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1. Inleiding
1.1 Kadernota IVB
In Deurne en de Peelgemeenten werken we aan veiligheid(sbeleid) volgens de hoofdlijnen van het
kernbeleid Veiligheid van de VNG. We hanteren de daarin beschreven veiligheidsvelden en thema’s.
Door deze indeling te hanteren wordt het veiligheidsbeleid op herkenbare wijze afgebakend. Het
beleidsproces verloopt volgens dit kernbeleid. Dit proces is gelijk aan elke gemiddelde beleidscyclus.
De Kadernota IVB gemeente Deurne 2019-2022 (Kadernota IVB) is op 18 december 2018 vastgesteld
door de gemeenteraad. In deze nota zijn de kaders, de lokale prioriteiten en strategische
uitgangspunten opgenomen
1.2 Uitvoeringsprogramma IVB
In het Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Deurne 2019-2020.
(Uitvoeringsprogramma IVB) geeft het college invulling aan de kaders. Hoe gaan we de prioriteiten
en strategische uitgangspunten, zoals opgenomen in de Kadernota IVB, vertalen naar de praktijk?
Wat doen we of gaan we doen? Met wie doen we dat samen en wie is kartrekker.
Er wordt gekozen voor een tweejaarlijks Uitvoeringsprogramma. Dit is gelijk aan het Uitvoeringsplan
2019-2020 van het Veiligheidsplan Peelland 2019-2022. Hierdoor houden we het uniform en
overzichtelijk.
1.3 Regionale samenwerking
Als bijlage bij de Kadernota IVB is door de gemeenteraad tevens het Veiligheidsplan Peelland 20192022 (VP19-22) vastgesteld. Het VP19-22 richt zich op de gemeenschappelijke doelen die
voortkomen uit het Regionaal Veiligheidsplan (hierna RVP) en de door de raad vastgestelde
prioriteiten in de gemeentelijke IV plannen. Het VP19-22 is de “satéprikker” tussen de Kadernota IVB
en het RVP. Deze gedeelde prioriteiten zijn tevens in de Kadernota IVB opgenomen om de verbinding
met lokaal te (kunnen) borgen. Afgeleide van het VP19-22 is het Uitvoeringsplan 2019-2020. Dit
uitvoeringsplan vormt een integraal onderdeel van het Uitvoeringsprogramma IVB toegevoegd.
Driehoek Peelland
De gemeenteraad stelt het gemeentelijk IV-beleid vast vanuit zijn kaderstellende rol. De Driehoek
van burgemeester, Officier van Justitie en basisteamchef van de politie heeft geen formele rol bij
deze besluitvorming. Toch is het IV-beleid ook behandeld in de Driehoek, veel keuzes raken immers
aan inzet van politiecapaciteit. De besluitvorming daarover is wél een belangrijke bevoegdheid van
de Driehoek. Door consensus over de strategische koers van het VP19-22 en de verbinding met de
lokale IVB plannen en het RVP is hiervoor een goede basis gelegd.
1.4 Flexibel blijven
Het uitvoeringsprogramma IVB wordt voor twee jaar vastgesteld. Uitvoeringsactiviteiten kunnen ook
na twee jaar nog doorlopen, gedurende de vierjarige beleidsperiode. Door de snel veranderende
maatschappij is het noodzakelijk dat alle veiligheidspartijen flexibel kunnen inspelen op actuele
trends en ontwikkelingen. Monitoring vindt doorlopend plaats. Periodiek wordt het bestuur (via de
commissie bestuur) geïnformeerd over de veiligheidssituatie en ontwikkelingen op het terrein van
veiligheid. Wanneer er aanleiding voor is kunnen bepaalde ontwikkelingen leiden tot een (tijdelijke)
aanpassing van de bestuurlijke prioriteiten en de accenten die in de uitvoering worden gelegd.
Elke twee jaar volgt een stand van zaken en/of bijstelling van het programma. De eerst volgende
actualisatie is gepland in het vierde kwartaal 2020.
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Aan het einde van een beleidsperiode volgt altijd een uitgebreid onderzoek naar de
veiligheidssituatie en de veiligheidsbeleving van onze inwoners: de veiligheidsmonitor. Deze
gegevens vormen tezamen met de opgedane ervaringen in het uitvoeringsprogramma weer de basis
voor het opstellen van een nieuw beleidsplan en daaraan gekoppeld uitvoeringsprogramma. De
eerstvolgende veiligheidsmonitor verschijnt in het voorjaar van 2022.
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2. Uitvoeringsprogramma prioriteiten veiligheidsbeleid
In dit hoofdstuk zijn per prioritair veiligheidsthema de lokale uitvoeringsactiviteiten benoemd en/of
wordt verwezen naar de activiteiten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan Peelland.
Alle uitvoeringsactiviteiten dragen bij aan het uitvoeren van de gemeentelijke taak op
veiligheidsbeleid: regie voeren op een solide en effectief veiligheidsbeleid, waarbij wordt
samengewerkt tussen gemeenten, partners, en inwoners daar waar dat meer veiligheid oplevert.
Politie, het Openbaar Ministerie (OM) en de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) zijn daarbij
onze belangrijke veiligheidspartners. Het vergt hierbij niet altijd een intensivering, maar kan ook een
voortzetting van regionale samenwerking zijn (bijv. radicalisering) of een continuering van de huidige
inzet om de goede veiligheidscijfers te (kunnen) behouden.
Het Integraal Veiligheidsbeleid kent tal van verbindingen met ander gemeentelijk beleid. Beleid op
terreinen zoals zorg en welzijn, wonen, inkomen, verkeer en handhaving. Bij een aantal thema’s zijn
bestanddelen van de aanpak (primair) onderdeel van ander beleid. Dit is inherent aan het integraal
veiligheidsbeleid. Integraal veiligheidsbeleid wordt gezien als facetbeleid, veiligheidsthema’s kunnen
worden beïnvloed door beleidsprocessen die niet primair in veiligheid tot doel hebben.
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Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en
leefomgeving
Veiligheidsthema: Sociale kwaliteit
1.1 Complexe (overlast) casuïstiek/(multi) probleem gezinnen/personen: algemeen
Toelichting
Wat doen wij?

