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1 Inleiding  
Volgens artikel 38b van de Politiewet stelt de gemeenteraad minimaal eens per vier jaar de 
prioriteiten/doelen vast die de gemeente nastreeft op het gebied van de openbare orde en veiligheid. In 
2017 is door de raad voor de periode van 2017 /2018 het Integraal Veiligheidsplan vastgesteld. Aan het 
einde van deze periode is het noodzakelijk een nieuw beleidsplan vast te stellen. Hiermee zorgen we 
voor continuïteit in de integrale aanpak van veiligheid. De basis voor het nieuwe beleidsplan wordt 
gevormd middels een evaluatie van de huidige aanpak en een analyse van de huidige lokale 
veiligheidssituatie.  

Deze rapportage bevat de uitkomsten van de veiligheidsanalyse ter voorbereiding van het nieuwe 

integraal veiligheidsbeleid 2019.-2022 van de gemeente Gooise Meren. De analyse is uitgevoerd in de 

periode maart 2018 tot en met mei 2018.  De rapportage vormt mede de basis voor selectie van 

prioriteiten en overige strategische thema’s voor het nieuwe beleid. In de periode juni 2018 tot 

november 2018 zal het nieuwe beleid ontwikkeld worden. 
 

Voor de veiligheidsanalyse van de huidige situatie in Gooise Meren is gebruikt gemaakt van objectieve, 

zoals politiecijfers, subjectieve gegevens zoals de veiligheidsmonitor, gesprekken met professionals en 

de regionale ‘’Trendanalyse Midden Nederland; verkenning en duiding van ontwikkelingen’’. 
 

Gebruikte politiegegevens  

Voor de cijfermatige informatie is gebruik gemaakt van de door de politie aangeleverde gegevens die 

door het bureau Regionale Veiligheid Strategie Midden-Nederland in de database ‘Veiligheidsbeelden’ 

zijn opgenomen in de rapportages per gemeente. 

Bij beoordeling van de geregistreerde politiecijfers dient rekening gehouden te worden met de 

aangiftebereidheid. De aangiftebereidheid in Nederland was in 2017 24,4% (2016: 24,7%, 2015: 26,8%). 

In district Gooi en Vechtstreek was de aangiftebereidheid in 2017 23,4% (2016: 26,3%, 2015: 22,5%).
1
 

 

Veiligheidsmonitor 2017 
De kernen Naarden en Bussum zijn door de toenmalige gemeentebesturen aangemeld voor de 
veiligheidsmonitor 2015. De gemeente Gooise Meren heeft in 2017 voor het eerst de veiligheidsmonitor 
uit laten voeren. De resultaten uit de veiligheidsmonitor geven inzicht in de subjectieve veiligheid in 
Gooise Meren

2
.  

 

Gesprekken met betrokken professionals (intern/extern) 
De rapportage is in samenwerking met interne en externe professionals tot stand gekomen. Concepten 
zijn beoordeeld en aangevuld door sleutelfiguren. De verdere beleidsuitwerking vindt ook in 
samenwerking met de partners plaats. 
 

Trendanalyse Midden Nederland; verkenning en duiding van ontwikkelingen 
In de trendinventarisatie worden de belangrijkste veiligheidstrends bij elkaar gebracht die in diverse 
trendrapportages (van Wetenschap en Overheid) zijn weergegeven. Ze beschrijven de ontwikkelingen 
die naar verwachting de komende jaren grote impact hebben op de openbare orde en veiligheid in 
Nederland en mogelijk ook in Midden-Nederland.  

 
Bij de voorbereiding van het nieuwe IVP wordt o.a. gebruik gemaakt van de VNG-methode Kernbeleid 
Veiligheid. Cruciaal in Kernbeleid Veiligheid is de definitie van integrale veiligheid aan de hand van vijf 
veiligheidsvelden: (1) Veilige woon- en leefomgeving, (2) Bedrijvigheid en veiligheid, (3) Jeugd en 
veiligheid, (4) Fysieke veiligheid en (5) Integriteit en veiligheid. Binnen deze veiligheidsvelden zijn de 
veiligheidsthema’s onderscheiden en onderzocht. Deze resultaten, samen met de evaluatie van het 
integraal veiligheidsplan 2017 – 2018, zijn verwerkt in de veiligheidsanalyse.  
 

                                                                        
1
 Verschil tussen de landelijke aangiftebereidheid en de aangiftebereidheid in district G&V is niet significant.  

2
 Om de ontwikkeling hierin inzichtelijk te maken wordt er in sommige thema’s een vergelijking gemaakt met de resultaten van 

Naarden en Bussum in 2015 . Het onderzoeksgebied is niet gelijk aan elkaar, maar geeft wel een indicatie van de ontwikkeling in 
de afgelopen jaren. 
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2 Veiligheidsbeeld  
De veiligheidsanalyse ter voorbereiding van het nieuwe Integraal Veiligheidsplan richt zich enerzijds op 
de aard en omvang van veiligheidsproblematiek, anderzijds op de lopende aanpak rond 
veiligheidsthema’s. In dit rapport wordt een weergave gegeven van de resultaten uit de 
veiligheidsanalyse en de evaluatie van de huidige aanpak.  
 
Onze doelstelling 2017 – 2018 

- De gemeente Gooise Meren wil haar inwoners en ondernemers een veilige woon- en 
leefomgeving bieden om te wonen, werken en recreëren; een woon- en leefomgeving waarin 
inwoners niet alleen veilig zijn, maar zich ook veilig voelen. 

- De gemeente Gooise Meren werkt samen met haar partners binnen het verband van de 
Veiligheidsregio met als doel inwoners beter te beschermen tegen risico’s en betere 
hulpverlening en nazorg te bieden.  

 
Going Concern thema’s 2017 - 2018 

1. Vermogenscriminaliteit/High Impact Crimes  
2. Woonoverlast bedreiging en geweld 
3. Veilig ondernemen en recreëren 
4. Verkeersveiligheid  
5. Fysieke veiligheid  
6. Veilige Publiek Taak 

 
Prioritaire veiligheidsthema’s 2017 – 2018 

1. Aanpak overlast jeugd; 
2. Radicalisering en polarisatie; 
3. Ondermijnende criminaliteit. 

 
Afname van de totale criminaliteit in Gooise Meren 
Op basis van politiecijfers toont de veiligheid in Gooise Meren een gunstig beeld. De totale, 
geregistreerde aantal misdrijven in Gooise Meren neemt al jaren af. Deze trend zet zich voort in 2017 
waar de totale criminaliteit in Gooise Meren met 8% afnam t.o.v. 2016. In vergelijking met 2013 is de 
totale criminaliteit in onze gemeente met 31% afgenomen in 2017. In de periode januari - april 2018 is 
een lichte stijging van 3,7% waar te nemen in de totale geregistreerde criminaliteit in Gooise Meren 
t.o.v. diezelfde periode in 2017.  
 

2.1 Veilige woon- en leefomgeving  

Er is een positieve ontwikkeling in Gooise Meren waar te nemen binnen diverse veiligheidsthema’s in 
2017 t.o.v. 2016. Naast de positieve ontwikkeling zijn er een aantal opvallende stijgers binnen dit 
veiligheidsthema. De absolute aantallen betreffen de criminaliteitscijfers in 2017.   
 
 
Woninginbraak             Autokraak                    Geweld       Vernielingen            Verwarde personen 
 

                           -7%              -29%                        -4%                           -19%                         -9% 

 

       272 inbraken                        261 autokraken              179 geweldsdelicten              279 vernielingen    148 meldingen         

 

              295 diefstallen                          51 geweldsdelicten 

 
 

                +19%           +19% 

           Fietsdiefstal                   Huiselijk geweld 
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De veiligheidsmonitor toont in het kader van slachtofferschap van geweldsdelicten, 1,3% in Gooise 
Meren in 2017, een positieve ontwikkeling t.o.v. de regio Gooi- en Vechtstreek (2,2% in 2017), t.o.v. 
Nederland (2,1% in 2017) en t.o.v. de resultaten van de veiligheidsmonitor in 2015 (Naarden: 1,7% en 
Bussum: 4%).

