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Vooraf

Trends en Ontwikkelingen
Groei van georganiseerde ondermijnende
criminaliteit; daling van de meer “traditionele”
criminaliteit
Publieke opinie verandert: de overheid
behoort een veilige wijk te garanderen
Toename van incidenten met kwetsbare
personen
Polariserende maatschappij en opkomst
extremisme

Dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid geeft een overzicht van
de voorgenomen maatregelen en activiteiten in het jaar 2019 en
2020 rond de veiligheidsthema’s in het Integraal Veiligheidsplan
2019-2022 van de gemeente Huizen.
Net als het IVP is dit uitvoeringsplan in samenwerking met de
partners tot stand gekomen.
Dit uitvoeringsplan heeft een ‘dynamisch karakter’ in de zin dat
het tussentijds bijgesteld kan worden indien omstandigheden
daartoe aanleiding geven. In elk geval zal het begin 2021
geactualiseerd worden voor de jaren 2021/2022.

Ambitie
In 2022 voelt ten minste 85% van de Huizers
zich veilig in de eigen woonomgeving en
daarmee behoren we bij de top-3 van
vergelijkbare gemeenten in Nederland.

Aanpak vertaalt zich in zes
veiligheidsthema’s
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Integraal Veiligheidsplan
2019-2022
Veiligheidsthema’s
Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van de gemeente Huizen
bevat de volgende prioritaire veiligheidsthema’s:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
Toezicht en handhaving
Jeugd en veiligheid
High Impact Crimes
Sociale stabiliteit
Tegengaan extremisme

Voor elk van deze strategische thema’s worden hierna de
maatregelen en activiteiten in het jaar 2019 en 2020 uitgewerkt.
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1. Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn

De ambitie is crimineel misbruik/gebruik van de bovenwereld in Huizen een halt toeroepen.
Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Crimineel misbruik/gebruik van
de bovenwereld in Huizen een
halt toeroepen.

Kwartiermaken en inrichten projectorganisatie “Aanpak Ondermijning”:
Extra capaciteit inzetten voor ondermijning bij OOV en VTH.

OOV
Team VTH

2019/vanaf
medio 2019

Bewustwording bevorderen bij medewerkers, inwoners en ondernemers o.a.
door middel van gerichte trainingen en informatieverschaffing.

OOV
Online Team
Communicatie intern
Communicatie extern
(politie, RIEC, etc.)
Externe trainers

2019-2020

Deelname aan het Districtelijk Team Ondermijning (DTO) voor de aanpak van
concrete ondermijningscasussen, één integraal gebiedsgericht onderzoek en
één integrale controle per jaar.
Capaciteit voor deelname uit OOV en VHT.

OOV
VHT
RIEC
Politie
Belastingdienst

Vanaf
medio 2019
doorlopend

Informatiepositie van de
gemeente over ondermijnende
activiteiten is verstevigd.

Inrichten van één meldpunt bij OOV waar alle signalen samenkomen.

OOV
VHT
Communicatie

Medio 2019
gereed

De bestuursrechtelijke
instrumenten worden geüpdatet,
uitgebreid en maximaal
toegepast.

Uitbreiden APV met artikelen die behulpzaam zijn in de aanpak van
ondermijning. Beleidslijnen wet Damocles en Sluiting voor publiek
toegankelijke gebouwen worden ontwikkeld en vastgesteld. Hiervoor wordt
extra capaciteit ingehuurd bij OOV.

OOV
Team VTH

Medio 2019
gereed

De instrumenten worden maximaal benut in de strijd tegen ondermijning.

OOV
Team VTH

Medio 2019
gereed
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

De toepassing van de Wet
Bibob wordt verruimd en
indien nodig vaker ingezet om
misbruik van vergunningen te
voorkomen.

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

OOV
Team VTH

Doorlopend
2019

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.

OOV
Team VTH

Doorlopend
2019

De Wet Bibob wordt op meerdere beleidsterreinen toegepast en vaker
ingezet, ook met het oog op het in april 2018 ingediende wetsvoorstel
Wijziging van de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur: herziening lokale Bibob-beleid.

