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Samenvatting
Het Integraal Veiligheidsplan ‘ Samen voor Veiligheid’ 2014-2018 beschrijft het kader van
de aanpak van veiligheid in de gemeente Sliedrecht voor de komende periode.
Het beleidskader kwam tot stand met behulp van de methodiek van het Kernbeleid
Veiligheid van de VNG. Deze methodiek biedt een allesomvattende scope van de
gemeentelijke regierol op het gebied van veiligheid. Daarin worden 5 veiligheidsvelden
onderscheiden.
1. Veilige woon– en leefomgeving
2. Bedrijvigheid en Veiligheid
3. Jeugd en Veiligheid
4. Fysieke Veiligheid
5. Integriteit en Veiligheid
Op basis van beschikbare feiten en gesprekken met betrokken partijen is een analyse
gemaakt van de problematiek, is geïnventariseerd hoe de huidige aanpak er op dit
moment uit ziet en welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn. Dit vormt de basis voor
het voorliggende beleidskader.
De gemeente en haar veiligheidspartners zorgen voor een samenhangend geheel van
maatregelen, gericht op het voorkomen, beheersen en bestrijden van onveiligheid. Het
streven van de gemeente is primair gericht op het vasthouden van het huidige
veiligheidsniveau in de komende 4 jaar.
Inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheidsinstellingen hebben elk hun
eigen verantwoordelijkheid en leveren allemaal een bijdrage aan de veiligheid in
Sliedrecht. Het IVP bepaalt de koers en ambitie van meerdere organisaties binnen het
veiligheidsterrein. De gemeente is daarin de regisseur, die zowel beleidsmatig als
operationeel activiteiten en maatregelen binnen de eigen organisatie en van partners
coördineert en op elkaar afstemt.
Het IVP wordt concreet gemaakt in tweejaarlijkse werkplannen. Deze werkplannen stelt
het college van B&W vast. De benodigde capaciteit en middelen wordt jaarlijks in beeld
gebracht in de werkplannen.
Per veiligheidsveld zijn concrete resultaten geformuleerd.
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Voorwoord
Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 (IVP). Dit plan beschrijft het kader
van de aanpak van veiligheid in de gemeente Sliedrecht voor de genoemde periode.
Het IVP is tot stand gekomen in overleg met alle betrokken partners op het gebied van
veiligheid. Daarbij zijn de resultaten van de landelijke veiligheidsmonitor (VM 2102) en
monitor Leefbaarheid en Veiligheid (OCD 2013) in belangrijke mate input geweest voor
dit veiligheidsbeleid. Hiermee sluit het aan ook bij de wensen en de behoefte van de
inwoners van Sliedrecht.
In ons dagelijks leven is het heel vanzelfsprekend dat wij zorgen voor veiligheid. Op
straat bijvoorbeeld waarschuwen volwassenen kinderen als er een gevaarlijke situatie
ontstaat. Een ander aansprekend voorbeeld is dat werkgevers tal van maatregelen
nemen voor de veiligheid van hun werknemers.
Inwoners, organisaties, ondernemingen en overheidsinstellingen zijn gezamenlijk
verantwoordelijkheid en een ieder voor zich levert hiervoor een bijdrage.
De overheid kan het niet alleen en zal, meer dan voorheen, een beroep moeten doen op
de waakzaamheid en participatie van de burger ten behoeve van de veiligheid van
zichzelf en de lokale gemeenschap. Het college wil de betrokkenheid en inzet van de
burger en de maatschappelijke partners optimaal benutten in de aanpak van veiligheid in
Sliedrecht.
Zo maken wij ons samen sterk voor veilig wonen en werken in Sliedrecht.
De burgemeester van Sliedrecht,
Drs. A.P.J. van Hemmen
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1. Veilig in Sliedrecht
Inleiding
Sliedrecht is een gemeente die veilig voelt en relatief veilig is.
De Landelijke Veiligheidsmonitor 2012, de regionale monitor Leefbaarheid & Veiligheid
2013 van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) en cijfers van de politie laten zien
dat Sliedrecht – in vergelijking met andere gemeenten- over het geheel genomen positief
uit de bus komt.
De gemeente en haar partners hebben voortdurend aandacht voor de veiligheid van de
burgers. Wonen en werken in een veilige leefomgeving is een basisbehoefte van de
inwoners van Sliedrecht. Een helder veiligheidsbeleid van de gemeente Sliedrecht en de
veiligheidspartners ligt daaraan ten grondslag.
Veiligheid is binnen de gemeente terug te vinden als facet van diverse beleidsterreinen
en daarmee ook een verantwoordelijkheid van meerdere portefeuillehouders binnen het
college.
Centrale doelstelling
De centrale doelstelling van de gemeente en haar veiligheidspartners is het huidige
veiligheidsniveau vast te houden en daar waar nodig en mogelijk te verbeteren.
Methode Kernbeleid
Het voorliggende beleidskader kwam tot stand met behulp van de methodiek van het
Kernbeleid Veiligheid van de VNG. Deze methodiek biedt een allesomvattende scope van
de gemeentelijke regierol op het gebied van veiligheid. De volgende vijf veiligheidsvelden
worden onderscheiden:
1. Veilige woon– en leefomgeving
2. Bedrijvigheid en Veiligheid
3. Jeugd en Veiligheid
4. Fysieke Veiligheid
5. Integriteit en Veiligheid
Voor elk veiligheidsveld is op basis van beschikbare feiten en gesprekken met betrokken
partijen een analyse gemaakt van de problematiek die aan orde is in Sliedrecht en is
geïnventariseerd hoe het huidige aanpak er op dit moment uit ziet. Vervolgens hebben
de betrokken personen gezamenlijk verbeterpunten geformuleerd. Deze
veiligheidsanalyse vormt de basis voor het vast te stellen IVP 2014-2018.
Monitoren
De Monitor Leefbaarheid en Veiligheid is voor de laatste keer in de Drechtsteden
uitgebracht.
In 2013 is voor de vijfde keer de monitor Leefbaarheid en Veiligheid uitgevoerd door het
Onderzoekcentrum Drechtsteden. Doordat het onderzoek een aantal keren is uitgevoerd
kunnen ontwikkelingen in beeld worden gebracht. De monitor was voor de gemeente
een instrument om te meten of beleidsdoelstellingen op het gebied leefbaarheid en
veiligheid werden gehaald. De monitor 2013 is de laatste in de reeks. Voortaan verschijnt
de Veiligheidsmonitor (VM).
De landelijke VM is in 2012 voor het eerst afgenomen. Het grote voordeel is dat in alle
gemeenten uniform wordt gemeten, zodat er in de toekomst goede vergelijkingen te
maken zijn met andere gemeenten en regio’s. Deze eerste VM moet worden gezien als
nulmeting. Door een andere manier van meten en door de verschillende meetmomenten,
kunnen uitkomsten over veiligheid in de monitor Leefbaarheid en Veiligheid afwijken van
die in de Veiligheidsmonitor.
Met ingang van 2014 neemt de gemeente Sliedrecht deel aan de Regionale
Veiligheidsrapportage van de Politie Eenheid Rotterdam. Deze rapportage maakt gebruik
van cijfers van de politie en van de resultaten van de landelijke VM. Deze rapportage
verschijnt tweejaarlijks. In de tussenliggende jaren wordt de veiligheidssituatie gevolgd
aan de hand van feitelijke cijfers. De regionale veiligheidsrapportage verschijnt voor de
gemeenten in de regio ZHZ voor het eerst in 2014.
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Regionale samenwerking
De regionale samenwerking binnen het veiligheidsbeleid heeft zich in de afgelopen jaren
sterk ontwikkeld. De bundeling van capaciteiten en middelen staat in dienst van het
lokale veiligheidsbeleid. Er blijft voldoende ruimte voor lokale invulling en accenten.
De meest in het oog springende regionale samenwerkingsverbanden op het niveau van
Zuid Holland Zuid zijn de Veiligheidsregio (VRZHZ), het Veiligheidshuis (VHH ZHZ) en de
Omgevingsdienst (OZHZ). Met de vorming van de Nationale Politie maakt de gemeente
Sliedrecht met ingang van 2013 onderdeel uit van de politieregio Rotterdam.
Veiligheidsgevoel
Binnen het totale veiligheidsdomein is het veiligheidsgevoel van onze bewoners een
centraal item. Het is belangrijk dat mensen zich veilig en prettig voelen. De beleving van
mensen in hun directe omgeving bepaald mede of mensen zich thuis voelen in Sliedrecht.
Onveiligheidsgevoelens worden niet uitsluitend veroorzaakt door de feitelijke aard en
omvang van criminaliteit. Ook de perceptie van de leefbaarheid en de sociale kwaliteit
van de directe leefomgeving spelen een belangrijke rol. Daarnaast zijn
persoonskenmerken en factoren als onrustwekkende berichtgeving in de (sociale) media
relevant. Het is dus goed mogelijk dat de criminaliteit daalt, terwijl de
onveiligheidsgevoelens niet evenredig afnemen of zelf juist toenemen. Sterker nog, hoe
veiliger het wordt des te gevoeliger lijken we te worden voor onveiligheid, ook voor
kleine inbreuken daarop. Dit wordt in de literatuur wel de veiligheidparadox genoemd.
Het positief beïnvloeden van het veiligheidsgevoel vormt voor alle betrokken partners,
inclusief bewoners zelf, een uitdaging voor de komende jaren. Het streven is gericht op
het huidige niveau minimaal vast te houden.
Leeswijzer
In dit beleidskader staan de doelstellingen en resultaten op het gebied van veiligheid
voor de periode 2014-2018 beschreven.
De doelen, partners en de uitgangspunten van het beleid zijn opgenomen in hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 3 bevat per veiligheidsveld een samenvatting van de analyse en in dit
hoofdstuk zijn per veiligheidsveld de resultaten geformuleerd. Waar relevante cijfers
beschikbaar zijn, zijn kwantitatieve doelstellingen geformuleerd.
De resultaten worden door het college van B&W vertaald naar concrete activiteiten.
Hiervoor wordt tweejaarlijks een werkplan vastgesteld.
Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de sturing en verantwoording.
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2. Beleidskaders
2.1. Doelstellingen
De gemeente en haar veiligheidspartners zorgen voor een samenhangend geheel van
maatregelen, gericht op het voorkomen, beheersen en bestrijden van onveiligheid. Het
streven van de gemeente is primair gericht op het vasthouden van het huidige
veiligheidsniveau in de komende 4 jaar. In hoofdstuk 3 zijn de resultaten voor de vijf
veiligheidsvelden voor de komende vier jaar geformuleerd.

