Stoplichtenmonitor veiligheidsthema’s integraal districtsjaarplan 2011
Voor het jaar 2011 wordt voor het eerst een integraal districtsjaarplan veiligheid voor het gebied Rijn- en Veenstreek gemaakt.
In dit jaarplan staan de onderwerpen die de gezamenlijke veiligheidspartners binnen het district Rijn- en Veenstreek van de regio Hollands Midden,
in aanvulling op de lokale veiligheidsplannen en werkplannen en het regionaal vastgestelde beleid, gaan oppakken. De onderwerpen zijn ingedeeld
op basis van de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s uit het Kernbeleid Veiligheid (geactualiseerde versie, september 2010).
Stand van zaken 19-10-2011
in uitvoering
gedeeltelijk in uitvoering
niet in uitvoering

Veld
Thema
Onderwerp

1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
1.1 Sociale Kwaliteit
WOONOVERLAST, DRUGS- EN ALCOHOLOVERLAST, BURENGERUCHT

Districtelijke aanpak
District
District

Maatregel
- Invoering bestuurlijke strafbeschikking
- Samenwerking BOA’s gemeenten; pilot in vorming op bestuurlijk
niveau met gemeenten Alphen en Nieuwkoop

Actie door
Gemeenten
Gemeenten

District

- Informatie delen tussen BOA’s en politie

Politie

District

- Inzet wijkagenten in preventienetwerken

Politie

Lokale aanpak
Rijnwoude
Rijnwoude

Maatregel
- Buurtbemiddeling is aanwezig
- Buurtpreventie in onderzoek

Actie door
Gemeente
Gemeente

Rijnwoude
Rijnwoude
Rijnwoude
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Kaag en Braassem

- inzet wijkagenten ihkv uitrol wijkgerichte aanpak
- controle illegale huisvesting indien nodig
- deelname aan veelplegersoverleg in voorkomende gevallen
- inzet bestuurlijke handhaving 5.9 Awb.
- voortzetten alcoholcontroles en verbeteren uitkomsten 2010
- aanpak overlast alcoholgebruik (o.a. vernielingen) en aanpak
overlast (waaronder geluidsoverlast)

Politie
Politie
Politie
Gemeente
Politie
Politie

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn

- Buurtbemiddeling is aanwezig
- Buurtpreventie is aanwezig
- inzet wijkagenten ihkv uitrol wijkgerichte aanpak
- controle illegale huisvesting indien nodig

Alphen aan den Rijn
Alphen aan den Rijn

- deelnemen aan het veelplegersoverleg
- inzet bij bestaande convenant Zegerslootgebied

Gemeente
Gemeente
Politie
Gemeente,
Politie
Politie
Politie

Veld
Thema
Onderwerp

1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
1.2 Fysieke Kwaliteit
FIETSWRAKKEN, VERNIELINGEN, VERLOEDERING

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- mogelijkheid overdracht beheer fietswrakken naar gemeenten (in
combinatie met gevonden en verloren voorwerpen) wordt besproken.

Actie door
Gemeenten

District

- geeft info fietswrakken door

Politie

Lokale aanpak
Kaag en Braassem

Maatregel
- in overleg met gemeente, politie en partners wordt ingezet op
gerichte (preventieve) inzet ambulant jongerenwerk
- aanpak hondenpoep
- samenwerking met politie om vernielingen tegen te gaan (bijv.
vuurwerk in brievenbussen)

Rijnwoude
Nieuwkoop

Veld
Thema
Onderwerp

1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
1.3 Objectieve Veiligheid / veel voorkomende criminaliteit
WONINGINBRAKEN

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- Stimuleren Keurmerk Veilig Wonen: afspraken met
projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties.

Status

Toelichting
Ingevoerd in Rijnwoude (juni), Alphen (jan). In uitvoering in K en B.
Samenwerking Alphen/Nieuwkoop is niet doorgegaan. Per 1-1-2012
wel samenwerking Alphen/Boskoop. Nog niet in de andere gemeenten.
K en B, Nwkp, Rijnw: Handhavingsoverleg politie-BOA's vindt plaats.
Alphen: was verwaterd, eind oktober eerste aanzet tot intensivering.
1x 6 wkn K en B, Nwkp 2x pj.

