aantal acties
Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
Veiligheidsbeeld

Eventuele uitgaven (veiligheid, toezicht en handhaving) vallen binnen het
totaalbudget ad € 453.105 op 6141000, welk totaalbudget ook voorziet in de
(eventuele) uitgaven van de activiteiten 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.1, 3.1,
4.4.1, 5.2.1 en 5.2.2
Medewerkers van MA, VTH, WegWijs

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Drugsoverlast, High Impact Crimes, Handhaving
openbare orde & veiligheid, Wettelijke taken en bevoegdheden burgemeester, Zorg- en Veiligheidshuis,
Leerplicht
Prioriteit:
Wonen
Jeugd
Criminaliteit
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3.2

Halt

Portefeuillehouder

Wethouder Van Poppel
Burgemeester Niederer
Teammanager Zeeland – West-Brabant (Halt)

Actiehouder
Toelichting

Als rechtspersoon met een wettelijke taak levert Halt kortlopende interventies ter
voorkoming, bestrijding en bestraffing van jeugdoverlast en -criminaliteit. Zij
beïnvloeden het gedrag van jeugdigen door een snelle, pedagogisch
betekenisvolle en normerende correctie, passend bij de achtergronden en
uitingen van het grensoverschrijdend gedrag. Slachtoffers en samenleving
ervaren daarbij genoegdoening. Halt voert de Halt-straf uit onder
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het ministerie van Veiligheid
en Justitie financiert de uitvoering van de Halt-straf.
Naast de Halt-straf, houdt Halt zich bezig met het voorkomen en bestrijden van
jeugdoverlast en -criminaliteit. Dit doet Halt in opdracht van gemeenten en andere
opdrachtgevers, zoals de rijksoverheid, provincies, zorg- en welzijnsorganisaties,
sportbonden en scholen. De gemeente maakt per jaar afspraken over de inzet
van Halt (preventieve activiteiten). Na afloop legt Halt verantwoording af.
Accenten in 2018 zijn:
•
Voorlichting op basisscholen over de consequenties van (strafbaar) gedrag;
•
Thema-avonden voor ouders;
•
Vuurwerkcampagne in het basis- en voortgezet onderwijs.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Halt, politie, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 23.654 op 6141100

Personele inzet
Adviseur veiligheid (VTH)
gemeente
Beleidsadviseur maatschappij (MA)
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Zorg- en Veiligheidshuis, Jeugd en veiligheid, Veilige
school, Opsporen en vervolgen verdachten
Prioriteit:
Jeugd
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3.3

Jeugd en alcohol

Portefeuillehouder

Wethouder Van Poppel

Actiehouder

Medewerker beleidsuitwerking & realisatie

Wat gaan we doen

Preventie van schadelijk alcoholgebruik blijkt het meest effectief wanneer een
samenhangend geheel van maatregelen en interventies gedurende langere tijd
wordt uitgevoerd. Een dergelijke mix bevat maatregelen en interventies uit de
volgende vijf pijlers: (1) inrichting van de omgeving (2) regelgeving en handhaving
(3) voorlichting en educatie (4) signalering en advies en (5) ondersteuning.
De gemeente werkt op twee niveaus aan het tegengaan van schadelijk
alcoholgebruik:
1. In het GGD-werkgebied met het project ‘Think-before-you-drink’. Zie:
http://www.thinkbeforeyoudrink.nl/
2. Binnen de gemeente door middel van preventie, het aangaan van
convenanten met drankverstrekkers en het houden van toezicht.
Het Preventie- en handhavingsplan alcohol wordt in 2018 geactualiseerd en zal
onderdeel gaan worden van het Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid
2018-2021.
De gemeente kan het niet alleen. Alleen met betrokkenheid en inbreng van de
samenleving, kan het alcoholgebruik onder jongeren worden teruggedrongen.
Vandaar dat het college heeft ingezet op convenanten, waarbij
ondernemers/verenigingen zelf aangeven hoe ze hun verantwoordelijkheid
invullen. De gemeente verwacht veel van organisaties, horeca, verenigingen,
bedrijfsleven en natuurlijk de inwoners van Roosendaal zelf. Het gaat erom met
elkaar alcoholgebruik onder jeugd en jongeren terug te dringen. In 2017 zijn
wederom convenanten afgesloten met de betrokken partijen.

Besluitvorming

Door de politie (jeugdagenten) zullen regelmatig controles worden uitgevoerd in
vooral het uitgaansgebied. Indien wordt geconstateerd dat een jeugdige alcohol
genuttigd heeft, dan volgt in beginsel een Halt-verwijzing en bovendien worden
de ouders in kennis gesteld.
• Uitvoeringsprogramma lokaal gezondheidsbeleid 2013-2017 (Raad d.d. 25-09-

Betrokken partijen

• Beleidsregel artikel 35 Drank- en Horecawet (Bgm d.d. 29-10-2013)
• Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017 (Raad d.d. 24-09-2014)
GGD, gemeente, Novadic-Kentron, politie, Halt

Output indicatoren

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2017

Bron output indicatoren

Nalevingsonderzoeken

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Evaluatie zoals is opgenomen in het Preventie- en handhavingsplan alcohol
2014-2017
Onderdeel van € 1.477.588 op 6714001

2013)

Personele inzet
Medewerkers van MA, VTH, ID&C
gemeente
Samenhang met: Handhaving Drank- en Horecawet, Veiligheid bij evenementen
Prioriteit
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3.4

Leerplicht

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

Coördinator team west (gezamenlijke gemeenten)

Toelichting

De gemeente moet toezicht houden op de naleving van de Leerplichtwet 1969.
Roosendaal voert deze taak gezamenlijk uit met de gemeenten Bergen op Zoom.
Halderberge, Steenbergen en Woensdrecht. Het doel van deze samenwerking is
via een gezamenlijke aanpak, 1 visie, 1 beleid en 1 leerplichtambtenaar per
school, het schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten verder te laten afnemen.
Op het gebied van de leerlingenadministratie werkt Roosendaal samen met 17
andere gemeenten uit West-Brabant (vormgegeven via een gemeenschappelijke
regeling: RBL). Vanuit een gezamenlijk leerlingvolgsysteem worden de
werkzaamheden op het gebied van leerplicht en RMC eenduidig geregistreerd,
afgehandeld, gecoördineerd en gemonitord.
Ambtsinstructie voor de leerplichtambtenaar/kwalificatieambtenaar van de
gemeente Roosendaal 2010 (B&W d.d. 20-07-2010 / 29-10-2013)
Gemeente, schoolbesturen, (de ketenpartners in het) ZAT5, (de ketenpartners in
het) ZVH
• Verzuimpercentages, relatief en absoluut
• Absoluut schoolverzuim
• Signaal schoolverzuim
• Aantal opgemaakte processen-verbaal
• Meldingen aan het RMC
Jaarverslag Regionaal Bureau Leerplicht

Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Doorlopend

Personele inzet
Leerplichtambtenaren (VTH/regionaal).
gemeente
Medewerkers MA.
Samenhang met: Zorg- en Veiligheidshuis, Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Sociaal
calamiteitenplan, Radicalisering, Discriminatie, Jeugd en veiligheid
Prioriteit
Jeugd

5

In het ZAT werken professionals van school en hulpverlening nauw met elkaar samen om problemen van kinderen en
jongeren op te lossen. Daarbij leveren ze advies om de aanpak op school en thuis goed op elkaar af te stemmen.
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3.5

Veilige school

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak

Actiehouder

Schoolbesturen

Toelichting

Vanuit de districtelijke samenwerking veiligheid is een protocol Veilige School
opgesteld. Dit is een document waarin door middel van richtlijnen wordt
aangegeven volgens welke stappen er in de verschillende situaties van
grensoverschrijdend gedrag gehandeld dient te worden.
Het Keurmerk Veilige School biedt een complete certificering van alle
noodzakelijke maatregelen om de fysieke veiligheid in schoolgebouwen te
waarborgen. Het Keurmerk Veilige School is gebaseerd op onafhankelijke,
objectieve en deskundige waarneming.
De schoolbesturen zijn zelfstandig in hun verantwoordelijkheid voor de
toepassing van zowel het protocol als het keurmerk.

Nota’s en
besluitvorming
Betrokken partijen

Schoolbesturen, politie, brandweer, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Radicalisering, Discriminatie, Halt
Prioriteit:
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Veiligheidsveld 4:
4.1

Fysieke veiligheid

Verkeersveiligheid

4.1.1

Fysieke verkeersmaatregelen

Portefeuillehouder

Wethouder Lok

Actiehouder

RO
Teamleider Beheer
Verkeersveiligheid is een integraal onderdeel van het verkeersbeleid in de
gemeente. De gemeentelijke visie is vastgelegd in het GVVP: Een actueel
verkeer en vervoersbeleid dat kaderstellend is en sturing geeft aan de uitvoering
van verkeersprojecten. Dit beleidskader schept duidelijkheid voor bewoners,
ondernemers en maatschappelijke partners over de toekomstige opgaven en
ambities.
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Roosendaal 2015-2025 (Raad d.d. 15-10-

Toelichting

Besluitvorming

2015)

Betrokken partijen

Gemeente, provincie, politie, scholen, inwoners, bewonersplatforms, wijkteam,
Veolia, Veilig Verkeer Nederland afd. Roosendaal, brandweer

Output indicatoren
Bron output
indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
Medewerker Beleidsuitwerking & Realisatie (team RO)
gemeente
Projectleider (team Beheer)
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare
ruimte, Brandweer, Externe Veiligheid, Regionaal Crisisplan
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
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4.1.2

Bewustwording en voorlichting verkeersveiligheid

Portefeuillehouder

Wethouder Verbraak
Wethouder Lok
Projectleider verkeer
Actieve inwoners
Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit label biedt basisscholen en
gemeenten de helpende hand om structureel en meer op de praktijk van alle dag
gerichte verkeerseducatie te geven. Het is een parapluproject van de provincie
Noord-Brabant voor verkeerseducatie gericht op jongeren tussen 4 en 12 jaar. Er
zijn op dit moment in de gemeente Roosendaal totaal 35 BVL-scholen in het
basisonderwijs.

Actiehouder
Toelichting

Verkeersveiligheid rond de school. Actieve inwoners zorgen waar nodig met
basisscholen voor goede afspraken om de verkeersveiligheid rond de school te
verbeteren.
Verkeersdoolhof. De organisatie van het verkeersdoolhof wil een positieve
bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid van en voor de leerlingen. Het
verkeersdoolhof is een parcours met een groot aantal verkeersborden en
voorrangsituaties dat foutloos met de fiets moet worden afgelegd. Op
basisscholen wordt meestal vooral aandacht besteed aan theorie maar in
Roosendaal oefenen de leerlingen ook in de praktijk.
Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Schoolbesturen, gemeente, provincie, Veilig Verkeer Nederland afd.
Roosendaal, Nationale Jeugdronde
Aantal scholen dat het label heeft

Bron output indicatoren

http://www.bvlbrabant.nl

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Prioriteit:

Projectleider (team Beheer)

Wonen
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4.2

Brandveiligheid

De brandweer is onderdeel van Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, een
gemeenschappelijke regeling waarvan Roosendaal een van de 26 deelnemende gemeenten is. De
brandweer staat 24/7 paraat voor de beperking en bestrijding van incidenten en het verlenen van
hulp aan burgers in nood. De brandweer geeft uitvoering aan de wettelijke taken op het gebied van
brandweerzorg en het adviseren over het voorkomen, beperken en bestrijden van brand. De
brandweer legt daarbij steeds meer de nadruk op het voorkomen van brand en het bevorderen van
de zelfredzaamheid van burgers, bedrijven en instellingen. De brandweer adviseert de gemeente
Roosendaal over brandveiligheid en brandweerzorg bij het nemen van besluiten over ruimtelijke
ordening, infrastructuur, milieu, bouwen en het brandveilig gebruik van bouwwerken en bij
evenementen. De brandweer is betrokken bij het verlenen van vergunningen, maar ook bij het
toezicht op naleving van vergunningen en voorschriften. Tegelijkertijd kiest de brandweer een meer
risicogerichte benadering van brandveiligheid boven een regelgerichte benadering. Bij de
risicogerichte benadering staat niet de letter van de wet, maar de geest van de wet en dus de
belangrijkste doelstellingen van brandbeveiliging centraal. Vanuit die gedachte is de brandweer een
actieve partner bij publiek-private initiatieven om de brandveiligheid te verbeteren en te borgen. In
Roosendaal komt dat in ieder geval in de acties, hierna opgenomen bij 4.2.1, tot uitvoering. De
basistaken van de brandweer op het gebied van Risicobeheersing zijn in het Algemeen Bestuur
van de VRMWB vastgesteld en worden in 2018 verder geïmplementeerd.
Onder het motto ‘Samen maken we de regio veiliger’ volgt de brandweer in 2018 de strategische
agenda van de Veiligheidsregio. Samen met de veiligheidspartners investeert de brandweer in
veiligheid op vier hoofdthema’s: zorg, industrie, evenementen en transport en infrastructuur. Dit
betreft een dynamische agenda, die tussentijds door het Bestuur van de Veiligheidsregio kan
worden aangevuld of aangepast.
Op het vlak van brandveiligheid betekent dit dat de brandweer zich steeds meer gaat richten op de
voorkant van de veiligheidsketen. De brandweer werkt samen met partners in het netwerk van
brandveiligheid, waarbinnen de brandweer een rol heeft in het proactief adviseren van gemeenten,
inwoners, bedrijven en instellingen en het bieden van een adequaat handelingsperspectief om de
brandveiligheid te verhogen en te borgen.
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4.2.1