Centraal staat de doorontwikkeling van een integrale aanpak met een
stevige verbinding tussen sociaal-domein (zorg) en veiligheid.
▪ Opstellen en voeren gezamenlijke agenda zorg-veiligheid op zowel
lokaal, subregionaal als regionaal niveau (themas als: Wvggz, verwarde
personen, sexting, sociaal calamiteitenprotocol, huiselijk geweld,
mensenhandel, radicalisering).
▪ Structureel beleids/procesoverleg veiligheid-zorg .
▪ Intensiveren bestuurlijke afstemming veiligheid-zorg (lokaal,
subregionaal en regionaal) .
▪ Persoonsgerichte aanpak (PGA) en Complexe casuïstiek (Casus op Maat)
via het Zorg- en Veiligheidshuis.
▪ Nazorg ex-gedetineerden.
▪ Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling door Veilig Thuis.
▪ Participeren in regionaal programma ‘Geweld hoort nergens thuis’; een
actieprogramma gericht op tegengaan van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
▪ Inzet buurtbemiddeling en samen met ketenpartners investeren in meer
bekendheid en verlagen drempel om buurtbemiddeling in te schakelen.
▪ Wijk- en gebiedsgericht werken, versterking gebiedsgebonden
politiezorg en vergroten zichtbaarheid politie in de wijk.
Zie voor de invoering van de Wet verplichte ggz (Wvggz) per 1.1.2020 en
ontwikkeling Integrale ketenaanpak verwarde personen: 1.2
Zie voor implementatie en toepassen AVE-model (Aanpak Voorkoming
Escalatie) inclusief de doorontwikkeling lokaal casusoverleg (Zorg in Deurne):
1.3

Primaire partners

Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

6

Gemeente (Veiligheid en Sociaal Domein), Zorg in Deurne, Wijkteams,
Politie, GGZ, Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis, Buurtbemiddeling,
Bergopwaarts
Wethouder Sociaal domein en burgemeester
Beleidsontwikkelaars Sociaal Domein/Zorg en veiligheid
Bestaande middelen Zorg- en Veiligheid
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Veiligheidsthema: Sociale kwaliteit
1.2 Complexe (overlast) casuïstiek/(mulit) probleem gezinnen/personen: Wet verplichte
ggz/verwarde personen
Toelichting

Op 1 januari 2020 wordt de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz) vervangen door de Wet verplichte GGZ (Wvggz) en
de Wet zorg en dwang (Wzd).
De Wzd raakt gemeenten vooral bij de IBS (in bewaring stelling) van mensen
met dementie of een verstandelijke handicap. De Wvggz is een zorgwet. De
wet geldt voor personen waarbij hun gedrag als gevolg van een psychische
stoornis leidt tot een ernstig nadeel voor betrokkene of voor anderen en
verplichte zorg de enige manier is om dat nadeel weg te nemen.
De Wvggz kent twee procedures om te komen tot verplichte zorg.
1.
Zorgmachtiging: alle vormen van verplichte zorg moeten via een
zorgmachtiging worden aangevraagd en dus via de rechter worden
getoetst. De geneesheer-directeur is zorginhoudelijk
verantwoordelijk, de officier van justitie regisseert het proces.
2.
Crisismaatregel: Als een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht,
kan de burgemeester een crisismaatregel nemen. Dit is nu de
inbewaringstelling (IBS) onder de Bopz. De crisismaatregel is breder
dan de IBS, omdat alle vormen van verplichte zorg via een
crisismaatregel kunnen worden opgelegd (niet alleen opname) én de
burgemeester de verplichting krijgt betrokken te horen.

Wat doen wij?

▪

Voorbereiden en implementatie Wet Verplichte GGZ (Wvggz) per
1.1.2020 en uitvoering vanaf 1 januari 2020

Gezien de aard en omvang van de WvGGZ wordt de implementatie ervan dit
regionaal, subregionaal (Peel) en lokaal opgepakt. Drie regionale
(sub)werkgroepen leveren in 2019 concrete producten ten behoeve van:
•
Zorgmachtiging
•
Crisismaatregel
•
regionaal overleg
Op Peel- en lokaal niveau wordt gewerkt aan de organisatie het ‘horen’ (bij
een crisismaatregel), het aannemen van meldingen (zorgmachtiging) via een
24/7 niet-acuut meldpunt voor personen met verward gedrag. Tevens wordt
gezamenlijk gewerkt aan het beleggen van de triage van meldingen en het
uitvoeren van verkennend onderzoek (beiden ten behoeve van een
zorgmachtiging). Uitgangspunt is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij
bestaande structuren.
▪
Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Doorontwikkeling Integrale ketenaanpak verwarde personen.

Gemeente (Sociaal Domein en Veiligheid), Zorg in Deurne, Wijkteams, GGZ,
Zorg- en Veiligheidshuis, politie
Wethouder Sociaal Domein en burgemeester
Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein/Zorg
Bestaande middelen Zorg- en Veiligheid; rijksbijdrage tbv de invoering van
de wet
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Veiligheidsthema: Sociale kwaliteit
1.3 Complexe (overlast) casuïstiek/(mulit) probleem gezinnen/personen: werken met model:
Aanpak Voorkoming Escalatie
Toelichting

In 2018 is in de aanpak van zorg-veiligheid casuïstiek gestart met de
invoering van het escalatiemodel Aanpak Voorkoming Escalatie (AVE).
Kenmerkend voor deze aanpak is dat voor elke casus een proces en/of
casusregisseur is aangesteld, dat duidelijk is wie dat is, wie operationeel en
bestuurlijk verantwoordelijk is en in welke fase zich een casus bevindt. Ook
de opschaling van casuïstiek naar bijvoorbeeld het Zorg- en Veiligheidshuis
is belangrijk onderdeel van het model. Het model kent de volgende fases:
1. Bij AVE 1 heeft de burger zelf de totale regie. Problemen worden
voorkomen door preventie en tijdig gesignaleerd als ze zich voordoen.
2. Bij AVE 2 is er hulp en ondersteuning nodig. Er wordt een plan gemaakt
en uitgevoerd.
3. Bij AVE 3 zijn de problemen complex en is de veiligheid in gevaar.
4. Bij AVE 4 escaleert de situatie en is (tijdelijke) overname van de regie
(burgemeester/veiligheid) noodzakelijk in het belang van de burger en
de veiligheid.

Wat doen wij?

▪

Verdere implementatie van het AVE model

Vanaf 2018 wordt gewerkt aan de invoering van het model. Casus/ en
procesregie is belegd bij Zorg in Deurne, casusoverleg is vormgegeven en er
is structurele samenwerking met Zorg- en Veiligheidshuis. Alle betrokken
partners hebben zich geconformeerd aan de werkwijze. De implementatie is
een groeiproces dus de komende periode wordt doorgewerkt aan
verbetering en ‘fine-tuning’.