OOV
Team VTH

Eind 2019
gereed
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2. Toezicht en Handhaving
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Portefeuillehouder: wethouder Roland Boom en burgemeester Sicko Heldoorn
De ambitie is door verbetering en uitbreiding van toezicht en
handhaving er voor zorgen dat de inwoners zich veiliger voelen in
hun eigen woonomgeving; in 2022 voelt 85% van de inwoners zich

veilig in de eigen woonomgeving (meting door Veiligheidsmonitor of
waarstaatjegemeente.nl).

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Herijking en uitbreiding
boa-capaciteit, prioriteit op
handhaving

Nieuwe boa-beleidsnota opstellen waarin takenpakket, prioriteiten, uitrusting,
aansturing, samenwerking en plaats in de organisatie worden beschreven en
vastgelegd

OOV
W&S/VTH
Boa-team

Eerste helft
2019

Uitwerking in nieuw Boa-werkplan 2019-2020

OOV
Boa-team

Eerste helft
2019

Evaluatie werkplan en tijdelijke uitbreiding boa’s

OOV
W&S/VTH
Boa-team

Tweede helft
2020

Realisatie uitbreiding boa-team

Werving uitbreiding

P&O
W&S/VHT
OOV
jeugdbeleid

3e kw 2019

Integrale werkgroep Veilige
omgeving en jeugd blijft
operationeel

Voortzetting twee-/drie-wekelijks overleg met diverse partijen met rol in
toezicht en handhaving

OOV
Boa’s
Politie
MZ
Jongerenwerk Versa

Doorlopend

Inrichten meldpunt specifieke overlastklachten, mogelijk binnen de MOR
(Meldpunt Openbare Ruimte)

OOV
MOR

3e kw 2019
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Continueren integrale aanpak
jaarwisseling

Jaarlijks Plan van Aanpak met daarin:
Aanwijzing vuurwerkvrije zones, Voorlichtingslessen aan scholieren, Inhuur
extra toezichthouders, afsluiten / verwijderen afvalbakken en tijdelijke
afvalbakken winkelcentra

OOV
W&S
Communicatie
Politie

Jaarlijks

Onderzoek naar een centraal vuurwerkfeest bij het Nautisch Kwartier

OOV

2020

Onderzoek naar de mogelijkheden en haalbaarheid van een subsidieregeling
voor privaat cameratoezicht

OOV

2020

Cameratoezicht verder
stimuleren en uitbreiden, zo
mogelijk met subsidie
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3. Jeugd en veiligheid
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Portefeuillehouder: burgemeester Heldoorn en wethouder Maarten Hoelscher
De ambitie is om jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit verder te
verminderen en te zorgen dat de Huizer jeugd veilig kan opgroeien.
Hierbij willen we bereiken dat:

► Jeugd beschermd wordt tegen loverboys, drugsdealers en
wodka-boys;
► Er meer gehandhaafd wordt op ongewenst gedrag van jeugd
in de openbare ruimte.

► Er in 2022 minder jeugdoverlastmeldingen en vernielingen in
de openbare ruimte zijn dan in 2018;
► 85% van de Huizer bevolking zich veilig voelt in Huizen;
Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Verminderen van jeugdoverlast
en vernielingen in de openbare
ruimte.

Voortzetting van de Integrale werkgroep Veilige omgeving en jeugd:
twee/drie-wekelijks overleg. De werkgroep staat onder regie van OOV en
vormt een informatieknooppunt over onveilige en/of overlastsituaties en
-plekken. Hierdoor kan informatiegestuurd worden ingezet.

MO
OOV
Politie
(Jeugd en/of
coördinerend BOA)
Ambulant
Jongerenwerk Versa

Doorlopend

Betrekken van jongeren, ouders, buurtbewoners, buurtpreventieverenigingen
en ondernemers bij de aanpak jeugdhinder en/of -overlast. Doel: in
gezamenlijkheid, op een creatieve manier, oplossingen te bedenken en
uitvoeren die bijdragen aan het verminderen van jeugdoverlast op hotspotlocaties en die bijdragen aan een verbetering van de (on)veiligheidsgevoelens;

MO
OOV
Politie
Boa-team
Ambulant
Jongerenwerk Versa
Inwoners

2019-2020
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Verminderen van jeugdoverlast
en vernielingen in de openbare
ruimte.