Brandweer

Bestuurlijk

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Clustercommandant Brandweer

Toelichting

Ambassadeurs Brandveilig Leven
In Roosendaal is in 2017 het project Ambassadeurs Brandveilig Leven gestart.
Maatschappelijk betrokken vrijwilligers zijn aan de slag om burgers in
Roosendaal bewust te maken van de brandveiligheidsrisico’s, maar ook te
helpen bij het treffen van maatregelen zoals het checken van de woning op
brandveiligheid en het plaatsen van rookmelders. De brandweer blijft ook in
2018 een actieve partner bij de activiteiten van deze Ambassadeurs.
Pop-up-store Brandveilig Leven
De brandweer stelt in 2018 mensen en middelen ter beschikking om in
Roosendaal samen met de gemeente een pop-up-store Brandveilig Leven te
organiseren. In een leegstand winkelpand kunnen bewoners van Roosendaal
dan terecht om zelf te beleven wat brand is en welke handelingsperspectieven
er zijn om de kans op brand te verkleinen, en de overlevingskans bij een brand
te vergroten.
Brandveiligheid in de zorg krijgt ook in 2018 bijzondere aandacht van de
brandweer als vervolg op de regionale Taskforce Zorg. Met betrokken partners
bij zowel intramurale als extramurale zorgverlening worden de negatieve
effecten van de veranderende zorg zo optimaal mogelijk gecompenseerd door
publiek-private initiatieven, innovatieve oplossingen en het integraal benaderen
van (brand)veiligheid, zorg en wonen. De bijdrage van de brandweer is
risicogericht en stimuleert een gezamenlijke en integrale risicoafweging.
Taskforce Industrie (Brzo+)
De VRMWB voert een bestuurlijke taskforce uit ten aanzien van de veiligheid bij
zogenoemde risicovolle bedrijven (categorie Brzo+). Dit zijn bedrijven met
opslagen en processen met gevaarlijke stoffen. De taskforce is erop gericht om
de veiligheidscultuur bij deze bedrijven te vergroten, door onder meer
samenwerking en het delen van kennis.
Lespakket Brandweer op school
In 2018 gaat de brandweer met een vernieuwd lespakket naar de scholen in het
basisonderwijs. Basisscholen kunnen dit lespakket gratis afnemen en deels
grotendeels zelfstandig behandelen. De brandweer faciliteert de scholen hierin.
Het nieuwe lespakket richt zich naast de leerlingen ook op het bereiken van
ouders en grootouders van de leerlingen. Streven is dat structureel op elke
basisschool in Roosendaal voorlichting over brandveiligheid wordt gegeven. Als
afsluiting kunnen de leerlingen een bezoek brengen aan de brandweerkazerne.
Voorlichting na brand wordt ingezet om na een brand met impact op de
omgeving informatie te delen over de risico’s van brand, het voorkomen van
brand en wat te doen bij brand.
Het Project Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste
Meldingen is in 2016 afgerond. Daarmee is bereikt dat de brandweer de helft
minder vaak onnodig moet uitrukken voor loze brandmeldingen afkomstig van
brandmeldsystemen bij bedrijven en instellingen. Het nog verder terugdringen
van het aantal loze meldingen wordt uitgevoerd binnen de bestaande
taakuitvoering van de brandweer. Ook in 2018 zet de brandweer zich samen
met betrokken partners in om het aantal onnodige uitrukken voor loze
brandmeldingen nog verder terug te dringen.
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4.2.1

Brandweer

Besluitvorming

Inzet brandweer bij reanimatie wordt uitgevoerd door de beroepspost in
Roosendaal. Het doel is om bij reanimatiebehoeftige patiënten zo snel mogelijk
de eerste hulp en reanimatie op te starten (AED). Hierdoor kan tijdswinst
geboekt worden, omdat de brandweer in veel gevallen eerder ter plaatse kan
zijn dan andere hulpverleners. Hierdoor worden kostbare seconden (minuten)
tijdswinst geboekt.
Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Betrokken partijen

Brandweer, VRMWB, gemeente, ondernemers, inwoners, verzekeraars

Output indicatoren

• Aantal uitrukken;
• Aantal loze meldingen;
• Verhogen veiligheidsbewustzijn van burgers en bedrijven.
Wijkatlas Roosendaal (Bewonersenquête)
Verslaglegging door brandweer

(Raad d.d. 22-04-2015)

Bron output indicatoren

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën
€ 4.591.440 op 6120001 (= totale bijdrage aan de VRMWB inclusief
gemeente
brandweer, zie ook 4.4.1)
Personele inzet
Adviseurs veiligheid (VTH)
gemeente
Handhavingsjuristen (VTH)
Samenhang met: Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Handhaving kamerverhuur/Huisvesting
arbeidsmigranten, Handhaving omgevingsrecht, Handhaving openbare orde & veiligheid, Sociaal veilig
inrichten en beheren van de openbare ruimte, Keurmerken Veilig Ondernemen, Veiligheid bij
evenementen, Regionaal Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
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4.3