Status

Toelichting
Buurtpreventie wordt dit jaar niet uitgevoerd. De motivatie onder
bewoners voor dit project wordt gepeild via de Veiligheidsmonitor. In
Alphen buurtpreventie in 6 buurten.

Alleen deelname aan Het Overleg

Werkgroep preventienetwerk jeugd en veiligheid
Per 1 januari 2011 in heel Alphen
Buurtpreventie in 6 buurten
Wijkagenten zijn actief en participeren in de wijkgerichte aanpak
Gemeentelijk eveneens aanpak onrechtmatige bewoning. Afstemming
geweest met politie.
De politie neemt deel aan het veelplegersoverleg
Overleg krijgt extra impuls

Status

Toelichting
Gerealiseerd in: Alphen, Rijnwoude. Per 1 nov in K en B.

Actie door
Gemeente,
politie
Gemeente
Gemeente,
politie

Status

Toelichting

Actie door
Gemeenten

Status

Beleidsnotitie wordt 4e kwartaal 2011 gemaakt
Geen specifiek aandachtspunt bij politie

Toelichting
Rijnwoude: overleg geweest met politieadviseur en ontwikkelaar over
toepassen PKVW in nieuwbouwwijk Rijnpark. PKVW wordt in de wijk
meegenomen. Woningbouwvereniging past PKVW toe bij nieuwbouw
en waar mogelijk bij renovatie.
Alphen aan den Rijn: keurmerk wordt toegepast in de aanbestedingen
maar de handhaving en keuring moeten nog verder vorm krijgen.

District
District
District

- Adviesrol ihkv politie Keurmerk Veilig Wonen
Politie
- Standaardisatie werkwijze (woninginbrakenmap, persoonsgebonden Politie
aanpak)
- Informatie delen tussen politie, BOA’s en beveiligers
Politie
(veelplegers/locaties)

Kan beter. Wel top-10 maar nog te weinig actueel.

District
District
District

- Preventieve acties als witte voetjes, vakantiekaarten, buurtpreventie, Politie
waaks, besmettingsbrief.
- Opsporing
Politie
- Vanuit de reguliere surveillance wordt prioriteit gegeven aan het
Politie
voorkomen aan van woninginbraken (vanuit de persoonsgebonden
aanpak gericht uitkijken naar mogelijke daders, hot times, hot spots).

Indien nodig. In Alphen actief in buurtpreventie en bij de ontwikkeling
van selecta DNA in de 6 buurten

Lokale aanpak
Nieuwkoop

Maatregel
Actie door
- actief benaderen 2010 woningcorporaties en ontwikkelaars
Gemeente
(bestaande- en nieuwbouw.) Doorzetten fasen 2011 naar burgers voor
bestaande bouw.

Veld
Thema
Onderwerp

1 Veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving
1.3 Objectieve Veiligheid / veel voorkomende criminaliteit
FIETSENDIEFSTAL

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- gemeenten richten zich op preventie (aanpak hotspots
fietsendiefstal)

Actie door
Gemeenten

District

- politie richt zich op helers en daders obv veiligheidsinformatie

Politie

Veld
Thema
Onderwerp

2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid
2.1 Veilig winkelgebied
OVERVALLEN, WINKELDIEFSTAL, VERNIELINGEN

Districtelijke aanpak
District
District

Maatregel
- Overvalpreventie: voorlichting gericht op ondernemers in risicovolle
branches en plekken
- regulier toezicht tijdens koopavonden

Actie door
Status
Gemeenten,
politie
Politie

Toelichting
Mailadres stop.overvallen@hollands-midden.politie.nl gecommuniceerd
met winkeliers.
Alphen: Gebeurt in door THOG.
K en B, Nwk: geen echte winkelgebieden.

District

- Informatiedelen met part. beveiligingsorganisatie

Politie

Kan beter. Wel top-10, wel ad hoc, niet structureel.