Bij de aanpak van ernstiger vormen van overlastgevend of crimineel gedrag
staat handhavend optreden door Boa’s, wijkagenten en andere politieagenten
voorop. Hierbij wordt primair gekozen voor een persoons(dader)gerichte
aanpak door professionals. Afhankelijk van de aard en ernst van van de
overlast en criminaliteit en de onderliggende problematieken voert de
gemeente (lokale PGA-aanpak), of het regionale Veiligheidshuis hierop de regie.

Interventieteam
Politie
OOV
JGZ
Veiligheidshuis
Reclassering

Doorlopend

Schoolveiligheidsconvenant actualiseren. 2-jaarlijks komen de
convenantpartner bijeen om de veiligheidsissues die binnen de scholen
spelen te bespreken.

MO
OOV
Politie
Scholen (VO)

2019-2020

Continueren integrale aanpak jaarwisseling

OOV
W&S
Communicatie
Politie

Jaarlijks

Voortzetting van de Integrale werkgroep Veilige omgeving en jeugd

MO
OOV
Politie
(Jeugd en/of
coördinerend) BOA
Ambulant
Jongerenwerk Versa

Doorlopend

Lokale Persoonsgerichte Aanpak of aanpak door Veiligheidshuis, waarbij
aandacht is voor het gehele systeem, in het bijzonder voor de broertjes en zusjes.

Interventieteam
Politie
OOV
JGZ
Veiligheidshuis

Doorlopend

Vroegsignalering
jeugdcriminaliteit
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Vroegsignalering
jeugdcriminaliteit

Samenwerking met scholen en het Regionaal Bureau Leerlingzaken op
het gebied van voorlichting, signalering, schoolverzuim en voortijdig
schoolverlaten.

Scholen
Regionaal Bureau
Leerlingzaken
OOV
MO

2019-2020

Aanpak ontwikkelen tegen
loverboys, drugs- en
drankdealers.

Dadergerichte aanpak gericht op een lik-op-stuk beleid

Politie
OOV
Boa-team

Doorlopend

Afspraken maken met de politie, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de
Kinderbescherming over regionale samenwerking

OOV
Politie
Openbaar Ministerie
Raad voor de
Kinderbescherming

2019-2020

Samen met jongeren (bijvoorbeeld via Speaking Minds) en ketenpartners
een actieplan opstellen, gericht op voorlichting over en preventie
van middelengebruik. Hierbij worden ervaringsdeskundigen, vanuit
werkervaringsplekken, ingezet en er zal worden aangesloten bij het reeds
bestaande regionale preventie en handhavingsplan alcohol en drugs.

MO
OOV
Jongeren
Politie

2019-2020
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4. High Impact Crimes
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn
De ambitie is om het lage aantal HIC-delicten uit 2018 vast te houden
en de angst bij inwoners om slachtoffer te worden van HIC-delicten te
verminderen. Dit willen we bereiken door:
► Gedurende de looptijd van het IVP de integrale aanpak van de
HIC-delicten voort te zetten en daar waar nodig te verbeteren;

► Het aantal Burgernetaanmeldingen te vergroten met 10% ten
opzichte van 2018;
► Een toename van het aantal gecertificeerde PolitieKeurmerkVeiligWonen (PKVW)-woningen in 2022 met 10% ten opzichte van 2018
(van 4535 eind 2018 naar 5000 in 2022).

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Continueren en verstevigen
integrale aanpak HIC

Continueren van een integraal plan van aanpak woninginbraken waarbij
de bewustwording van burgers, het Politiekeurmerk Veilig Wonen en de
dadergerichte aanpak centraal staan.