Externe veiligheid

4.3.1

Externe Veiligheid

Portefeuillehouder

Wethouder Theunis
Wethouder Lok
RO

Actiehouder
Toelichting

Externe veiligheid is aan de orde, als fysieke bronnen van gevaar
veiligheidsrisico kunnen opleveren buiten het terrein waar die bronnen zich
bevinden. De gemeente past de wet- en regelgeving voor Externe Veiligheid
toe. Deze toepassing vraagt:
• Een goede informatiehuishouding (geregeld via deskundigheid OMWB).
• 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 zodat bij aanpassing van regelingen op ROterrein de meest actuele inzichten worden gebruikt.
• Bij nieuwe of wijzigende regelgeving leidt de informatievoorziening tot een
adequaat overzicht van mogelijke saneringssituaties.
De risicokaart geeft een zo actueel en volledig mogelijk beeld van risico's. De
toelichting bij de kaart geeft aan hoe en waarmee inwoners zich kunnen
voorbereiden op rampen en crises. De provincie maakt en beheert de
risicokaart.
De Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen legt de verantwoordelijkheid voor het
bepalen van de veiligheidsrisico’s met betrekking tot het spoorwegemplacement
en de spoorlijnen geheel bij het Rijk. Het Rijk ziet erop toe, dat het vervoer van
gevaarlijke stoffen plaats vindt binnen grenzen die zijn gesteld aan de risico’s.
Vanuit deze verantwoordelijkheid van het Rijk werken de gemeenten Moerdijk,
Halderberge en Roosendaal samen aan de aanpak van hulpverlening en
zelfredzaamheid rondom het spoor.

Besluitvorming
Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren

Gemeente, OMWB, brandweer, provincie, Ministerie van Infrastructuur & Milieu
(I&M), betrokken bedrijven en organisaties
• Gemeentelijke bestemmingsplannen houden rekening met externe
veiligheid
• Bij nieuwe ontwikkelingen levert de gemeente een verantwoording van de
risico’s met externe veiligheid
www.risicokaart.nl

Planning, voortgang,
evaluatie
Budgethouder
Budgetbeheerder
Financiën gemeente

Zie 4.2.1 en 4.4.1
€ 1.014.211 op 6723109 (= totale budget voor werkprogramma OMWB)
Medewerkers Concernstaf, RO, VTH

Personele inzet
gemeente
Samenhang met Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Handhaving omgevingsrecht, Vergunningverlening,
Regionaal Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
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4.3.2

Vergunningverlening (Wabo / Externe Veiligheid)

Portefeuillehouder

Wethouder Lok

Actiehouder

VG

Toelichting

De omgevingsvergunning is een vergunning voor bouwen, milieu en ruimte. In
specifieke situaties zullen bij de toetsing van een aanvraag aan wet- en
regelgeving de risico’s met betrekking tot Externe Veiligheid worden betrokken.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, OMWB, brandweer, ILT

Output indicatoren

De onderbouwing van besluiten op vergunningsaanvragen omvat waar nodig de
verantwoording van voorschriften die vereist zijn vanwege risico’s tot Externe
Veiligheid c.q. milieugevaarlijke omstandigheden en zware ongevallen.
(voorwaardelijke) Omgevingsvergunning

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Zie 4.2.1 en 4.4.1
€ 1.014.211 op 6723109 (= totale budget voor werkprogramma OMWB)
Medewerkers van VG, RO

Personele inzet
gemeente
Samenhang met: Handhaving omgevingsrecht, Sociaal veilig inrichten en beheren van de openbare
ruimte, Brandweer, Externe Veiligheid, Regionaal Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
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4.4

Rampenbestrijding & Crisisbeheersing

4.4.1

Regionaal Crisisplan

Bestuurlijk

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Besluitvorming

Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur veiligheid
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 2015-2019 van de Veiligheidsregio.
Iedere betrokken medewerker van de gemeente heeft de basisopleiding
gevolgd en waar nodig ook een verdiepingsopleiding.
Beleidsdocumenten 2015-2019 Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant

Betrokken partijen

VRMWB, brandweer, gemeente, politie, GHOR

Toelichting

(Raad d.d. 22-04-2015)

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 21.600 (van het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000, welk totaalbudget
ook voorziet in de uitgaven opgenomen bij 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.1, 1.5.2, 3.1
en 5.2.1).
€ 4.591.440 op 6120001 (= totale bijdrage aan de VRMWB inclusief
brandweer, zie ook 4.2.1)
Personele inzet
Adviseur veiligheid (VTH)
gemeente
Rampenbestrijdingsorganisatie
Samenhang met: Handhaving omgevingsrecht, Veiligheid bij evenementen, Fysieke
verkeersmaatregelen, Brandweer, Externe Veiligheid; Vergunningverlening (Wabo/Externe Veiligheid),
Grensoverschrijdende samenwerking, Rampbestrijdingsplannen, Gezondheidsrisico’s
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Fysiek
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4.4.2

Grensoverschrijdende samenwerking

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur veiligheid
Vanaf 2001 bestaat de commissie grensoverschrijdende samenwerking
Rampenbestrijding (GRS). Vanwege de Wet veiligheidsregio’s is die GSR
opnieuw ingericht. Deze samenwerking bereidt zich voor op rampen en crises
met landsgrensoverschrijdende effecten of de dreiging van dergelijke incidenten.

Toelichting

Besluitvorming
Betrokken partijen

VRMWB, provincie, gemeente, politie, brandweer, GHOR

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Zie 4.4.1

Personele inzet
Adviseur veiligheid (VTH)
gemeente
Samenhang met: Brandweer, Regionaal Crisisplan, Rampbestrijdingsplannen
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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4.4.3

Rampbestrijdingsplannen

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Adviseur veiligheid
Voor bepaalde locaties bestaan aparte plannen. Zoals het
Rampbestrijdingsplan Brzo-inrichtingen en het Rampenbestrijdingsplan
Nucleaire Installaties en het Rampenbestrijdingsplan langdurige stroomuitval.
Deze plannen beschrijven voor deze specifieke locaties of incidenten de
vastgestelde werkwijze van de bij de bestrijding betrokken diensten.

