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Vooraf 
 
In 2019 is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Gooise Meren vastgesteld. De uitvoering van het 
Integraal Veiligheidsplan wordt verwoord in een tweejaarlijks uitvoeringsplan. 
 
Dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft een concreet overzicht van de voorgenomen maatregelen en activiteiten in 
de jaren 2021 en 2022 rond de veiligheidsthema’s.  
 
De basis voor het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid wordt gevormd door een analyse van de huidige lokale 
veiligheidssituatie.  
Bij het opstellen van het Uitvoeringsplan is aansluiting gezocht bij de politie-eenheid Midden Nederland. 
 
Dit uitvoeringsplan heeft een ‘dynamisch karakter’ in de zin dat het tussentijds bijgesteld kan worden indien 
omstandigheden daartoe aanleiding geven.  
 
De Gemeenteraad zal middels een Raadsmedeling worden geinformeerd over het Uitvoeringsplan 2021/ 2022. 
 
 
 
   



 
1.   Integraal Veiligheidsplan 2019-2022    
 
Prioriteiten en overige strategische thema’s 
Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Gooise Meren bevat de volgende prioritaire 
veiligheidsthema’s: 
 
A. Aanpak ondermijning/ georganiseerde criminaliteit / omgevingsveiligheid hennepteelt. 
B. Vermogenscriminaliteit/ High Impact Crimes en de versterking van samenwerking met bewoners. 
C. Doorontwikkeling van de  persoonsgerichte aanpak en vroegsignalering in de aanpak jeugd. 
 
Naast deze prioriteiten bevat het IVP 2019-2022 de volgende strategische thema’s: 
 
a. Woonoverlast bedreiging en geweld  
b. Informatie Veiligheid  
c. Radicalisering en polarisatie  
d. Veilig ondernemen en recreëren  
e. Verkeersveiligheid  
f. Veilige publieke taak  
g. Fysieke Veiligheid 
 
 
Voor elk van deze prioriteiten en overige strategische thema’s worden hierna, in respectievelijk hoofdstuk 2 en 3, de 
maatregelen en activiteiten in het jaar 2021 en 2022 uitgewerkt.  
 



  
1.  Uitwerking prioriteiten en overige strategische thema’s 

 
Prioriteit A:   Aanpak ondermijning/ georganiseerde criminaliteit / omgevingsveiligheid hennepteelt 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 
 

partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Versterken van de 
bestuurlijke 
weerbaarheid 
 
 
 
 
 
 
Vergroten van de 
bewustwording en 
verbetering van de 
informatiepositie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De gemeente Gooise Meren is één van de tien gemeenten die deelneemt aan de pilot 
integrale beveiligingsplannen vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties. Binnen de pilot werken wij aan de weerbaarheid van de organisatie, 
waaronder informatiebeveiliging, de veiligheid van gebouwen, de veiligheid van objecten 
en personen, ambtenaren, bestuurders en bezoekers van het gemeentehuis, het veilig en 
integer werken en de continuïteit van bedrijfsvoering. De opgedane kennis en ervaring 
maakt ons slagvaardiger tegen ondermijnende invloeden en oneigenlijke druk. 
 
 
Het aanbieden en verzorgen van trainingen in bewustwording van signalen van 
georganiseerde criminaliteit en ondermijning voor interne medewerkers, voor 
ondernemers en voor inwoners van de gemeente Gooise Meren. 
 
 

Het CCV 
RIEC MN 
Politie  
Team OOV 
Interne afdelingen 
Wijkgericht Werken 
Ondernemersverenigingen 
Georganiseerde bewoners 
 

Burgemeester /  
Jordi van Dijk  

2021/2022  

Meer inzet op communicatie en voorlichting om meer preventief op te kunnen treden in 
samenwerking met partners en inwoners.  
 
 
 
 
Het  opstellen van een privacyprotocol binnengemeentelijke informatiedeling en de 
werkprocessen van signaal tot interventie verder professionaliseren. 

Team OOV 
Online Team 
Communicatie intern 
Communicatie extern 
(politie, RIEC, etc.) 
 
Team OOV 
Privacyofficer  
Interne afdelingen 
 

2021-2022 
 
 
 
 
 
 
2021 

Het verder verbeteren van de informatiepositie ten aanzien van ondermijnende 
criminaliteit in Gooise Meren, onder andere door het uitdragen van het meldpunt 
ondermijning, Meld Misdaad Anoniem en het voortzetten van de lokale 
ondermijningsoverleggen waarin gemeente, politie en DTO G&V ondermijningssignalen 
met elkaar bespreken.        