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Gemeente (Sociaal Domeinen Veiligheid), Zorg in Deurne, Wijkteams, GGZ,
Zorg- en Veiligheidshuis, politie, woningcorporatie
Wethouder Sociaal Domein en burgemeester
Beleidsontwikkelaar Sociaal Domein/Zorg
Bestaande middelen Zorg- en Veiligheid

Veiligheidsthema: Sociale kwaliteit
1.4 Drugsoverlast
Toelichting

Wat doen wij?
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Het aantal mensen dat drugsoverlast ervaart is iets toegenomen. Het gaat
dan om overlast van drugsgebruikers en drugs dealen in de openbare
ruimte. Tevens kan er overlast zijn van drugsproductie. Alle vormen hebben
een zeer negatief effect op de woonomgeving.
▪ Drugspanden sluiten (Damoclesbeleid).
▪ Aanpak ondermijning en inzet Peelland Interventie Team (zie
Veiligheidsveld 4.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Primaire partners

Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Inzet politie o.a. door Informatie Gestuurd Politiewerk (IGP) en/of inzet
van het Flexteam (maatwerk politie OOV).
Ureninzet toezicht en handhaving (BOA’s) op basis van het
handhavingsprogramma.
Subsidiëren Kijk Uit buurtpreventie.
PGA (Persoonsgerichte aanpak Veiligheidshuis).
Nazorg ex-gedetineerden.
Inzet straathoekwerk/jongerenwerker (o.a. signaalfunctie).
Maatregelen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld snoeien voor meer
overzicht, aanpassing verlichting).
Preventie vanuit integrale aanpak alcohol en drugs (zie prioriteit
middelengebruik).

Gemeente (Veiligheid, Sociaal Domein, Toezicht en Handhaving), Politie,
LEV-groep, Zorg in Deurne, Zorg- en Veiligheidshuis, Beheer Openbare
Ruimte
Burgemeester (Wethouder Sociaal Domein voor preventie alcohol en drugs)
Beleidsontwikkelaar/ondersteuner Veiligheid (Sociaal Domein voor
preventie)
Bestaande middelen Veiligheid en Sociaal Domein

Veiligheidsthema: Sociale kwaliteit
1.5 Buitengebied
Toelichting

Wat doen wij?

Primaire partners

Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Veiligheid is in plattelandsontwikkeling een punt op de agenda. Het grote
buitengebied van Deurne is volop in ontwikkeling en (extra) kwetsbaar voor
criminele activiteiten. Denk aan leegstaand agrarisch vastgoed dat wordt
gebruikt voor drugsproductie maar ook vormen van milieucriminaliteit.
▪ Uitvoering plan van aanpak ondermijning (met extra focus op het
buitengebied.
▪ Activiteiten en projecten vanuit het plattelandsontwikkelingsbeleid zoals
project erfbetreders.
▪ Verstevigen afstemming beleid en uitvoering plattelandsontwikkeling,
veiligheid en Sociaal Domein.
▪ Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied; Neerkant (samenwerking
tussen inwoners/ondernemers, politie, veiligheidsregio, ‘groene’ boa’s,
gemeente aan de hand van een actieprogramma ).
▪ Integrale handhaving op locaties in het buitengebied via het Peelland
Interventie Team (PIT).
▪ Inzetten instrument ‘Samen Sterk in het Buitengebied’; een
samenwerkingsverband tussen de Brabantse gemeenten,
waterschappen, Openbaar Ministerie, politie en terreinbeheerders.
Gericht op bijvoorbeeld drugsdumpingen, milieucriminaliteit.
Gemeente (Plattelandsontwikkeling, Veiligheid, Sociaal Domein),
Gemeenten in de Peel, Provincie, Politie, Toezicht en Handhaving, ODZOB,
Staatsbosbeheer, Waterschap
Burgemeester en Wethouder plattelandsontwikkeling
Beleidsontwikkelaars Veiligheid en Plattelandsontwikkeling
Bestaande middelen veiligheid en plattelandsontwikkeling
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Veiligheidsthema: Objectieve kwaliteit
1.6 High Impact Crimes: woninginbraken
Toelichting

Wat doen wij?

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

High impact crimes zoals woninginbraken hebben een grote impact op het
veiligheidsgevoel van mensen. De afgelopen jaren is het aantal
woningbraken gedaald (van 82 in 2013 naar 22 in 2018). Om het huidige peil
vast te kunnen houden wordt blijvend ingezet op een preventieve en
repressieve aanpak en wordt geïntensiveerd bij toename (maatwerk).
▪ Faciliteren centrale whatsapp-groepen in elke wijk en dorp (coördinatie
en beheer bij de LEV-groep): Deurne Alert! .
▪ Beschikbaar stellen van borden, foldermateriaal en stickers (om aan te
geven appgroep-lid te zijn).
▪ Stimuleren straat/buurt/wijk appgroepen om aan te sluiten bij de
centrale wijk/dorps appgroepen zodat er verbinding ontstaat tussen de
diverse groepen en de wijkagent is aangesloten.
▪ Preventieve communicatie (social media, papieren media, website,
sublokale media).
▪ Thema-gewijze communicatie zoals “Donkere Dagen Offensief “ of de
zomercampagne inbraakpreventie.
▪ Inzet buurttent met voorlichting en inbraakpreventie.
▪ KVO- buitengebied Neerkant.
▪ Kijk Uit buurtpreventie.
▪ PGA Veelplegers in het Zorg- en Veiligheidshuis (dadergericht).
▪ Nazorg ex-gedetineerden.
▪ Inzet flexteam politie (bij bijvoorbeeld een hausse in een bepaalde wijk)
of gerichte surveillance.
▪ Geprioriteerde politie/justitie inzet bij HIC-feiten
Gemeente (Veiligheid, Toezicht en Handhaving), Communicatie, LEV -groep,
Politie, Bergopwaarts, Kijk Uit, inwoners/app-groepen
Burgemeester
Beleidsontwikkelaar/ondersteuner Veiligheid
Bestaande middelen Veiligheid

Veiligheidsthema: Objectieve kwaliteit
1.7 High Impact Crimes: geweld
Toelichting

Wat doen wij?
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Mishandeling, bedreiging en (huiselijk) geweld schenden een ieders recht op
veiligheid en lichamelijke integriteit. De inzet op deze HIC-feiten blijft
onverminderd hoog.
▪
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling via Veilig Thuis.
▪
Wet tijdelijk huisverbod. Een ‘time-out’ met als doel hulpverlening
opstarten (voortzetting).
▪
Participeren in regionaal programma ‘Geweld hoort nergens thuis’,
een actieprogramma gericht op tegengaan van huiselijk geweld en
kindermishandeling (lead Sociaal Domein).
▪
Samenwerking Zorg en Veiligheid intensiveren (zie 1.0) en werken
met AVE-model (zie 1.2).
▪
PGA Veelplegers in het Zorg- en Veiligheidshuis (dadergericht).

Uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020
▪

Geprioriteerde politie/justitie inzet bij HIC-feiten.

Zie voor uitgaansgeweld: 2.1. Veilig Uitgaan
Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Gemeente (Veiligheid, Communicatie, Toezicht en Handhaving), Politie,
Bergopwaarts, Kijk Uit!
Burgemeester en wethouder Sociaal Domein
Beleidsontwikkelaar/ondersteuner Veiligheid en Sociaal Domein (Veilig
Thuis)
Bestaande middelen Veiligheid

Veiligheidsthema: Objectieve kwaliteit
1.8 Fietsendiefstal
Toelichting
Wat doen wij?