3
  

 
De ontwikkeling van de leefbaarheid in de buurt is volgens inwoners van Gooise Meren positiever 
ontwikkeld t.o.v. de politieregio. De leefbaarheid in de eigen buurt krijgt van de inwoners een 
rapportcijfer 7,8, de regio scoort een rapportcijfers van 7,6. 
 
Op basis van de geregistreerde politiecijfers is in 2017 het totaal aantal overlast meldingen van 
bewoners met 10,5% afgenomen t.o.v. 2016. Van het aantal overlastmeldingen is de melding overlast 
drank/drugs in 2017 toegenomen van 58 meldingen in 2016 naar 72 meldingen in 2017, een toename 
van 24%.

4
 

 
In de periode januari – april 2018 is het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld, geweld en 
vernielingen afgenomen t.o.v. diezelfde periode in 2017. De absolute aantallen betreffen het aantal 
delicten gepleegd in de genoemde periode van  2018. 
 
                   Geweld                                   Huiselijk geweld           Vernielingen  
 

                         -12,5%         -20%               -6,4% 

 
    2018       63 geweldsdelicten                                   12 geweldsdelicten                                         100 vernielingen    
 
 
Aandachtspunten veilige woon- en leefomgeving  
De veiligheid in de woon- en leefomgeving van bewoners toont een positieve ontwikkeling, wel zijn er 
enkele aandachtspunten binnen dit veiligheidsveld. Dit komt onder andere naar voren uit de 
ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven in de periode januari – april 2018 t.o.v. diezelfde periode 
in 2017. De absolute aantallen betreffen het aantal delicten gepleegd in de genoemde periode van  
2018. 
 
   2018       100 inbraken                                91 autokraken                                    91 diefstallen                              72 meldingen  

 

         +16,3%       +11%      +7%                   +76% 

 
 Woninginbraak     Autokraak  Fietsendiefstal       Verwarde personen 
 
 

 Het aantal woninginbraken nam met 16,3% toe in januari – april 2018 t.o.v. diezelfde periode in 
2017. 

 Het aantal inbraken per 1000 inwoners in Gooise Meren (10,4) is hoog t.o.v. de regio MN (8,7) 
en het district G&V (8.9). 

 Het aantal autokraken (11%) en fietsdiefstallen (7%) nam toe in  januari – april 2018 t.o.v. 2017. 

 Het percentage bewoners dat aangeeft in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest te 
zijn van een vermogensdelict (12,7%) is beduidend hoger in vergelijking met de regio (9,8%). 

 Ondanks de actieve inzet en samenwerking van gemeente en politie hebben bewoners in 
mindere mate het gevoel actief geïnformeerd en betrokken te worden bij de aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt.   

                                                                        
3
 In de veiligheidsmonitor 2017 is de mate waarin de inwoners van Gooise Meren persoonlijk als burger zijn 

geconfronteerd met diverse vormen van veel voorkomende criminaliteit onderzocht. Het gaat hierbij om 

slachtofferschap van delicten, uitgedrukt als het percentage van de bevolking (van 15 jaar en ouder) dat in een 

periode van 12 maanden één maal of vaker is geconfronteerd met een of meer delicten, ongeacht de plaats waar 

en het aantal malen dat dit is gebeurt.  
4
 De categorie overlast drank en drugs is breder dan overlast op dit terrein veroorzaakt door jeugd. Iedere melding 

van overlast van drank en drugs is in deze categorie verwerkt.  
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 De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt in Gooise Meren zijn toegenomen t.o.v. 2015, 
maar tonen een gunstiger beeld t.o.v. de regio. Het percentage inwoners dat zich wel eens 
onveilig voelt in de eigen buurt in Gooise Meren is 16,6% (regio: 17,9%, Bussum 2015: 11,8%, 
Naarden 2015: 13,7%), waarvan 1,1% zich vaak onveilig voelt (regio: 1,4%, Bussum 2015: 0,6%, 
Naarden 2015: 1%).  

 Eenzelfde toename is zichtbaar voor gevoelens van onveiligheid in het algemeen, 37,1% van 
onze inwoners voelt zich wel eens onveilig (regio: 35,5%, Bussum 2015: 33,7%, Naarden 2015: 
31,4%). De subjectieve veiligheid dient nog beter geborgd te worden binnen de 
veiligheidsthema’s.  

 In de eerste vier maanden van 2018 nam het aantal meldingen van personen met verward 
gedrag in Gooise Meren toe met 75,6% t.o.v. diezelfde periode in 2017. Er zijn 72 meldingen 
van personen met verward gedrag binnengekomen in de eerste vier maanden van 2018. De 
urgentie om problematiek rondom personen met verward gedrag aan te pakken blijft 
onverminderd groot. Van belang bij deze aanpak is een doorontwikkeling van de 
persoonsgerichte aanpak.  

 
Huidige aanpak: veilige woon- en leefomgeving  
De gemeente en haar partners hebben zich de afgelopen periode gezamenlijk ingezet om de veiligheid 
en leefbaarheid in de woon- en leefomgeving verder te verbeteren. Op de aanpak 
vermogenscriminaliteit en de aanpak woninginbraak is actief geacteerd in diverse projecten, samen 
met (georganiseerde) inwoners. Er is ingezet op preventie, onder andere middels voorlichting, 
workshops, flyeracties, inzet preventiekar, aanbieden gratis woningcheck, besmettingsbrieven, 
veiligheidsmarkten en de veiligheidskrant. Sinds 2018 wordt de last onder dwangsom opgelegd aan 
(potentiële) inbrekers voor het vervoeren of bij zich dragen van inbrekerswerktuigen (art. 2.44 APV) om 
de inbrekersgilde in Gooise Meren te frustreren. 
Er is ingezet op actieve samenwerking met bewoners, onder andere door oprichting en uitbreiding van 
buurtpreventieverenigingen, project Waaks!, Burgernet en WhatsApp-preventie projecten.  
 
Voor de aanpak van woonoverlast wordt de casus besproken in het wekelijkse vangnetoverleg waar 
OOV bij aansluit. In dit overleg wordt bepaald welke aanpak noodzakelijk is. Indien nodig wordt er 
opgeschaald naar de zogenaamde casusoverleg, waar een plan van aanpak wordt opgesteld met 
meerdere partners. Voor de lichtere vorm van overlast (burenruzies e.d.) hebben wij gebruik gemaakt 
van de inzet van buurtbemiddeling en de wijkcoaches. Bij de zware overlast, intimidatie en  geweld 
werken wij samen met onze partners waaronder politie en het Zorg en Veiligheidshuis.  
Gemeenten hebben meer mogelijkheden gekregen om woonoverlast aan te pakken. De Wet aanpak 
woonoverlast is op 1 juli 2017 in werking getreden. De Raad heeft op 25 april 2018 ingestemd met de 
Wet Aanpak Woonoverlast in Gooise Meren. 
 
Persoonsgerichte aanpak  
De lokale persoonsgerichte aanpak richt zich op de inwoners die vormen van overlast en/of criminaliteit 
plegen, die een intensievere aanpak vragen dan standaard geboden kan worden. Het team Openbare 
Orde en Veiligheid werkt hiertoe samen met de uitvoeringsdienst Sociaal Domein en/of ketenpartners. 
Zo kan de gemeente zich meer effectief richten op die woninginbrekers en overlastgevende, 
zorgmijdende dakloze en/of verwarde inwoners; drugsdealers en ernstig overlast gevende 
familienetwerken, waar moeilijk vat op is te krijgen. Wekelijks vindt er overleg plaats en worden 
verschillende casussen op zowel het gebied van zorg en/of veiligheid behandeld. Hierin wordt 
vastgesteld welke aanpak noodzakelijk is voor de persoon die gemeld is. De persoonsgerichte aanpak is 
van belang bij de aanpak van veel veiligheidsthema’s.  
 
