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Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid gemeente Boekel 2021 - 2022
Inleiding
Het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Boekel loopt van 2019-2022. Dit is op 4 oktober 2018
door de gemeenteraad vastgesteld. In dit uitvoeringsplan integrale veiligheid 2021 – 2022 wordt
ingegaan op de concrete thema’s voor 2021 en 2022.
Het zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving is een van de kerntaken van de overheid. Daar
staan we als gemeente niet alleen in. We werken samen met politie, brandweer, Openbaar Ministerie en
vele andere partners, lokaal en in de regio.
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Gezamenlijk is een regionaal veiligheidsplan 2019-2022

opgesteld waarin de prioriteiten worden benoemd die regionaal spelen en waarop een integrale aanpak
nodig is:


Veilige woon- en leefomgeving



Ondermijnende criminaliteit



Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie



Cybercrime en cybersecurity

Ook op het niveau van het basisteam Maas en Leijgraaf trekken we samen op. Zo is in het kader van de
integrale aanpak ondermijning het uitvoeringsplan: concrete acties en speerpunten 2021 opgesteld.
Voor 2022 wordt later opnieuw een uitvoeringsplan gemaakt. Verder borduren we voort op de drie
hoofdthema’s uit het integraal veiligheidsbeleid, namelijk:


‘Veiligheid en Leefbaarheid’,



‘Aanpak van ondermijnende criminaliteit´ en



´Verbinding van zorg en veiligheid´.

Voor dit uitvoeringsplan voor de gemeente Boekel zijn de drie hierboven genoemde thema´s en
prioriteiten uit het integraal veiligheidsplan ook leidend. Deze zijn aangevuld en aangescherpt voor de
2021 en 2022. Dit uitvoeringsplan beschrijft per thema de ambities van de gemeente Boekel. Het zijn
ambities die verder gaan dan alles wat nu al op het gebied van de drie thema’s wordt ondernomen.
Per thema zal worden wat nu al wordt gedaan en wat we zullen blijven doen. Waar mogelijk zal dit met
cijfers worden onderbouwd. Ook zullen de verwachte ontwikkelingen per thema worden beschreven.
Vervolgens zullen de activiteiten, die moeten leiden tot het realiseren van de genoemde ambities, voor
2021 en 2022 zo concreet mogelijk worden benoemd.
Er is nadrukkelijk een verbinding met de programmatische uitvoering van integrale handhaving binnen
de gemeente Boekel die jaarlijks wordt vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma vergunningverlening,
toezicht en handhaving van de fysieke leefomgeving gemeente Boekel 2021 is op 26 januari 2021 door
het college van burgemeester en wethouders vastgesteld.
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In welke structuur we met welke partners samenwerken, wordt nader toegelicht in bijlage 1. Daarbij wordt een

koppeling gemaakt met het VNG-Kernbeleid Veiligheid
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Veiligheid en Leefbaarheid
Veiligheid is een van de kernvoorwaarden voor een prettige leefomgeving. In onderstaande tabel zijn
van een aantal relevante items de cijfers weergegeven.
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In 2020 waren de inbraakcijfers met name in de eerste lockdownperiode erg laag. Inmiddels vinden
inbraken in woningen weer meer plaats. Verder zijn er redelijk wat inbraken in schuurtjes. Overigens
zijn bij deze cijfers ook pogingen inbegrepen. Daarnaast zijn cybercrime en horizontale fraude een
toenemend probleem. Onder horizontale fraude verstaan we fraude tussen burgers of bedrijven
onderling. Een vorm van horizontale fraude is oplichting via WhatsApp.
De aantallen geweldsdelicten zijn stabiel. Door blijvend in te zetten op preventie en aanpak van deze
veelvoorkomende criminaliteit en op communicatie naar inwoners houden we de gemeente leefbaar en
vergroten we het veiligheidsgevoel.

Ambities
1.

Blijven stimuleren van Buurtpreventie Boekel omdat dit zorgt voor betrokkenheid van bewoners
bij veiligheid in de wijk, en vergroten van de meldingsbereidheid.

2.

Aansluiten bij het programma van de provincie ‘Brabants verkeersveiligheidslabel

3.

Veiligheid op straat: de gemeente Boekel hanteert als kwaliteitsnorm ‘niveau B’ in de openbare
ruimte.