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Het aantal fietsendiefstallen is de afgelopen jaren flink gedaald, maar er is
nog steeds sprake van relatief hoge aantallen.
▪ Inzetten lokfiets (politie)
Periodiek
▪ PGA Veelplegers
Doorlopend
▪ Preventieve communicatie in het Zorg- en Veiligheidshuis (dadergericht). Periodiek door
▪ Voldoende en veilige fietsstalling NS-Station
▪ Periodieke fietsgraveeractie (bijvoorbeeld tijdens de Week van de
Veiligheid).
▪ Herinrichting openbare ruimte (zie NS-Station).
▪ Onderzoeken wenselijkheid en mogelijkheden cameratoezicht NSStation.
Gemeente (Veiligheid, BOR, Verkeer, Communicatie, Toezicht en
Handhaving), Politie, Kijk Uit, Centrummanagement, Pro-Rail
Burgemeester
Beleidsondersteuner Veiligheid
Bestaande middelen Veiligheid

Veiligheidsthema: Fysieke kwaliteit
1.9 Verloedering fysieke leefomgeving
Toelichting

Wat doen wij?

Hier gaat het om de fysieke kenmerken van de woonomgeving, in het
bijzonder de inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare
ruimte. Hoe staat de openbare ruimte erbij? Aspecten zijn onderhoud groen,
aanpak zwerfvuil, verlichting van de achterpaden etc. Onder meer
vernielingen, graffiti, zwerfvuil doen afbreuk aan de kwaliteit van de fysieke
woonomgeving.
▪ Wijkbeheer (o.a. signaalfunctie)
▪ Deurne doet ’t aanpak
▪ Toezicht en handhaving aan de hand van het handhavingsprogramma
▪ Meldlijn klachten openbare ruimte
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▪
▪
▪
▪

Primaire partners

Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Uitvoeren Protocol verwijderen graffiti
Onderhoud groen en grijs volgens de daarvoor geldende beleid en
programma’s en beschikbare budgetten
Dorps- en wijkraden (o.a. signaalfunctie)
Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebieden, Bedrijventerreinen en
Buitengebied (pilot Neerkant); onderdeel fysiek onderhoud

Gemeente (BOR, Buitendienst, Toezicht en Handhaving), Bergopwaarts,
Samenwerkingspartners Deurne Doet ‘t (Senzer, Donkergroen), Kijk Uit!,
inwoners
Wethouder Beheer openbare Ruimte
Beheer Openbare Ruimte, Beleidsondersteuner Veiligheid (KVO), Toezicht en
Handhaving
Bestaande middelen beheer openbare ruimte

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en
Veiligheid
Veiligheidsthema: Veilig uitgaan
2.1 Veilig uitgaan
Toelichting

Wat doen wij?
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Deurne kent twee horecaconcentratiegebieden waar het gezellig uitgaan is.
Naast gezelligheid drukt het echter ook op openbare orde en veiligheid een
stempel. Denk hierbij aan alcohol- en drugsmisbruik, geweldplegingen,
vernielingen.
▪ Actualiseren Horecaconvenant
Afspraken tussen de horeca (en hun beveiligers), politie en gemeente
gericht op veilig uitgaan zijn vastgelegd in een horecaconvenant. Vóór 1
januari 2020 is dit convenant volledig geactualiseerd.
▪ Enkele high-lights uit dit convenant:
• Er is structureel periodiek overleg tussen politie, horeca,
beveiliging, gemeente en Kijk Uit!
• Er zijn afspraken over de onderlinge communicatie tussen
horeca-politie-kijk uit! tijdens de uitgaansweekenden.
• Er wordt gewerkt met een ontheffing sluitingstijd om gespreid
vertrek bezoekers te stimuleren (ook in de APV geregeld.)
• Het regelen van buitentoezicht als voorwaarde voor het
verkrijgen van een ontheffing sluitingstijd. Naar een nieuwe,
meer passende vorm van buitentoezicht wordt samen met
horeca en politie gezocht.
• Er zijn afspraken over de aanpak drugsgebruik en dealen binnen
de horeca met actieve rol voor horecaondernemers (signaleren,
ingrijpen, overdracht aan politie).
• Controles op alcohol en minderjarigen.
▪ Onderzoek mogelijkheden en wenselijkheid cameratoezicht in de
concentratiegebieden.
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▪
▪

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Zie verder acties bij thema’s fysieke kwaliteit/drugsoverlast,
middelengebruik jongeren .
Uitvoering vergunningenbeleid evenementen. Met aandacht voor
veiligheid tijdens evenementen in Deurne (met name 9-zero, KOZ en
kermis Deurne).

Gemeente (Veiligheid), Politie, Horeca, Particuliere beveiliging (horeca) , Kijk
Uit!
Burgemeester
Beleidsondersteuner Veiligheid
Bestaande middelen veiligheid

beleidsobersetVeiligheidsveld 3: Jeugd en
Veiligheid

Veiligheidsthema: Alcohol en drugsgebruik door jongeren
3.1 Middelengebruik; drank en drugs
Toelichting

Wat doen wij?

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Het tegengaan van (normalisering en overmatig) alcohol- en drugsgebruik
onder jongeren is al geruime tijd speerpunt van het gezondheidsbeleid,
jeugdbeleid en veiligheidsbeleid. Het vormt een onderdeel van het
beleidsplan Sociaal Domein en de daaraan gekoppelde
uitvoeringsprogramma’s
▪ Uitvoering beleidsplan Sociaal Domein; onderdeel alcohol en drugs
▪ Werkgroep Lekker Fris waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de
uitvoering van het Plan van aanpak Alcohol en drugs 2017-2019;
acties/campagnes IkPas, NIX18, inzet jongerwerk en inzet HALT
▪ Opstellen nieuw Plan van aanpak Alcohol en drugs 2020-2022
▪ Toezicht en handhaving alcohol minderjarigen bij alcoholverkooppunten
(horeca, supermarkten en verenigingen)
▪ Zie ook 1.4 Dugsoverlast
Gemeente (Sociaal Domein, Veiligheid, Toezicht en Handhaving), GGD,
Novadic-Kentron, HALT, Politie, Jongerenwerk, Onderwijs, Horeca
Wethouder Sociaal Domein, burgemeester (handhaving)
Beleidsondersteuner Jeugd
Bestaande middelen Sociaal Domein

Veiligheidsthema: Social media
3.2 Gebruik social media; focus op sexting
Toelichting

Het gebruik maken van social media door de jeugd kent veel positieve
kanten, maar ook veel risico’s. De verspreiding van sexueel getinte beelden
kan desastreuze gevolgen hebben voor de betrokkenen. Ook kunnen
jeugdigen via social media slachtoffer worden van grooming (benadering van
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Wat doen wij?

minderjarigen door volwassenen met als doel ze sexueel te misbruiken) of
loverboys.
Dit thema is opgenomen in het VP19-22 en het Uitvoeringsplan Peelland
2019-2020. De aanpak vormt onderdeel van het thema cybercrime en
cybersecurity (zie 2.6.1.). Het Uitvoeringsplan Peelland is als bijlage
bijgevoegd.
Aandachtspunten in de aanpak:
• preventieve actie richting kinderen/jongeren en hun ouders;
• awareness en handelingsperspectief (bij signalen van) voor professionals
die met jeugd werken (zoals leerkrachten);
• versterken en intensiveren van de ketensamenwerking tussen gemeente,
onderwijs, politie, jongerenwerk bij signalen en incidenten;
• aanpak ‘daders’ (verspreiders).