OOV
Politie
Woningcorporatie
Adviesburo Alma
KVO’s

2019 - 2020

Continueren en versterken van de integrale samenwerking met ketenpartners.
Inwoners informeren over de meerwaarde om de woning te laten voldoen aan
het Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW). Daarnaast biedt de gemeente tot
eind 2019 de mogelijkheid aan eigenaren van bestaande koopwoningen om
subsidie aan te vragen wanneer zij hun woning willen beveiligen met PKVW
erkende sloten.
Stimuleren van actieve en oplettende buurtbewoners die initiatieven als
buurtpreventieverenigingen (BPV’s), Whatsapp-buurtgroepen en buurtpanels
ontplooien. Oplettende inwoners zijn cruciaal in de aanpak tegen woning-,
bedrijfs- en autoinbraak. Daarom blijven we inzetten op het operationeel
houden en krijgen van BPV’s, Whatsapp-buurtgroepen, buurtpanels en KVO’s.
Buurtgerichte verlichtingsacties, gericht op verlichting aan achterzijde woningen.
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5. Sociale Stabiliteit
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn en wethouder Maarten Hoelscher
Ambitie:
► Eind 2022 bestaat er in Huizen een duurzaam netwerk
van inwonersgroepen, het maatschappelijk middenveld en
overheidsinstellingen dat ingezet kan worden ter preventie en
vermindering van maatschappelijke spanningen.

► Eind 2022 zijn de beschermende factoren ter bevordering van
sociale stabiliteit breed onderdeel van het gemeentelijk beleid
en de uitvoering (netwerksamenleving, burgerschapsontwikkeling,
orde en veiligheid, vertrouwen in overheid en verdraagzaamheid).

► Eind 2022 is er een divers team van veiligheidsambassadeurs
in Huizen actief, dat inzet op het vergroten van weerbaarheid
tegen onveilige situaties en maatschappelijke spanningen.
Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Bondgenoten

Doorontwikkeling van het strategisch netwerk met een goede
vertegenwoordiging van alle gemeenschappen in Huizen naar een structureel
bondgenotenoverleg. Het netwerk dient enerzijds te fungeren als schakel
tussen gemeente/politie en gemeenschappen bij (mogelijke) maatschappelijke
onrust. Anderzijds als gesprekspartner van de gemeente bij de ontwikkeling
van beleid op actuele onderwerpen zoals polarisatie, een voedingsbodem
voor radicalisering.

OOV
MO
Politie
Versa Welzijn
Gemeenschappen

2019 - 2020

Veiligheidsambassadeurs

Doorontwikkeling van het sleutelfigurenteam naar het project
veiligheidsambassadeurs. Veiligheidsambassadeurs zijn vrijwillige inwoners
die zich inzetten voor de veiligheid in hun straat, buurt of wijk. Er bestaat
een korte schakel tussen gemeente, politie en veiligheidsambassadeurs. Er
worden nieuwe leden geworven, bijvoorbeeld bij de BPV’s, en eind 2019 staat
er een team van ongeveer 10 ambassadeurs. Het streven is dat iedere wijk in
Huizen ten minste één veiligheidsambassadeur heeft.

OOV
MO

2019
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Burgerschap

Samen met de voortgezet onderwijsinstellingen wordt gestart met de
ontwikkeling van een Huizer burgerschapsprogramma met oog op het nieuwe
curriculum (curriculum.nu). In dit programma komen de onderwerpen digitaal
burgerschap, het herkennen van fake news en voorkomen van verspreiding
van hate speech terug.

OOV
MO
Scholen

2019 - 2020

Regionaal handelingskader
problematisch gedrag

Opzet van een regionaal (Gooi en Vechtstreek) handelingskader voor de
aanpak van problematisch gedrag zoals salafisme en alt-right bewegingen.
Gemeente Huizen is hiervoor de regionale trekker. Ondersteuning door een
regionale netwerkregisseur.

OOV
MO
Overige gemeenten
G&V

2019
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6. Tegengaan Extremisme
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn
Ambitie:
► Eind 2022 is de groep geradicaliseerde personen niet verder
gegroeid en indien mogelijk teruggedrongen.

► Huizen wordt formeel aangewezen als centrumgemeente voor
het Gooi als het gaat om preventie van radicalisering.

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

De persoonsgerichte aanpak
van radicalisering wordt in 2019
verder geprofessionaliseerd.

De ondersteuning van het casusoverleg wordt verzorgd door een pool van
medewerkers van alle veiligheidshuizen in de eenheid Midden Nederland. Zo
wordt het makkelijker om informatie tussen de verschillende casusoverleggen
uit te wisselen en ook de kennis van de ondersteuning op peil te houden.

