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1. Veilige woon- en leefomgeving
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de
veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren.
1.1 Sociale kwaliteit
Probleemomschrijving
De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern heeft betrekking op de ‘intermenselijke
relaties’ in een buurt: tussen bewoners en eventueel andere aanwezige personen.
Belangrijke aspecten van de sociale kwaliteit zijn o.a. betrokkenheid van bewoners bij
de buurt, de kwaliteit van sociale netwerken en de mate van informele sociale controle.
De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan door verschijnselen als
woonoverlast, burengerucht, drank- en drugsoverlast en overlast van zwervers.
Cijfers
Politieregistratie, meldingen openbare ruimte (reparatiebonnen), buurtpreventie,
signaleringsoverleg.

Huidig beleid

Verantwoordelijke
partners

Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

1.2 Fysieke kwaliteit
Probleemomschrijving

Cijfers
Huidig beleid

Zorgelijke situaties worden besproken in het buurtpreventie-overleg en het
signaleringsoverleg. Bemoeizorg wordt ingezet als er inwoners zijn die zelf geen hulp
vragen maar er wel signalen of zorgen zijn.
Regionaal Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf
Veiligheidshuizen zijn niet meer weg te denken in het land en in de regio. Het is een
stabiel gegeven dat justitiële en niet-justitiële partners elkaar kunnen vinden in een
netwerk als het Veiligheidshuis om – uiteraard binnen de geldende wet – en
regelgeving – gegevens met elkaar uit te wisselen en afstemming te zoeken rondom
vaak zeer complexe zaken. In verband met de transities wordt nader bekeken welke rol
het veiligheidshuis in de toekomst zal krijgen.
Intern:
 portefeuille Openbare orde en veiligheid
Extern:
 GGD Hart voor Brabant
 Novadic Kentron
 Aanzet (maatschappelijk werk)
 Woningcorporatie Peelrandwonen
 Politie Brabant-Noord, district Maas & Leijgraaf
 Openbaar Ministerie
Zorg- en overlastmeldingen adequaat aanpakken.
Continuering buurtpreventie-overleg, signaleringsoverleg, project bemoeizorg en
deelname in het Veiligheidshuis.

De fysieke kwaliteit van een buurt, wijk of kern heeft betrekking op fysieke kenmerken
van de woonomgeving: de inrichting, het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
Het gaat bij dit thema om de vraag: hoe ziet de openbare ruimte eruit? Inbreuk op de
fysieke kwaliteit maken onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil en andere tekenen
van verloedering.
Geen
Het huidige beleid is erop gericht om de kwaliteit van de fysieke woonomgeving in stand
te houden of zelfs te verbeteren. Dit proberen we te realiseren door integraal en
daardoor meer efficiënt te werken. Ook krijgen bewoners zelf steeds meer
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Verantwoordelijken

Doelstelling

Activiteiten 2015 - 2018

verantwoordelijkheden om hun woonomgeving kwalitatief goed te houden.
Intern
 Portefeuille openbare werken, cluster Civiel en cultuurtechniek
Extern
 Buurtpreventiecoördinatoren
 Bewoners
 Politie
 Woningcorporatie
- De kwaliteit van de woonomgeving in stand houden of verbeteren.
- Leefbaarheid vergroten door adequaat beheer en onderhoud van de openbare ruimte
en het hierbij betrekken van bewoners.
- Het buurtpreventie-overleg continueren en inzet van buurtbewoners belonen (door zo
snel mogelijk te reageren op vragen en opmerkingen).
- Periodiek actualiseren van beheersplannen voor de openbare ruimte. Verder, zie
signaleringsoverleg
- Uitvoeren van het onderhoud conform de beheersplannen
- Continueren buurtpreventie-overleg. Via e-mail en eventueel SMS-alert kunnen
buurtcoördinatoren snel bereikt worden kan hun aandacht voor urgente problemen
worden gevraagd.