Lokale ondermijningstafel 
RIEC MN/DTO 
Team OOV 
Online Team 
Communicatie intern 
Communicatie extern 
(politie, RIEC, etc.) 

2021-2022 



De toepassing van de 
Wet Bibob wordt 
verruimd en indien 
nodig vaker ingezet om 
misbruik van 

Team OOV adviseert en ondersteunt bij vergunningsaanvragen en toepassing van de Wet 
Bibob. 

Team OOV 

Afdeling VTH 

Afdeling M&O 
RIEC MN 

Burgemeester Ter 
Heegde/ Het college 
van B&W 
Ambtelijk Jordi van 
Dijk  

2021-2022 

Wanneer er signalen van ondermijning bij OOV bekend zijn, is het mogelijk prioriteit te 
geven aan een Bibob-toets bij de juiste zaken. Dit bevordert een efficiënte inzet van 
capaciteit. 

Betrokkenen en 
locaties in relatie tot 
georganiseerde 
criminaliteit en 
ondermijning worden 
uitgediept. 
 

Het uitvoeren van netwerkanalyses naar spilfiguren en meer samenwerking binnen het 
Districtelijk Team Ondermijning 

Team OOV / Afdeling VTH 
RIEC MN/DTO 
(Interne) betrokkenen zijn 
casusafhankelijk   

Burgemeester Ter 
Heegde en Jordi van 
Dijk 

2021-2022 

Blijvende inzet en doorontwikkeling op de geprioriteerde thema’s horeca en vastgoed in 
de Gooi- en Vechtstreek.  
 

Wij treden op als een 

zichtbare, aanwezige 

overheid tegen 

georganiseerde 

criminaliteit en 

ondermijning. 

Intensivering van gerichte, structurele en integrale toezicht- en handhavingsacties, 
waarbij de bestuurlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit verder wordt 
ontwikkeld. 

Team OOV / Afdeling VTH 
Buurgemeenten 
Politie 
RIEC MN/DTO  
(Intern) betrokkenen zijn 
casusafhankelijk. 

Burgemeester H. ter 
Heegde en Jordi van 
Dijk 

2021-2022 

Het opstellen en uitvoeren van beleid in de aanpak mensenhandel, zoals omschreven in 
het programma Samen tegen Mensenhandel en afgesproken in het Interbestuurlijk 
Programma (IBP, punt 5.11). 

Team OOV 

Afdeling VTH 

Afdeling USD 

Afdeling M&O 

Afdeling Frontoffice  

Regio G&V 

Buurgemeenten 

Politie 

OM 
RIEC MN 

2021-2022 

Het structureel uitdragen van successen en handhavingsactiviteiten. Team OOV 
Communicatie  
Politie 
RIEC 

2021-2022 

Het Damoclesbeleid gemeente Gooise Meren wordt herzien en uitgebreid met de 
bevoegdheid van "strafbare voorbereidingshandelingen", die duidelijk wijzen op de 
productie van drugs. 

Team OOV/ afdeling VTH 

Communicatie  

Politie 
Buurgemeenten 

2021 



vergunningen te 
voorkomen.   

Het Bibob- beleid wordt herzien in het kader van de wetswijziging van 1 augustus 2020 
en nieuwe inzichten vanuit de praktijk. Onze medewerkers worden blijvend getraind in 
de toepassing van de Wet Bibob in samenwerking met het RIEC MN. 

 
 
Prioriteit B:   Vermogenscriminaliteit/ High Impact Crimes en de versterking van samenwerking met bewoners 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Versterking van de 
samenwerking met 
bewoners en 
ondernemers om 
buurten veiliger te 
maken. 

We weten wat er speelt in de wijk op het gebied van veiligheid. Wij onderhouden 
hiervoor contact met de BPV’s en Buurtplatforms en dorps- en stadsraden. Deze 
initiatieven worden waar mogelijk geïnformeerd en betrokken bij 
veiligheidsvraagstukken in de wijk. Daarnaast worden zij geadviseerd over de stappen die 
zij zelf kunnen ondernemen om de veiligheid te bevorderen.  

Team OOV 
Politie 
Boa’s  
Sociaal Domein 
BORG 
Wijkadviseurs 
(Georganiseerde) bewoners  

Niels Galama 
 

2021-2022 
 

We faciliteren en ondersteunen initiatieven van onze inwoners en ondernemers. Dit 
doen wij door hen waar mogelijk te voorzien van informatie over veiligheid in de wijk, 
hen te adviseren en ondersteunen bij de organisatie van hun vereniging. 