2.2. Uitgangspunten
De volgende uitgangspunten worden geformuleerd:
 Inwoners, organisaties, ondernemers en andere overheidsinstellingen hebben elk
hun eigen verantwoordelijkheid en leveren allemaal een bijdrage aan de veiligheid
in Sliedrecht.
 Leefbaarheid en veiligheid gaan hand in hand en begint bij en achter de eigen
voordeur. De waakzaamheid en participatie van onze inwoners moet worden
vergroot. Inwoners moeten een gezamenlijke krachtdadige aanpak ervaren.
 Een integrale aanpak, waarbij alle relevante mogelijkheden van de verschillende
partijen bij de aanpak van de gekozen thema’s worden verkend. Het resultaat is
dat partijen met elkaar afspraken maken over een allesomvattende aanpak van
de gekozen thema’s. Hiermee wordt een zo groot mogelijk veiligheidseffect
bereikt.
 De beleidsmatige aandacht wordt afgestemd op de actuele situatie van feitelijke
onveiligheid en veiligheidsbeleving.
 Uitvergrotingen van problemen worden voorkomen, zonder te bagatelliseren.
 De visie op het lokale beleid is neergelegd in dit IVP en is tot stand gekomen in
samenwerking met de veiligheidspartners.
 Het IVP bepaalt de koers en ambitie van meerdere organisaties binnen het
veiligheidsterrein. De gemeente is daarin de regisseur, die zowel beleidsmatig als
operationeel activiteiten en maatregelen binnen de eigen organisatie en van
partners coördineert en op elkaar afstemt.
 Het IVP wordt concreet gemaakt in tweejaarlijkse werkplannen. Deze werkplannen
stelt het college van B&W vast. De benodigde capaciteit en middelen wordt
jaarlijks in beeld gebracht in de werkplannen.

2.3. Partners
De veiligheidspartners van de gemeente Sliedrecht zijn:










Bewoners
Horeca
Wijkplatforms
Verenigingen
Geloofsgemeenschappen
Scholen (BO en VO)
Politie Eenheid Rotterdam
Openbaar Ministerie,
arrondissement Rotterdam
Veiligheidsregio Zuid Holland Zuid
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Omgevingsdienst Zuid Holland
Zuid
Veiligheidshuis Zuid Holland Zuid
Dienst Publieke Gezondheid &
Jeugd
Tablis Wonen
Stichting HALT Nederland
Stichting Welzijnswerk Sliedrecht
Stichting Open Jeugdwerk
Sliedrecht

3. Resultaten en kwantitatieve doelstellingen
Dit hoofdstuk 3 bevat per veiligheidsveld een korte beschrijving en de belangrijkste
punten uit de veiligheidsanalyse. Per veiligheidsveld zijn de resultaten voor de komende
beleidsperiode beschreven. Deze resultaten worden door het college vertaald in een
werkplan 2014-2018 opgenomen. Dit werkplan beschrijft welke activiteiten in 2014 en
2015 worden uitgevoerd om de geformuleerde resultaten te behalen.
Waar relevante cijfers beschikbaar zijn, zijn kwantitatieve doelstellingen geformuleerd.