Bij de persoonsgerichte aanpak wordt gekozen voor een maatwerk aanpak met mogelijke combinaties 
van straf-, civiel en bestuursrechtelijke instrumenten, en preventie, zorg en hulpverlening. Doel is 
steeds om recidive te voorkomen en daders te resocialiseren.  
Gooise Meren participeert in het regionaal programma Aanpak personen met verward gedrag. Dit is 
een onderdeel van het regionaal uitvoeringsprogramma van het Beleidsplan Bescherming en Opvang 
(maatschappelijke zorg in het Sociaal Domein). Parralel hieraan is eind 2017 besloten het 
Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek door te ontwikkelen naar een Zorg- en Veiligheidshuis en onder te 
brengen bij de regio. 
Gooise Meren heeft te maken met een toename van meldingen van personen met verward gedrag.  
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Bij verwarde personen gaat het niet alleen om personen met een psychische stoornis, veelal gaat het 
om kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op 
meerdere levensterreinen. Relevant hierbij zijn: het uitvoeringsprogramma Bescherming en Opvang, 
de uitvoering van de (regionale) aanpak personen met verward gedrag, de doorontwikkeling 
Veiligheidshuis  naar Zorg- en Veiligheidshuis en tot slot de doorontwikkeling van het Vangnetteam 
binnen het Sociaal Domein  en van de lokale persoonsgerichte aanpak waarbij Sociaal Domein en OOV 
nauw samenwerken. Ook wil OOV samen met de USD investeren in preventie en voegsignalering. 
 
Doelstelling integraal veiligheidsplan 2017 – 2018: veilige woon- en leefomgeving  

 Het criminaliteitsniveau op deze delicten is aanvaardbaar en beheersbaar.  
 De samenwerking onze partners (inclusief bewoners) verder uitbreiden. 
 Er wordt meer bewustwording gecreëerd bij bewoners over de risico’s van dergelijke 

criminaliteit. 
 Bewoners worden gestimuleerd om zelf maatregelen te nemen. 
 Burgerparticipatie en burgerinitiatieven worden gestimuleerd en gefaciliteerd.  
 Er zijn in 2018 minder dan 320 autokraken (261 autokraken in 2017). 

 
 Er zijn in 2018 minder dan 250 woninginbraken (272 inbraken in 2017, prognose 2018 toont aan 

dat de doelstelling niet behaald wordt). 
 Percentage inwoners dat vaak sociale overlast ervaart is gelijk aan of onder de 8,5% in 2018 

(resultaat: 8,7%). 
 Rapportcijfer veiligheid in de buurt is gelijk of hoger dan 7,6 in 2018 (resultaat: rapportcijfer 

7,5). 
 Het percentage inwoners dat zich wel eens onveilig voelt is gedaald naar maximaal 11% 

(resultaat: 16,6%). 
 
De aanpak van vermogenscriminaliteit/ High Impact Crimes en de versterking van samenwerking met 
ondernemers en bewoners wordt als prioriteit voor het integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 
gesignaleerd. Bewoners en ondernemers kunnen nog meer betrokken worden bij het veiliger maken 
van hun omgeving. Hun initiatieven worden waar mogelijk ondersteunt en er wordt nauw 
samengewerkt. Iedereen draagt op zijn manier een steentje bij aan de veiligheidspuzzel in Gooise 
Meren. 
Ondanks de sterke daling van de vermogenscriminaliteit en het aantal woninginbraken de afgelopen 
jaren zijn er nog veiligheidsproblemen op te lossen. Niet alleen objectief gezien, maar ook de 
subjectieve veiligheid is nauw verbonden aan deze vormen van criminaliteit. Een woninginbraak kan 
een enorme impact hebben op het slachtoffer en de directe omgeving. 
 
De urgentie om problematiek rondom personen met verward gedrag aan te pakken blijft onverminderd 
groot. Van belang bij deze aanpak is een doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak (PGA). De 
lokale PGA waarbij we een integrale, op de persoon en zijn (gezins)systeem toegesneden mix van straf-
, zorg- en overige interventies afstemmen beoogt hardnekkige patronen van criminaliteit en overlast te 
voorkomen, doorbreken en recidive te verminderen. De PGA in Gooise Meren prikt als een satépen 
door de veiligheidsthema’s heen en wordt als belangrijke aanpak gezien om de veiligheid in Gooise 
Meren verder te verbeteren.  
 

2.2 Bedrijvigheid en veiligheid  

Op bedrijventerreinen en in winkelgebieden, bij uitgaan en evenementen doen zich momenteel in 
bescheiden mate aantastingen van de veiligheid voor. Incidenteel is er sprake van overlast en/of 
criminaliteit, maar er is geen sprake van problematiek. De absolute aantallen betreffen het aantal 
delicten gepleegd in 2017. Het percentage geeft de ontwikkeling t.o.v. 2016 weer.  
 
 
          Bedrijfsinbraken                          Zakkenrollen                                              75 diefstallen   
 

  -25%             -67%    + 21% 

          
              84 inbraken                                                        15 diefstallen                                                Winkeldiefstal  
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Het aantal winkeldiefstallen nemen toe. Het meest opvallende gebied in dit thema is Maxis 
Megastores, voornamelijk de forse toename in het aantal winkeldiefstallen van 16 diefstallen in 2016 
naar 30 winkeldiefstallen in 2017 ligt aan de stijging ten grondslag. Bij Maxis Megastores vonden in 2017 
40% van het totaal aantal winkeldiefstallen in Gooise Meren plaats.  
De ontwikkeling van de geregistreerde misdrijven in de periode januari – april 2018 t.o.v. diezelfde 
periode in 2017 laat zien dat het aantal winkeldiefstallen fors toeneemt (totaal 43 diefstallen in 2018). 
 
          Bedrijfsinbraken                    Zakkenrollen            2018               43 diefstallen  

 

-49%                                       -0%                            +153% 

 
2018      19 inbraken                                                 6 diefstallen                 Winkeldiefstal  

 
         
Huidige aanpak: bedrijvigheid en veiligheid  
Er wordt op diverse wijze geïnvesteerd op dit veiligheidsthema. Het benoemde onderzoek naar de 
veiligheid en het cameratoezicht heeft, naast de positieve ontwikkeling in de veiligheid, enkele 
verbeteringen in de veiligheid rondom de horeca blootgelegd. De samenwerking met de 
horecaondernemers en bewonerscomités van de omliggende buurten is geïntensiveerd. Er vindt 
structureel overleg plaats waarbij gemaakte afspraken worden geëvalueerd. In samenwerking met de 
ondernemers, bewoners en andere partners in de kern Bussum is een nieuw horecaconvenant 
opgesteld en vastgelegd. Hierin staan afspraken rondom sluitingstijden, toezicht van portiers, politie, 
zwarte lijst, etc.. Het horecabeleid wordt in 2018 herzien.  
 
Om in veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen te voorzien wordt er op verschillende wijze 
samengewerkt met ondernemers, politie, brandweer en andere relevante partners. Bijvoorbeeld bij 
parkmanagement Gooimeer Zuid. Er vindt eens per kwartaal overleg plaats en jaarlijks wordt dit gebied 
met alle partners geschouwd. Een ander voorbeeld is de samenwerking in het centrum van Bussum.  
 
Doelstelling integraal veiligheidsplan 2017 – 2018: bedrijvigheid en veiligheid  
 

 Verbeteren samenwerking met ondernemers én heldere kaderstelling en handhaving van 
overheidswege.  

 

2.3 Jeugd en veiligheid  

Een van de prioriteiten in het integraal veiligheidsplan 2017 – 2018 is de aanpak overlast jeugd. Op basis 
van de evaluatie en veiligheidsanalyse is op te maken dat de gestelde doelen voor onze aanpak overlast 
jeugd zijn behaald, maar er enkele ontwikkelingen zijn die onze aandacht behoeven. 
Dit thema heeft een behoorlijke impact op de kwaliteit van wonen en leven in onze woonkernen. Het 
gaat niet alleen om de overlast die door buurtbewoners wordt ervaren maar ook om problematische 
gedragingen zoals (kleine) criminaliteit en alcohol en drugsgebruik. Uit informatie van de politie en de 
jongerenwerkers blijkt dat het grootste deel van de overlast bestaat uit overlast van hinderlijke 
jongeren.   
 