Toelichting

Besluitvorming
Betrokken partijen

VRMWB, gemeente, GHOR, brandweer, OMWB, politie

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Zie 4.4.1

Personele inzet
Adviseur veiligheid (VTH)
gemeente
Samenhang met: Brandweer, Externe Veiligheid, Regionaal Crisisplan
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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4.4.4

Gezondheidsrisico’s

Portefeuillehouder

Wethouder Van Poppel
Burgemeester Niederer
Adviseur veiligheid

Actiehouder
Toelichting

De aanpak van crisisbeheersing en rampenbestrijding is ook van toepassing als
er risico’s blijken voor de gezondheid van de bevolking. Het gaat hier dan vooral
om (een epidemie van) een infectieziekte. Een epidemie is een verschijnsel dat
meestal in ongunstige zin optreedt in een kleiner of groter gebied van mens of
dier. Het begrip wordt in het bijzonder gebruikt wanneer een (besmettelijke) ziekte
in een grotere frequentie dan normaal voorkomt.
Volgens de WHO kan een pandemie (een epidemie op wereldwijde schaal)
ontstaan wanneer aan de volgende drie eisen is voldaan:
• Het opkomen van een ziekte die nieuw is aan de populatie;
• De ziekte infecteert mensen en veroorzaakt zware klachten;
• De ziekte verspreidt gemakkelijk onder mensen.
Een ziekte die erg wijd verspreid is of veel mensen doodt is niet meteen een
pandemie; de ziekte moet ook infecterend zijn.

Besluitvorming
Betrokken partijen

RIVM, gemeente, GGD, GHOR en VRMWB

Output indicatoren

Optimale bescherming bevolking tegen gezondheidsrisico’s

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Doorlopende actualisatie en per incident evaluatie door betrokkenen

Personele inzet
Medewerkers VTH, MA, ID&C, OW, afhankelijk van de aard van het
gemeente
gezondheidsrisico.
Samenhang met: Regionaal Crisisplan
Prioriteit:

Wonen

Actieplan Integrale Veiligheid 2018 Veiligheid, uw en onze zorg!

Blz. 56

Veiligheidsveld 5:
5.1

Bestuurlijke aanpak criminaliteit

Samenwerken aan veiligheid

5.1.1

Driehoek Basisteam Roosendaal

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

Het Basisteam Roosendaal omvat de gemeenten Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal en Rucphen. In het driehoeksoverleg (art. 13 Politiewet 2012)
worden door de burgemeester en de officier van justitie afspraken gemaakt over
de inzet van de politie ten behoeve van de handhaving van de openbare orde en
de hulpverlening, onderscheidenlijk ten behoeve van de strafrechtelijke
handhaving van de rechtsorde en de taken ten dienste van de justitie. De
Driehoek Basisteam Roosendaal wordt gevormd door de 4 burgemeesters, de
Gebiedsofficier van Justitie en de Teamchef Roosendaal. De Driehoek
Basisteam Roosendaal wordt in 2018 voorgezeten door de burgemeester van
Rucphen.
Indien nodig (bijvoorbeeld bij een urgent lokaal incident) heeft de burgemeester
te allen tijde het recht om een lokale driehoek, op gemeentelijk niveau, bij elkaar
te roepen (“the right to call”).

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, OM, politie

Output indicatoren

De beraadslagingen in de driehoek zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar
op de afzonderlijke dossiers
Consultatie en verantwoording door burgemeester.

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Prioriteit:

Senior adviseur veiligheid (VTH)

Wonen

Bedrijven
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Jeugd

Fysiek

Criminaliteit
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5.1.2

Districtsoverleg De Markiezaten

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

Het politiedistrict De Markiezaten bestaat uit de gemeenten Bergen op Zoom,
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tholen en
Woensdrecht. Bij het districtsoverleg sluiten naast de 8 burgemeesters ook de
Gebiedsofficier van Justitie en de Districtschef van Politie aan. Burgemeester
Niederer is voorzitter van het Districtsoverleg.
Het Districtsoverleg zorgt voor afstemming van de werkwijze, zodat de partners
effectief
samenwerken.
Bij
deze
afstemming
leidt
een
goede
informatievoorziening tot gerichte gezamenlijke acties. Ten behoeve van die
informatievoorziening is een Districtelijk InformatiePlein (DIP) ingericht.
Specifieke criminaliteitsvormen worden vaak beter via een geïntegreerde aanpak
bestreden - dus met een combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke of
fiscale instrumenten. Deze zaken komen aan bod in de integrale districtelijke
stuurploeg (DSP), waarvoor de klassieke stuurploeg is aangevuld met
vertegenwoordigers uit het DO en een vertegenwoordiger van het RIEC. Daar
wordt - als het gaat om ondermijning - op advies van het DIP en anders op advies
van de politie, bepaald welke criminaliteitsproblemen voor een integrale aanpak
in aanmerking komen en waar deze aanpak dan uit zou moeten bestaan. Bij
aanbod van meerdere casussen zal een keuze moeten worden gemaakt, omdat
niet alleen de politiecapaciteit niet onuitputtelijk is, maar ook die bij de andere
organisaties (OM, gemeenten en Belastingdienst).
De beleidsmedewerkers van het OM, de politie en 4 gemeenten treffen elkaar
tweewekelijk in een structureel overleg (zgn. regieteam). In dat overleg wordt
onder andere het Districtsoverleg voorbereid. Daarnaast worden zaken over
openbare orde en veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing besproken.
De Senior-adviseur veiligheid van Roosendaal is voorzitter van dit ambtelijk
overleg. Daarnaast werken alle AOV-ers, in werkgroepverband, samen. Op basis
van thema’s worden strategische beleidsdoelen opgesteld en vervolgens
geïmplementeerd.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, OM, politie

Output indicatoren
Bron output indicatoren

De beraadslagingen zijn vertrouwelijk. De uitkomst is zichtbaar op de
afzonderlijke dossiers
Consultatie en verantwoording door burgemeester

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

€ 25.000 op 6140050

Personele inzet
gemeente

Senior-adviseur veiligheid (VTH)
Adviseur veiligheid (VTH)

Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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Jeugd

Fysiek

Criminaliteit
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5.1.3

Veiligheidscollege

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

In de regio is er een Veiligheidscollege onder voorzitterschap van de
regioburgemeester (= de burgemeester van Tilburg). Dit Veiligheidscollege
bestaat uit alle burgemeesters van de gemeenten binnen het werkgebied van de
politie-eenheid en de Hoofdofficier van Justitie van het Arrondissementsparket
Zeeland – West-Brabant. De Politiechef is tijdens de vergaderingen de
aanspreekbare functionaris voor het bevoegd gezag. Het Veiligheidscollege komt
drie keer per jaar bijeen.
In het dagelijks bestuur (DB, ook Verbrede Driehoek genaamd) van het
Veiligheidscollege hebben, naast de regioburgemeester, 4 burgemeesters
(waaronder burgemeester Niederer namens het politiedistrict De Markiezaten),
de Hoofdofficier van Justitie en de Politiechef zitting. Het DB bereidt de
vergaderingen van het veiligheidscollege voor, heeft een adviesrol en is het
schakelpunt tussen district, eenheid en land evenals tussen beleid en uitvoering.
Het DB beziet de trends in veiligheid, brengt samenhang aan en zorgt eventueel
voor bijstelling op basis van specifieke veiligheidsproblemen in de regio die met
voorrang opgepakt moeten worden.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, OM, politie