1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit
Probleemomschrijving
Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de
buurt, wijk, gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn voor de
veiligheidsbeleving van burgers zijn woninginbraak, voertuigcriminaliteit en
geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld).
Cijfers
25 woninginbraken in 2013, 15 tot en met september in 2014
13 keer voertuigcriminaliteit in 2013, 18 tot en met september 2014 (dit betreft diefstal
uit/vanaf motorvoertuig)
2 gestolen voertuigen in 2013, 3 tot en met september 2014
86 keer geweldscriminaliteit in 2013, 75 tot en met september 2014
Huidig beleid
Keurmerk Veilig Wonen, voorlichting, buurtpreventie, ‘de wijk in’.
Intern
Verantwoordelijken
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, Cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Gemeente
 Bewoners
 Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf
Doelstelling
Woninginbraak: < 1% van de woningvoorraad. Boekel zit onder deze landelijke norm.
Doelstelling is dan ook niet het halen van de landelijke norm maar het handhaven en
zo mogelijk verder terugdringen van het aantal woninginbraken.
Activiteiten 2015 - 2018
Keurmerk Veilig Wonen voor nieuwbouwwoningen.
Indien gewenst kunnen inwoners van Boekel hun woning laten controleren op het
Keurmerk Veilig Wonen. Zij kunnen hiervoor terecht bij een bouwplanadviseur van een
commercieel bedrijf. De adviezen worden kosteloos verstrekt.
Voorlichting via website en media, waaronder Facebook.
‘De wijk in’ in samenwerking met politie, boa’s en buurtpreventiecoördinatoren om
4
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inwoners ervan bewust te maken dat preventiemaatregelen te treffen zijn.
Indien nodig toepassen Wet tijdelijk huisverbod.
1.4 Subjectieve veiligheid
Probleemomschrijving
Hier gaat het om het ‘algemene veiligheidsgevoel’ van bewoners en om het
veiligheidsgevoel van bewoners op specifieke plekken binnen de gemeente.
Cijfers
Het veiligheidsgevoel is niet gemeten.

Huidig beleid

Verantwoordelijken

Doelstelling

Activiteiten 2015 - 2018

Inspelen op actuele thema’s, toezicht in de openbare ruimte door gemeentelijk
buitengewoon opsporingsambtenaren en politie. Belastende graffiti zo snel mogelijk
weghalen.
Intern
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Buurtpreventie-coördinatoren
Het vergroten van het veiligheidsgevoel van inwoners en bezoekers van de gemeente
Boekel.
Voorkomen en/of beperken van onveiligheidsgevoelens.
Toezicht in de openbare ruimte door gemeentelijk buitengewoon
opsporingsambtenaren, politie en burgers.
Belastende graffiti zo snel mogelijk weghalen.
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2. Bedrijvigheid en veiligheid
Hierbij gaat het om de veiligheid rondom bedrijvigheid, dat wil zeggen; de veiligheid in een
winkelgebied, op een bedrijventerrein en in uitgaansgebieden. Ook wordt de veiligheid tijdens
evenementen en op het gebied van toerisme meegenomen in dit hoofdstuk.
2.1 Veilig winkelgebied
Probleemomschrijving
Bij een veilig winkelgebied gaat het bijvoorbeeld om winkeldiefstal en zakkenrollerij,
jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in voetgangersgebied en de mate
van brandveiligheid van de gebouwen. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen
van verloedering tot subjectieve onveiligheid leiden.
Cijfers
Winkeldiefstal: 2013: 3x, 2014 (tot en met september): 4x
Diefstal/inbr. bedrijven/instellingen/winkels: 2013: 12x, 2014 tot en met september): 12x
Overvallen: 2013: geen, 2014 (tot en met september): geen
Huidig beleid
Eventuele onderwerpen worden in het overleg met de ondernemersvereniging,
portefeuillehouder en individuele ondernemer besproken.
Continueren van controles in de blauwe zone.
Intern
Verantwoordelijken
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Winkeliers, vastgoedeigenaren
Doelstelling
Handhaven huidig veiligheidsniveau rondom winkelcentra.
Activiteiten 2015 - 2018 Continueren huidig beleid en herinrichten openbare ruimte in het centrum van Boekel.
2.2 Veilige bedrijventerreinen
Probleemomschrijving Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak,
diefstal en vernieling aan de ene kant en inrichting en onderhoud van de terreinen,
verkeersveiligheid en brandveiligheid aan de andere kant.
Cijfers
Zie cijfers 2.1. Er wordt in de cijfers geen onderscheid gemaakt tussen diefstallen uit
bedrijven en die in het winkelcentrum.
Huidig beleid
Regulier overleg met ondernemersvereniging. Als er zaken spelen op het gebied van
veiligheid dan worden deze besproken.
Intern
Verantwoordelijken
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Ondernemers
 Vastgoedeigenaren
Doelstelling
Activiteiten 2015 2018
2.3 Veilig uitgaan
Probleemomschrijving
Cijfers
Huidig beleid

Beperken van inbraken en onveiligheidsgevoelens van ondernemer, klanten en
werknemers.
In overleg blijven met de ondernemersvereniging, herinrichten openbare ruimte
bedrijventerrein Vlonder-West.