Meldingen overlast jeugd                                               Meldingen overlast jeugd  
  

 

-14%                  -36%    

                                407 meldingen                80 meldingen 

 
Ontwikkeling 2017 t.o.v. 2016                                   Ontwikkeling jan- april 2018 t.o.v. jan – april  2017                            
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Aandachtspunten jeugd en veiligheid  
 Uit de lokale overleggen met de jongerenwerkers, politie en gemeente (OOV en BOA) blijkt 

dat er een toename is van jongeren die zich in de categorie overlast gevend en crimineel 
bevinden. 

 Uit de veiligheidsmonitor blijkt dat gevoelens van onveiligheid op plekken in Gooise Meren 
verreweg het meest ervaren wordt op plekken waar jongeren rondhangen. Dit komt overeen 
met het beeld in Gooi – en Vechtstreek. 

 Met betrekking tot de jongeren zien wij een toename in het alcohol en drugsgebruik.  
 
Huidige aanpak jeugd en veiligheid  
De gemeente heeft zich samen met de jeugd- en jongerenwerkers en de politie ingezet op het 
tegengaan van overlast jeugd. Maandelijks vindt er een overleg jeugd plaats waarin de ontwikkelingen 
en signalen rond het jeugdoverlast worden besproken. Tijdens dit overleg wordt ingegaan op de 
hotspots van overlast jeugd en de jongeren individueel.  
In het voorjaar van 2017 is de workshop ‘Omgaan met hangjongeren’ van Hans Kaldenbach 
georganiseerd voor bewoners en professionals. Eenzelfde workshop is georganiseerd in april en mei 
2018. 
 
Sinds enige jaren wordt in onze regio een alcoholmatigingsbeleid gevoerd. Gemeenten, GGD en andere 
partijen hebben dit vormgegeven in het programma Samen aan de Slag riskant alcoholgebruik jeugd. 
Met dit programma zijn successen geboekt, maar nog steeds zijn er grote groepen jongeren die riskant 
drinken. Effectieve preventie van riskant alcoholgebruik jeugd vraagt om op elkaar afgestemde 
activiteiten op het terrein van educatie en bewustwording, regelgeving én handhaving. 
Om het drankgebruik onder jongeren te beperken (te vroeg, te vaak, te veel) biedt de GGD aan scholen 
voor basis- en voortgezet onderwijs les- en voorlichtingsmateriaal en gastlessen aan.   
 
Bij casussen van jongeren met problematisch gedrag wordt in eerste instantie de jongerenwerker 
ingezet. Door de jongerenwerker worden de casussen met de betrokken partners besproken en wordt 
gezamenlijk een plan van aanpak gemaakt. 
Er is in 2017 ingezet op een goede verstandhouding tussen jongeren en de buurt door middel van 
gesprekken of een bijeenkomst.  
 
Sinds begin 2018 is OOV in samenwerking met de jeugdagent, de jeugdconsulent en de USD (vangnet) 
zich meer gaan richten op de overlastgevende en criminele jeugd. 
In het jeugdoverleg worden de overlastgevende/ criminele jongeren in beeld gebracht. Op basis van 
deze bevindingen en de analyse van de groep, groepsdynamiek en de groepsleden wordt bepaald voor 
welke jongeren een persoonlijk plan van aanpak opgesteld moet worden. Het persoonlijk plan van 
aanpak is er voor om deze jongeren te helpen op het rechte pad te blijven  en om ze meer perspectief te 
bieden. 
 
Voor de aanpak jeugd is er een goede samenwerking tussen OOV, de afdeling mens en omgeving en de 
uitvoeringsdienst sociaal domein. Als de gemeente een effectievere persoonsgerichte aanpak m.b.t 
deze jongeren wil dan is er een grote rol weggelegd voor een gemeentelijke regisseur risicojongeren.  
Voor de aanpak jeugd is het nodig de komende periode de integrale aanpak verder uit te breiden, met 
name richting preventie en vroegsignalering. Ook willen we scholen, ouders en de buurt meer 
betrekken bij het vergroten van veiligheid in de buurt.  
 
Doelstelling integraal veiligheidsplan 2017 – 2018: aanpak overlast jeugd  

 Afname van de meldingen jeugdoverlast en –criminaliteit. 
 Jeugdoverleg professionaliseren door middel van wijkgerichte aanpak. 
 Percentage bewoners dat vaak overlast door groepen jongeren ervaart bedraagt 

minder dan 40% in 2018 (resultaat: 35,3%). 
 Aantal meldingen jeugdoverlast is minder dan 450 in 2018 (407 meldingen in 2017, 

prognose voor 2018 laat zien dat de doelstelling behaald wordt). 
 
Doorontwikkeling van de persoonsgerichte aanpak en de aanpak jeugd: vroegsignalering en preventie 
wordt als prioriteit voor het integraal veiligheidsbeleid 2019 – 2022 gesignaleerd. 
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2.4 Fysieke veiligheid  

Binnen dit thema onderscheiden we vier sub-thema’s: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe 
veiligheid en crisisbeheersing.  
 
Verkeersveiligheid  
De objectieve verkeersveiligheid toont in 2017 voor het eerst sinds de afgelopen jaren een positieve 
ontwikkeling, het aantal verkeersongevallen vertoont een sterke afname van 21,2% in 2017 t.o.v. 2016.  
In 2017 vonden er totaal 541 ongevallen plaats.  
 

Uit de veiligheidsmonitor 2017 blijkt dat inwoners van Gooise Meren nog steeds veel verkeersoverlast 

ervaren in buurt als het gaat om te hard rijden (18,6% veel overlast), parkeerproblemen (16,2% veel 

overlast) en agressief rijgedrag (5,3% veel overlast). Wel is er een positieve ontwikkeling in de ervaren 

overlast t.o.v. 2015. 

De ontwikkeling van de totale verkeersoverlast die bewoners in Gooise Meren ervaren lijkt positief, 

28,6% van de bewoners ervaart verkeersoverlast. In de regio ligt dit percentage op 32,3%. In 

vergelijking met de veiligheidsmonitor 2015 (Bussum 36,5% , Naarden 25,6%) is eveneens een gunstige 

ontwikkeling waar te nemen.  
 
Wij zien een toename van ongevallen met fietsen. Er wordt een relatie verondersteld met het gebruik 
van elektrische fietsen door ouderen. Tegelijkertijd constateren wij dat steeds minder kinderen leren 
fietsen en dat scholen steeds minder leerlingen aanmelden voor een praktisch verkeersexamen. De 
verkeersveiligheid rond scholen is verder een blijvend aandachtspunt. 
 
Externe veiligheid  
Belangrijke uitvoerende taken ten aanzien van de externe veiligheidsinrichtingen worden vervuld door 
de Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Als gemeente zijn wij echter het 
bevoegd gezag en moeten wij kritische afwegingen maken over acceptatie en compensatie van risico’s. 
Bij veranderend groepsrisico door vergunningverlening moeten wij daarover conform het Bevi 
bestuurlijk verantwoording afleggen. Wij dienen alle externe veiligheidsrisico’s (van inrichtingen maar 
ook van vervoer van gevaarlijke stoffen) door te vertalen in ruimtelijke ordening (waaronder 
bestemmingsplannen) en in de vereiste kwaliteit van de crisisbeheersing.  
Het belang van deze lokale (regie)rol is eigenlijk alleen maar toegenomen als gevolg van de 
schaalvergroting van onze uitvoeringspartners (Veiligheidsregio en Omgevingsdienst). Basis voor de 
invulling van onze regierol is onze Beleidsvisie Externe Veiligheid (2011).  
Ook bij dit thema geldt dat onze maatschappelijke partners een cruciale rol hebben. Dit geldt om te 
beginnen voor de vergunninghouders. Maar daarnaast ook breder. Wij investeren in risicobewustzijn en 
zelfredzaamheid via risicocommunicatie. Dit doen wij samen met de Veiligheidsregio.  
 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
Ten aanzien van de rampenbestrijding en crisisbeheersing is het kernpunt van onze missie in komende 
jaren het verder gestalte geven aan de kolom Bevolkingszorg in al zijn facetten en conform de Wet 
Veiligheidsregio’s. Zodat rampen en crises de vereiste aanpak krijgen en de gemeentelijke kolom 
optimaal kan functioneren in de wisselwerking met de andere kolommen. Om een sterke en 
volwaardige partner binnen de multidisciplinaire crisisbeheersingsorganisatie te zijn, hebben we 
besloten om samen met de andere gemeenten in onze regio de kolom Bevolkingszorg te gaan 
professionaliseren.  
Bijzondere aandacht hebben Opleiding, Training en Oefening (OTO). Cruciaal is vakbekwaamheid, van 
sleutelfunctionarissen maar ook van de ‘lagen’ daaronder (procesdeelnemers).  
 