3.1 Thema Veilige woon- en leefomgeving
Beschrijving
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van
bewoners, ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren.
Hierbij gaat het om sociale en fysieke kwaliteit alsmede objectieve en subjectieve
veiligheid. In Sliedrecht is voor dit veiligheidsveld volop aandacht. Voorbeelden hiervan
zijn de aanpak van gebiedsgericht werken, de samenwerking met de wijkplatforms, de
proef ‘Buurt Bestuurt’, de communicatie met bewoners en andere partners, de servicelijn
voor meldingen openbare ruimte, de aanpak (jeugd)overlast, Buurttoezicht en het
handhavingsbeleid.
Analyse
 Sliedrecht komt op basis van de zowel de monitor L&V 2013 als de
Veiligheidsmonitor 2012 over het algemeen goed uit de bus. Professionals en
bewoners bevestigen het positieve beeld van de veiligheidsmonitor.
 Professionals maken zich zorgen over de toekomst van de leefbaarheid en
veiligheid in de Vogelbuurt Noord. Door de instroom van mensen met een lage
sociaal economische status vanuit de regio zien professionals (o.a. de politie, de
woningbouwcorporatie, het onderwijs en de welzijnsorganisatie) de druk op dit
gebied verder toenemen. Scholen signaleren dat de problematiek van gezinnen
toeneemt.
 Op basis van cijfers is een lichte negatieve trend te zien van
onveiligheidsgevoelens in Sliedrecht.
 Uit het onderzoek De Sliedrechtse Jeugd (OCD 2013) blijkt dat 43% van de
jongeren aangeeft dat zij zich s’ avonds onveilig voelt op straat komt naar voren.
Ook geven ouderen dergelijke signalen af.
 De cijfers met betrekking tot overlast zijn door de jaren heen stabiel.
 Het hoge aantal woninginbraken is zorgelijk. De overheid streeft ernaar dat
mensen zo weinig mogelijk slachtoffer worden van geweld, inbraak of welke vorm
van onveiligheid dan ook. De zogenaamde High Impact Crimes (woninginbraak,
geweld, straatroof en geweld) hebben een grote impact op slachtoffers en
veroorzaken een gevoel van onveiligheid voor een langere tijd.
 Het aantal gestolen fietsen bij Station Sliedrecht is in de afgelopen jaren
toegenomen. De verwachting is dat het aantal diefstallen door de voorgenomen
herinrichting van het stationsgebied zal dalen.
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Resultaten
Uitgangspunt is dat het huidige veiligheidsniveau behouden blijft. Daarbij zal extra
aandacht worden gegeven aan de veiligheidsbeleving van jongeren s’ avonds op straat.
Voor het aantal woninginbraken wordt een verlaging nagestreefd.
De resultaten zijn als volgt geformuleerd:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Veiligheidsbeleving op het niveau van 2012.
20% afname van aantal woninginbraken.
Leefbaarheid en veiligheid in Vogelbuurt Noord op het niveau van 2012.
20% afname van fietsendiefstal bij Station Sliedrecht.

Kwantitatieve doelstelling
Thema

Indicator

Bron

Streefwaarde
2018
Veiligheidsbeleving
Rapportcijfer Veiligheid *
VM
7,2
7,2
Ervaren sociale overlast
% veel sociale overlast in buurt **
VM
9,8
9.8
Woninginbraak
Aangifte diefstal woninginbraak
Politie
81
65
Fietsendiefstal
Aangifte diefstal brom-snor-fietsen
Politie
115
92
* Gemiddeld rapportcijfer veiligheid in de buurt. Bewoners in Nederland geven een rapportcijfer van 7.1.
** Sociale overlast: dronken mensen op straat, drugsgebruik/drugshandel, mensen die op straat worden lastig
gevallen, rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners.
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Nulmeting
2012

3.2 Veiligheid en Bedrijvigheid
Beschrijving
Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en
economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en
uitgaansmogelijkheden. Het gaat hierbij nadrukkelijk om delicten als winkeldiefstal,
bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld.
Met name de verbetering van de winkelgebieden Kerkbuurt en Burgemeester
Winklerplein heeft door middel van het Keurmerk Veilig Ondernemen in de afgelopen
jaren een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ook binnen het uitgaan hebben de
suswachten, het cameratoezicht en het zakkenrollersteam hun preventieve werking
inmiddels bewezen. Op regionaal niveau is een nieuw evenementenbeleid voor de regio
ZHZ ontwikkeld.
Analyse
 De veiligheid in winkelgebieden, op bedrijventerreinen en tijdens evenementen in
cijfers uitgedrukt laat een gunstig beeld zien.
 Winkeldiefstal blijft, ondanks dalende cijfers, een aandachtspunt.
 De leegstand in het winkelgebied Kerkbuurt baart zorgen. Deze situatie is niet
bevorderlijk voor het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in dit winkelgebied.
 De cijfers omtrent zakkenrollen zijn door de jaren heen stabiel. De inzet van
vrijwilligers ter bestrijding van zakkenrollerij werpt zijn vruchten af.
 De vier bedrijventerreinen (Nijverwaard, Noord-Oost Kwadrant, Stationspark en
Kerkerak) zijn voor Sliedrecht van economische waarde. Het vasthouden van het
huidige niveau van veiligheid is een aandachtspunt.
 Voor Oud en Nieuw worden specifieke afspraken gemaakt. De laatste jaren zijn er
geen noemenswaardige incidenten geweest.
 Het regionaal evenementenbeleid wordt in 2014 vastgesteld.
Resultaten
Het is van belang aandacht te blijven besteden aan de veiligheid van de winkelgebieden
en de bedrijventerreinen. De winkelgebieden Winklerplein en Kerkbuurt hebben in 2013
de eerste ster gehaald. Elke 2 jaar kunnen de winkelgebieden in aanmerking komen voor
hercertificering. In de beleidsperiode wordt gestreefd naar hercertificering in 2015 en
2017 of wel de tweede en derde ster.
De resultaten zijn als volgt geformuleerd:
2.1. Derde ster KVO winkelgebieden.
2.2. Veiligheid op de bedrijventerreinen minimaal op het niveau van 2012.
Kwantitatieve doelstelling
Geen relevante cijfers beschikbaar.
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3.3 Jeugd en Veiligheid
Beschrijving
Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd.
Hieronder vallen overlast gevende jeugd, genotmiddelengebruik, veilig in en om de
school. Het gaat om jeugd thuis, in de buurt, op school en bij het uitgaan.
In Sliedrecht staat de aanpak van jeugdoverlast hoog op de agenda. De vorming van het
Veiligheidshuis in de regio ZHZ heeft daarbij ook een belangrijke rol gespeeld. Het
terugdringen van het gebruik van alcohol en drugs onder jongeren heeft een prominente
plaats door middel van bijvoorbeeld het project “Verzuip jij je toekomst?!”. Op het gebied
van handhaving biedt de nieuwe drank- en horecawet kansen om bepaalde lokale
problematiek rondom alcohol aan te pakken. De burgemeester brengt ieder schooljaar
een bezoek aan de scholen. Ten aanzien van de verkoop van softdrugs in de coffeeshop
geldt een strikt vastgesteld beleid.
Analyse
 Oudere jeugd ontmoet elkaar vaak op straat. Voor hen zijn er verschillende
voorzieningen in Sliedrecht. Meestal is hierbij geen sprake van overlast. In
sommige gevallen ervaren omwonenden overlast, dit heeft meestal te maken met
de acceptatie over en weer van verschillende leefstijlen van volwassenen en
jeugd. In enkele gevallen is er echt sprake van jeugdoverlast. Bij overlast gaat
het om vernieling, vervuiling, intimidatie, geluidshinder en drank- en
drugsgebruik.
 Het is dan van belang door middel van een integrale aanpak met inwoners op
zoek te gaan naar oplossingen. De gemeente, politie en het jongerenwerk trekken
hierbij samen op in het COOS overleg (Coördinatie overleg overlast hangjeugd
Sliedrecht). Meldingen van overlast worden voornamelijk bij de politie of
gemeente neergelegd, waarna actie wordt uitgezet of richting het jongerenwerk of
door de politie. Degene die de klacht heeft ingediend wordt hierbij betrokken
 Binnen Sliedrecht zijn geen criminele groepen aanwezig. Soms is er sprake van
hinderlijke jeugdgroepen en een enkele keer van een overlastgevende groep. Een
pre is om de ouders, jongeren en ook de buurt te betrekken bij de aanpak. Naast
overlastgevende jongeren zijn er ook overlastgevende klagers. Is dit het geval
dan zal de aanpak zich op de klagers moeten richten. De aanpak moet leiden tot
een verlaging van het aantal overlastmeldingen jeugd.
 Jeugdoverlast is van alle tijden. Uitgangspunt van de gemeente is dat kinderen
recht op ruimte hebben om met elkaar samen te komen en rond te hangen, mits
dat binnen redelijke grenzen blijft. Werken aan wederzijdse tolerantie is een
belangrijk aandachtspunt.
 Partijen in Sliedrecht werken nauw met elkaar samen om overlast op te lossen.
Professionals (o.a. de politie) vinden een strakkere regie (aanpakken en
doorpakken) van de gemeente wenselijk. Ook is meer inzet van het ambulant
jongerenwerk gewenst.
 In Sliedrecht woont een aantal jongeren dat veelvuldig voor overlast zorgt en/of
criminele feiten pleegt. Een integrale individuele aanpak van deze jongeren is in
ontwikkeling.
 Binnen Stichting Open Jongerenwerk Sliedrecht is het toegestaan dat er in het
weekend wordt geblowd (na 18.00 uur). De stichting tolereert dit om in contact te
blijven met de experimenterende jeugd. Handel in (soft)drugs binnen Elektra is
nadrukkelijk verboden. Het toestaan van blowen in het jongerencentrum is een
punt van discussie tussen de gemeente en het jongerencentrum.
 Bijna de helft van de Sliedrechtse jongeren onder de 16 jaar drinkt alcohol en 1
op de 5 jongeren is ‘Bingedrinker’ (5 of meer alcoholische drankjes bij één
gelegenheid in de afgelopen 4 weken). Deze hoeveelheden baren zorgen.
Jongeren drinken te veel, te vroeg en te vaak alcohol. Hierdoor dreigt een
probleem voor de gezondheid en de openbare orde in Sliedrecht,
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Ook de toename van het gebruik van soft- en harddrugs onder de Sliedrechtse
jongeren in de openbare ruimte is zorgelijk. Ca. 7% van de jongeren gebruikt
(soft) drugs. Het gebruik van drugs onder jongeren lijkt te worden geaccepteerd.
Naast jongeren zijn ook er signalen dat er ok sprake is van relatief veel
drugsgebruik onder volwassenen.