In en rondom uitgaansvoorzieningen kunnen zich specifieke veiligheidsproblemen
voordoen. Hierbij valt te denken aan geweldpleging, overlast en vernielingen.
Overlast uitgaan/evenementen in 2013: 15x. In 2014 (tot en met september): 3x
In overleg met politie aanpak van sluitingstijden. Toezicht in openbare ruimte door
gemeentelijk buitengewoon opsporingsambtenaar. Preventief bezoek inzake gewijzigde
regels Drank- en Horecawet. Drank- en horecacontroles tijdens carnaval en andere
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Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015 2018

gelegenheden.
Intern

Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Gemeente (BOA’s)
 Beheerders en recreatieondernemers
Streven naar een veilig uitgaansklimaat.
Aanpakken overtredingen op basis van vastgesteld sanctiebeleid.
Toepassen Bibob-beleid.
Indien nodig: toepassen Opiumwet.
Periodieke controles drank- en horeca.
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2.4 Veilige evenementen
Probleemomschrijving
Evenementen kunnen behoorlijke veiligheidsrisico’s betekenen. Het is aan de organisator
om te zorgen voor de veiligheid en aan de gemeente om de juiste voorwaarden te stellen
en die te handhaven. De risico’s betreffen met name geweldpleging, overlast, vernieling en
brandgevaar.
Cijfers
Zie 2.3
Huidig beleid
Integraal overleg tussen organisator, gemeente, politie en brandweer bij grote en/of
risicovolle evenementen. Daarnaast wordt bij grote of risicovolle evenementen de
geneeskundige dienst (GHOR) om advies gevraagd.
Intern
Verantwoordelijken
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 GHOR
 Politie
 Organisatie van het evenement
Doelstelling
Het veilig laten verlopen van evenementen in de gemeente Boekel.
Continueren huidig beleid. Opstellen nieuw evenementenbeleid.
Activiteiten 2015 –
2018
2.5 Veilig toerisme
Probleemomschrijving
Cijfers
Huidig beleid
Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015- 2018

In de gemeente Boekel zijn enkele minicampings, bed en breakfast en camping Boekels
Ven. Deze leveren geen problemen op.
Niet bekend
Geen specifiek beleid
Intern

Portefeuille ruimtelijke en economische ontwikkeling, Civiel en cultuurtechniek en
openbare orde en veiligheid, cluster Ruimtelijke ordening, civiel en cultuurtechniek
en openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Ondernemers
 Beheerders en recreatieondernemers
Voorkomen problemen.
n.v.t.
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3. Jeugd en veiligheid
3.1 Overlast gevende jeugd
Probleemomschrijving
Dit thema heeft betrekking op de overlast door jongeren. Hierbij kan het gaan om
geluidsoverlast, intimidatie, bevuiling van openbare ruimte en eventueel het plegen van
vernielingen.
Cijfers
Overlast jeugd in 2013: 15x, 2014 (tot en met september): 10.
Vandalisme/baldadigheid in 2013: 3x, 2014: 1.
Huidig beleid
CJG: beschikbaar voor jongeren en ouders. Aandacht voor drugspreventie.
Novadic-Kentron: periodiek worden hangplekken in Boekel bezocht door
preventiemedewerker.
Preventie-overleg jeugd 12+: periodiek overleg waarin politie, leerplicht, maatschappelijk
werk (Commanderij College), jeugdpreventiewerk, Novadic-Kentron, CJG en de
gemeente Boekel jongerenzaken bespreken.
Volgen jeugdgroepen die op de Beke-lijst voorkomen.
Intern
Verantwoordelijken
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Regionaal bureau leerplicht
 Maatschappelijk werk
 Novadic-Kentron,
 CJG
Doelstelling
Waar mogelijk terugdringen van overlast door jeugdgroepen. Voor zover hier sprake van
is: wegnemen van onveiligheidsgevoelens bij buurtbewoners en passanten.
Activiteiten 2015 - 2018 Continuering van huidig beleid
3.2 Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren
Probleemomschrijving
Hier staan de individuele probleemjongeren centraal. Het gaat daarbij vooral om de
jongeren met meerdere antecedenten, de zogenaamde ‘veelplegers’. Ze vormen de
harde kern van jeugdgroepen en zijn verantwoordelijk voor verschillende vormen van
criminaliteit.
Cijfers
Geen.
Huidig beleid
Zie punt 3.1. Waar aandacht is voor jeugdgroepen, is die er tevens voor individuele
jongeren.
Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