Dit proces gaan wij de komende jaren verbeteren en versterken. Wij zorgen ervoor dat onze organisatie 
op orde blijft en verder professionaliseert. De gemeente Gooise Meren ambieert de komende perioden 
een grotere rol te gaan spelen in de regionale piketpoules. 
 
Aandachtspunten fysieke veiligheid  

  In de komende jaren wordt een verdere toename van fietsgebruik verwacht. Deels door het 
bevorderen van het eigen fietsgebruik (elektrische fietsen) en deels door het stimuleren van de 
inzet van deelfietsen door (commerciële) aanbieders.  
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 Wij zien een toename van ongevallen met fietsen. Er wordt een relatie verondersteld met het 
gebruik van elektrische fietsen door ouderen. Tegelijkertijd constateren wij dat steeds minder 
kinderen leren fietsen en dat scholen steeds minder leerlingen aanmelden voor een praktisch 
verkeersexamen. 

 De verkeersveiligheid rond scholen is een blijvend aandachtspunt. 
 Verkeersveiligheid heeft bij burgers, overheid en maatschappelijke organisaties de volle 

aandacht. Om lokaal regie te voeren op verkeersveiligheid is het versterken van de 
ketensamenwerking noodzakelijk. Naast voorlichting en weginrichting is handhaving het 
sluitstuk om de verkeersveiligheid te vergroten. 

 De minister en de korpschef hebben afgesproken om verkeershandhaving als onderdeel van 
de reguliere handhavingstaak van de politie sterker neer te zetten. Lokaal kunnen ook 
(aanvullende) keuzes gemaakt worden.  

 Ten aanzien van de brandveiligheid verwachten we met name een stijging in activiteiten op 
het terrein van verminderd zelfredzame personen/ senioren. Onderzoeken voorspellen een 
toekomstig groter aantal slachtoffers van brand binnen deze doelgroep. 
 

Huidige aanpak Fysieke veiligheid  
Er is proactief ingezet op verkeersveiligheid door bij nieuwe bouwlocaties en herinrichtingsprojecten de 
ontwerprichtlijnen in acht te nemen. Aan scholen is gevraagd om verkeersveiligheidsknelpunten in de 
schoolomgeving en voor schoolroutes te inventariseren. Er zijn tevens extra snelheid indicatie panelen 
aangeschaft die vrij ingezet kunnen worden in Gooise Meren op plekken waar dit nodig is. 
Na het harmoniseren van parkeerbeleid zijn de benodigde aanpassingen in de openbare ruimte 
gerealiseerd in alle kernen van Gooise Meren. 
 
Er is reactief ingezet op basis van klachten van bewoners of overlegorganen, hierbij zijn diverse 
verkeerssituaties onderzocht en waar mogelijk aangepast. Bijvoorbeeld aanpassingen op de 
Slochterenlaan. 
 
Wij hebben hiermee bijgedragen aan de objectieve veiligheid door ons te richten op het verminderen 
van ongevallen en bijgedragen aan de subjectieve veiligheid (ervaren verkeersoverlast) door het actief 
inzetten van de “snelheid indicatie panelen“. Hiermee zijn weggebruikers bewust gemaakt van hun 
rijgedrag. Verder is met het effectueren van nieuw parkeerbeleid parkeerproblematiek verminderd. 
 
In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het neerzetten van Brandveilig Leven maatregelen welke 
met name op regionale schaal zijn ingezet. In de nabije toekomst zal daarnaast - in overleg met de 
gemeente -gekeken worden naar de inzet van lokaal maatwerk. In 2017 heeft het team Brandveilig 
leven zich in Gooise Meren met name gericht op de inzet maatregelen als brandveiligheidslessen op 
scholen, voorlichting (in het bijzonder voor verminderd zelfredzame personen) en huisbezoeken. 
 
Na de verbouwing is de inrichting van een gemeentelijk coördinatiecentrum in het gemeentehuis 
Gooise Meren bewerkstelligd. Er zijn ruimtes aangewezen voor de verschillende doeleinden in de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.  
De kern functionarissen, die binnen de gemeente Gooise Meren zijn aangewezen om tijdens een ramp 
of crisis een functie te vervullen, zijn opgeleid en/of geoefend. 
 
Er is een informatiepagina rampenbestrijding en crisisbeheersing (Bevolkingszorg) op het intranet. De 
map voor Bevolkingszorg wordt maandelijks bijgewerkt met geactualiseerde documenten op het 
gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. De map is te raadplegen en te gebruiken voor de 
kernfunctionarissen.  
 
Voor de burgers is er op de website van de gemeente Gooise Meren informatie opgenomen over 
veiligheid en wat een burger zelf kan doen bij een ramp of crisis.  
 
Doelstelling integraal veiligheidsplan 2017 – 2018: Fysieke veiligheid  

 Integrale aanpak van objectieve en subjectieve verkeersveiligheid, geborgd in de 
verschillende relevante beleidsdomeinen. We houden de basis op orde, interveniëren op 
plekken waar dat nodig is.  

 De 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. Hiervoor gaat de 
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regionale brandweer verder met de ingezette kanteling binnen de organisatie van 
Risicobeheersing naar Brandveilig Leven. Op het gebied van de wettelijke 
Risicobeheersingstaken (advies en toezicht) bereidt de brandweer zich, samen met 
gemeenten en andere partners, voor op de introductie van de Omgevingswet in 2019.  

 We geven volwaardig invulling aan onze rol in de risicobeheersing van gevaarlijke stoffen, 
versterken die waar nodig en mogelijk. De risico’s zijn bekend, effectief door vertaald en per 
saldo beheersbaar. 

 We hebben een professionele crisisbeheersingsorganisatie ‘staan’ die zonder twijfel in staat is 
de bevolkingszorgtaken adequaat uit te voeren. De functionarissen zijn getraind, opgeleid en 
geoefend. Dit in combinatie met ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid en urgentiebesef.   

 

2.5 Integriteit en veiligheid  

Radicalisering en polarisatie  
Een van de prioritaire veiligheidsthema’s in het integraal veiligheidsplan 2017 – 2018 is radicalisering en 
polarisatie. Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen personen in de samenleving die 
dermate zijn geradicaliseerd, dat zij door hun wijze van handelen of door hun uitingen zorgen voor 
maatschappelijke spanningen. Deze spanningen kunnen invloed hebben op de algemene veiligheid (bij 
toepassen van geweld) of het veiligheidsgevoel van de bewoners.  
Deze groepen vergroten de polarisatie in de samenleving, en zetten daarmee het sociaal weefsel onder 
druk. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld: rechts-extremisme, 
islamisme/ jihadisme, dierenrechtenradicalisme, asielrechtenradicalisme, links-extremisme. 
 