4.

Inzet preventie/voorlichting vanuit de verschillende beleidsterreinen zoals het Sociaal Domein.

Doorlopende inzet
De gemeente streeft ernaar een gemeente te zijn waar het fijn wonen, werken en recreëren is.
Burenruzies,

drugsoverlast,

jeugdoverlast,

woonoverlast,

criminaliteit

en

verloedering

in

de

woonomgeving kan het woongenot bederven. Wij zetten daarom in om dit zo snel mogelijk aan te
pakken, maar voornamelijk op voorhand al te voorkomen. In 2019 en 2020 liep een pilot met de inzet
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van buurtbemiddeling. Hier werd in 2020 2 keer gebruik van gemaakt. Voor 2021 en verder wordt
bekeken of dit voortgezet kan worden. Daarnaast is er aandacht voor zorgelijke situaties in het
Signaleringsoverleg en in het Preventie overleg Jeugd 12+.
Signaleringsoverleg Boekel-Venhorst
Het Signaleringsoverleg bestaat in de gemeente Boekel al bijna 20 jaar. Het doel is de gezamenlijke
aanpak van problemen binnen de woonomgevingen van de gemeente Boekel, onder andere op de
gebieden:
Agressie en bedreiging, criminele activiteiten, drugs, alcohol, psychische gedragsproblemen, dementie,
financiële problemen, huurschuld, daklozen, vereenzaming en psychosociale problemen.
De vaste deelnemers aan het signaleringsoverleg zijn: Wijkagent van politie, Stichting Peelrandwonen,
het Dorpsteam, Bemoeizorg, schuldhulpverlening en bijstandsconsulenten. Het overleg is opgeknipt in
een deel voor volwassenen en een deel van systemen met kinderen. Voor dat laatste deel sluiten ook
het consultatiebureau van de GGD en Regionaal Bureau leerplicht aan. Op afroep kunnen ook NovadicKentron

en

andere

partijen

zoals

de

Raad

van

de

Kinderbescherming

aansluiten.

Het

signaleringsoverleg wordt voorgezeten door de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid van de
gemeente Boekel.
Preventie-overleg jeugd 12+
Het preventie overleg jeugd 12+ heeft als doel het verlenen van zorg en hulpverlening voor het
voorkomen en aanpakken van problemen in de leefsituatie van jongeren van 12 tot 23 jaar.
Deelnemers aan het overleg zijn: politie, dorpsteam, consultatiebureau, regionaal bureau leerplicht,
schoolmaatschappelijk werk Commanderij college en de boa. Op afroep is ook Novadic-Kentron en de
Raad voor de Kinderbescherming aanwezig.
Door middel van het informeren van burgers en bedrijven willen we voorkomen dat criminaliteit,
overlast en verloedering optreedt in de wijken. Zo wordt met name via buurtpreventie aandacht
besteed aan het informeren van burgers over het voorkomen van woninginbraken, het melden van
verdachte situaties en het opstarten van Buurt Whatsappgroepen. Buurtpreventie Boekel vergadert vier
keer per jaar met de aangesloten buurtcoördinatoren. De buurtcoördinatoren zijn aangesloten bij een
overkoepelende appgroep en houden contact met de bewoners van hun buurt. Dit contact vindt onder
andere plaats via appgroepen, e-mailgroepen of de buurtvereniging. Dit kan per buurt verschillen. De
werkgroep buurtpreventie met daarin vertegenwoordigers van de buurten, de politie en de gemeente
verzorgt de agenda en de activiteiten. Er is ook veel aandacht voor communicatie. Dit gebeurt via
Facebook, Instagram, de website en tweewekelijkse berichten in de lokale media. In 2021 bestaat
buurtpreventie 25 jaar! In eerste instantie was er het voornemen om hier via een veiligheidsdag
aandacht aan te schenken. In verband met onzekerheid over de coronacrisis wordt de veiligheidsdag
niet in 2021 georganiseerd. Er wordt bekeken hoe in plaats daarvan aandacht kan worden geschonken
aan het 25-jarig jubileum van buurtpreventie.
Verkeersveiligheid
Ook als het gaat om verkeersveiligheid zijn er diverse preventieve maatregelen genomen, namelijk: het
opnemen