OOV
MO
Z&VHGV
OM
Politie
RvdK
Reclassering
Nederland

2019 - 2020

In dit casusoverleg worden signalen van radicalisering besproken met de
veiligheidspartners en een persoonsgerichte preventieve en/of repressieve
aanpak ontwikkeld. Het HBEL-PGA interventieteam zal ook bij deze
ontwikkeling aansluiten om de samenwerking tussen het sociaal domein
en veiligheid te versterken. In het casusoverleg worden alle vormen van
radicalisering behandeld (zoals links-, rechts, dierenrechten-, jihadistischextremisme).

OOV
MO
SD

2019 - 2020

Georganiseerde en

Toezicht en

Jeugd en

High Impact

Sociale

Tegengaan

Overige onderwerpen

Communicatie over

ondermijnende criminaliteit

handhaving

veiligheid

Crimes

stabiliteit

extremisme

veiligheid

veiligheid

Financiën

16/ 20

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Signalering van extremisme
op orde door te investeren op
kennis en kunde

In 2019 wordt er een basistraining en een verdiepingstraining gegeven voor
eerstelijns medewerkers in het herkennen van signalen van radicalisering.

OOV

2019

In 2019 worden twee terugkomdagen georganiseerd voor professionals die
reeds een training hebben gehad. Tijdens deze terugkomdag zal de Behrgroep ingaan op de meest actuele ontwikkelingen en aansluiten bij de meest
actuele ontwikkelingen, waarbij er ook aandacht is voor de ontwikkelingen
binnen extreem-links/ en -rechts.

OOV

2019

In samenwerking met de overige gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek
wordt een regionale preventieve aanpak van extremisme ontwikkeld. De
regionale netwerkregisseur speelt hier een belangrijke rol in.

OOV
Overige regio
gemeenten
Politie
OM
RvdK
Reclassering
Nederland
NCTV

2019 - 2020

Regionale preventieve aanpak
extremisme
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7. Overige onderwerpen veiligheid
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn

Door middel van integrale samenwerking op verschillende deelgebieden bijdragen aan een veilige Huizer samenleving, zowel

voor kwetsbare inwoners als in de buurten, tijdens het uitgaan en
gedurende evenementen.

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Planning

Samenwerking zorg en
veiligheid

Deelname OOV in Interventieteam
Integrale aanpak verwarde personen / PGA

2019 - 2020

Terugdringing huiselijk geweld:
afstemming aanpak met ketenpartners, voortzetting uitvoering Wet Tijdelijk Huisverbod

2019 - 2020

Invoering en uitvoering Wet Verplichte GGZ

Vanaf
01-01-2020

APV-wijziging: invoering Wet Woonoverlast en vaststelling Beleid aanpak Woonoverlast

2019

Herziening horecabeleid

2020

Voortzetting horecaplatform

2019 - 2020

Voortzetting veiligheidssamenwerking Graaf Wichman

2019 - 2020

Versterking veiligheid binnen evenementenbeleid: uitbreiding veiligheidseisen voor
evenementenorganisatoren

2019 - 2020

Veilig uitgaan / veilige horeca

Evenementen veiligheid

Georganiseerde en

Toezicht en

Jeugd en

High Impact

Sociale

Tegengaan

Overige onderwerpen

Communicatie over

ondermijnende criminaliteit

handhaving

veiligheid

Crimes

stabiliteit

extremisme

veiligheid

veiligheid

Financiën

8. Communicatie over veiligheid
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Portefeuillehouder: burgemeester Sicko Heldoorn en wethouder Maarten Hoelscher
Uitgangspunt is om actief, tijdig, gericht, bij herhaling en via een
mix van kanalen te laten zien wat Huizen en de veiligheidspartners
doen om Huizen veilig te houden en waar nodig veiliger te maken.
Objectieve informatieoverdracht, duiding en het geven van
handelingsperspectief, zodat inwoners, ondernemers en anderen

moeten weten wat ze kunnen doen om bij te dragen aan hun eigen
veiligheid en de veiligheid van anderen is daarvan van belang. Deze
informatievoorziening moet onder meer bijdragen aan een verbetering
van het veiligheidsgevoel.

Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Voorlichting inwoners
op het gebied van HIC

Organiseren van workshops, flyeracties, wijkschouwen (voetjesactie)

OOV
Communicatie
Politie
Woningcorporatie
Adviesburo Alma
KVO’s

2019-2020

Inzetten van de preventiewagen woninginbraak
Voorlichting via social media, de Omrooper en overige communicatiemiddelen
Anti-inbraakcampagnes voor zomervakantie
Ontwikkelen veiligheidskrant
Informatieavonden BPV’s bijwonen
Gadgets tegen woninginbraak uitdelen

Verbeteren veiligheidsgevoel

Ontwikkelen (social media) campagne om veiligheidscijfers te duiden en
inzichtelijk te maken wat de gemeente allemaal doet op het gebied van veiligheid

2019-2020

Aanpak ontwikkelen tegen
loverboys, drugs- en
drankdealers, gericht op
doelgroep jongeren

Samen met jongeren (bijvoorbeeld via Speaking Minds) en ketenpartners
een actieplan opstellen, gericht op voorlichting over en preventie
van middelengebruik. Hierbij worden ervaringsdeskundigen, vanuit
werkervaringsplekken, ingezet.

2019

Georganiseerde en

Toezicht en

Jeugd en

High Impact

Sociale

Tegengaan

Overige onderwerpen

Communicatie over

ondermijnende criminaliteit

handhaving

veiligheid

Crimes

stabiliteit

extremisme

veiligheid

veiligheid

Financiën
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Item/actiepunt

Maatregelen/activiteiten in 2019-2020

Partijen
intern/extern

Planning

Verminderen van jeugdoverlast
en vernielingen in de openbare
ruimte

Betrekken van jongeren, ouders, buurtbewoners, buurtpreventieverenigingen
en ondernemers bij de aanpak jeugdhinder en/of -overlast. Doel: in
gezamenlijkheid, op een creatieve manier, oplossingen te bedenken en
uitvoeren die bijdragen aan het verminderen van jeugdoverlast op hotspotlocaties en die bijdragen aan een verbetering van de (on)veiligheidsgevoelens;

2019

Inrichten meldpunt specifieke
overlastklachten

Mogelijk binnen de MOR, met daaraan gekoppeld communicatiecampagne

OOV
Communicatie
Politie
Woningcorporatie
Adviesburo Alma
KVO’s

Handhaving

Imago Boa’s: positieve campagne over werkzaamheden boa’s in Huizen

doorlopend

Ondermijning

Bewustwording bevorderen bij medewerkers en stakeholders (zoals
inwoners en ondernemers) o.a. door middel van gerichte trainingen en
informatieverschaffing

doorlopend

Inrichten van één meldpunt bij OOV waar alle signalen samenkomen

2019

2019

Georganiseerde en

Toezicht en

Jeugd en

High Impact

Sociale

Tegengaan

Overige onderwerpen

Communicatie over

ondermijnende criminaliteit

handhaving

veiligheid

Crimes

stabiliteit

extremisme

veiligheid

veiligheid

Financiën

9. Financiën
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Overzicht projecten in 2019

Totaal budget

Structureel/
Incidenteel

Inbraakpreventie koopwoningen/ PKVW subsidie

€ 22.500,-

Incidenteel

Aanpak ondermijnende criminaliteit

€ 100.000,-

Incidenteel

Aanpak radicalisering en polarisatie
(exclusief versterkingsgelden)

€ 39.000,-

Incidenteel

Integrale aanpak overlast en vernielingen openbare ruimte
(inclusief uitbreiding BOA capaciteit)

€ 218.401,-

Incidenteel/
deel structureel

Netwerk regisseur

€ 38.000,-

Incidenteel

Algemene projecten op het gebied veiligheid

€ 35.650,-

Structureel

Burgers betrekken bij veiligheid via communicatie

€ 5.000,-

Structureel

Extra toezicht jaarwisseling

€ 1.500,-

Structureel

Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek

€ 40.607,-

Structureel

RIEC MN, Burgernet en Bureau RVS

€16.728,-

Structureel

Integrale Veiligheidsmonitor*
*Eens in de twee jaar

€ 4.500,-

Structureel

Verzekeringen

€ 102,-

Structureel

Totaal

€ 521.988,-

Georganiseerde en

Toezicht en

Jeugd en

High Impact

Sociale

Tegengaan

Overige onderwerpen

Communicatie over

ondermijnende criminaliteit

handhaving

veiligheid

Crimes

stabiliteit

extremisme

veiligheid

veiligheid

Financiën