Ondermijning/ georganiseerde criminaliteit  
Een andere prioriteit in het integraal veiligheidsplan 2017 – 2018 is ondermijning/georganiseerde 
criminaliteit. Ondermijning is ook als districtelijke prioriteit vastgesteld met de andere gemeenten, de 
politie en het Openbaar Ministerie in het Districtelijk Veiligheidscollege. 
Alle gemeenten hebben te maken met vormen van ondermijnende, georganiseerde criminaliteit. De 
onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van diensten van 'de bovenwereld'. Bijvoorbeeld 
voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en huisvesting.  Het gaat om fenomenen zoals 
drugsgerelateerde criminaliteit, grootschalige (belasting/ zorg/ vastgoed/ subsidie) fraude, 
witwaspraktijken en mensenhandel.  
 
Ondermijnende criminaliteit is niet altijd zichtbaar, maar heeft wel zichtbare gevolgen voor de 
bewoners en ondernemers in Gooise Meren. Het lokale gezag wordt ondermijnt, het verslechtert de 
veiligheid en leefbaarheid (bijv. door handel in drugs, verloedering), het levert schade op voor 
ondernemers (oneerlijke concurrentie, zwart geld) en het kost de maatschappij veel geld (fraude). 
 
Op basis van het regionale ondermijningsbeeld van de politie en de lokale ondermijningsbeelden blijkt 
dat in Midden- Nederland, en in de regio G&V, drugs en witwassen de grootste en meest ingrijpende 
problematiek is. Met de term ‘drugs’ worden alle vormen aangeduid: hennep, cocaïne, heroïne en de 
aanwezigheid van synthetische drugshandel. Het verdienmodel in de drugs is ongekend. Criminelen 
maken gebruik van kwetsbare locaties, branches en bedrijfsvormen; met name: bedrijven en 
industrieterreinen, jachthavens, het buitengebied, de horeca, de autobranche, maar ook makelaars en 
notarissen spelen een rol in de ondermijnende criminaliteit.  
 
Op de grote ondermijningsthema’s hebben er de laatste jaren geen grote verschuiving plaatsgevonden. 
Wel is er een professionaliseringslag (de criminelen hebben de beste middelen ter beschikking en ze 
weten de mazen in de wet te vinden). Ook de flexibilisering is opvallend (waar geld te verdienen is, 
stappen ze in). 
 
Omgevingsveiligheid hennepteelt 
Op basis van politiecijfers zijn er in Gooise Meren in 2017 zevenenveertig (47) zaken in behandeling 
genomen. Dit heeft uiteindelijk geleid tot 12 ruimingen van hennepkwekerijen in 2017. Hier staat 
tegenover dat de meeste hennepkwekerijen niet gevonden en geruimd worden.  
De hennepteelt in onze woonwijken brengen veel veiligheidsrisico’s met zich mee. De woningen zijn 
niet geschikt voor professionele hennepteelt. Door onkundig aangelegde en gebruikte installaties, 
maar ook de gevaarzetting voor ripdeals, maakt dat omwonenden blootgesteld worden aan gevaren. 
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Hierdoor kunnen omwonenden geconfronteerd worden met brand, instortingsgevaar, aantasting van 
de gezondheid door water-lekkage en vergiftiging door pesticiden en gassen.  
Daarbij gaat een kwekerij vaak gepaard met illegale stroomafname, belastingontduiking, 
uitkeringsfraude, het gebruik van een woning/pand in afwijking van de bestemming en (eventueel) het 
niet naleven van de bepalingen uit een huurcontract. Het verdienmodel van hennepteelt is ongekend 
groot en staat dan ook aan de basis van andere vormen van criminaliteit, zoals het witwassen van 
crimineel geld. 
 
Naast het feit dat er in Nederland jaarlijks circa € 200 miljoen aan energie illegaal afgestapt wordt, zijn 
er jaarlijks ook minstens vijfenzestig (65) branden in woningen die het gevolg zijn van hennepteelt.

5
  

Gezien de veiligheidsrisico’s voor onze bewoners, en de aanpak van ondermijning, verdient de aanpak 
van (de omgevingsveiligheid van) hennepteelt onze aandacht. Wij zien steeds vaker dat er  gevaarlijke 
situaties en (water)overlast plaatsvinden bij ondernemers en bewoners, zoals hennepteelt in 
flatgebouwen of in winkels en andere ondernemingen.  
 
Veilige Publieke Taak 
Mensen die binnen de publieke taak hun werk doen zoals verpleegkundigen, politiemensen, 
medewerkers bij gemeentelijke loketten en leraren, worden regelmatig geconfronteerd met agressie 
en geweld. Dat heeft effect op het functioneren van de man of vrouw zelf, maar ook op de uitvoering 
van taken zoals hulpverlening, zorg, scholing en toezicht. De kwaliteit van de dienstverlening neemt af, 
het vertrouwen in de overheid kan aangetast worden. Dit thema blijft een punt van aandacht voor de 
komende jaren.  
 
Aandachtspunten integriteit en veiligheid   

 Het dreigingsbeeld van Nederland blijft volgens het NCTV substantieel. Dat betekent dat de 
kans op een aanslag in Nederland reeel is, maar dat er nog geen concrete aanwijzingen zijn 
voor voorbereidingen om in Nederland een aanslag te plegen. Clingendael e.a., stellen in de 
Clingendael Startegic Monitor 2017 dat de dreiging van terrorisme de komende jaren 
onverminderd hoog blijft.  

 Diverse trendrapportages wijzen op een groei van de sociale tegenstellingen in de 
samenleving. Het Nationaal Veiligheidsprofiel 2016 benoemt de dreiging die uitgaat van 
polarisatie en extremisme, zoals spanningen tussen links en recht. Hierbij wordt gewezen op 
een al langer aanwezig gevoel van onvrede over integratie van minderheden en de 
jihadistische dreiging.  

 De toenemende afstand tussen bevolkingsgroepen is in het kader van mogelijke openbare 
orde verstoringen verontrustend. Bijvoorbeeld wanneer we terugkijken naar de stevige 
debatten die gevoerd zijn rondom de vluchtelingenopvang en Zwarte Piet. Sociale spanningen 
in de samenleving kunnen bij een incident tot ontbrandig komen. Daarbij kan het leiden tot 
verminderd vertrouwen in de overheid of instanties.  

 De ondermijnende, ontwrichtende effecten van sommige vormen van georganiseerde 
criminaliteit zijn moeilijk te overschatten, vooral wanneer de criminaliteit zich innestelt in de 
woonwijken en daar zichtbaar wordt (Nationaal Dreigingsbeeld 2017, Strategie-update politie 
(2017) Sluipend gif (2018)). 

 Door Clingendael en in het Nationaal Dreigingsbeeld 2017 wordt beschreven dat de 
georganiseerde misdaad naar verwachting de komende jaren zal toenemen. Dit als gevolg van 
het voortduren van crises aan de randen van Europa als bron van mensensmokkel, het 
toenemende gebruik van digitale technologie door criminele groepen en een alsmaar 
groeiende vraag naar zaken als drugs, wapens en witwassen in de EU. 

 Uit eerste onderzoeken, binnenkomende signalen en de signaallijst blijkt dat de aanpak van 
ondermijnende, georganiseerde criminaliteit onze aandacht behoeft. 

 Het lokale gezag wordt ondermijnt, het verslechtert de veiligheid en leefbaarheid (bijv. door 
handel in drugs) en het levert schade op voor ondernemers (oneerlijke concurrentie, zwart 
geld). 

 Om ondermijningszaken effectief aan te pakken is kennis, tijd en capaciteit noodzakelijk. Het 
is van belang trainingen / presentaties over het thema ondermijning te organiseren voor 
medewerkers binnen gemeente, met als doel het bewustzijn te vergroten (welke vormen, hoe 
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 Onderzoeksraad voor de veiligheid (1 maart 2018) 
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de gemeente de georganiseerde criminaliteit ongewild faciliteert en hoe men dit kan 
frustreren).   

 Gezien de veiligheidsrisico’s voor onze bewoners en ondernemers verdient de aanpak van (de 
omgevingsveiligheid van) hennepteelt onze aandacht.   