Resultaten
Het veiligheidsbeleid met betrekking tot jeugd richt zich op een afname van
jeugdoverlast en een vermindering van het gebruik van genotmiddelen door jongeren in
het algemeen. De resultaten zijn als volgt geformuleerd:
3.1. 20% afname meldingen van jeugdoverlast.
3.2. Afname gebruik van alcohol- en drugs onder jongeren.
Kwantitatieve doelstelling
Thema

Indicator

Jeugdoverlast

Meldingen overlast jeugd

Bron

Politie
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Nulmeting
2012
218

Streefwaarde
2018
175

3.4 Fysieke Veiligheid
Beschrijving
Binnen dit veiligheidsveld gaat het om verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe
veiligheid en rampenbestrijding. Het draait hier om fysieke veiligheidsrisico’s.
Belangrijke ontwikkelingen zijn de invoering van de Wet veiligheidsregio’s en de vorming
van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) voor integraal toezicht en handhaving. Lokaal
heeft de afgelopen jaren de verkeersveiligheid aandacht gehad via de uitvoering van het
verkeersbeleidsplan en de bijbehorende uitvoeringsprogramma’s. Ook de voorbereiding
op rampen en andere calamiteiten door middel van het rampenplan en bijbehorende
draaiboeken is in de afgelopen jaren up to date gehouden.
Analyse
 De hoofdstructuur van Sliedrecht kenmerkt zich door bebouwing dicht langs de
wegen (o.a. de dijk). De verkeersveiligheid wordt hierdoor negatief beïnvloed.
 Sliedrecht kent op dit moment geen verkeersonveilige situaties die voldoen aan de
criteria voor ‘black spots’ (gevaarlijke verkeerslocaties, waar relatief veel
ongevallen plaatsvinden).
 De subjectieve verkeersveiligheid in Sliedrecht geeft een positief beeld.
 De wens om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen wordt geregeld geuit
door bewoners. De inrichting van 30 kilometer gebieden zou hiervoor een
oplossing kunnen bieden. Mogelijkheden worden meegenomen binnen het
reguliere jaarlijkse herbestratingsprogramma van Openbare Werken.
 Bij wijzigingen van verkeerssituaties worden bewoners actief gevraagd mee te
denken. Over het algemeen is hiervoor veel animo vanuit de bewoners.
 Voor verkeerseducatie wordt in regionaal verband een breed actieprogramma
uitgevoerd.
 Binnen de brandweer wordt gewerkt aan het terugdringen van ongewenste
meldingen.
 Een punt van aandacht is het bevorderen van risicobewustzijn van brand en
andere risico’s van bewoners en het stimuleren en faciliteren van maatregelen
door bewoners zelf (brandveilig leven).
 Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen worden door de Omgevingsdienst
ZHZ op de risicokaart geplaatst. In Sliedrecht zijn 8 bedrijven. Twee daarvan
vallen onder de BEVI (Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen) te weten Bioderij en
LPG tankstation. Planvorming voor incidentbestrijding is op orde.
 Het grootste risico voor Sliedrecht vormt Dupont in Dordrecht. Dupont is een
BRZO bedrijf (Besluit Risico’s Zware Ongevallen), waarvoor een
rampenbestrijdingsplan is gemaakt. De gevaren van Dupont zijn nog steeds te
groot voor de inwoners van Sliedrecht. De bebouwde kom van Sliedrecht ligt op
slechts 400 meter afstand van de fabriek.
 Ook het vervoer over het water, de Betuwelijn en de weg vormt risico’s voor de
inwoners van Sliedrecht.
 De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) hoort bij de vier beste
veiligheidsregio’s van Nederland. Dit is de conclusie van een op 23 mei 2013
gepubliceerde rapport “De Staat van de Rampenbestrijding 2013” van de
Inspectie Veiligheid en Justitie. De VRZHZ heeft op het gebied van planvorming de
zaken 100% op orde. Bij het opschalen scoort zij ruim 90%.
 De gemeentelijke kolom crisisbeheersing moet worden geprofessionaliseerd.
 In het beleidskader Integrale handhaving 2013-2017 is geregeld dat de OZHZ
namens het college van B&W de wettelijke milieutaken. De OZHZ stelt jaarlijks
een programma op. Het college van B&W stelt het programma vast.
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Resultaten
Het verder verbeteren van de fysieke veiligheid voor de Sliedrechtse inwoners blijft een
belangrijk aandachtspunt. Het lokale veiligheidsbeleid krijgt mede vorm doorbundeling
van capaciteiten en middelen in regionaal verband.
De resultaten zijn als volgt geformuleerd:
4.1.
4.2.
4.3.

Hoger risicobewustzijn en grotere zelfwerkzaamheid bij (het voorkomen
van) brand.
Afname van risico's bij incidenten en ongevallen met op- en overslag,
gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen.
Verdere professionalisering van de aanpak risico- en crisisbeheersing.