van

gedragsmaatregelen

en

infrastructurele

projecten

in

het

Regionale

Uitvoeringsprogramma van de provincie, actieve deelname aan het Brabants Verkeersveiligheidslabel
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(BVL) door de scholen, het houden van snelheidscontroles en snelheidsmonitoring en het duurzaam en
veilig inrichten van gemeentelijke wegen. Deze acties worden de komende jaren voortgezet.
De infrastructuur is, op een aantal locaties na, duurzaam verkeersveilig ingericht. In die zin is de
openbare ruimte “af”.
We werken op basis van risicoprofielen (provinciaal) om van daaruit eventueel projecten te
programmeren, insteek is wel om werk-met-werk te maken. Bijvoorbeeld in de Bosberg ligt een
opgave om de wijk af te koppelen (hemelwater niet meer op het vuil-water-riool), tegelijkertijd
proberen we bij de toekomstige inrichting rekening te houden met de vele facetten die spelen in de
openbare ruimte, waaronder verkeer. Grootste risicogebied qua snelheden is momenteel de Kluisstraat
in Huize Padua. Het wegvak is 30 km/uur, maar de snelheden ligger er vele malen hoger.
Verder wordt de Randweg gerealiseerd om minder doorgaand verkeer in Boekel te hebben en zal de
oude route gaan worden afgewaardeerd op een groot gedeelte naar 30 km/uur. Dit zal in eerste
instantie middels bebording gebeuren. We kijken of we de komende jaren geld kunnen opnemen voor
herinrichting. Door de komst van de Randweg gaan verkeersstromen anders lopen. We hebben het
afgelopen jaar verschillende varianten onderzocht (oost-west) om in de toekomst verkeer te
stimuleren. Mede door de centrumplannen, komst randweg en wijk de Burgt wordt dit verbeterd. Niet
alleen vanuit een logische ontsluiting, maar ook vanuit verkeersveiligheidsoogpunt (geen verkeer waar
het niet moet zijn).
De politie houdt daarnaast regelmatig snelheidscontroles (onder andere bij Statenweg / Arendnest) om
ook op die manier het hardrijden proberen te voorkomen.
Verkeersveiligheid rond scholen
Rond

de

scholen

hebben

we

structureel

contact

met

scholen,

verkeersouders

om

de

verkeersveiligheidsproblemen in de schoolzone te bespreken. Ook in dit geval is de openbare ruimte
“af” en zit het hem vooral in gedrag en bewustwording.
Echter: verkeersveiligheid is niet alleen zaak van weginrichting door de gemeente. Het gaat nu om
gedrag en bewustwording. Hier blijven we actief mee bezig.
Inzet boa’s
De Buitengewoon Opsporing Ambtenaren zorgen voor surveillances. Zij werken op basis van het
jaarplan handhaving en toezicht boa's 2021/2022 dat op 9 februari 2021 door het college is
vastgesteld. Integrale handhaving is gericht op het leveren cq het behoud van de kwaliteit van de
leefomgeving en vindt zowel thematisch als gebiedsgericht plaats. Het gaat hierbij om diverse thema’s,
zoals omgevingsveiligheid (b.v. afval), verkeersveiligheid, toezicht Drank- en Horecawet. Ook jeugd is
hierin één van de onderwerpen. De laatste jaren wordt weinig jeugd op straat aangetroffen. Waar jeugd
wel op straat hangt, wordt dit in de surveillances meegenomen.
De preventie is ook goed zichtbaar als het gaat om evenementenveiligheid. Gezien incidenten tijdens
evenementen in Nederland en omliggende landen wordt ingezet op een goede voorbereiding en
toetsing van de aanvragen. Hierbij wordt voorschriften opgelegd om het evenement veilig te laten
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verlopen. Bij grotere evenementen wordt op basis van een risico-afweging door politie en/of
brandweer gecontroleerd.
Naast de preventieve maatregelen vindt er ook een repressieve aanpak plaats. Dit geldt bijvoorbeeld bij
signalen van leefbaarheidsproblematieken. Deze worden opgepakt en waar nodig vindt er integrale
afstemming plaats. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van het Signaleringsoverleg, het jeugdoverleg en
het Casus op Maat overleg (zie thema Zorg en Veiligheid). In deze overleggen werken partners samen
om diverse leefbaarheidscasussen op te pakken. Hier valt ook drugsoverlast onder.