Team OOV 
Politie  
Boa’s  
Wijkadviseurs 
(Georganiseerde) bewoners 
 

Organiseren van integrale bijeenkomsten met alle BPV’s, Buurtplatforms en dorps- en 
stadsraden over veiligheid. Hiermee trachten wij de vindingrijkheid van 
burgerinitiatieven en onderlinge informatieuitwisseling te bevorderen.  
 

Team OOV 
Politie  
Boa’s  
Wijkadviseurs 
(Georganiseerde) bewoners 
Communicatie  
Online Team 

De Burgernetdeelnemers in Gooise Meren houden we betrokken door een slimmere 
inzet van de verschillende functionaliteiten van Burgernet. 

Team OOV 
Politie  
Bureau RVS 
 

Aanpak inbraken, 

insluipingen en 

Wij stimuleren inwoners en woningcorporaties om bewust om te gaan met de risico’s 
van vermogenscriminaliteit en hen bewust te maken van mogelijke maatregelen, zoals 
PKVW (Politie Keurmerk Veilig Wonen), beveiliging van keyless-entry en verhogen de 

Team OOV 
Bouwmarkten, ijzerhandel, 
PKVW-experts 

Niels Galama 2021-2022 



autokraken, fraude, 

babbeltrucs en 

fietsdiefstallen 

veiligheid van de fysieke ruimte. 
 

Politie  
Woningcorporaties 
Adviesburo Alma  

Wij organiseren workshops, flyeracties, wijkschouwen en andere preventieacties. 
 

Team OOV 
Politie  
Het CCV 
Communicatie  

Wij zorgen in samenwerking met bewoners en de politie voor een sterke 
informatiepositie, zodat wij hotspots tijdig onderkennen.  

 
 

 

Team OOV 

Politie  

Bureau RVS 

Georganiseerde bewoners 
Wijkadviseurs 
 

Bij het constateren van een hotspotlocatie of –periode wordt investeren wij in 
samenwerking met onze partners in het tegengaan van vermogensdelicten. Bewoners 
worden in kennis gesteld van het verhoogd aantal vermogensdelicten en voorzien van 
handelingsperspectief. Daarnaast wordt er samen met de politie en Boa’s geïnvesteerd 
om de pakkans in het gebied te vergroten, zoals een verhoogde aanwezigheid in de 
buurt.  

Team OOV  

Communicatie/ Online Team  

Wijkadviseurs  

Politie  
Boa’s  

Er is actieve samenwerking met buurgemeenten en de politie bij de aanpak van 
woninginbraak. Hierbij wordt kennis uitgewisseld om tot een adequate aanpak te 
komen.Er worden tevens gezamenlijke acties georganiseerd in wijken met een verhoogd 
aantal delicten, om lokale criminaliteit verder in te dammen.  
 

Team OOV 
Buurgemeenten 
Politie  

Bij het ontwerpen van herinrichtingen en gebiedsontwikkelingen kan er geadviseerd 
worden over een sociaal veilige inrichting van de openbare ruimte, om zo 
vermogensdelicten tegen te gaan. 

Team OOV 
Politie 
M&O  
PRO  
Wijkadviseurs 
Georganiseerde bewoners 

Er is actieve samenwerking met buurgemeenten en de politie bij de aanpak van 
woninginbraak, uitgangspunt hierbij is preventie. Er worden tevens gezamenlijke acties 
georganiseerd in wijken met een verhoogd aantal inbraken om de inbrekers uit de wijk te 
verdrijven. 

 

Team OOV 
Buurgemeenten 
Politie  
Wijkadviseurs 
Communicatie 

Bestuurlijke aanpak 

van daders op grond 

In goede samenwerking met de politie wordt er actief gehandhaafd op art. 2.44 APV, het 
vervoeren van inbrekerswerktuigen. Bij constatering maakt de politie een bestuurlijke 

Team OOV 
Afdeling VTH 

Niels Galama/ Jordi 
van Dijk 

2021-2022 
 



van de APV om de 

inbrekersgilde in 

Gooise Meren verder 

te frustreren. 

 

rapportage op, de gemeente legt de inbreker een last onder dwangsom op van €2.500,- 
voor elke volgende overtreding. 

 
 

Politie  
OM 

Prioriteit C:   Doorontwikkeling van de  persoonsgerichte aanpak en vroegsignalering in de aanpak jeugd 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021-2022 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Voorkomen dat 
(kwetsbare) mensen 
(opnieuw) in de 
criminaliteit verzeild 
raken en of ernstige 
overlast veroorzaken. 

Doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak voor: 

- personen die in aanraking geweest zijn met politie; 

- personen die overlast veroorzaken in de woonomgeving;  

- personen  met verward gedrag. 

 

Implementatie PGA-monitor 

 

Versterken integrale operationele overlegstructuur sociaal/veiligheidsdomein 

Team OOV /Team 

Maatschappelijke zorg 

(TMZ) M&O/ USD  

Inwoners/  

Ketenpartners hulpverlening 

buurgemeenten 

hulpverlenings- en 

maatschappelijk partners 

Veilig Thuis 

Zorg- en Veiligheidshuis 

Politie 

Woningcorporatie 

 
(De doorontwikkeling van de 
persoonsgerichte aanpak in 
samenwerking met de USD 
(TMZ) en in relatie met het 
beleidsplan bescherming en 
opvang) 
 

Nikki Lowijs 
 

2021-2022 

Zorg- en 

Veiligheidshuis 
Doorontwikkeling van het Zorg en Veiligheidshuis waarbij invulling wordt gegeven aan de 

nieuwe Multidisciplinaire; aanpak personen met verward gedrag; radicalisering en 

(zorg)coördinatie mensenhandel. 

 
In kaart brengen of nazorg momenteel voldoende is (onder andere o.b.v. recidivecijfers) 
en waar voornaamste knelpunten zitten. In afstemming met het Zorg- en Veiligheidshuis 
verbeteringen doorvoeren 

Inwoners  

Ketenpartners hulpverlening 

Samenwerkende 

gemeenten in de regio G&V  

Veilig Thuis 

Veiligheidshuis 

Politie 

Nikki Lowijs 2021 



Versa 
De doorontwikkeling is 
benoemd in het beleidsplan 
Bescherming en Opvang 
2017-2020. 

Verbetering van de op- en afschaling tussen Top x en lokale PGA. Veiligheidshuis 

Team Maatschappelijke Zorg 
Team OOV 

Jeugd en Veiligheid: 
Voorkomen dat 
(kwetsbare) jongeren 
overlast veroorzaken , 
zich misdragen of 
(verder)  in de 
criminaliteit verzeild 
raken.  
 

Vroegtijdig signalen oppakken van risicojongeren en snel handelen. Team OOV / TMZ/ M&O/ 

USD  

Inwoners  

Ketenpartners hulpverlening 

buurgemeenten 

hulpverlenings- en 

maatschappelijke partners 

Veilig Thuis 

Zorg- en Veiligheidshuis 

Politie 

Versa 

STAD Gooi 

HALT  
 

Nikki Lowijs 
 

2021-2022 

Verbeteren samenwerking en informatiewisseling tussen gemeente/ politie/ Boa / 
jongerenwerkers en partners die betrokken zijn bij de jeugdigen. 
Doorontwikkelen van een persoonsgerichte aanpak van jeugdigen die in de criminaliteit 
dreigen te belanden. 

Inzet jongeren preventie specialist met als doel om de moeilijk bereikbare 
(multiprobleem) jongeren tussen de 14 en 25 jaar te bereiken en te  ondersteunen bij 
hun participatie in de maatschappij, dit om er voor te zorgen dat zij niet verder de 
criminaliteit in gaan. 

 

 

 

Verminderen van 

alcohol en 

drugsgebruik onder 

(schoolgaande ) jeugd 

Het faciliteren/ organiseren van bijeenkomsten voor jongeren en ouders over alcohol en 
drugs en de gevolgen aan het begin van het schooljaar. 

Halt/ Jellinek/ Drugsadvies 
Versa 
Politie 
Team OOV 
M&O 
RIEC 

Nikki Lowijs 2021-2022 

  



Strategisch thema a:  Woonoverlast bedreiging en geweld 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Voorkomen en 

bestrijden van overlast  

Bedreiging en geweld 

in de woonomgeving 

Maandelijks in het lokaal overleg de woonoverlast bespreken met als doel 
vroegsignalering kwetsbare situaties en huishoudens en worden daar waar noodzakelijk 
integraal opgepakt. 
 

Team OOV/ TMZ 
M&O 
Politie 
brandweer 
BOA 
Versa 
Wijkcoaches 
Woningcorporatie 
Inwoners 
Veilig Thuis 
Regio G&V 
 

Nikki Lowijs 2019-2020 

Met betrekking tot huiselijk geweld bewaken we de kennis en kunde van eerste lijns-
professionals en passen het Tijdelijk huisverbod toe. 
 

Doorontwikkelen van de Wet Aanpak Woonoverlast. 