Kwantitatieve doelstelling
Geen relevante cijfers beschikbaar.
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3.5 Integriteit en Veiligheid
Beschrijving
Dit veld omvat verschijnselen die een inbreuk maken op onze maatschappelijke
integriteit of op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van veiligheid en
stabiliteit in onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een
omvangrijk veiligheidseffect en kunnen in de meeste extreme situaties ontwrichtend
werken. Thema’s zijn radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit en
ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
Belangrijke nieuwe accenten zijn onder andere de invoering van RIEC’s (Regionale
Informatie- en Expertisecentra) en de wijziging van de Wet BIBOB (Wet bevordering
integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur).
Analyse
 Er zijn in de afgelopen jaren geen signalen binnengekomen die wijzen op
radicaliserende elementen in de samenleving van Sliedrecht.
 Het aantal gevallen van aangifte en klachten van discriminatie is laag.
 De politie is alert op hennepkwekerijen en treft er jaarlijks een aantal aan in
Sliedrecht.
 Het door de politie geregistreerde aantal incidenten op het gebied van
drugshandel is relatief laag. Wel maken professionals zich op basis van signalen
zorgen over mogelijke drugshandel in Sliedrecht.
 In de Sliedrechtse organisatie is er momenteel een stevige aandacht voor
integriteit en de inbedding hiervan is een voortdurend proces. Integriteit is geen
kwestie van regels alleen, maar ook van procedures en de bedrijfscultuur waarbij
medewerkers en bestuurders bereid zijn elkaar aan te spreken en hun
verantwoordelijkheid te nemen. Het bestuur en de ambtelijke organisatie is zich
nog meer bewust geworden van duidelijke afspraken over gedragsregels. Het
proces van verankering is in 2012 ingezet en wordt in 2013 verder ingebed.
Resultaten
Het signaleren en waar nodig bestrijden van verschijnselen die inbreuk doen op onze
maatschappelijke integriteit en veiligheid behoeft blijvende aandacht.
De resultaten zijn als volgt geformuleerd:
5.1. Uitbreiden van de toepassing van de wet BIBOB op basis van het in 2015
vast te stellen beleidskader.
5.2. Inzicht in (hard)drugsgebruik- en handel en passende maatregelen.
5.3. Consolidatie van de ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
Kwantitatieve doelstelling
Geen relevante cijfers beschikbaar.
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4. Sturing en Verantwoording
Het IVP wordt concreet gemaakt in tweejaarlijkse werkplannen. Deze werkplannen stelt
het college van B&W vast. De benodigde capaciteit en financiële middelen wordt jaarlijks
in beeld gebracht in de werkplannen.
Zaken die nu nog niet concreet zijn uitgewerkt zullen op een later moment alsnog
verduidelijkt worden.
De gemeente heeft een inhoudelijke rol bij een aantal van de acties in de werkplannen,
maar daarnaast óók de regierol bij de uitvoering van de werkplannen. Met de
verschillende uitvoerende instanties wordt regelmatig de voortgang besproken en waar
nodig bijgestuurd. Véél van de acties in de werkplannen zijn coproducties.
Vanzelfsprekend vindt bij coproducties horizontale verantwoording plaats (uitleg aan en
transparantie tussen (professionele) partijen en/ of naar inwoners of bewonersgroepen).
De verantwoording naar de gemeenteraad (‘verticaal’) vindt plaats binnen de normale
Planning & Control cyclus. Dit betekent dat het college verantwoording aflegt via de
jaarrekening en de raad ook via bestuur rapportages informeert over belangrijke zaken.
Na twee jaar volgt een uitgebreidere evaluatie die aan uw raad wordt voorgelegd.

********************
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Bijlage

Beknopte weergaven van de huidige aanpak.
1. Veilige woon- en leefomgeving
Infrastructuur
Het beleidsmatige, planmatige organisatorische kader voor de aanpak van wijkveiligheid, de communicatie met
bewoners en andere partijen daarover en de intake van meldingen, klachten e.d. Het gaat hier dus bijvoorbeeld
om integrale wijkveiligheidsplannen, buurt- en wijkplatforms en melddesks voor bewoners.
Kadernota ‘Ruimte voor de burgerparticipatie’.

Vastgesteld door de gemeenteraad op 25 september 2012. In deze nota zijn de visie en kaders vastgesteld.

Voor gebiedsgericht werken gelden de volgende specifieke kaders:
- Verantwoordelijkheid burgers centraal, geef voldoende ruimte
- Zorg voor efficiënte en effectieve samenwerking
- Stem rol van gemeente en wijkplatforms goed af.

De uitvoeringsnotitie Burgerparticipatie geeft in hoofdlijnen richting aan de uitvoering, bevat praktische
handvatten t.b.v. optimalisatie van de uitvoering. Vastgesteld door het college op 19 maart 2013.
Wijkplatforms

Voor iedere wijk (West, Oost en Centrum) is een gebiedscoördinator aangesteld.

De gebiedscoördinator overlegt minimaal 4x per jaar met het wijkplatform.

Deelnemers wijkplatform: inwoners, politie. Stichting Tablis Wonen en de gemeente.

Op initiatief van de gemeente wordt jaarlijks een wijkjaarprogramma opgesteld door de betrokken partijen.
Wijkwebsites en social media

Iedere wijk heeft een wijkwebsite.

Alle partijen kunnen de wijkwebsite benutten om informatie te delen.

Social media wordt actief toegepast in het gebiedsgericht werken om nieuwe doelgroepen te betrekken o.a.
jongeren.
Plan van aanpak Buurt Bestuurt ‘Samenwerken aan veiligheid’

Vastgesteld door het college van B&W op 22 februari 2013.

Van maart 2013- maart 2014 wordt een proefproject uitgevoerd, waarin wordt ingezet om de
zelfwerkzaamheid en betrokkenheid van inwoners en het maatschappelijk middenveld te vergroten en de
samenwerking tussen de inwoners en de voor de wijk belangrijke partijen wordt verbeterd.

In maart- april 2014 wordt het project geëvalueerd en wordt een advies voor de toekomst opgesteld.
Investeren in fysieke kwaliteit
Inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, specifiek (1) de aanpak van verloedering zoals
zwerfvuil, graffiti en vernielingen en (2) de verbetering van fysieke elementen in de wijk
zoals groen, speeltuinen, kwaliteit van verlichting e.d.
Servicelijn openbare ruimte

Inwoners kunnen voor vragen en opmerkingen terecht bij de servicelijn

De servicelijn is het centrale meldpunt van de gemeente Sliedrecht voor burgers, ondernemers en bezoekers
van Sliedrecht om melding te doen van gebreken en ongemakken in de openbare ruimte.

Bewoners kunnen via e-mail op de hoogte blijven van de afhandeling van de melding.
Aanpak schade/vernielingen

Iedere vrijdag en zaterdagavond en nacht wordt tenminste een koppel politie ingezet.

Inzet van een koppel suswachten in het uitgaans- en winkelgebied Kerkbuurt.

Schade aan gemeentelijk eigendom wordt spoedig hersteld.
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)

Tablis Wonen hanteert PKVW als uitgangspunt bij bouwen en renoveren van woningen.

Convenant Kwaliteit Nieuwbouw Drechtsteden. PKVW is hierin opgenomen.
Inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte/aanpak verloedering/verbeteringen

Kaders zijn o.a. vastgelegd in het Groenbeleidsplan 2003, het Groenuitvoeringsplan 2009 en het
Hondenbeleidsplan

Wettelijke taak: inspecties bomen en sport- en speelvoorzieningen.