Intern
 Portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster openbare orde en veiligheid
Extern
 Politie
 Regionaal bureau leerplicht
 Maatschappelijk werk
 Novadic-Kentron,
 CJG
Probleemjongeren zijn in kaart gebracht en er zijn daarvoor individuele plannen
opgesteld
Continuering van huidig beleid

3.3 Jeugd, alcohol en drugs
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Probleemomschrijving
Cijfers

Huidig beleid
Verantwoordelijken

Doelstelling

Activiteiten 2015 - 2018

3.4 Veilig in en om de
school
Probleemomschrijving

Cijfers
Huidig beleid
Verantwoordelijken

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn onder meer de zgn. zuipketen, hinderlijk
gebruik van alcohol in de openbare ruimte en gebruik van drugs.
Alcoholgebruik 12 t/m 18 jaar in procenten (bron: Buurtmonitor GGD 2011)
1. Heeft alcohol gedronken in de afgelopen 4 weken (12-18 jr): 42
2. Heeft in afgelopen 4 weken bij één gelegenheid 5 glazen of meer gedronken
(12-18 jr): 33
3. Is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest (12-18 jr): 21
4. Drinkt meer dan 20 glazen alcohol per week (12-18 jr): 8
Druggebruik 12 t/m 18 jaar in procenten (bron: Buurtmonitor GGD 2011)
1. Druggebruik afgelopen 4 weken wiet of hasj: 2
2. Overige vormen van druggebruik in de afgelopen 4 weken: 0,4
WMO beleidsplan 2012-2015 (H7: Volksgezondheid)
Alcohol Preventie- en Handhavingsplan Gemeente Boekel 2014-2016
Intern
 Portefeuille gezondheidszorg en maatschappelijk werk, cluster Welzijn/sociale
zaken/WMO
 Portefeuille openbare orde en veiligheid., cluster Openbare orde en Veiligheid
Extern
 CJG,
 GGD,
 Novadic Kentron,
 Politie
 Preventie en vroegsignalering ten behoeve van ouders en jongeren
 Voorkomen alcoholgebruik 18 –
 Terugdringen schadelijk drankgebruik 18+
 Voorkomen van openbare ordeproblematiek
 Handhaven wettelijke leeftijdsgrenzen voor de verstrekking van alcohol
 Tegengaan van schadelijk alcoholgebruik in commerciële en paracommerciële
horeca, in hokken, keten en schuurfeesten, op straat en bij evenementen
Drugspreventie:
- thema-avond voor ouders en kinderen
- thema- avond voor alleen ouders
Alcoholpreventie:
- deelname regionaal project Think Before You Drink
- materialen inzetten tijdens evenementen
- ouder-kindavonden op basisscholen
- informatiebijeenkomst(en) Nia Domo
- burgemeestergesprekken
- faciliteren alcoholvrije uitgaanslocatie

Jeugd kan dader én slachtoffer zijn van onveiligheid op en rond school. Mogelijke
veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn pesten, geweldpleging, diefstal, overlast
(voor omwonenden), vernielingen en verkeersonveiligheid.
Geen.
Schooladoptieproject (politie adopteert scholen)
Intern




portefeuille openbare orde en veiligheid, cluster Openbare orde en Veiligheid
Portefeuille onderwijs/leerlingenvervoer, cluster Welzijn
Portefeuille openbare werken, cluster Civiel en Cultuurtechniek
10
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Extern
 basisscholen (Boekel en Venhorst),
 scholen voor het voortgezet onderwijs: ROC’s & overige opleidingen
 Politie
Doelstelling
Activiteiten 2015 en 2018