Lokale aanpak
Alphen aan den Rijn

Maatregel
- De winkelcentra worden voorzien van het KVO-label.

Actie door
Gemeente

Alphen aan den Rijn
Rijnwoude
Nieuwkoop
Nieuwkoop

- Aanwezigheid politie bij de daarvoor betreffende activiteiten
- in overleg bij activiteiten aanwezig
Overvalpreventie aan bedrijven
Particuliere beveiliging op straat bij horecaondernemers

Politie
Politie
Gemeente
Gemeente

Politie is aanwezig bij de activiteiten
Politie is aanwezig bij de activiteiten
communicatie geweest met winkeliers
Ivm vernielingen en overlast

Veld
Thema
Onderwerp

2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid
2.1 Veilige bedrijventerreinen
OVERVALLEN, BEDRIJFSINBRAKEN, VERNIELINGEN

Districtelijke aanpak
District

Actie door
Status
Gemeenten,
politie
Politie

Toelichting

District

Maatregel
- Overvalpreventie: voorlichting gericht op ondernemers in risicovolle
branches en plekken
- Informatiedelen met part. beveiligingsorganisatie

Lokale aanpak
Nieuwkoop
Alphen aan den Rijn

Maatregel
- KVO-B
- KVO-B, cameratoezicht.

Actie door
Gemeente
Gemeente

Toelichting

Veld
Thema
Onderwerp

2 Veiligheidsveld Bedrijvigheid en Veiligheid
2.4 Veilige evenementen
DRANK- EN DRUGSCONTROLES, VERGUNNINGENBELEID, TOEZICHT

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- Alcohol- en drugscontroles bij grotere evenementen (in. 2 in Alphen
aan den Rijn en min. 1 in elk van de andere gemeenten)
- politieinzet op evenementen obv veiligheidsanalyse.

Actie door
Politie

Actie door
Gemeente

Rijnwoude
Alphen aan den Rijn

Maatregel
- voor jaarlijks terugkomende evenementen voor 1 nov een
vergunning aanvragen.
- organisator moet verplicht beveiliging hebben + alcoholbeleid
beschrijven en actief toepassen.
- toezicht bij evenementen (door BOA)
- obv risicoanalyse inzet bij voetbalwedstrijden

Veld
Thema
Onderwerp

3 Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid
3.1 en 3.2 Overlastgevende en criminele jeugd
HANGJEUGD, VERNIELINGEN

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
Actie door
- De uitwerking van de aansluiting van Kaag en Braassem, Nieuwkoop Gemeenten
en Rijnwoude bij Het Overleg vindt plaats.

District
Lokale aanpak
Nieuwkoop
Nieuwkoop

Status

Toelichting
Woningcorporaties benaderd. Fase naar burgers voor bestaande bouw
reeds gerealiseerd.

Status

Toelichting
Alphen: In het kader van de wijkgerichte aanpak wordt gekeken naar
de hotspots en daar wordt op ingezet. In 2011 is de Hooftstraat een
hotspot.
Team Alphen-Rijnwoude: inzet lokfiets. Team Nwkp-K en B: weinig
prioriteit.

Status

Status

Toelichting
Doorlopend proces in Alphen aan den Rijn. Stand van zaken: Herenhof
gestart, Ridderhof heeft 2 sterren en de Aarhof heeft 3 sterren.

Loopt goed

Er is cameratoezicht in het winkelcentrum Ridderhof en op het
bedrijventerrein.

Status

Toelichting
Team Alphen-Rijnw: Ligt op koers. Team Nwkp-K en B: niet aparte
controles; vanuit reguliere toezicht.
Werkwijze mbt evenementen verschilt per gemeente en per team.

Status

Toelichting
Uitgevoerd in 2009 en doorzetten naar regio (D3)

Politie

Gemeente

Uitgevoerd

Gemeente
Politie

BOA(s) is/zijn aanwezig geweest bij grote evenementen

Status

Toelichting
De aansluiting is in de pilotfase afgerond en vindt zijn vervolg. Het
overleg behandelt nu ook de zaken voor K en B, Rijnwoude en
Nieuwkoop.