Hondenbeleid: protocol en werkafspraken bijtincidenten

Maatwerk bij klachten; integrale aanpak

Week van Sliedrecht Schoon: 1x per jaar acties gericht op afname verloedering.
Investeren in sociale kwaliteit
De inzet op de kwaliteit van sociale netwerken in wijken en buurten en daarnaast meer specifiek de inzet op
woonoverlast (problematische huishoudens), overlast van dak- en thuislozen, van alcohol en drugs en van
prostitutie
Aanpak jongerenoverlast

Integraal overleg gemeente, jongerenwerk, politie. Gemeente regisseur (1x per 6 weken)

Afspraken over noodzakelijke/passende maatregelen o.a. inzet toezicht, politie en jongerenwerk,
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groenonderhoud, contacten met melders en jongeren en activiteiten voor jongeren

Inzet ambulant jongerenwerk 1.000 uur op jaarbasis

Inzet politie in openbare ruimte 1.000 - 1.250 uur op jaarbasis
Aanpak Oud en Nieuw

Ieder jaar worden er regionaal afspraken gemaakt over de jaarwisseling.

Ook lokaal worden al sinds jaar en dag maatregelen genomen in verband met een zo ordelijk mogelijk
verloop van oud en nieuw.
Probleemgezinnen

De gemeente en Tablis Wonen hebben afspraken gemaakt over het voorkomen van uitzetting van huurders
als gevolg van huurachterstanden en overlast (onderdeel lokale Prestatie Afspraken Tablis Wonen - gemeente
Sliedrecht 2010).

Samenwerkingsovereenkomst schuldhulpverlening Tablis Wonen en SDD.

Tablis Wonen hanteert protocol van de GGD inzake Dreigend Dakloze Gezinnen.

Tablis Wonen heeft een aantal woonconsulenten die actief zijn om problemen tussen huurders op te lossen en
overlastveroorzakers op hun activiteiten aan te spreken.

Advies en ondersteuning vanuit het regionale Meldpunt Zorg en Overlast/Steunpunt huiselijk Geweld (GGD
ZHZ).
Betrekken bewoners
via bijvoorbeeld wijk- en buurtpanels, buurtschouwen, gezamenlijk onderhoudprojecten, SMS-alert, Burgernet
Burgernet

Doel: samenwerking tussen burgers, civiele partijen en overheden op het gebied van veiligheid en
leefbaarheid te intensiveren, door in een actief en wederkerig verband informatie uit te wisselen en – waar
mogelijk en gewenst – actief op te treden.

Inzet om het aantal deelnemers in Sliedrecht te verhogen.

Plan van aanpak 2013; vastgesteld in Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) 8 april 2013
Wijkplatforms (zie infrastructuur)
Wijkwebsites en social media (zie infrastructuur)
Plan van aanpak Buurt Bestuurt ‘Samenwerken aan veiligheid’ (zie infrastructuur)
Buurtschouwen

Op verzoek van bewoners en andere partijen organiseert de gemeente buurtschouwen
Preventie woninginbraken/ Buurttoezicht

Inzet van vrijwillig buurttoezicht in de wijken Oost en West. Zij worden op diverse gebieden preventief
ingezet zoals woninginbraken, vakantiemeldingen, auto-inbraken.

Zij verrichten ook op andere gebieden preventieve taken (oog en oorfunctie)

Onderdeel is het bewust maken van bewoners van een eigen verantwoordelijkheid.

De gemeente zorg voor de achtervang en de gemeente faciliteert de benodigde middelen

Bewoners kunnen bij de politie een vakantiekaart invullen. De politie surveilleert regelmatig.

Slogan: herhalen is de kracht van reclame
Welzijnswerk

De Stichting Welzijnswerk Sliedrecht ondersteunt mensen bij het maatschappelijk functioneren op tal van
terreinen door het geven van informatie, advies, bemiddeling, begeleiding en ondersteuning, dienstverlening
en sociaal cultureel werk.

Daarnaast is de stichting verantwoordelijk voor het sociaal raadsliedenwerk, mantelzorgondersteuning en de
bevordering van vrijwilligerswerk.

De stichting telt 13 medewerkers en 240 vrijwilligers.
Toezicht en handhaving
Hierbij gaat het primair om toezicht en handhaving in woongebied en gericht op woonoverlast, jeugdoverlast en
kleine overtredingen zoals verkeerd parkeren en het verkeerd aanbieden van huisvuil (APV en Wet Mulder)
Integrale handhavingbeleid

Het handhavingsbeleid 2013-2017 is in ontwikkeling.

Betreft fysieke leefomgeving: milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, openbare ruimte en
openbare orde en veiligheid.

Handhaving hele keten van activiteiten bestaande uit voorlichting, communicatie, daadwerkelijk toezicht
houden en het opleggen van sancties.

Uitgangspunten: laat de verantwoordelijkheid waar die hoort, eenduidig, helder, transparant, risicogericht,
effectief, efficiënt en integraal
Gewijzigde Drank- en horecawet (DHW)

Het toezicht op de drank- en horecawet is vanaf 1 januari 2013 overgegaan naar het bestuursorgaan
burgemeester. Om toezicht en handhaving op dit gebied vorm te geven heeft de raad op 8 oktober 2013
aanvullende middelen beschikbaar gesteld. Het betreft hier 1.000 BOA uren per jaar voor toezicht en 0,8 FTE
aan administratief/juridische capaciteit.

De leeftijdgrens voor het verkopen van alcohol gaat met ingang van januari 2014 naar 18 jaar.

Uiterlijk in het vierde kwartaal 2013 wordt de gemeenteraad een voorstel gedaan tot het vaststellen van een
verordening die onder andere het para-commercialisme regel

Gelijktijdig stelt de burgemeester een beleid vast dat ter kennisname zal worden gezonden aan de
gemeenteraad.
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Regelgeving APV en parkeren

BOA inzet 1.500 uur per jaar
Voorkomen geweld uitgaan

Inzet suswachten iedere vrijdag en zaterdag avond en nacht.

Inzet politie tijdens horecanachten bedraagt 832 uur.
Aanpak specifieke criminaliteitsfenomenen
de specifieke en gerichte inzet op afzonderlijke criminaliteitsproblemen, in aanvulling op integrale wijkaanpak.
Deze aanpak van bepaalde vormen van criminaliteit heeft vaak op het niveau van de gemeente plaats en
betreft dan een min of meer ‘vaste’, op zichzelf staande aanpak , al dan niet projectmatig van aard.
Voorbeelden zijn een stedelijke aanpak van woninginbraak of van huiselijk geweld.
Preventie woninginbraken/ Buurttoezicht (zie betrekken bewoners)
Veiligheidshuis ZHZ

Persoonsgerichte benadering ten behoeve van het voorkomen van eerste delicten en terugdringen van
recidive.

Doelgroepen: (risico)jeugd, daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk Geweld en veelplegers

Vernieuwd convenant Veiligheidshuis ZHZ; vastgesteld door college B&W april 2013

De samenhang met de ZSM (snelle centrale afhandeling van arrestanten) wordt gerealiseerd in 2013
2. Bedrijvigheid en Veiligheid
Keurmerk Veilig Ondernemen

De ondernemers van de winkelcentra Kerkbuurt en Burgemeester Winklerplein werken samen in het
kader van KVO.

In juni 2013 ontvingen de winkelgebieden Kerkbuurt en Burgemeester Winklerplein het KVO certificaat.
Dit certificaat bevestigt dat in de winkelgebieden op een gestructureerde manier wordt gewerkt aan de
verbetering van de veiligheid.

De gemeente ondersteunt dit initiatief.
Preventie zakkenrollerij

Een team van vrijwilligers zijn actief op de weekmarkt en bij de AH om met name ouderen bewust te
maken van het risico op zakkenrollerij. Inzet 500 uur

De politie begeleidt het team van vrijwilligers.