Bevorderen sociale cohesie en veiligheid op scholen. Leerlingen en medewerkers van
scholen in een veilige omgeving laten studeren en werken.
Schooladoptieproject (politie adopteert scholen)
Overleg scholen in de regio Uden – Veghel en in Gemert-Bakel met het politiedistrict
De Leijgraaf.
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4. Fysieke veiligheid
4.1 Verkeersveiligheid
Probleemomschrijving

Cijfers

Huidig beleid

Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

4.2 Brandveiligheid
Probleemomschrijving
Cijfers
Huidig beleid

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor
verkeersdeelnemers in het algemeen, voor specifieke doelgroepen in het bijzonder en in
bepaalde gebieden (woongebied, scholen, winkelgebied e.d.). Deze veiligheid wordt
beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het rijgedrag van verkeersdeelnemers.
In 2013 vielen er 7 verkeersslachtoffers. Deze zijn onder te verdelen in 2 ernstige
slachtoffers, 2 ziekenhuisgewonden en 5 overige gewonden. In 2014 zijn tot nu toe 3
ongevallen gebeurd. Hierbij vielen 3 slachtoffers, onder te verdelen in 2
ziekenhuisgewonden en 1 overige gewonde.
Educatieve maatregelen voor diverse doelgroepen ter verbetering van de
verkeersveiligheid. Intensieve samenwerking met de lokale afdeling VVN
Boekel/Venhorst en de basisscholen. Ondersteuning van de verkeersbrigadiers. Bij
reconstructie en herinrichting aandacht schenken aan verkeersveiligheid. Aansluiten bij
regionale initiatieven in het kader van de provinciale campagne “maak van de nul een
punt”.
Intern
 Portefeuille Verkeer en vervoer, cluster Civiel en cultuurtechniek
Extern
 Politie
Streven naar 0 verkeersdoden per jaar.
Educatieve maatregelen
Dode Hoekproject basisscholen
Fietsverkeersexamen
50-plus rijvaardigheidscursus
E-biketrainingen
Ondersteuning verkeersbrigadiers
Aanschaf benodigde materialen (jassen/borden/fluitjes)
Bedankavond volwassen brigadiers
Bedankcadeau voor jeugdverkeersbrigadiers
Regionale initiatieven
Fietsverlichtingsactie
2015 jaar van de ouderen

Dit thema heeft betrekking op brandveiligheid van gebouwen (zoals woongebouwen,
gebouwen met horecabestemming, instellingen, andere bedrijven).
n.v.t.
Risico’s in beeld
Er is onderzocht wat de opkomsttijden van de brandweer in de hele regio zijn en waar
deze overschreden worden. Daar waar Brandweer Brabant-Noord de latere opkomsttijd
niet voor zijn verantwoording kan nemen worden maatregelen getroffen. Voor deze
locaties wordt een aantal maatregelpakketten aanbevolen. Voor de gemeente Boekel
heeft ‘risico’s in beeld’ met name gevolgen voor Venhorst en Huize Padua. Voor
Venhorst houdt het maatregelpakket in dat de inwoners worden voorgelicht over
brandpreventie.
De methode ‘Geen Nood bij Brand’ wordt gebruikt om deze maatregelenpakketten toe te
passen bij Huize Padua.
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Geen nood bij brand
Tussen april 2013 en september 2014 heeft er bij GGZ locatie Huize Padua een pilot
plaatsgevonden met de methodiek Geen Nood Bij Brand (GNBB). De pilot is uitgevoerd
door brandweer Brabant-Noord en GGZ, in samenwerking met de gemeente Boekel. Het
project richtte zich op de gebouwen Princepeel 1-2 en Loef 1-2-3.
Als de gebouwen op Huize Padua voldoen aan de gestelde eisen bij ‘geen nood bij
brand’, voldoen zij daarmee ook aan de eisen van ‘Risico’s in Beeld’. Daarom wordt het
project ‘geen nood bij brand’ nu uitgerold over alle gebouwen van Huize Padua.
Het brandveiligheidstoezicht bij de overige gebouwen wordt door Brandweer Brabant
Noord uitgevoerd volgens het handhavingsbeleidsplan en het hierbij horende
uitvoeringsprogramma. De hierin opgenomen prioritering bepaalt de controlefrequentie
en –zwaarte
Verantwoordelijken

Intern
 Portefeuille handhaving, cluster Bouwen, Wonen en Milieu
Extern
 Regionale brandweer Brabant-Noord