Output indicatoren

De uitkomst is zichtbaar op de afzonderlijke dossiers

Bron output indicatoren

Consultatie en verantwoording door burgemeester in raadscommissie

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Prioriteit:

Senior adviseur veiligheid (team VTH)

Wonen

Bedrijven
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Jeugd

Fysiek

Criminaliteit
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5.2

Bestuurlijke weerbaarheid

5.2.1

Ondermijnende criminaliteit

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

Het doel van de gemeente is inperken van de bewegingsruimte voor
ondermijnende criminaliteit, actief optreden bij signalen over mogelijke
ondermijnende criminaliteit en zorgen voor omstandigheden die voor criminelen
ongunstig zijn. Dit kan zowel proactief, preventief en/of repressief. Deze aanpak
kent drie ambities:
1. De bestuurlijke informatiepositie verbeteren en op orde houden.
2. Een integrale aanpak ondermijnende criminaliteit borgen in het reguliere
veiligheidsbeleid.
3. Herkennen van ondermijnende criminaliteit.
4. Weerbaar maken van gemeenteraad, college en ambtelijke organisatie.
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
De gemeente Roosendaal neemt deel aan het RIEC, als knooppunt voor deling
van expertise en informatie. In het belang van de integrale aanpak van
ondermijnende criminaliteit wordt, binnen de kaders van geldende
privacyregelingen, relevante informatie met de partners van het RIEC gedeeld.

Besluitvorming

Taskforce Brabant-Zeeland
Het programma van de Taskforce is geënt op de voor Brabant en Zeeland
dominante verschijningsvormen van de ondermijnende criminaliteit. Het doel is
“als één overheid doorpakken naar het effectief verstoren van crimineel
ondernemerschap”. Daarom wordt geïnvesteerd in integrale actiekracht en
samenhangend optreden. De Taskforce is geënt op drie thema’s:
•
Bestrijdingsstrategie en integrale actieprogramma’s;
•
Versterking bestuurlijke weerbaarheid;
•
Communicatie en awareness.
Convenant met het RIEC

Betrokken partijen

Gemeente, politie, OM, belastingdienst, RIEC

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Vanwege de gevoeligheid van de informatie is er slechts een beperkte externe
communicatie.
Doorlopend
Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.2, 3.1, 4.4.1 en 5.2.2
Medewerkers VTH.

Personele inzet
gemeente
Samenhang met Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Drugsoverlast, High Impact Crimes, Wettelijke taken
en bevoegdheden burgemeester, Jeugd en veiligheid, Bestuurlijke handhaving, Opsporen en vervolgen
verdachten
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Criminaliteit
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5.2.2

Cybercrime

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Adviseur veiligheid

Toelichting

De computer en internet zijn niet meer weg te denken. Hiermee is ook cybercrime
onderdeel geworden van onze dagelijkse wereld. OM en politie werken samen
met andere overheidsdiensten en het bedrijfsleven om cybercrime op te sporen
en te bestrijden. Cybercrime is criminaliteit met ICT als middel én doelwit. Om
slachtoffer te worden is het hebben van een computer of internetaansluiting niet
nodig. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die
kunnen
worden
gemanipuleerd
door
cybercriminelen.
Maar
ook
bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime.
Voor het plegen van cybercrime gebruiken criminelen speciale apparatuur en
software. Bij cybercrime denken veel mensen aan jonge hackers die voor de lol
of vanuit een ideologie de website van een bedrijf kraken. Maar er zijn ook
criminele bendes die erop uit zijn om geld te ontfutselen. Voorbeelden zijn het
‘gijzelen’ van gegevens op een computer of het kopiëren van de chip op een
bankpas.
Binnen de politie-eenheid Zeeland – West-Brabant is de Commissie Cybercrime
ingesteld. Deze commissie ziet het als haar taak om een makelaarsrol te
vervullen, dus niet zelf dingen ontwikkelen en aanbieden aan de doelgroepen.
Maar het draaipunt zijn om al aanwezige informatie op een adequate en
begrijpelijke wijze bij de doelgroepen te krijgen die hier behoefte aan hebben. Het
in
deze
samenwerken
met
bestaande
koepelorganisaties
en
brancheverenigingen is hierbij leidend.
Het Basisteam Roosendaal van de politie heeft een digitale wijkagent. Een functie
die aansluit bij de huidige trend van groeiende online interactie. Hij staat met zijn
functie niet alleen in het midden van de online samenleving, maar hij werkt ook
nauw samen met de wijkagenten. Hij pikt signalen op uit fora, reacties bij het
nieuws. Het gaat vaak om zaken die niet gemeld worden maar wel duidelijk
spelen in de samenleving. De digitale interactie zal steeds groter worden. Waar
andere wijkagenten zich op een bepaalde wijk van Roosendaal richten, is het
internet de wijk van de digitale wijkagent. Via een uitgebreid systeem worden
zoveel mogelijk berichten van inwoners van Roosendaal en omstreken bekeken
en kan er actie worden ondernomen. Ook geeft hij tips bijvoorbeeld over
veiligheid op computers.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Politie, OM, gemeente

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Eventuele uitgaven vallen binnen het totaalbudget ad € 453.105 op 6141000,
welk totaalbudget ook voorziet in de (eventuele) uitgaven van de activiteiten
1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.4.1, 1.5.2, 3.1, 4.4.1 en 5.2.2
Adviseur veiligheid (team VTH)

Personele inzet
gemeente
Samenhang met High Impact Crimes, Opsporen en vervolgen verdachten
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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Jeugd