De gemeente ondersteunt door onder andere het faciliteren van de benodigde middelen.
Cameratoezicht
 Cameratoezicht bevindt zich op de volgende locaties: Burgemeester Winklerplein, Kerkbuurt, Hoek
H.W. de Langgraafstraat/Kerkbuurt en de station Baanhoek. Het cameratoezicht op station Sliedrecht
is in ontwikkeling
Bedrijventerreinen
 In 1997 hebben de ondernemers van Sliedrecht, de gemeente en de politie de Stichting Beveiliging
Sliedrechtse Bedrijfsterreinen (SBSB) opgericht.
 De SBSB maakt afspraken met het beveiligingsbedrijf Alert Security over hun inzet op de bedrijven
terreinen.
 De ondernemers financieren dit gezamenlijk.
Coffeeshopbeleid

Kaders van het softdrugsbeleid zijn opgenomen in het ‘Coffeeshopbeleid Sliedrecht -Gedoog- en
handhavingsbeleid op grond van artikel 13b Opiumwet”.

De kaders zijn in mei 2013 vastgesteld door de Raad.
Evenementenbeleid

Het bestuur van de VRZHZ en het regionaal college ZHZ (nu DVO ZHZ) heeft opdracht geven een
handreiking Multidisciplinair Veiligheidsbeleid publieksdiensten op te stellen.

De handreiking levert een kader aan voor een voor ZHZ uniforme werkwijze ten aanzien van
publieksevenementen en laat ruimte voor lokaal maatwerk.

De handreiking is in ontwikkeling. Besluitvorming wordt verwacht begin 2014.

Lokale maatwerk: kermis.
Veilig uitgaan

Inzet suswachten iedere vrijdag en zaterdag avond en nacht.

Inzet politie tijdens horecanachten bedraagt 832 uur (iedere vrijdag- en zaterdagavond en acht
tenminste één koppel in Sliedrecht).
Samenwerking Merwelingelijn (MLL)

Gemeente, politie, Arriva en NS werken samen in het kader van de sociale veiligheid.

In 2012 is de samenwerkingsovereenkomst 2012-2019 ondertekend.

Daaraan gekoppeld is het Handhavingarrangement MLL voor schoon, heel en veilig.
3. Jeugd en Veiligheid
Aanpak jongerenoverlast

Integraal overleg gemeente, jongerenwerk, politie. Gemeente regisseur (1x per 6 weken)

Afspraken over noodzakelijke/passende maatregelen o.a. inzet toezicht, politie en jongerenwerk,
groenonderhoud, contacten met melders en jongeren en activiteiten voor jongeren

Inzet ambulant jongerenwerk 1.000 uur op jaarbasis
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Inzet politie in openbare ruimte 1.000 - 1.250 uur op jaarbasis

Afspraken worden gemaakt in het Coördinatie Overleg Overlast Sliedrecht (COOS)
Veiligheidshuis ZHZ

Persoonsgerichte benadering ten behoeve van het voorkomen van eerste delicten en terugdringen van
recidive.

Doelgroepen: (risico)jeugd, daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk Geweld en veelplegers

Vernieuwd convenant Veiligheidshuis ZHZ; vastgesteld door college B&W april 2013

De samenhang met de ZSM (snelle centrale afhandeling van arrestanten) wordt gerealiseerd in 2013

Tijdelijk Casusoverleg Jeugd (op verzoek kan een jongeren of een groep worden besproken met de
ketenpartners).

Justieel Casusoverleg.

Trajectberaad: Op uitnodiging van de Raad voor de Kinderbescherming sluit een contactpersoon van
Sliedrecht aan om samen met de ketenpartners een passend zorg traject te organiseren voor elke
jongeren die uit detentie komt.

Leerplichtoverleg: Bij geconstateerd schoolverzuim maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal
op en wordt besproken met de ketenpartners.
Visie Onderwijs en Educatie Sliedrecht 2010-2020

Ambities op het gebied van onderwijs 2010-2020

Visie: Ieder kind moet zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen om optimaal te kunnen participeren
in de maatschappij.

Ambitie veilige scholen: de gemeente Sliedrecht streeft naar fysieke en sociaal veilige scholen voor
zowel leerlingen als docenten. Staat geagendeerd als bespreekpunt in het Lokaal Educatieve Alliantie
in 2013.

Ambitie Onderwijs en Zorg: Goede aansluiting tussen onderwijs- en (jeugd) zorginstellingen en
verdere ontwikkeling van de ZorgAdviesTeams (ZAT’s).
Gezondheidsbeleid 2012-2015/preventie gebruik alcohol en drugs
Alcohol:

Tegengaan van alcoholgebruik onder de 16 en overmatig en excessief alcohol gebruik door uitgaanders
(16 t/m 23 jaar)

Integrale aanpak van beleid, handhaving en voorlichting.

Terugdringen van de beschikbaarheid van alcohol via de omgevingsbenadering
Drugs

Tegengaan van (soft) drugsgebruik

Integrale aanpak van beleid, handhaving en voorlichting.
Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht

Elektra is een open jongerencentrum en wordt sinds 1979 bestuurd door een jongerenzelfbestuur;

Het centrum functioneert o.a. poppodium en beschikt over een eigen fitnessruimte, band
repetitiefaciliteiten, diverse workshops en verschillende werkgroepen, waarvan een groot gedeelte
nauw verbonden is met de weekend- en podiumactiviteiten.

De Stichting voert tevens ambulant jongerenwerk uit in de wijken en sportzalen .
Jeugdbeleid

het jeugdbeleid wordt herijkt. Planning najaar 2013.
Gewijzigde Drank- en horecawet (DHW)

Het toezicht op de drank- en horecawet is vanaf 1 januari 2013 overgegaan naar het bestuursorgaan
burgemeester. De gemeenteraad heeft op 8 oktober 2013 aanvullende middelen beschikbaar gesteld
om het toezicht en handhaving op dit gebied vorm te kunnen geven.

De leeftijdgrens voor het verkopen van alcohol gaat met ingang van januari 2014 naar 18 jaar.

Uiterlijk in het vierde kwartaal 2013 wordt de gemeenteraad een voorstel gedaan tot het vaststellen
van een verordening die onder andere het para-commercialisme regelt.

Gelijktijdig stelt de burgemeester een beleid vast dat ter kennisname zal worden gezonden aan de
gemeenteraad.
HALT

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die door de politie zijn aangehouden voor bijvoorbeeld vernieling,
(winkel)diefstal of overlast met vuurwerk kunnen de keuze krijgen: naar de officier van justitie of naar
Halt.

Halt biedt jongeren de kans om hun strafbare gedrag recht te zetten zonder dat dit langdurige
gevolgenheeft.

Als een jongere de Halt straf naar behoren afrondt, komt hij niet in aanraking met het Openbaar
Ministerie en voorkomt de kans op een justitiële aantekening.
4. Fysieke Verkeersveiligheid
Verkeer- en vervoersbeleid/verbetering verkeersveiligheid

Verkeersbeleidsplan: visie op het Sliedrechtse verkeersnetwerk 2010-2030 incl fietsbeleidsplan

Verkeerscirculatieplan 2005

Nota parkeerbeleid Sliedrecht

Op basis van aantal en de ernst van de ongevallen wordt een selectie van verkeersonveilige wegvakken
en kruispunten gemaakt. Vervolgens wordt gekeken waar de ongevallen door veroorzaakt worden en wat
mogelijk oplossingen zijn.
Veiligheidsregio/gemeenten
Versterking van de gemeentelijke kolom (herstructurering van de koude en warme organisatie van de
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gemeentelijke crisisbeheersing). Planning afronding 1/1/2014.