Doelstelling

Toezicht en handhaving
Bevorderen dat de regels van het Bouwbesluit worden nageleefd zodat de gewenste
veiligheid wordt gerealiseerd en in stand gehouden

Activiteiten 2015 - 2018

4.3 Externe veiligheid
Probleemomschrijving

Cijfers
Huidig beleid

Vergunningverlening
Kwalitatief juiste vergunningverlening uitvoeren zodat de gewenste veiligheid wordt
gerealiseerd en in stand gehouden
Continueren huidige beleid
Uitvoeren maatregelpakket voor inwoners Venhorst.
Monitoren planning en uitvoering ‘Geen nood bij brand’ op Huize Padua met als doel dat
alle gebouwen op Huize Padua voldoen aan de gestelde eisen.

Bij dit thema staan de risico’s van gevaarlijke stoffen centraal. Gevaarlijke stoffen worden
opgeslagen en/of bewerkt in inrichtingen en vervoerd via weg, water, spoor, lucht en
buisleidingen.
Niet van toepassing
Bekende risico’s blijven monitoren. Eventuele nieuwe risico’s in beeld brengen en
(nieuwe) regelgeving blijven volgen. Noodzakelijke bedrijfscontroles opnemen in het
handhavingsprogramma.
Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's die ontstaan voor de
omgeving bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als lpg en
ammoniak over weg, water en spoor en door buisleidingen.
De gemeente Boekel ontvangt tot eind 2014 structurele middelen van de Provincie. Met
behulp van de middelen worden activiteiten ontwikkeld op het gebied van externe
veiligheid.
Brabantse risicokaart
De provincie Brabant beschikt over een Brabantse risicokaart. De provinciale risicokaart
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geeft een beeld van de risico’s van de woon- en leefomgeving. In provincies, gemeenten
en regio’s worden risico-inventarisaties en risicoanalyses uitgevoerd. Deze worden op de
kaart gepresenteerd. Ze hebben een beter overzicht en inzicht van de risico's tot doel.
Daarmee kan verder worden gewerkt aan de verbetering van de veiligheid van de
omgeving en aan de voorlichting aan burgers over risicosituaties. De kaart is bedoeld
voor risicocommunicatie.
Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

Intern Portefeuille Openbare orde en veiligheid, Cluster openbare orde en veiligheid
Portefeuille Milieu, cluster Bouwen, Wonen en Milieu
Extern



Regionale omgevingsdienst Brabant Noord
Veiligheidsregio





Transporteurs/eigenaren gevaarlijke stoffen
Ondernemers
Brandweer Brabant-Noord

Het risicobeeld van de gemeente Boekel actueel houden.
- Handhavingsprogramma
- Rampbestrijdingsplannen
- Risico Informatie Systeem up-to-date houden.

4.4 Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal; gemeenten en
Probleemomschrijving
veiligheidspartners dienen zich te prepareren op de eventuele ramp. De gemeente is
daarbij verantwoordelijk voor de kwaliteit van de gemeentelijke processen.
Cijfers
Niet van toepassing
Huidig beleid
Regionaal Crisisplan
De veiligheidsregio Brabant-Noord beschikt over een regionaal crisisplan. Dit plan
wordt , conform de Wet op de Veiligheidsregio, vastgesteld door het bestuur van de
Veiligheidsregio. In dit plan worden de verantwoordelijkheden, de taken en
bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en de crisisbeheersing
beschreven.
Functiestructuur bevolkingszorg
De functiestructuur bevolkingszorg maakt onderdeel uit van het regionaal crisisplan. De
structuur heeft betrekking op de gemeentelijke processen. Binnen de structuur zijn een
aantal sleutelfunctionarissen aangewezen voor de gemeentelijke processen. De
gemeentelijke processen zijn regionaal georganiseerd, d.w.z. dat regionale teams zijn
ingericht om ten tijde van een calamiteit de lokale gemeente te helpen bij de bestrijding.
Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP)
De procedure GRIP maakt ook onderdeel uit van het regionaal crisisplan. Het doel van
de regeling GRIP is het verkrijgen van een transparant opschalingsmodel voor de
multidisciplinaire bestrijding van kleine incidenten tot zware ongevallen en rampen. De
taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van sleutelfunctionarissen binnen de
diensten brandweer, politie, GHOR en gemeente(n) zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de
regeling. De sleutelfunctionarissen zijn vooraf op de hoogte gebracht van hun plaats en
primaire verantwoordelijkheden binnen de structuur.
Opleiden en oefenen
Het is van belang dat de gemeentelijke organisatie voorbereid is op een calamiteit. De
14
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Verantwoordelijken

Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

regio beschikt over een opleidingsplan waarin o.a. de jaarlijkse oefening voor de
gemeenten is opgenomen.
Intern:
 alle gemeentelijke afdelingen
Extern
 Veiligheidsregio
 Politie
 Brandweer
 Defensie
 Geneeskundige Hulpverlening
Een organisatie die adequaat is voorbereid op een mogelijke ramp of crisis.
Regionaal crisisplan up-to-date houden en de betrokken medewerkers opleiden en
oefenen.
Het regionaal crisisplan is vastgesteld. Voor invulling van regionale functies wordt op
dit moment geworven. Taken die regionaal kunnen worden uitgevoerd worden
regionaal opgepakt. Voor taken die lokaal blijven, moet lokaal opgeleid en/of geoefend
blijven worden.

15

AB/014797 Z/024016

GEMEENTE BOEKEL
5. Integriteit en veiligheid
5.1 Polarisatie en radicalisering
Probleemomschrijving
Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen in de samenleving die
dermate zijn geradicaliseerd, dat zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor
de veiligheid. Sprake kan zijn van dreigend geweld. Deze groepen vergroten de
polarisatie in de samenleving en zetten het sociaal weefsel onder druk. Stromingen die
op die manier kunnen radicaliseren zijn bijvoorbeeld: rechts-extremisme,
islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme en links-extremisme.
Cijfers
Geen
Huidig beleid
Landelijke ontwikkelingen worden gevolgd en afhankelijk van signalen uit de
samenleving wordt indien nodig een lokale aanpak opgesteld.
Intern
Verantwoordelijken
 Alle gemeentelijke afdelingen
Extern
 Politie
Doelstelling
Activiteiten 2015 - 2018

Adequaat optreden als er sprake is van polarisatie en radicalisering. Relevante signalen
oppikken.
Continueren huidig beleid.

5.2 Georganiseerde criminaliteit
Probleemomschrijving
Hierbij gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in
binnensteden/op gemeentelijk grondgebied en die in bepaalde mate gebruik (misbruik)
maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (waaronder vergunningen en
aanbestedingen). Sprake is van verweving van onder- en bovenwereld en vaak ook van
‘witwassen’. Misdaadbranches die het betreft zijn vooral drugshandel, vastgoedfraude en
mensenhandel.
Cijfers
Geen
Huidig beleid
 De gemeente Boekel beschikt over een hennepconvenant.
 De gemeente Boekel heeft een beleidslijn voor de wet Bibob vastgesteld voor
horecavergunningen, seksinrichtingen en exploitatievergunningen.
 Deelname aan ondermijningsbeeld.
 Deelname aan quick scan (tijdelijk via het Regionaal Informatie en Expertise
Centrum (RIEC))
Intern
Verantwoordelijken
 Alle gemeentelijke afdelingen
Extern
 Belastingdienst
 Politie
 Bureau BIBOB
Doelstelling
In beeld krijgen en houden van complexe problematiek. Bestrijden van georganiseerde
criminaliteit.
Activiteiten 2015 - 2018 Vaststellen beleid op basis van de Opiumwet, het zogenaamd Damoclesbeleid. In dit
beleid wordt aangegeven of en voor hoe lang een pand gesloten wordt als daar drugs
worden aangetroffen.
5.3 Veilige Publieke Taak
Probleemomschrijving
Werknemers met een publieke taak krijgen met regelmaat te maken met agressie en
geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat geldt voor gemeenten, maar
ook voor de organisaties met een publieke taak in de gemeente. Agressie en geweld
16
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Cijfers
Huidig beleid
Verantwoordelijken