Ontwikkelingen


In 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels
voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld
makkelijker is om bouwprojecten te starten. Integrale veiligheid maakt hiervan ook onderdeel
uit.



Ontwikkeling binnen de nationale politie. We zijn continue met de politie in gesprek over de
ontwikkeling die zij nu doormaakt en de keuzes die daarin thematisch en op het gebied van
capaciteit gemaakt worden. We willen samen met de politie voorkomen dat taken tussen wal en
schip vallen en de continuïteit borgen.



Vastgestelde Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De belangrijkste partners
Politie, Brandweer Brabant-Noord, de Veiligheidsregio, GHOR, Stichting Peelrandwonen, NovadicKentron, buurtpreventie, ZLTO en burgers.

Wat gaan we doen?
Wat

Wie

Wanneer
gereed

Opstellen Integraal

Gemeente

gereed

Gemeente

Q2

Gemeente en politie

Q1 2021

In 2018 is gestart met een

Q1 2021

Handhavingsprogramma 2021
Jaarverslag vergunningverlening, toezicht
en handhaving van de fysieke
leefomgeving gemeente Boekel 2020
Via de APV kan er een last onder
dwangsom worden opgelegd aan
personen die inbrekerswerktuigen in de
auto hebben. Hiervoor moet de politie
worden aangewezen.
Buurtbemiddeling

pilot buurtbemiddeling.
Buurtbemiddeling wordt
uitgevoerd door Stichting OnsWelzijn. Omdat de pilot liep tot
en met 2020 moet worden
afgewogen of
buurtbemiddeling wordt
voortgezet en wat de kosten
hiervan zullen zijn.
Stichting Peelrandwonen wordt
hierbij betrokken vanuit het

6

AB/028391 Z/037438

GEMEENTE BOEKEL
belang van buurtbemiddeling
voor huurders.
Buurtpreventie

In overleg met de werkgroep

Voortdurend

buurtpreventie worden themabijeenkomsten, de buurttent
en andere activiteiten
georganiseerd. Denk hierbij
aan uitleg over veiligheid in en
om de woning over
inbraakpreventie, cybercrime
en brandveilig leven. Zodra dit
vanwege de corona-epidemie
weer veilig kan, wordt dit weer
opgestart.
Jubileum buurtpreventie

Aandacht voor 25-jarig

2021

bestaan buurtpreventie Boekel
Looprondes

Vrijwilligers lopen in kleine

Voortdurend

groepjes een ronde om zicht te
houden op de veiligheid in de
samenleving. Zij worden
ondersteund door politie en
gemeente en aangestuurd
vanuit de werkgroep
buurtpreventie. De deelnemers
zijn herkenbaar door het hesje
‘buurtpreventie’. Deelnemers
aan de looprondes hebben
geen andere bevoegdheden
dan ‘gewone’ burgers. Wel
zorgen zij voor extra ogen en
oren in de wijk.
Aanpak overlast hondenpoep

In samenwerking met

Q1

buurtpreventie wordt in 2021

voortdurend

een communicatiecampagne
opgezet om de bekendheid bij
hondenbezitters met de regel
tot het bij zich hebben van een
opruimmiddelen vergroten en
het opruimen van hondenpoep
te stimuleren. Het
sanctiebeleid van de boa’s
blijft: ‘Eerst waarschuwing, dan
bekeuren’. Of iemand al een
waarschuwing heeft gehad is
in het systeem van alle boa’s
zichtbaar. Er zal specifiek naar
de buurten waar dit als
probleem naar voren is
gekomen worden gekeken.
Veiligheidsdag

Op 14 september 2019 is in de
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gemeente Boekel een
veiligheidsdag georganiseerd.
Deze was goed ontvangen. Het
voornemen was om die eens in
de drie jaar te organiseren.
Vanwege het 25-jarig jubileum
van buurtpreventie was het
idee om dit naar voren te halen
naar 2021. Helaas gooit corona
roet in het eten. Vanwege
onzekerheid over de in 2021
geldende maatregelen wordt
hiervan afgezien. Er wordt
geopteerd voor 2022.
Samen sterk in het buitengebied (SSIB)