Gemeentelijke processen van de rampenbestrijding op orde volgens de wettelijke voorschiften van de
Wet op de Veiligheidsregio’s

Borging gemeentelijke rol voor een evenwichtiger en pro-actiever advisering aan het bestuur VR.
Clustering van taken om te komen tot meer efficiëntie en professionaliteit
Regionaal Risicoprofiel VRZ (maart 2011)
Volgens de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) stelt het bestuur van de veiligheidsregio voor de regio een risicoprofiel
vast. Het risicoprofiel is het samenstel van:

het risicobeeld, een overzicht van de risicovolle situaties in de regio

de risicoduiding, een hieruit afgeleid overzicht naar soorten branden, rampen en crises

de risicoanalyse, een weging en inschatting van de gevolgen van deze branden rampen en crises
Beleidsplan VRZHZ 2012-2015

Dit beleidsplan beoogt richting te geven aan de professionele inspanningen om de rampenbestrijding,
crisisbeheersing (inclusief risicobeheersing), brandweerzorg en (grootschalige) geneeskundige
hulpverlening in het gebied van Zuid-Holland Zuid (ZHZ) op de best mogelijke wijze uit te voeren.

Tevens beoogt het plan de samenwerking tussen de veiligheidsregio en haar partners in veiligheid te
bevorderen. In samenhang met de begroting- en rekeningcyclus draagt het bij aan de verantwoording
van de prestaties van de VRZHZ naar de 19 gemeenten.

Tenslotte dient het ter communicatie van de prestaties van de VRZHZ naar burgers, instellingen en
bedrijven in de regio, alsmede naar anderen buiten de regio.
Regionaal crisisplan

Het Regionaal Crisisplan Zuid-Holland Zuid (RCP) legt vast hoe de samenwerking tussen de verschillende
diensten en organisaties bij bestrijding van crisis en rampen is geregeld.

Het RCP biedt structuur en uniformiteit bij deze samenwerking ten behoeve van het aanpakken en
beheersen van de ramp of crisis met behulp van een slagvaardige professionele crisisorganisatie.

Om dat doel te bereiken beschrijft het de inrichting van de regionale multidisciplinaire crisisorganisatie.
De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organisatie in het kader van
rampenbestrijding en crisisbeheersing worden vastgelegd. De in het plan beschreven organisatie is
generiek en past zich aan de aard en omvang van het incident aan.
Brandveilig leven/community safety
Verkleinen van de kans op slachtoffers door brand door het vergroten van zelfredzaamheid
Beleidskader Integrale handhaving 2013-2017

De OZHZ voert namens het college van B&W de wettelijke taken uit binnen het milieu en omgevingsrecht

De OZHZ stelt jaarlijks een programma op. Het college van B&W stelt het programma vast.

De basisinzet wordt bepaald op basis van het Regionaal Uitvoeringsprogramma (RUN). De gemeente
heeft daar bovenop uren beschikbaar voor eigen prioriteiten.

In 2013 zijn hiervoor op jaarbasis 470 uur beschikbaar voor o.a. leefbaarheid en duurzaamheidaspecten.
RUN/ Regionaal Uitvoeringsniveau Wab0-milieutaken ZHZ

Borging van hetzelfde minimum uitvoeringsniveau in het hele gebied van ZHZ voor de wettelijke WABOmilieutaken.

Omgevingsrisico’s van bedrijfsactiviteiten op het terrein van Veiligheid en Gezondheid tot een acceptabel
niveau beperken.
5. Integriteit en Veiligheid
Netwerk tijdige signalering

De gemeente, de politie, het jongerenwerk zijn alert op signalen die mogelijk wijzen op polarisatie en
radicalisering

De lijnen zijn kort. Partijen weten elkaar tijdig te vinden.

Bij signalen wordt doeltreffend samengewerkt.
BIBOB

De Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) dateert van 2003.

Doel is dat gemeenten, provincies en ministeries de integriteit van houders en/of aanvragers van
vergunningen en subsidies toetsen bij het landelijk bureau BIBOB

Per 1 juli 2013 is wet BIBOB uitgebreid voor o.a speelautomaten en vastgoedtransacties met een
overheid.

De gemeente screent sinds 2010 alle aanvragen voor een vergunning van horeca, coffeeshops en
seksinrichtingen op basis van BIBOB. Als er aanleiding is wordt het RIEC ingeschakeld om onderzoek
te doen. Indien hiertoe aanleiding is wordt het onderzoek ‘opgeschaald’ naar het landelijk bureau.

De huidige werkwijze van BIBOB wordt vastgelegd in een beleidskader. Planning 2014.
Integriteitbeleid

De Nota Integriteitbeleid 2003 “Een beetje integer bestaat niet” heeft de volgende doelen:

Het vasthouden van het integer gedrag in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie.

Het leveren van een positieve bijdrage aan het imago van de gemeentelijke overheid.

Het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen door derden

Kernbegrippen: dienstbaarheid, professionaliteit, functionaliteit, onafhankelijkheid, openheid,
betrouwbaarheid en zorgvuldigheid.

De Nota Integriteitbeleid 2003 is nog steeds van kracht.

In 2009 en vanaf 2012 heeft integriteit extra aandacht gekregen.

In 2012 zijn integriteitsessies gedaan met de medewerkers van de gemeentelijk organisatie en het
college onder leiding van BING. BING is het erkende expertisecentrum op het gebied van integriteit
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van het binnenlands bestuur en bereikt zichtbaar resultaat voor organisaties, bestuurders en
medewerkers.

In 2013 wordt onder andere gewerkt aan het opstellen van regels en verdere verankering van het
begrip integriteit in de werkprocessen en bij de medewerkers van de organisatie.
Aanbestedingsbeleid 2008 Drechtsteden

Het beleid van doelmatigheid en rechtmatigheid bij inkoop en aanbesteding is vastgelegd in de
regeling ‘Algemene Inkoopvoorwaarden van de Drechtsteden’.
Het aanbestedingsbeleid wordt in 2013 aangepast aan de nieuwe wetgeving.
Financiële risico’s

Begin 2013 is een Fraud Control Quickscan (FCQS) uitgevoerd, gericht op risicomanagement,
integriteit, fraude en berovingsrisico’s.

Voor Sliedrecht is het opstellen van een integraal risicomanagement een aandachtspunt.

Een ander aandachtspunt is het screenen van personeel op sleutelposities

Acties worden in 2013 verwerkt in het beleid en in de werkprocessen.
Regeling Meld Vermoeden Misstanden (voorheen klokkenluidersregeling)

Rol vertrouwenspersoon: adviseren van medewerkers over integriteitkwesties en ongewenste
omgangsvormen en begeleiden en ondersteunen van de melder bij het aankaarten van het nietinteger handelen.
Geabonneerd op de helpdesk integriteit van BING
Regeling Eed en Belofte

Alle ambtenaren leggen de ambtseed af en tekenen een integriteitverklaring.

Hierin verklaart hij/zij zich te houden aan de regels en zich te gedragen volgens de vastgestelde
gedragscode. Voorts verklaart hij/zij zich te gedragen als goede werknemer en de toevertrouwde
bedrijfsmiddelen met zorg te gebruiken en te beheren.
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