District
District
District
District
District

- inzet JPT
- participatie wijkagenten in preventienetwerken
- aanpak van drugshandel onder jeugd obv meldingen/informatie
- doorverwijzen naar HALT
- bij misdrijven en strafbare feiten ouders informeren

Gemeenten
Politie
Politie
Politie
Politie

Alphen aan den Rijn zet in op JPT
politie participeert in Het Overleg

District

- Participatie in Toppersoverleg (is nu Justitieel Casusoverleg)

Politie

Geldt niet in Nwkp, K en B

Lokale aanpak
Kaag en Braassem

Maatregel
- Inzet jongerenwerkers, overlastmeldingen via internet optimaliseren

Actie door
Gemeente

Rijnwoude

- inzet jongerenwerk

Gemeente

Alphen aan den Rijn

- gemeente/ politie / OM participeren in Het Overleg (bestuurlijk 2 tot 4 Gemeente /
jaarlijks en 2-wekelijks casuistiek)
politie / OM
- aanwezig bij de Veilige School (3x per jaar en 1x per jaar bestuurlijk) Politie

Alphen aan den Rijn

Gebeurt wel maar kan beter.
Altijd bij aanhoudingen, niet bij lichte verkeersovertredingen

Status

Toelichting
Jongerenwerkers worden ingezet. Overlastmeldingssysteem wordt
geoptimaliseerd
1x per 6 wkn in overleg (monitoroverleg) met politie en jongerenwerk
Politie participeert in Het Overleg
Aanwezig bij Veilige School overleg

Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop
Nieuwkoop

- overleg met jongerenwerker;
- 6-wekelijks overleg met portefeuillehouder;
- alcoholverbodsgebieden;
- creëren van toegankelijke plekken voor jeugd om overlast en
vernielingen te voorkomen.

Veld
Thema
Onderwerp

3 Veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid
3.3 Jeugd, alcohol en drugs
DRUGS- EN DRANKOVERLAST JEUGDIGEN

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- Samen met VWA een evenement controleren

Actie door
Gemeenten

District

- Overleggen met Horeca Nl

Gemeenten

District
District

Gemeenten
Politie

District

- Tent- en schuurfeestenbeleid actualiseren
- er wordt verbaliserend opgetreden bij overtredingen binnen
alcoholverbodsgebieden
- alcoholcontroles in de buurt van uitgaansplekken

Politie

Vanuit reguliere dienst BPZ (elke nacht een acht); inzet RVHT;
incidenteel grotere acties door studenten (team Nkp-K en B).

District
District

- Halt alcoholmaatregel (verwijzing naar Halt)
- bij misdrijven en strafbare feiten ouders informeren

Politie
Politie

Wel in K en B, niet in Nwkp

Lokale aanpak
Nieuwkoop

Maatregel
- alcoholcontrole 16- in horeca door toezichthouders (schakelt VWA
hiervoor in), voorlichting, info verstrekken aan politie, aanwijzing
alcoholverbodsgebieden, HALT-alcohol, overleg met lokale horeca

Actie door
Gemeente

Nieuwkoop
Nieuwkoop

- pilot: vrijwillig blazen bij uitgaanscentra
- implementeren privaat vervoer na uitgaan door horeca die
samenwerkt. Voorkoming overlast + alcohol/drugs
verkeerinincidenten.
- hele gemeente is alcoholverbodsgebied, verplaatsen / aanpakken
niet goed georganiseerde jeugdcentra
- winkelcentra, jop’s, speelplaatsen e.d. zijn aangewezen als
alcoholverbodsgebied;
- overleg met lokale horeca en Horeca Nl, politie over oa aanpak
overlast en sluitingstijden (getrapt: na 01.30 uur niemand meer
binnen)
- aanpak alcoholmatiging jongeren:
- halt alcoholmaatregel (verwijzing naar Halt)
- aanpak ouders: handhaving alcoholmisbruik achter achter de
voordeur (politie levert beschonken jongere thuis af)
- aanpak drugsgebruik op openbare weg (=APV-feit)
- enkele keren per jaar controleren op alcohol en drugsgebruik bij
evenementen en feesten (ook bij jongerensocieteiten)