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Gemeente (Sociaal Domein, Veiligheid), Politie, Jongerenwerk, Onderwijs
Wethouder Sociaal Domein en burgemeester
Beleidsondersteuner Jeugd en beleidsondersteuner Veiligheid
Bestaande middelen Sociaal Domein en veiligheid

Veiligheidsveld 4: Fysieke Veiligheid

Veiligheidsthema: Verkeersveiligheid
4.1 Handhaven hardrijden in de wijk
Toelichting

Wat doen wij?

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen
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Hard rijden in de wijk blijft voor inwoners ergernis nummer 1. Door
snelheidsbeperkende maatregelen bij de inrichting van wegen probeert de
gemeente snelheidsovertredingen te beperken. Daarnaast is het nodig om te
handhaven.
▪ Meldingen/klachten registreren
▪ Hot spots lokaliseren
▪ Hot spots doorgeven aan politie tbv uitvoeren gebiedsgerichte
handhaving
▪ Handhaving door politie en resultaten acties communiceren
▪ Snelheids-remmende fysieke maatregelen
Gemeente (Verkeer) en Politie
Burgemeester en Wethouder verkeer/wegen (fysieke infra)
Team beheer en realisatie/verkeer
Bestaande middelen verkeer
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Veiligheidsveld 5: Integriteit en Veiligheid

Veiligheidsthema: Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
5.1 Aanpak ondermijnende criminaliteit
Toelichting

Wat doen wij?

Ondermijnende criminaliteit is een speerpunt van het raadsprogramma
2018-2022. De aanpak van ondermijning wordt op lokaal-, basisteam- en
regionaal niveau georganiseerd. Op alle niveaus zijn plannen en
actieprogramma’s vastgesteld en in uitvoering.
Aanpak ondermijning is als speerpunt uitgewerkt in het Veiligheidsplan
Peelland 2019-2022 en het Uitvoeringsplan Peelland 2019-2020. Het
Uitvoeringsplan Peelland is onderdeel van dit uitvoeringsprogramma.
De aanpak is op hoofdlijnen gericht op:
▪ een integrale aanpak van casuïstiek (onder de vlag van het RIEC
convenant en het PIT convenant);
▪ meer bewustwording (ambtelijk, bestuurlijk, maatschappelijk);
▪ een veilige werkomgeving (relatie met integriteit en veilige publieke
taak);
▪ een optimale bestuurlijke informatiepositie (relatie met
bovengenoemde structuren);
▪ de Inzet van bestuurlijke instrumenten (Bibob, Damocles, APV,
handhaving).

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Zie ook 1.4 Buitengebied
Gemeenten, Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie, RIEC, Taskforce
Brabant-Zeeland
Burgemeester
Beleidsontwikkelaar veiligheid en management
Bestaande middelen veiligheid

Veiligheidsthema: Georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit
5.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit; mensenhandel
Toelichting

Het ministerie van VenJ, LIEC-RIEC en het CCV heeft een landelijke publicatie
“Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel” opgesteld wat een
handelingsperspectief biedt voor gemeenten om hun rol binnen de
bestuurlijke aanpak van mensenhandel (verder) in te vullen. Onder
mensenhandel wordt verstaan: sexuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en
criminele uitbuiting.
Het basisniveau behelst op hoofdlijnen:
• Een actieve signalering van mensenhandel
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•

Een functionaris binnen de gemeente die optreedt als contactpersoon,
bekend is met de bestuurlijke mogelijkheden om op te treden tegen
mensenhandel en bekend is met de instanties waar slachtoffers
mensenhandel terecht kunnen;
• Gemeentelijk beleid en lokale regelgeving heeft dat de aanpak van
mensenhandel ondersteunt.
Het “Basisniveau bestuurlijke aanpak mensenhandel” is een onderdeel van
het programma “Samen tegen Mensenhandel”. Onderdeel van dit
programma is het “Project aanpak mensenhandel” van VNG en Comensha
(Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) waar bewustwording en
zorgcoördinatie een belangrijke rol spelen (Sociaal Domein).

Wat doen wij?

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

▪

De komende beleidsperiode zal het Basisniveau mensenhandel in
regionale afstemming (een speciaal aangestelde Ketenregisseur
mensenhandel Oost-Brabant) en in afstemming met het Project aanpak
Mensenhandel van Comensha/VNG, op lokaal niveau nader worden
ingevuld.
▪ Voortzetten PIT acties.
▪ Volgen wanneer de Wet Regulering prostitutie en bestrijding misstanden
sexbranche (Wrp) wordt ingevoerd (2020 of later) voor lokale
implementatie in de APV (hoofdstuk 3 APV)
Gemeenten, Politie, Zorg in Deurne, zorgpartners, Belastingdienst,
Openbaar Ministerie, RIEC, Taskforce Brabant-Zeeland
Burgemeester, wethouder Sociaal Domein (zorgaspect)
Beleidsontwikkelaars veiligheid en Sociaal Domein
Bestaande middelen veiligheid en Sociaal Domein

Veiligheidsthema: Radicalisering en polarisatie
5.3 Radicalisering en polarisatie
Toelichting

Wat doen wij?
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Primaire partners
Portefeuillehouder

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 burgers.
Aanpak Radicalisering en polarisatie is als speerpunt uitgewerkt in het
Veiligheidsplan Peelland 2019-2022 en het Uitvoeringsplan Peelland 20192020. Het Uitvoeringsplan Peelland is als bijlage bij dit
uitvoeringsprogramma gevoegd.
De Peelgemeenten continueren hun samenwerking op dit vlak. Voor de
aanpak van signalen wordt gewerkt volgens een vast proces. Daarin spelen
de weegtafel (wordt een signaal een casus?) en een aanpak van casuïstiek in
het Zorg– en Veiligheidshuis een belangrijke rol.
Gemeenten, politie, Zorg- en Veiligheidshuis, Zorg in Deurne, onderwijs
Burgemeester
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Actiehouder(s)
Middelen

Beleidsontwikkelaar Veiligheid
Bestaande middelen veiligheid

Veiligheidsthema: Informatieveiligheid
5.4 Cybercrime en cybersecurity
Toelichting

Wat doen wij?