 

Strategisch thema b:  Informatieveiligheid  
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Informatieveiligheid Bewustwording informatieveiligheid en privacy. Alle medewerkers 

Informatievoorziening en 

automatisering 
Publieke ambtsdragers 

Peter Stove 
Ian Rigter 
 

2021-2022 
 

Infrastructuur veiliger te maken en de digitale weerbaarheid van de gemeente te 
verhogen. 

Informatievoorziening en 
automatisering 

 

 

 

 

 

 

 



Strategisch thema c:   Radicalisering en polarisatie  
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021 - 2022 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Kennis verder 
ontwikkelen en 
verbindingen zoeken 
met ketenpartners en 
partijen. 

Aanschuiven bij verschillende ((strategische) bondgenoten) overleggen. Team OOV 
USD 
Buurgemeenten 
Maatschappelijke 
organisatie 
Bondgenoten 
 

Esther van der 
Heijden 

2021 - 2022 

Intern personeel opleiden en waar mogelijk personeel ketenpartners daarbij laten 
aansluiten. 

Aansluiten bij lokale initiatieven en ontwikkelingen. 

 

Strategisch thema d:   Veilig ondernemen en recreëren  
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Investeren in de 
samenwerking met de 
ondernemers 

Ondernemers informeren over risico’s, acties en het herkennen van signalen om hen te 
betrekken bij de aanpak met betrekking tot de veiligheid en leefbaarheid. 
 

Team OOV/ BOA 
M&O/BORG/VTH 
ondernemers / inwoners 
 

Jordi van Dijk (OOV) 
Gulay van Bijleveld 
(M&O) 

2021-2022 

 

Strategisch thema e:  Verkeersveiligheid  
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Verkeersveiligheid 
Terugdringen van het 
gevoel van onveiligheid 
als gevolg van negatief 
verkeersgedrag 

Investeren in veilige fietsroutes en wegen. Team OOV 
Buurtorganisaties 
Scholen 
VTH 
BORG 
 

Team OOV 
Jan Jobse 
Gitta Reuver (VTH) 
  

2021- 2022 
 Vergroten verkeersveiligheid bij scholen en onder scholieren. 

Fietsverlichtingsacties in samenwerking met de politie. 

Periodiek snelheidsdisplays op overlast locaties. 

Op hotspots van verkeersovertredingen wordt de handhaving opgevoerd. 

 
 
 



Strategisch thema f: Veilige publieke taak 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2019-2020 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Wij zetten in op het 
zichtbaar, 
bespreekbaar en 
hanteerbaar maken 
van agressie en geweld 
tegen onze 
medewerkers, zowel 
op ambtelijk als 
bestuurlijk niveau. 
 

Verwerken van de maatregelen van de Veilige Publieke Taak in het beleid Alle medewerkers 
FIA 
Afdeling dienstverlening 
Publieke ambtsdragers 
 

Nikki Lowijs 
 

2021-2022 

Uitvoeren en stimuleren van het beleid Samen Sterk, een veilige publieke dienstverlening 

Invoeren en naleving van het protocol bedreigingen, agressie en geweld tegen politieke 
ambtsdragers. 

 
Strategisch thema g:   Fysieke veiligheid 
 

item/actiepunt maatregelen/activiteiten in 2021 - 2022 partijen 
intern/extern 

trekker 
bestuurlijk/ambtelijk 
 

planning 

Burger bewust maken 
participatie eigen 
veiligheid. 

Burger bewust te maken van de risico’s van brand en hoe deze zijn te voorkomen. Deze 
bewustwording wordt vooral gerealiseerd door advisering en voorlichting. 

Brandweer 
Team OOV 
USD 

Esther van der 
Heijden 

2021 - 2022 

Aansluiten bij het project Brandveilig leven van de Veiligheidsregio. 

Inzetten van de wijkbrandweer in alle dorpskernen van Gooise Meren. 

Omgevingsveiligheid. Actualiseren risicokaart. Veiligheidsregio 
Omgevingsdienst 
Team OOV 
VTH 

Esther van der 
Heijden 

2021 - 2022 

Invulling aan onze rol in de risicobeheersing van gevaarlijke stoffen.   

Kennis verder 

ontwikkelen en 

onderhouden en 

burger bewust maken 

participatie eigen 

veiligheid. 

Kennis verder ontwikkelen en onderhouden,  burger bewust maken participatie eigen 
veiligheid. 

Veiligheidsregio 
Team OOV 
 

Esther van der 
Heijden 

2021 - 2022 

Promoten van regionale initiatieven. 

Kennisuitbreiding bij eigen personeel, daar waar nodig in-company training aanbieden 
om kennis verder te ontwikkelen. 
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