Gemeente
Gemeente

Kaag en Braassem
Rijnwoude
Rijnwoude

Rijnwoude

Alphen aan den Rijn
Kaag en Braassem

Gemeente
Gemeente
Gemeente
Gemeente

Ook wordt gekeken naar blowverbodsgebieden

Status

Toelichting
K en B: Na de pilot DHW is de VWA verantwoordelijk voor de controle
van evenementen op het gebied van alcoholgebruik bij minderjarigen.
K en B: Tijdens grote evenementen (zoals de kermisweek in
Roelofarendsveen) vindt overleg plaats tussen Horeca. Een andere
belangrijke partner is Horeca Nederland.
Loopt in Alphen.

Status

Toelichting

Uitgevoerd en wordt jaarlijks voortgezet

Gemeente
Gemeente
Gemeente

Overleg geweest; convenant in de maak

Gemeente

Politie

Verbod op openlijk drugsgebruik is opgenomen in de APV

Politie

Veld
Thema
Onderwerp

4 Veiligheidsveld Fysieke Veiligheid
4.1 Verkeersveiligheid
ALCOHOL, SNELHEID

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- gerichte alcoholcontroles rond evenementen en uitgaansgebieden.

Actie door
Politie

District

- snelheidscontroles door BPZ en RVHT. Op gevaarlijke trajecten
structureel. Gerichte controles obv. ongevallenbeeld en klachten. 2
weken per maand inzet radarauto.

Politie

Lokale aanpak
Nieuwkoop

Maatregel
- regelen privaat vervoer horeca ter verbetering verkeersveiligheid

Actie door
Gemeente

Status

Toelichting
Uitgevoerd en werkt prima

Veld
Thema
Onderwerp

5 Veiligheidsveld Integriteit en Veiligheid
5.2 Georganiseerde criminaliteit
HENNEPTEELT

Districtelijke aanpak
District

Maatregel
- Regierol richting de participerende partners.

Actie door
Gemeenten

Status

Toelichting
Werkgroep Hennepteelt gemeenten

Status

Toelichting

Bijna dagelijks laseren. Ad hoc nav klachten/ongevallen in overleg met
verkeersadviseur politie.

District
District
District

- Inzet op de bestuurlijke aanpak (toepassen bestuursdwang) van de
georganiseerde hennepteelt
- organisatie 3-4 hennepdagen per kwartaal
- tussendoor ingrijpen bij gevaarzetting

Veld
Thema
Onderwerp

5 Veiligheidsveld Integriteit en Veiligheid
5.2 Georganiseerde criminaliteit
RIEC-ONDERZOEKEN

Lokale aanpak
Rijnwoude

Maatregel
- participeren in RIEC-overleg, implementatie BIBOB

Kaag en Braassem
Alphen aan den Rijn

- implementatie BIBOB-beleid
- inzet op de RIEC-onderzoeken indien de noodzaak aanwezig is. Dit
wordt gezamenlijk met gemeente en OM bepaald.
Inzet RIEC samenwerking
Hennepteelt aanpakken

Nieuwkoop
Nieuwkoop

Gemeenten

K en B. Naar voorbeeld van Nieuwkoop en Alphen wordt
bestuursdwang toegepast (Beginfase)
2 actiedagen, 2 afhandeldagen geweest

Politie
Politie

Actie door

Gemeente
Gemeente
Politie,
gemeente
Gemeente
Gemeente

Status

Toelichting
Overleg met RIEC heeft onlangs plaatsgevonden. Implementatie
BIBOB heeft nog niet plaatsgevonden. Gemeente is in gesprek met het
RIEC voor richtlijnen en draaiboek hiervoor.
Er hebben twee RIEC-onderzoeken gedraaid in Alphen aan den Rijn.
3 onderzoeken gehad. Prima samenwerking en adviezen
In zeer ver gevorderd stadium met de uitvoer en samenwerking