Samenwerking op het thema cybercrime en cybersecurity is een nieuwe
ontwikkeling. De exacte rol van de overheid hierin moet de komende jaren
worden verkend. Naast landelijk en branche-specifiek beleid zal de
ontwikkeling in Oost-Brabant ook worden bepaald door de uitwerking van
het Regionaal Veiligheidsplan. Een nieuw te formeren bestuurlijke
werkgroep neemt de regie op dit thema; vanuit Peelland wordt hier
ambtelijk op aangesloten.
Aanpak cybercrime en cybersecurity is als speerpunt uitgewerkt in het
Veiligheidsplan Peelland 2019-2022 en het Uitvoeringsplan Peelland 20192020. Het Uitvoeringsplan Peelland is als bijlage bij dit
uitvoeringsprogramma gevoegd.
De focus ligt op:
• Vergroten van de digitale veiligheid van burgers; het geven van
voorlichting aan de burgers, waardoor de kans op slachtofferschap
vermindert.
• Specifieke aandacht voor kwetsbare groepen: ouderen en jongeren
• Voorlichting en stimuleren digitale weerbaarheid voor MKBondernemers. In het vierde kwartaal wordt een info-avond
georganiseerd voor het MKB.
De relatie met fysieke veiligheid in het Regionaal beleidsplan 2020 van de
Veiligheidsregio. De gevolgen van aantasting van cybersecurity op de
continuïteit van maatschappelijke processen is als prioritair risico in dit plan
opgenomen.

Primaire partners
Portefeuillehouder
Actiehouder(s)
Middelen

Zie ook relatie met 3.1 Sexting
Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio
Burgemeester
Beleidsontwikkelaar Veiligheid
Bestaande middelen veiligheid
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3. Financiën
Voor het uitvoeren van dit uitvoeringsprogramma worden op voorhand geen extra middelen
gevraagd en wordt gebruik gemaakt van beschikbare budgetten. Indien aanvullende middelen nodig
zijn voor de uitvoering, wordt dit separaat ter besluitvorming voorgelegd.
Veiligheidsthema’s kunnen worden beïnvloed door beleidsprocessen die niet primair in het teken van
veiligheid staan. Daarom zal de bekostiging van activiteiten zoveel mogelijk worden begroot en
gefinancierd vanuit de budgetten van de inhoudelijk verantwoordelijke afdelingen.
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4. Uitvoeringsplan Peelland 2019-2020

Uitvoeringsplan 2019-2020
Bij Veiligheidsplan Peelland 2019-2022

Versie 1.0
Opdrachtgever: A. van Oudheusden (coördinerend gemeentesecretaris integrale veiligheid Peelland
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Inleiding
Het voorliggende uitvoeringsplan 2019/2020 is een afgeleide van het Veiligheidsplan Peelland 20192022. Doel van dat plan is aansturen op samenwerking tussen de zes gemeenten in Peelland en hun
partners, daar waar dat meer veiligheid oplevert. Beleid en uitvoering richten zich op de
gemeenschappelijke doelen die voortkomen uit door raad en/of commissie vastgestelde prioriteiten
in de gemeentelijke IV-plannen. Dat betreft in de komende jaren tenminste: aanpak ondermijning,
radicalisering en extremisme, cybercrime en cybersecurity.
De gemeenten in Peelland hebben in hun gemeentelijke veiligheidsplannen bovendien als prioriteit
opgenomen: veilige en leefbare wijken en buurten, jeugd en veiligheid. De beleidsrichting op deze
onderwerpen wordt lokaal bepaald. Waar mogelijk en gewenst stemmen de gemeenten in Peelland
af over hun aanpak, of delen kennis en ervaring.
De gemeenten in Peelland rapporteren elk voor zich over de voortgang van de uitvoering van hun
gemeentelijke integrale veiligheidsbeleid. Daarin wordt zoveel als mogelijk ook geïntegreerd
aangegeven hoe de realisatie van het gezamenlijke IV-beleid vordert. Het Secretarissenoverleg Peel
(SO Peel) is nauw betrokken bij de coördinatie op de samenwerking in Peelverband.
Leeswijzer
De ambities in het uitvoeringsplan m.b.t. aanpak ondermijning, radicalisering en extremisme,
cybercrime en cybersecurity komen 1-op-1 overeen met het Veiligheidsplan Peelland. Deze
activiteiten zijn genummerd (1.1 etc.). Als er sprake is van aanvullende / nieuwe ambities dan
worden deze activiteiten gelabeld met “A” (aanvullend).
Indien de uitvoering niet eerder is voorzien dan 2021, is er nu geen concretisering van de benodigde
inspanning beschreven; die volgt eind 2020 in een nieuw tweejaren-uitvoeringsplan.

20

Uitvoeringsprogramma IVB 2019-2020

AANPAK ONDERMIJNING

2019

2020

21/22

De aanpak van ondermijning wordt in belangrijke mate gestuurd op de schaal OostBrabant. In het Regionaal Veiligheidsplan en de Regionale Ontwikkelagenda zijn de lijnen
voor de komende jaren beschreven. Deze worden ook nog uitgewerkt in een (nog op te
stellen) nieuw programmaplan Aanpak Ondermijning Oost-Brabant. De gemeenten in
Peelland zijn op deze ontwikkeling aangesloten via de programmaleider aanpak
ondermijning.
Daarbij heeft de regio Oost-Brabant heeft eind 2018 miljoenen euro’s ontvangen om de
aanpak van ondermijning te versnellen en intensiveren. In projectplannen wordt
uitgewerkt hoe het plan van aanpak wordt vormgegeven. Naast beleidsmatige en
organisatorische (door)ontwikkeling kenmerkt de aanpak van ondermijning zich ook door
‘hands on’ activiteiten: verzamelen van signalen en informatie, afstemming over integrale
aanpak en daadwerkelijke acties. Deze daadkracht staat ook de komende jaren centraal.

1.1 Versterken van de informatiepositie van gemeenten, door het per gemeente
inrichten van meldpunten, informatieknooppunten en –overleggen, met
aansluiting op het Peelland Informatie Plein.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Komen tot (veiligheids)informatieknooppunten binnen alle gemeenten in Peelland
Investeren in de rol ‘informatiecoördinator’ door alle gemeenten in Peelland; borgen van benodigde
kwaliteit (opleiding) en capaciteit (‘uren’) voor het werk.
Ontwikkeling in basisteam aan laten sluiten op ontwikkeling Oost-Brabant (Programmaplan ‘1 Smart
Overheid’).
Inrichten van een Peelland Informatie Plein.
Komen tot gezamenlijke criteria voor het inregelen van meldpunten ondermijning binnen alle
gemeenten in Peelland.
1.2 Ontwikkelen en toepassen van een effectieve strategie met betrekking tot de
preventie van ondermijning door het investeren in de sociaalmaatschappelijke infrastructuur (verbinden van sociaal domein en
veiligheid).