De boa’s van SSIB voeren in de
gemeente Boekel desgevraagd
controles uit.
Afgesproken is dat:
- Maandelijks een ronde
plaatsvindt langs hotspots.
- Op afroep wordt
ondersteund bij onderzoek van
afvaldumpingen of bij de
vondst van drugsafval.
- Indien gewenst
(warmte)beeldcamera’s worden
ingezet.
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Aanpak ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit is een bekend probleem in Brabant. Drugscriminaliteit,
mensenhandel, witwassen en andere vormen van ondermijning reiken over de gemeentegrenzen heen
en blijken een hardnekkig probleem dat soms diep in de maatschappij geworteld zit. De gemeente
Boekel wil voorkomen om faciliterend te zijn aan criminelen. Verder is het doel om effectief te zijn in
de aanpak door een zo breed mogelijk front te vormen. Dit gebeurt onder andere door samenwerking
met de gemeenten uit het basisteam Maas & Leijgraaf en de partners politie, openbaar ministerie en
Belastingdienst. Samen met de andere gemeenten van basisteam Maas & Leijgraaf huurt de gemeente
Boekel een basisteamprogrammaleider in. Daarnaast is de gemeente Boekel aangesloten bij TaskforceRIEC dat zorgt voor ondersteuning.

Ambities
1.

Criminelen zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeente Boekel.

2.

Maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven vergroten.

3.

Bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten en beter benutten bestuurlijke
bevoegdheden.

4.

Verder versterken integrale aanpak van casussen ondermijnende criminaliteit.

Doorlopende inzet
Signalen van burgers, bedrijven, collega´s en ketenpartners worden opgepakt en waar mogelijk
opgewerkt tot een integrale RIEC-casus. Een RIEC-casus houdt in dat bij de aanpak van deze casus
wordt samengewerkt door gemeente, politie, openbaar ministerie, belastingdienst en Taskforce-RIEC.
De te ondernemen acties worden op elkaar afgestemd om zo maximaal resultaat te behalen of de kans
op het behalen van resultaat te vergroten. In 2019/2020 is voor de gemeente Boekel op basis van
ontvangen signalen één integrale RIEC-casus aangepakt.
We

werken

aan

(verdere)

bewustwording

onder

burgers

en

bedrijven

door

middel

van

presentaties/bijeenkomsten, maar ook door het onder de aandacht brengen van de risico’s van
ondermijning tijdens controles bij (leegstaande) panden in onder andere het buitengebied van de
gemeente Boekel. Verder communiceren we waar mogelijk actief over onze activiteiten in het kader van
ondermijning.
In de gemeente Boekel wordt al jarenlang gewerkt met een informatieknooppunt ondermijning waar
mogelijk verdachte signalen door verschillende functionarissen uit de organisatie met elkaar gedeeld
worden. Op deze manier wordt gewerkt aan het verbeteren van de lokale informatiehuishouding op het
gebied van ondermijning en het vergroten van de bestuurlijke weerbaarheid. We werken aan verdere
bewustwording van

de ambtelijke organisatie

door

middel van

trainingen,

presentaties en

communicatie over onze activiteiten.
We gebruiken voor een aantal vergunningstelsels het bestaande instrumentarium, zoals de Wet bibob,
de Opiumwet, de Algemene Plaatselijke Verordening en de Gemeentewet om het criminelen zo moeilijk
mogelijk te maken zich te vestigen in de gemeente Boekel. Daarnaast werkt het preventief om dit
instrumentarium te hebben. Soms volgt na het informeren of Bibob wordt toegepast geen
vergunningaanvraag meer.
We informeren raadsleden en wethouders structureel over de risico’s van ondermijning en het belang
van integriteit en wijzen hen op de mogelijkheden om dit aan te pakken.
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Zoals uit de opsomming hierboven blijkt, plegen we al forse inzet op het thema ondermijning. Maar we
zijn er nog niet, want de aanpak van ondermijning vergt een lange adem. Om bewustwording te
creëren kan niet worden volstaan met het organiseren van één bijeenkomst voor burgers, bedrijven of
ambtenaren. Dit is een continu proces.
Ondermijning vereist bovendien bijna altijd een gezamenlijke aanpak. De integrale samenwerking die
hiervoor nodig is, kan nog verder worden versterkt, zodat we nog beter op de hoogte zijn van de
mogelijkheden van ketenpartners en de activiteiten van de verschillende ketenpartners nog beter op
elkaar aan kunnen laten sluiten. Ook kunnen we onze bestuurlijke bevoegdheden hierin nog beter
benutten. Dat is waar we de komende twee jaar in willen investeren.