 Mensen die binnen de publieke taak hun werk doen zoals verpleegkundigen, politiemensen, 
medewerkers bij gemeentelijke loketten en leraren, worden regelmatig geconfronteerd met 
agressie en geweld.  Dit thema blijft een punt van aandacht voor de komende jaren.  

 
Huidige aanpak integriteit en veiligheid   
 
Radicalisering en polarisatie  
Er zijn in de afgelopen perioden verbindingen met maatschappelijke organisaties gelegd, aangehaald 
en onderhouden. Een verbinding die gebruikt wordt in vragen over en zorgen om radicalisering, maar 
waar ook informatie over andere onderwerpen gedeeld kan worden. 
Tijdens de regionale overleggen met onze (externe) partners, zoals andere gemeenten en OM, wordt  
informatie gedeeld en afgestemd om signalen van radicalisering en polarisatie in een vroeg stadium 
met alle partners te delen en voortijdig op te kunnen handelen. Vanuit de regio zijn er trainingen 
gegeven aan medewerkers om inzicht te krijgen in het proces van radicalisering en het herkennen en 
duiden van signalen. Daarbij is er tevens aandacht besteed aan informatiedeling en samenwerking. 
Hierdoor is er  o.a. inzicht verkregen in de mate van radicalisering binnen de gemeente Gooise Meren. 
 
Het tegengaan van polarisatie en voorkomen van radicalisering blijft de komende jaren een punt van 
aandacht. Het blijft dan ook belangrijk om in Gooise Meren te investeren in de aanpak van 
radicalisering/extremisme en ervoor te zorgen dat de al opgebouwde expertise behouden wordt. De 
samenwerkingsverbanden met onze partners is en blijft belangrijk in deze aanpak.  
 
Ondermijning/georganiseerde criminaliteit  
In 2017 is een start gemaakt aan het vergroten van de bewustwording en het detecteren van signalen 
van criminele investeringen en activiteiten. Bijvoorbeeld middels de kick-off bijeenkomst ondermijning 
in Gooise Meren en presentaties bij diverse afdelingen en partners, afgestemd op de specifieke 
werkzaamheden van de afdeling of partner.  
 
Er is een meldpunt ondermijning opgezet en op diverse wijze intern onder de aandacht gebracht. Bij 
het meldpunt ondermijning komen veel signalen binnen van collega’s. Deze signalen worden beheert 
door OOV.  
 
In 2018 zijn er meerdere groepssessies (brainstormsessies) georganiseerd  om met elkaar te werken aan 
het ‘ondermijningsbeeld’ van Gooise Meren.  Samen met informatie van partners als de politie, 
belastingdienst, OM, de Financial Intelligence Unit en een analyse van het beleid van Gooise Meren is 
de basis voor het ondermijningsbeeld van Gooise Meren gelegd. Het Regionaal Informatie en Expertise 
Centra (RIEC) voor georganiseerde criminaliteit levert, in opdracht van de burgemeester, medio juni 
2018 voor Gooise Meren het ondermijningsbeeld op. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe het gesteld is 
met de criminele netwerken in onze gemeente en wat de knelpunten daarbij zijn.   

Op basis van het ondermijningsbeeld is het mogelijk om in te zetten op ‘handhavingsknelpunten’ die 
van toepassing zijn op kwetsbare branches in gemeente Gooise Meren. Hierbij is integrale handhaving 
het meest effectief. 
 
Doel ligt primair in ‘hinderen, verstoren, tegenhouden’ van georganiseerde ondermijnende criminaliteit 
in gemeente Gooise Meren, waarbij er voorzien wordt in een georganiseerde overheid tegen 
georganiseerde criminaliteit.  
Belangrijke aanknopingspunten zijn vergunningverlening, toezicht en handhaving. Bijvoorbeeld het 
uitvoeren van en het toezicht houden op de  BIBOB-toets bij vergunningen binnen geselecteerde 
branches. Het toezicht houden op de naleving van regels en waar nodig wordt de handhaving 
geïntensiveerd. Eventueel formuleren we extra voorschriften, generiek of in vergunningen.  
 
In 2018 is een lokale ondermijningstafel Gooise Meren opgezet, hierin wordt samen met partners als 
het RIEC, politie, Belastingdienst, Recherche, VTH en indien nodig andere partijen, naar signalen 
gekeken en informatie gedeeld. Op deze manier worden integrale onderzoeken opgezet en 
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interventiemogelijkheden overwogen om tot een gezamenlijk aanpak van ondermijnende, 
georganiseerde criminaliteit te komen. Uit eerste onderzoeken, binnenkomende signalen en de 
signaallijst blijkt dat dit thema onze aandacht behoeft. Het ondermijningsbeeld Gooise Meren geeft 
ons nog meer inzicht in de ondermijnende criminaliteit en de bestuurlijke weerbaarheid in Gooise 
Meren. 
 
Omgevingsveiligheid hennepteelt 
Er is een regionaal hennepoverleg opgezet samen met partners als netbeheerders, politie, Sociale 
Recherche, buurgemeenten en woningcorporaties.  
Ondanks successen, blijft veel casuïstiek op de plank liggen of wordt de bestuurlijke aanpak niet 
volledig benut. Er dient nader onderzocht te worden hoe werkprocessen bij de ruimingen van 
kwekerijen (gepland/ad hoc), het opmaken van bestuurlijke rapportages en de eventuele sluitingen op 
grond van de Opiumwet vormgegeven dienen te worden. In 2018 wordt het werkproces nader 
onderzocht in een werkgroep.  
 
Sinds de invoering van het Damoclesbeleid in 2018 heeft de burgemeester de bevoegdheid om 
woningen en bedrijfspanden te sluiten. Het doel hiervan is een sterk signaal af te geven aan de 
buitenwereld dat hennepteelt in Gooise Meren niet getolereerd wordt en dat het pand niet langer als 
verkoop,- kweek,- aflever,- of opslagruimte kan worden gebruikt.  
 
Als de gemeente Gooise Meren een effectieve aanpak van hennepteelt in het kader van de 
omgevingsveiligheid en in het kader van de aanpak ondermijning nastreeft, dan dient er meer ingezet 
te worden op dit veiligheidsthema. De werkprocessen lopen niet effectief en er is ruimte voor een 
verbetering van de samenwerking en van deze aanpak samen met onze partners.  
In het kader van preventie kunnen er meer maatregelen genomen worden met relevante publieke en 
private partijen om samen maatregelen te nemen om de omgevingsveiligheid voor burgers in de eigen 
woonomgeving te verbeteren en hennep gerelateerde onveiligheid preventief op te sporten en weg te 
nemen.  
 
Veilige Publieke Taak 
Agressie en geweld tegen onze medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is bespreekbaar 
en hanteerbaar. Het onderwerp leeft en er is op diverse wijze vormgegeven aan randvoorwaarden voor 
effectieve omgang met en aanpak van incidenten. Bijvoorbeeld in het agressieprotocol en het protocol 
AIT (Agressieprotocol Interventieteam).  
Het interventieteam is onder de aandacht gebracht bij onze medewerkers en er zijn nieuwe leden aan 
het interventieteam toegevoegd. Het interventieteam wordt ingezet om te voorkomen dat 
bedreigende situaties uit de hand lopen. Zij worden ingeschakeld, bijvoorbeeld bij agressie, middels de 
alarmknoppen bij iedere balie en in iedere spreekkamer.  
Alle medewerkers die voor de uitvoering van hun functie vaak met klanten te maken hebben krijgen 
jaarlijks een agressietraining.  
 
Doelstelling integraal veiligheidsplan 2017 – 2018: integriteit en veiligheid  

 Inzicht krijgen in de mate van radicalisering binnen de gemeente Gooise Meren. 
 Afstemmen interne en externe partners (radicalisering). 
 Opzetten regulier en strategisch bondgenotenoverleg (radicalisering). 
 Inzicht krijgen in de ondermijnende criminaliteit in Gooise Meren. 
 Vergroten van de bewustwording en het detecteren van signalen van criminele investeringen 

en activiteiten. 
 Beleid, gericht op het voorkomen van en zo nodig optreden tegen agressie verankeren. 
 Werknemers aansporen agressie en geweld te melden. 