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Ontwikkeling in basisteam loopt op met de ontwikkeling in Oost-Brabant (Programmaplan Sociale
weerbaarheid); nadere concretisering van plan van aanpak volgt.
In het basisteam wordt ingezet op verbinding van zorg en veiligheid binnen de gemeenten en op
intensivering van de samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis Zuidoost-Brabant.
1.3 Communicatie sterker inzetten als instrument in de aanpak van
ondermijnende criminaliteit zodanig dat burgers en maatschappelijke
coalities gemobiliseerd worden in de strijd tegen ondermijning en
ontmoediging plaatsvindt van betrokkenheid bij ondermijnende activiteiten.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
De aanpak op dit punt wordt begin 2019 geconcretiseerd i.s.m. de Peelland-werkgroep
Communicatie ondermijning. Doel is om een meerjarenagenda op te stellen voor de ontwikkeling in
het basisteam.
Onderdeel van de strategie blijft het inzetten op (verbindende) berichtgeving na repressieve acties,
naar media en omwonenden. Hierbij wordt ook beschreven wat het effect van de actie is geweest,
welke maatschappelijke problematiek er aan de orde is en welke (verdere) schade is voorkomen.
Ook wordt ingezet op het verder versterken van awareness bij medewerkers van gemeenten in
Peelland en andere relevante organisaties en instellingen.
1.4 Versterking van de samenwerking in Peelland op toezicht, op communicatie
en op juridische instrumenten zoals (bestuursrechtelijke) handhaving,

X

X

X
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Bibob, APV, Opiumwet en Damocles-beleid. Onderzoeken of krachten en
expertise verder kunnen worden gebundeld.
ACTIES 2019/2020
Versterking van de expertise wordt mogelijk voorzien via de oprichting van een opleidingsfaciliteit op
de schaal van Oost-Brabant; gemeenten en partners zijn hiervan afnemers.
Gemeenten bezien situationeel wanneer (ad hoc) samenwerking meerwaarde biedt. Nieuwe
beleidslijnen m.b.t. onder meer artikel 13b Opiumwet, Outlaw Motor Gangs en woonwagens /
standplaatsen geven aanleiding om expertise te delen.
Harmonisering van beleid- en uitvoering en bundeling van expertise inzake Bibob(toetsingen)
voortzetten.
1.5 Borgen van voldoende afhandelingscapaciteit bij de deelnemende partners
om de benodigde afwerking na PIT-acties te kunnen blijven uitvoeren en zo
de succesvolle PIT-werkwijze te continueren. Ditzelfde is nodig voor de
integrale RIEC-casussen.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Vasthouden van de trend; handhaving is in beweging en wordt ‘opgeplust’.
Inzetten op relatiebeheer en awareness door periodieke afstemming met de gemeenten via de
teamleider van het PIT en de programmaleider ondermijning.
Continueren van werkwijze waarbij de planning van acties mede wordt gebaseerd op beschikbare
afhandelingscapaciteit bij deelnemende partijen.
1.6 Versterken van de gemeentelijke aanpak door professionalisering van de
functie casusleider binnen de gemeenten en door het organiseren van backup voor de spilfuncties in de integrale casus-aanpak in Peelland.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Gemeenten nemen deel aan de opleiding die hiervoor door het Actiecentrum Oost-Brabant wordt
gefaciliteerd.
Afstemmen hoe de hiervoor benodigde formatieruime in de gemeenten kan worden waargemaakt.
Bezien op welke wijze de continuïteit ten aanzien van sleutelfunctionarissen in de aanpak van
ondermijning (casusleiders binnen gemeenten, teamleider PIT, voorzitter AVO en programmaleider
aanpak ondermijning) kan worden versterkt.
1.7 Vergroten van het rendement in de aanpak van ondermijning door keuzes
m.b.t. inzet van benodigde middelen sterker te relateren aan de lokale
maatschappelijke problematiek.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Implementeren van het een nieuw afwegingskader zodat driehoek-plus en AVO beter worden
gefaciliteerd in het maken van keuzes op basis van beschikbare middelen.
Evalueren of het nieuwe afwegingskader daadwerkelijk bijdraagt aan een sterkere relatie met lokale
maatschappelijke problematiek.
Inzet van het PIT blijven relateren aan lokale maatschappelijke problematiek.
1.8 Inspelen op nieuwe vormen van ondermijning, hierbij gebruik makend van
actuele ondermijningsbeelden.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Ontwikkelen van een eigen, parallelle aanpak in Peelland op relevante en actuele vormen van
ondermijning die vanuit de regionale programmalijn (met een sterke focus op drugs) onderbelicht
blijven. Hierbij valt specifiek te denken aan de aanpak van milieucriminaliteit.
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1.9 Het uitbouwen en versterken van maatschappelijke coalities (zoals
makelaars, notarissen of specifieke brancheverenigingen) om zo een sterkere
barrière tegen ondermijnende activiteiten op te werpen.

X

X

X
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ACTIES 2019/2020
Ontwikkeling in basisteam loopt op met de ontwikkeling in Oost-Brabant (Programmaplan
Maatschappelijke weerbaarheid); nadere concretisering van plan van aanpak volgt.
Eind 2018 is formeel gestart met intensivering van samenwerking vanuit het driehoeksoverleg met
woningcorporaties in Peelland; de komende jaren wordt geïnvesteerd in deze samenwerking om
leefbaarheid en veiligheid te bevorderen en criminele activiteiten tegen te gaan.
Opzoeken van verdere samenwerking met relevante (private) partijen en organisaties
(vastgoedeigenaren, makelaars, ZLTO, etc.).
1.10 Het verder versterken van de gemeentelijke weerbaarheid in de volle breedte:
college, raad en alle gemeentelijke afdelingen en medewerkers) bewust
maken van de risico’s van (het faciliteren van) ondermijning en het
professionaliseren van het hiervoor benodigde handelen (o.a. versterken van
kwetsbare werkprocessen, screening van functionarissen).

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Ontwikkeling in basisteam loopt op met de ontwikkeling in Oost-Brabant (Programmaplan
Bestuurlijke weerbaarheid); nadere concretisering van plan van aanpak volgt.
Continueren van voorlichtingsbijeenkomsten voor relevante doelgroepen zoals colleges,
gemeenteraden en medewerkers van de gemeenten in Peelland.
1.11 Blijven bijdragen aan regionale samenwerking door kennis uit te wisselen en
“best practices” met anderen te delen.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Geen planmatige benadering; situationeel bezien wat mogelijk is en meerwaarde heeft.