Cijfers 2020
13b Opiumwet / Damocles beleid
Hoe vaak heeft de gemeente een waarschuwingsbrief uitgestuurd op grond van 13b
Opiumwet?
0

0

Hoe vaak heeft de gemeente een object gesloten op grond van 13b Opiumwet?
0

1

BIBOB
Traject rondom vergunning aanvragen en
toepassing BIBOB

Vergunning-aanvragen waarop BIBOB
toegepast kon worden

Q1/Q2
(1e half jaar)

Q3/Q4
(2e half jaar)

127 (waarvan 1
62 (waarvan 1
Drank- en
Drank- en
horecavergunning.
horecavergunning.
Overig zijn
Overig zijn
bouwvergunningen, bouwvergunningen,
hierop passen wij
hierop passen wij
nóg geen BIBOB toe) nóg geen BIBOB toe)

Vergunning-aanvragen waarop Bibob
daadwerkelijk is toegepast

1

1

1 (door aanvrager
betreft aanvraag
gedaan in 2019)

0

Landelijk Bureau BIBOB ingeschakeld

0

0

Vergunningen geweigerd
Vergunningen verleend
Extra voorwaarden gesteld door gemeente

0
1
0

0
1
2

Bestaande vergunningen ingetrokken

0

0

Aanvragen buiten behandeling gesteld /
ingetrokken (door aanvrager)
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Ter info


In alle situaties waarbij drugs in een woning of lokaal worden aangetroffen, gaat de
burgemeester over tot sluiting. Het genoemde aantal betreft daarom 100% van het aantal
situaties.



Bij alle aanvragen voor een Drank- en Horecavergunning, exploitatievergunning of
kansspelautomaten en seksinrichting (geen aanvragen ontvangen) wordt een Bibob-toets
uitgevoerd. Het genoemde aantal betreft daarom 100 % van het aantal aanvragen.

Ontwikkelingen


Het

bestuurlijk

toezicht

op

de

prostitutiebranche

is

per

1

januari

2020

een

verantwoordelijkheid van de gemeente. Voorheen lag dit bij de politie. Momenteel onderzoekt
de stuurgroep Mensenhandel wat nodig is om deze transitie vloeiend te laten verlopen. 2020
was een overgangsjaar. In 2021 wordt onderzocht hoe deze controles het best ingebed kunnen
worden door gemeenten. Aangezien de gemeente Boekel op dit moment geen vergunde
prostitutiebedrijven heeft, is dit probleem in de gemeente Boekel minder urgent. Controles op
niet vergunde seksinrichtingen vonden al plaats. Daarbij blijft de assistentie van de politie
bestaan.


Op 1 januari 2021 is de gemeente Boekel lid geworden van Meld Misdaad Anoniem (MMA). De
gemeente krijgt nu rechtstreeks anonieme meldingen van zaken waar zij een rol in kan spelen.
Hierbij kan gedacht worden aan meldingen zoals: sociale zekerheidsfraude, overtredingen
gemeentelijke regelgeving, drugspanden etc. Via buurtpreventie kunnen inwoners hierover
geïnformeerd worden.

De belangrijkste partners
Naast de al eerder genoemde partners zoals Taskforce-RIEC en de basisteamprogrammaleider kunnen
Afhankelijk van een casus kunnen ook de volgende organisaties betrokken partij zijn: de FIOD, het
UWV, ISZW, de douane, IND, KMar, NVWA, woningcorporatie Stichting Peelrandwonen en het landelijk
bureau Bibob.