Criminaliteit
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5.2.3

Bestuurlijke handhaving

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer

Actiehouder

Senior adviseur veiligheid

Toelichting

Het team VTH richt zich samen met de ketenpartners, op de bestuursrechtelijke
handhaving ten aanzien van panden c.q. percelen waarbij mogelijk sprake is van
(ondermijnende) criminele activiteiten. Daarnaast wordt ingezet op toezicht in het
openbare gebied.
• Nota Prostitutiebeleid (Raad d.d. 28-09-2000)
• Nota Arbeidsmigranten in Roosendaal (B&W d.d. 17-06-2008 resp. 21-05-2013)
• Beleidsplan Handhaving Roosendaal 2012 Een veilige en gezonde
leefomgeving (B&W d.d. 01-05-2012)
• Alcohol- en Horecasanctiebeleid (Bgm d.d. 29-10-2013)
• Beleidsregel Bibob (Bgm + B&W 22-09-2015)
• Algemene plaatselijke verordening (Raad d.d. 18-02-2016)
• Beleid Toepassing Artikel 13b Opiumwet (Bgm d.d. 19-07-2016)
Gemeente, brandweer, politie, OM, belastingdienst, Inspectie SZW, Douane,
NVWA, Energiebedrijven, OMWB, RIEC
Meerdere aangekondigde en onaangekondigde controles van panden/ percelen
waar mogelijk sprake is van overtreding van wet- en regelgeving.
Inzet op het vervolg geven aan meldingen of rapportages.

Besluitvorming

Betrokken partijen
Output indicatoren

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Eventuele uitgaven (t.b.v. toezicht en handhaving) vallen binnen het
totaalbudget ad € 129.446 op 6144000, welk totaalbudget ook voorziet in de
(eventuele) uitgaven van de activiteiten 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 2.3.2 en 2.3.3
Medewerkers VTH

Personele inzet
gemeente
Samenhang met Aanpak veiligheid in wijk en dorp, Drugsoverlast, High Impact Crimes, Wettelijke taken
en bevoegdheden burgemeester, Jeugd en veiligheid, Ondermijnende criminaliteit, Opsporen en
vervolgen verdachten
Prioriteit:
Wonen
Bedrijven
Jeugd
Criminaliteit
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5.2.4

Gemeentelijke regelgeving

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Lok
Senior juridisch adviseur

Actiehouder
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.

Besluitvorming
Betrokken partijen

Gemeente, politie, RIEC, brandweer

Output indicatoren

• Regelgeving (verordeningen en beleidsregels) dienen op orde te zijn.
• Convenanten en afspraken met andere partijen
Besluiten van de burgemeester, het college en/of de raad

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Personele inzet
Medewerkers ID&C in samenwerking met andere teams.
gemeente
Samenhang met alle veiligheidsthema’s
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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Criminaliteit
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5.2.5

Opsporen en vervolgen verdachten

Portefeuillehouder

Openbaar Ministerie

Actiehouder

Gebiedsofficier van Justitie

Toelichting

Mensen die worden verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgen met
het Openbaar Ministerie (OM) te maken. Het OM is de enige instantie in
Nederland die verdachten voor de strafrechter kan brengen. Het OM zorgt
ervoor dat strafbare feiten worden opgespoord en vervolgd. Daarvoor wordt
samengewerkt met politie en andere opsporingsdiensten. De officier van justitie
leidt het opsporingsonderzoek. Het OM heeft ook de taak om te zorgen dat het
vonnis van de rechter wordt uitgevoerd; boetes moeten worden betaald,
gevangenisstraffen uitgezeten en taakstraffen goed uitgevoerd.
De landelijke leiding van het OM berust bij het College van procureurs-generaal
in Den Haag. De minister van Veiligheid en Justitie is politiek verantwoordelijk
voor het OM. Hij bepaalt samen met het College de prioriteiten in de opsporing
en vervolging.

Besluitvorming

Politie, OM en ketenpartners pakken misdrijven op daadkrachtige wijze aan. Na
aanhouding van de verdachte wordt, afhankelijk van de ernst van het feit, waar
mogelijk direct besloten of de verdachte een strafbeschikking of een
dagvaarding krijgt. Verdachten krijgen een passende reactie, er wordt recht
gedaan aan het slachtoffer en de buurt merkt hoe snel daders worden
gecorrigeerd. Dat alles in een strafrechtketen waarin samen met de partners
snel geschakeld wordt.
Regionaal Beleidsplan Zeeland – West-Brabant 2015-2018

Betrokken partijen

Politie, OM

Output indicatoren
Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met Drugsoverlast, High Impact Crimes, Jeugd en veiligheid, Zorg- en Veiligheidshuis De
Markiezaten.
Prioriteit:
Jeugd
Criminaliteit
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5.3

Bestuurlijke en ambtelijke integriteit

5.3.1

Integriteit

Portefeuillehouder

Burgemeester Niederer
Wethouder Lok
Algemeen directeur

Actiehouder
Toelichting

Het integriteitbeleid is erop gericht schendingen van de bestuurlijke en
ambtelijke integriteit te voorkomen. De aanpak van de ambtelijke integriteit is
grondig geactualiseerd en aangepast aan de eisen van deze tijd.
Alle medewerkers hebben in 2014 een workshop doorlopen en de eed/belofte
(opnieuw) afgelegd. Vanaf 2015 worden nieuwe medewerkers door middel van
het introductieprogramma en een workshop hierin geïnstrueerd en leggen zij de
eed/belofte af. Hiermee wordt voldaan aan artikel 125 quater Ambtenarenwet
en is een impuls gegeven aan het integriteitsbewustzijn. Integriteitbeleid draagt
actief bij aan de gewenste mentaliteitsverandering binnen de organisatie die
nodig is voor het versterken van de bestuurlijke weerbaarheid.
In 2018 zal een extra impuls worden gegeven aan de borging van het
integriteitsbeleid.
De
hiervoor
beschikbare
e-learningmodule
van
www.integriteit.nl zal binnen de gemeentelijke organisatie worden ingezet.
• Besluit eed en belofte gemeente Roosendaal (B&W d.d. 19-12-2006)
• Gedragscode gemeenteraad Roosendaal (Raad d.d. 26-10-2006)
• Gedragscode voor burgemeester en wethouders gemeente Roosendaal

Nota’s

(Raad d.d. 21-12-2007)

Betrokken partijen

• Gedragscode voor medewerkers van de gemeente Roosendaal (mei 2013)
Gemeente, landelijk Bureau Integriteitbevordering Openbare Sector (BIOS)

Output indicatoren

•

Bron output indicatoren

•
•
•

De nevenfuncties van collegeleden en raadsleden zijn openbaar, van
ambtenaren bekend bij het management.
Aantal integriteitschendingen
Nevenfuncties op www.roosendaal.nl op basis verklaring collegeleden.
Aantal integriteitschendingen wordt gemeld binnen de P&C-cyclus.

Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente
Personele inzet
gemeente
Samenhang met Ondermijnende criminaliteit.
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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Criminaliteit
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5.3.2

Veilige publieke taak

Portefeuillehouder

Wethouder Lok

Actiehouder

Senior beleidsmedewerker P&O

Toelichting

Verbaal en fysiek geweld tegen mensen die een publieke taak vervullen moet
worden bestreden. Dat kan door straffen, maar ook door een structurele aanpak
en dat laatste beoogt het programma VPT. Met ingang van 1 januari 2017 biedt
het landelijke programma geen ondersteuning meer aan voor VPT. Binnen de
politie-eenheid Zeeland – West-Brabant blijven we actief op dit gebied.
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). Zo heeft het college in 2016 een
training “agressie en geweld” gehad. In 2017 zijn de agressiecoördinatoren
(bij)geschoold en is de e-learningmodule van de gemeente Roosendaal
“regioproof” gemaakt. Voor 2018 is budget gereserveerd om alle medewerkers
met klantcontacten (weer) te trainen. Teven zal bekeken worden of het beheer
van de e-learningsmodule regionaal ondergebracht kan worden.

Betrokken partijen

Roosendaal brengt de eigen ervaringen op het terrein van de Veilige Publieke
Taak actief in bij de uitwisseling tussen de deelnemers in onze regio. Het blijft
nodig de interne afspraken bekendheid te geven om een éénduidige toepassing
te bereiken.
• Agressieprotocol (22-06-2010)
• Arbobeleidsplan (B&W d.d. 06-10-2015)
• A3-plannen per team (speerpunten per team)
Gemeente, politie, OM

Output indicatoren

•

Besluitvorming

Bron output indicatoren
Planning, voortgang,
evaluatie
Financiën gemeente

Alle voorvallen van agressie en geweld worden gemeld en worden
eenduidig geregistreerd binnen het Gemeentelijke Incidenten
Registratiesysteem (GIR).
• Van alle strafbare feiten wordt aangifte gedaan.
• Gerichte daderaanpak in opsporing, vervolging, berechting en
(loon)schadeverhaal.
• Opvang en nazorg slachtoffers is adequaat geregeld
Arbo verslagen

Doorlopend

Personele inzet
gemeente
Prioriteit:

Wonen

Bedrijven
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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 Veiligheidscollege, Districtsoverleg De Markiezaten
en/of Driehoek Basisteam Roosendaal.
Activiteit

Landelijke bestuurlijke en justitiële taak

Lokale bestuurlijke taak

Inzet Wijkagenten

Inzet Wijkagenten

1.1.1

Aanpak veiligheid in wijk en dorp

1.1.2

Buurtpreventie en -bemiddeling

1.1.3

Drugsoverlast

Beleidsgestuurde inzet

Beleidsgestuurde inzet

1.1.4

High Impact Crimes

Beleidsgestuurde inzet

Beleidsgestuurde inzet

1.2.1

Handhaving kamerverhuur /

Bijdragen aan voorlichting aan inwoners
Opvolgen signalen

Beleidsgestuurde inzet

huisvesting arbeidsmigranten
1.2.2

Handhaving omgevingsrecht

1.2.3

Handhaving openbare orde &

1.3.1

Sociaal veilig inrichten en

Beleidsgestuurde inzet
Waar nodig inzet bij incidenten

Beleidsgestuurde inzet

veiligheid
Advisering

beheren van de openbare ruimte
1.4.1

Wettelijke taken en

Beleidsgestuurde inzet

Beleidsgestuurde inzet

bevoegdheden burgemeester
1.4.2

Zorg- en Veiligheidshuis

1.4.3

Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling

Zoals beschreven in het rapport “Politie in
Veiligheidshuizen”
Ondertekeningsmandaat m.b.t. het
opleggen van een huisverbod. Dit nadat het
betreffende besluit door de burgemeester is
genomen (na telefonisch overleg)

1.5.1

Sociaal calamiteitenplan

Waar nodig inzet bij incidenten

Waar nodig inzet bij incidenten

1.5.2

Radicalisering

Bijdragen aan voorlichting aan inwoners
Opvolgen signalen

Bijdragen aan voorlichting aan inwoners
Opvolgen signalen

2.1.1

KVO-W

Inzet Wijkagenten

2.2.1

KVO-B

Inzet Wijkagenten

2.2.2

Collectieve beveiliging op
bedrijventerreinen

Inzet Wijkagenten

2.3.1

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Inzet Wijkagenten
Inzet ‘Horecateam’

2.3.2

Handhaving Drank- en
Horecawet

Waar nodig inzet

2.3.3

Veiligheid bij evenementen

Waar nodig inzet

2.3.4

Cameratoezicht binnenstad

Uitlezen, beheer e.d.

3.1

Jeugd en veiligheid

Inzet Wijkagenten
Ketenpartner in het Zorg- en Veiligheidshuis

3.2

Halt

Aanleveren dossiers

4.1.1

Fysieke verkeersmaatregelen

Advisering

4.4.1

Regionaal Crisisplan

Advisering
Oefening en training

Inzet Wijkagenten
Beleidsgestuurde inzet

Advisering

Inzet bij incidenten
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Activiteit
4.4.2

Landelijke bestuurlijke en justitiële taak
Grensoverschrijdende
samenwerking

Lokale bestuurlijke taak

Advisering
Oefening en training
Inzet bij incidenten

4.4.3

Rampbestrijdingsplannen

Advisering
Oefening en training

5.1.1

Driehoek Basisteam Roosendaal

Teamchef

5.1.2

Districtsoverleg De Markiezaten

Districtschef

5.1.3

Veiligheidscollege

Politiechef Eenheid

5.2.1

Ondermijnende criminaliteit

Inzet in opsporingsonderzoeken
Ketenpartner in RIEC

5.2.2

Cybercrime

Beleidsgestuurde inzet

5.2.3

Bestuurlijke handhaving

Beleidsgestuurde inzet

5.2.3

Gemeentelijke regelgeving

Advisering

Advisering

5.2.4

Opsporen en vervolgen
verdachten

Inzet in opsporingsonderzoeken
Aanleveren dossiers aan OM

Inzet in opsporingsonderzoeken
Aanleveren dossiers aan OM

Inzet bij incidenten

Advisering
Signalering
Beleidsgestuurde inzet
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