Doelstelling

Activiteiten 2015 - 2018

kunnen niet alleen grote persoonlijke gevolgen hebben voor medewerkers en politieke
ambtsdragers, ook de goede uitoefening van de taak kan in het gedrang komen.
0
In 2010 heeft de gemeente Boekel een protocol agressie en geweld vastgesteld.
Intern
 Alle gemeentelijke afdelingen
Extern
 Politie
 Openbaar Ministerie
 Minister van BiZa is verantwoordelijk voor de uitvoering van een veilige publieke
taak.
 Duidelijkheid scheppen over hoe agressie wordt ervaren;
 Het hanteerbaar maken van agressie en geweld;
 De medewerker een veilig gevoel geven op de werkplek;
 Helpen agressie te voorkomen;
 Vaststellen wanneer sprake is van agressie e/o geweld, waarbij het zowel voor
de medewerker als voor de werkgever duidelijk is welke stappen moeten worden
ondernomen nadat een incident heeft plaatsgevonden.
n.v.t., doorlopend

5.4 Informatieveiligheid
Probleemomschrijving
Informatie is één van de belangrijkste bedrijfsmiddelen van een gemeente. Toegankelijke
en betrouwbare overheidsinformatie is essentieel voor een gemeente die zich
verantwoordelijk gedraagt, aanspreekbaar en servicegericht is, die transparant en
proactief verantwoording aflegt aan burgers en raadsleden en die met minimale middelen
maximale resultaten behaalt.
Gemeenten zijn, net als andere (overheids)organisaties, kwetsbaar als het gaat om de
(digitale) dienstverlening. Het gaat dan vooral om het veilig/beveiligd uitvoeren van deze
dienstverlening en het beheer van persoonsgegevens.
Kort gezegd heeft informatiebeveiliging betrekking op:
•
Vertrouwelijkheid/exclusiviteit: het beschermen van informatie tegen kennisname
en mutatie door onbevoegden. Informatie is alleen toegankelijk voor degenen die
hiervoor geautoriseerd zijn;
•
Betrouwbaarheid/integriteit: het waarborgen van de correctheid, volledigheid,
tijdigheid en controleerbaarheid van informatie en informatieverwerking;
•
Beschikbaarheid/continuïteit: het zorgen voor het beschikbaar zijn van informatie
en voor middelen die ervoor zorgen dat deze informatie verwerkt kan worden door
gebruikers.
Cijfers
Huidig beleid

Verantwoordelijken
Doelstelling

Geen
Het college van B&W heeft het informatiebeveiligingsbeleid 2014 – 2018 vastgesteld. In
dit beleid staat beschreven welke organisatorische, procedurele en technische
maatregelen zijn getroffen om de garanties op de vertrouwelijkheid, continuïteit en
kwaliteit van onze informatiehuishouding te kunnen waarborgen. Daarnaast is het
informatiebeveiligingsplan 2014 – 2018 vastgesteld. Hierin staan de activiteiten die in de
komende periode worden opgepakt.
Intern
 Alle gemeentelijke afdelingen
Een betrouwbaar informatiesysteem waarin de opgeslagen gegevens beschermd zijn
tegen al dan niet opzettelijk onheil.
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Activiteiten 2015 - 2018 n.v.t. (doorlopend)
5.5 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit
Probleemomschrijving
Hier gaat het om de meest interne vorm van interne integriteit: ambtelijke en bestuurlijke
integriteit. Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling, maar ook
van het onbewust niet naleven van procedures. Integriteitsschendingen kunnen de lokale
veiligheid in gevaar brengen doordat daardoor bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties
ontstaan of in stand blijven, criminele groepen extra bewegingsruimte krijgen en
ambtenaren of bestuurders kwetsbaar worden voor verdere aantastingen van hun
integriteit.
Cijfers
0
De gemeente Boekel beschikt over een gedragscode voor zowel de leden van de
Huidig beleid
gemeenteraad als het college. Voor de ambtelijke organisatie geldt het volgende:
ambtenaren zijn op de naleving van gedragscodes aanspreekbaar en wanneer zij zich er
niet aan houden kan dat gevolgen hebben voor hun functioneren en positie. In de
Ambtenarenwet en in de gemeentelijke rechtpositieregeling is hierover het nodige
geregeld. Daarnaast is voor de medewerkers van de gemeente Boekel een aparte
gedragscode ambtelijke integriteit vastgesteld.
Verantwoordelijken
Intern
•
Alle gemeentelijke afdelingen
•
Bestuurders van de gemeente Boekel
Doelstelling
Ambtelijke integriteit houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt
wordt aanvaard en dat de bereidheid er is om daarover verantwoording af te leggen.
Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega’s, leidinggevenden en het college en
extern aan organisaties en burgers.
Activiteiten 2015 - 2018 n.v.t. (doorlopend)
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