 
De ondermijnende, ontwrichtende effecten van sommige vormen van georganiseerde criminaliteit zijn 
moeilijk te overschatten, vooral wanneer de criminaliteit zich innestelt in de woonwijken en daar 
zichtbaar wordt. Om ondermijningszaken effectief aan te pakken is kennis, tijd en capaciteit 
noodzakelijk. Het is van belang trainingen / presentaties over het thema ondermijning te organiseren 
voor medewerkers binnen gemeente, met als doel het bewustzijn te vergroten (welke vormen, hoe de 
gemeente de georganiseerde criminaliteit ongewild faciliteert en hoe men dit kan frustreren).  Uit 
eerste onderzoeken naar ondermijnende, georganiseerde criminaliteit, binnenkomende signalen en de 
signaallijst blijkt dat dit thema onze aandacht behoeft. Gezien de veiligheidsrisico’s voor onze 
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bewoners en de aanpak van ondermijning verdient de aanpak van (de omgevingsveiligheid van) 
hennepteelt eveneens onze aandacht.   
  
Wij signaleren de aanpak van ondermijning/georganiseerde criminaliteit/ (omgevingsveiligheid) 
hennepteelt als prioriteit voor het integraal veiligheidsplan 2019 – 2022, omdat dit thema een 
intensieve doorontwikkeling en intensivering van de aanpak behoeft. 
 

3 Integraal Veiligheidsplan 2019-
2022 

De evaluatie en veiligheidsanalyse vormt de basis voor het opstellen van een nieuw Integraal 
Veiligheidsplan voor de komende vier jaren. De gemeenteraad van Gooise Meren stelt het Integraal 
Veiligheidsplan vast, naar verwachting gebeurt dat medio november 2018. Er worden enkele mogelijke 
prioriteiten voor Gooise Meren gesignaleerd voor het nieuwe Integraal Veiligheidsplan. Naast 
prioriteiten zijn andere veiligheidsthema’s eveneens van strategisch belang, maar die thema’s 
behoeven geen bijzondere doorontwikkeling of intensivering. Deze thema’s zijn onze voorgestelde 
‘going concern’ thema’s.   
 
Jaarlijks aanscherpen 
In het integraal veiligheidsbeleid  worden de doelen op het gebied van veiligheid in Gooise Meren voor 
de komende jaren op hoofdlijnen uiteengezet en vastgelegd. Deze doelen worden vervolgens in 
uitvoeringsplannen nader geconcretiseerd. Op deze wijze geven wij als gemeente sturing aan de 
veiligheid in Gooise Meren.  
Het beleid heeft een dynamisch karakter in de zin dat het tussentijds bijgesteld kan worden indien 
omstandigheden (zoals nieuwe dreigingen) daarvoor aanleiding geven.  
 

3.1 Voorgestelde prioriteiten  

Op basis van de veiligheidsanalyse en evaluatie signaleren wij drie prioriteiten voor de komende jaren 
die een bijzondere doorontwikkeling behoeven of geïntensiveerd kunnen worden: 
 

Aanpak ondermijning/ georganiseerde criminaliteit / omgevingsveiligheid hennepteelt 

 
 

Doorontwikkeling van de  persoonsgerichte aanpak en vroegsignalering in de aanpak jeugd  

 

 
Vermogenscriminaliteit/ High Impact Crimes en de versterking van samenwerking met bewoners 
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3.2 Voorgestelde Going Concern thema’s  

Op basis van de veiligheidsanalyse en evaluatie signaleren wij enkele veiligheidsthema’s die onze 
aandacht behoeven, maar geen intensivering of bijzondere doorontwikkeling behoeven.  
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Bijlage 1 Burgerparticipatie  
Team Openbare Orde en Veiligheid heeft donderdag 31 mei 2018 de bijeenkomst 'Veiligheid in Gooise 
Meren: prioriteiten voor het integraal veiligheidsbeleid 2019 - 2022' georganiseerd in het gemeentehuis 
te Bussum. Voor deze bijeenkomst zijn alle (besturen van) buurtpreventieverenigingen, buurtplatform, 
Dorpsraad Muiderberg en Stadsraad Muiden uitgenodigd.  
Tijdens de bijeenkomst zijn de uitkomsten van de evaluatie en de veiligheidsanalyse op hoofdlijnen 
doorgenomen met de aanwezigen. De aanwezigen zijn ruim in de gelegenheid gesteld om verdiepende 
vragen te stellen, input te leveren en anderszins mee te denken met de mogelijke prioriteiten voor het 
Integraal Veiligheidsbeleid 2019 – 2022.  
Aan diegene die niet aanwezig konden zijn bij de bijeenkomst is de conceptrapportage en de 
presentatie per mail verstrekt. De besturen zijn in de gelegenheid gesteld de bevindingen met de 
achterban te bespreken en mogelijke prioriteiten en aanvullingen per mail aan Team Openbare Orde en 
Veiligheid door te geven. Hieronder leest u de input vanuit de (georganiseerde) bewoners.  
 
Voorgestelde prioriteiten  
De voorgestelde prioriteiten worden onderstreept door (georganiseerde) bewoners, men begrijpt de 
voorgestelde prioriteiten en kan zich hierin vinden.  

 
Aanvullingen en opmerkingen  
Naast het constateren van dezelfde prioriteiten voor het nieuwe integraal veiligheidsbeleid, zijn er 
aanvullingen en inhoudelijke opmerkingen gegeven. Hieronder leest u de input vanuit de 
(georganiseerde) bewoners.  
 
Er is behoefte aan meer aandacht voor de communicatie naar bewoners vanuit de gemeente en 
partners. Voorgesteld wordt om bewoners actief, structureel en op dezelfde wijze te informeren over 
veiligheid in de eigen buurt en over de aanpak van gemeente en partners. Het komt nu voor dat 
sommige buurten wel geïnformeerd worden door de wijkagent en andere buurten niet.  
Bewoners geven aan zich onvoldoende bewust te zijn van wat er preventief wordt gedaan binnen het 
veiligheidsdomein. Het  actief informeren van bewoners hierover draagt mogelijk bij aan meer 
betrokkenheid, draagvlak en vertrouwen. 
 
Verkeersveiligheid is voor de meeste bewoners een belangrijk thema. Of het nu gaat om alcohol in het 
verkeer, de snelheid in 30 km/u zones, meer aandacht voor verkeersexamens op scholen, 
parkeeroverlast, herinrichting van de openbare ruimte  of het nemen van technische 
verkeersmaatregelen, volgens bewoners gebeurt er te weinig. Er is geen structurele aanpak en 
bewoners geven aan niet goed geïnformeerd te worden over een mogelijk plan van aanpak van 
verkeersknelpunten. 
 
De aangiftebereidheid is volgens bewoners laag, dit komt mogelijk doordat bewoners minder 
vertrouwen hebben in de politie als het gaat om het afhandelen van aangiftes. Bewoners hebben het 
idee dat er met veel aangiftes niets gedaan wordt, waardoor de motivatie en de bereidheid tot 
aangifte/melding vanuit bewoners afneemt. In het kader overlast jeugd worden positieve ervaringen 
gedeeld over het doen van melding bij de politie en het krijgen van terugkoppeling op deze melding. 
Bewoners stellen voor een specifieke doelstelling te maken van het verhogen van de 
aangiftebereidheid in het nieuwe beleid/uitvoeringsplan.   
 
Ten aanzien van de aanpak ondermijning en omgevingsveiligheid hennepteelt vinden bewoners dat de 
gemeente meer zichtbaar moet optreden, successen moet delen en meer informatie moet verstrekken 
aan bewoners om dergelijke zaken in de eigen buurt te herkennen en melden.   
Naast bovenstaande aanvullingen en opmerkingen zijn er enkele verbeteringen voorgesteld t.a.v. de 
rapportage. Deze zijn niet in deze bijlage opgenomen, maar al in dit rapport verwerkt.  
 