RADICALISERING EN EXTREMISME

2019

2020
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De aanpak van radicalisering en extremisme wordt voor een groot deel gestuurd door
landelijk beleid en door de regionale Programmaraad (Oost-Brabant). Gemeente Helmond
is aangesloten op deze Programmaraad en komt daarin op voor de belangen van de
gemeenten in Peelland. De belangrijkste beleidslijnen zijn ook opgenomen in het
Regionaal Veiligheidsplan en de Regionale Ontwikkelagenda. Deze worden verder
uitgewerkt in een programmaplan.
Naast beleidsmatige en organisatorische (door)ontwikkeling is het van groot belang dat
voorkomende casuïstiek goed wordt opgepakt. De Peelgemeenten continueren hun
samenwerking op dit vlak, waarbij gemeente Helmond een voortrekkersrol invult. Voor de
aanpak van signalen en mogelijke casuïstiek wordt gewerkt volgens een bestaand proces
waarin het Zorg- en Veiligheidshuis een belangrijke rol heeft (weegtafel signalen en
casuïstiek/COM). Eerstelijnsmedewerkers kunnen een beroep doen op het meldpunt
radicalisering Peelland, voor info en advies of doorgeleiding naar de weegtafel.

2.1 Gemeenten versterken hun contact met de religieuze instellingen in
gemeenten. Interne en externe partners worden meer betrokken bij de lokale
aanpak. Sleutelfiguren en focusgroepen (mogelijke pilot van gemeente
Helmond, meer zicht op relevante doelgroepen) kunnen bijdragen aan een
aanpak die gericht is op het doordringen in de haarvaten van wijken en
dorpen.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Afdeling Veiligheid en Naleving van gemeente Helmond beziet of ze in samenwerking met het sociaal
domein kan komen tot een pilot om tot focusgroepen te komen. Doel is het opbouwen van een
netwerk op straatniveau; gemeenschappen aan tafel krijgen om zo te komen tot beeld: wat gaat
goed, waar liggen zorgen.
De pilot kan duidelijk maken wat de meerwaarde van het werken met focusgroepen is voor de
andere gemeenten in Peelland. Religieuze instellingen in Helmond worden ook bezocht door
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inwoners van andere gemeenten in Peelland (en breder) Ervaringen hieromtrent worden dan ook
met elkaar gedeeld.
2.2 Verbreden van de focus; van jihadisme naar alle vormen van religieuze en
politieke radicalisering.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Opdoen van kennis over onder meer extreemrechtse radicalisering door spilgemeente Helmond
Kennis over deze verbreding ook in de andere gemeenten in Peelland laten landen; middels
deelname aan trainingen en periodieke agendering van dit onderwerp bij het overleg van de
integrale veiligheidscoördinatoren van de gemeenten in Peelland.
2.3 Bijdragen aan onderzoek naar de religieuze kaart van Oost-Brabant om meer
inzicht te verkrijgen in de verschillende religieuze stromingen (bijvoorbeeld
salafisme) in onze regio.

X

ACTIES 2019/2020
De gevraagde bijdrage wordt naar verwachting in 2020 geconcretiseerd.
2.4 Versterken van informatiegestuurd werken door gebruik te maken van
regionale vertalingen van het periodieke landelijke dreigingsbeeld en van
relevante landelijke onderzoeken en rapporten.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
De regionale vertalingen van het landelijke dreigingsbeeld worden onderdeel gemaakt van het
overleg van de integrale veiligheidscoördinatoren van de gemeenten in Peelland.
2.5 Zorgen dat gemeenten en maatschappelijke organisaties blijven deelnemen
aan trainingen gericht op het herkennen van radicalisering. Deze trainingen
worden vanuit Oost-Brabant georganiseerd; er wordt extra focus gelegd op
jeugd en onderwijs.

X

X

X

ACTIES 2019/2020
Relatie met 2.2; gemeenten volgen het aanbod van trainingen, nemen daar zo mogelijk en gewenst
aan deel. De kartrekkers op dit thema zullen adviseren op het aanbod.
Aanvullingen op de doelstellingen in het Veiligheidsplan Peelland
Door onvoorziene omstandigheden is eind 2018 een capaciteitsknelpunt ontstaan
binnen de gemeente Helmond, die een spilfunctie op dit thema heeft voor de zes
gemeenten in Peelland. Er moet bekeken worden hoe de benodigde kennis en
capaciteit weer toereikend kan worden gemaakt.
In 2016 is een Draaiboek radicalisering Peelland opgesteld. In dit draaiboek wordt
aangegeven hoe invulling wordt gegeven aan de lokale aanpak rondom
radicalisering en wordt in sommige hoofdstukken dieper ingegaan op de aanpak
van het jihadisme. Ontwikkelingen op dit thema geven aanleiding om het draaiboek
te actualiseren.

CYBERCRIME EN CYBERSECURITY
Samenwerking op het thema cybercrime en cybersecurity is een nieuwe ontwikkeling. De
exacte rol van de overheid hierin moet de komende jaren worden verkend. Naast
landelijk en branche-specifiek beleid zal de ontwikkeling in Oost-Brabant ook worden
bepaald door de uitwerking van het Regionaal Veiligheidsplan. Een nieuw te formeren
bestuurlijke werkgroep neemt de regie op dit thema; vanuit Peelland wordt hier ambtelijk
op aangesloten.
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3.1 Zorg (blijven) dragen voor de interne digitale veiligheid van de
gemeentelijke organisaties. Hiervoor is een brede aanpak nodig, gericht op
bv. bewustzijnsbevordering bij medewerkers, bescherming van digitale
infrastructuur en aansluiting op relevante informatie- en beveiligingsdiensten.
Deze verantwoordelijkheid valt buiten de scope van dit Veiligheidsplan
Peelland. De gemeenten in Peelland kunnen good practices met elkaar delen,
bijvoorbeeld hoe medewerkers bewust te maken van digitale risico’s.

NVT

NVT

NVT

X

X

X

X

X

X

ACTIES 2019/2020

3.2 Vergroten van de digitale veiligheid van burgers en MKB-ondernemers door
het geven van praktische tips die de kans op slachtofferschap verminderen.
Samenwerking is mogelijk met onder meer het CCV en het Platform Veilig
Ondernemen.
ACTIES 2019/2020

3.3 Vergroten van aangiftebereidheid bij burgers en ondernemers. Dit betekent
dat ook de kennis over cybercrime moet worden versterkt en geborgd binnen
het basisteam. Binnen basisteam Peelland is de benoeming voorzien van een
digitale wijkagent die geldt als de cyberexpert van het basisteam.
ACTIES 2019/2020

3.4 In samenwerking met onder meer het sociaal domein van de gemeenten,
politie, jongerenwerk en (middelbare) scholen komen tot een integrale
werkwijze voor specifieke digitale risico’s voor jongeren in Peelland.
Jongeren lopen (bovengemiddeld) risico om slachtoffer te worden van
sexting, internetpesten of grooming; jongeren zijn daarbij echter vaak ook
(soms onbedoeld) dader.
Nader bekeken zal worden hoe de kennis van cybercrime binnen het
basisteam vergroot en geborgd kan worden: dat zou bijvoorbeeld kunnen
door een digitale wijkagent die onder meer burgers of bedrijven bezoekt die
te maken hebben gehad met cybercrime.

X

ACTIES 2019/2020
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