Wat gaan we doen?
Om ervoor te zorgen dat binnen de gemeenten van het basisteam Maas en Leijgraaf ‘alle dijken even
hoog’ zijn, is het programmaplan integrale aanpak ondermijning Maas & Leijgraaf 2019-2022
opgesteld. Onder dat programmaplan is het uitvoeringsplan: ‘concrete acties en speerpunten voor
2021 opgesteld’. In dit uitvoeringsplan worden concrete acties en speerpunten voor 2021 benoemd.
Aangezien de inhoudelijke activiteiten in dit uitvoeringsplan zijn opgenomen worden deze hier niet
herhaald.
Aanvullend hierop worden het informatieknooppunt ondermijning en de periodieke controles in
leegstaande gebouwen in met name het buitengebied gecontinueerd. Ook is er toezicht op de
rechtmatige besteding van overheidsgelden bij (zorg)organisaties.
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Verbinding van zorg en veiligheid
In 2015 zijn veel zorgtaken de verantwoordelijkheid geworden van gemeenten. Met deze
decentralisaties zijn de domeinen veiligheid en zorg meer en meer verweven geraakt. We zetten in op
een goede interne en externe samenwerking om casussen met een zorg- en een veiligheidscomponent
zo goed mogelijk aan te pakken.

Ambities
1.

In stand houden van de goede samenwerking op het gebied van Zorg en Veiligheid, denk
daarbij aan het Signaleringsoverleg en het Jeugdoverleg.

2.

Invoeren van het AVE-model2 zoals aanbevolen in het Beleidskader Wet Maatschappelijke
Ondersteuning 2020 – 2023 Regio Brabant Noordoost - Oost.

3.

Continueren goede samenwerking met het Zorg- en Veiligheidshuis.

4.

Het in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen en oppakken van signalen van polarisatie en
radicalisering.

5.

Versterken samenwerking met Veilig Thuis, zodat meer en sneller op- en afgeschaald kan
worden naar het dorpsteam.

6.

Zicht houden op kwaliteit van geleverde zorg van (zorg)organisaties. Hierop vindt toezicht
plaats. Daarnaast wordt het toezicht op de rechtmatige besteding van overheidsgelden
gecontinueerd.

7.

Zicht krijgen op alcohol- en drugsgebruik.

Doorlopende inzet
In het veiligheidsdomein en zorgdomein hebben zich de afgelopen jaren omvangrijke veranderingen
voorgedaan.
De zorg is gedecentraliseerd: de gemeente heeft veel meer taken gekregen die eerder door het rijk
waren georganiseerd. Het betreft taken op het gebied van WMO, Participatiewet en de Jeugdwet. Het
hele zorgsysteem is hierdoor ingrijpend veranderd. In onze aanpak streven we naar een goede balans
tussen preventie, zorg en repressie. We voorkomen waar dat kan, maar grijpen ook in als zaken uit de
hand dreigen te lopen en bieden daarbij hulp waar dat nodig is.
In de zoektocht naar een goede balans tussen preventie, zorg en repressie willen we zorg en veiligheid
nadrukkelijk met elkaar verbinden. Dit doen we door het zo goed mogelijk afstemmen van bestuurlijke
en strafrechtelijke interventies met maatregelen gericht op (na-)zorg en preventie. Dit is van belang
voor de betrokkene én voor diens omgeving, bijvoorbeeld waar het gaat om personen met verward
gedrag, jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
Het totale vraagstuk “zorg en veiligheid” vraagt om een regierol van de gemeente. Dit kan met behulp
van het AVE-model, waarmee andere gemeenten al goede ervaringen hebben. De AVE-aanpak staat
voor “aanpak voorkoming escalatie”. De werkwijze in de gemeente Boekel is al van dusdanig niveau
dat dit tot nu toe geen prioriteit heeft gehad. Toegevoegde waarde van het AVE model is dat gebruik
wordt gemaakt van terminologie die door externe partners herkend wordt. Het is een
opschalingsmodel, oplopend van fase 1 tot fase 4. De fase geeft de zwaarte van de problematiek aan.
Bij complexe casuïstiek

3

- AVE fase 3 - werken we nauw samen met het veiligheidshuis. De gemeente

2

AVE = Aanpak Voorkoming Escalatie

3

Definitie landelijke veiligheidshuizen. Een casus is complex indien sprake is van:
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heeft daarbij regie over de casus, ook wel Casus op Maat genoemd. Het veiligheidshuis, met ingang
van 1 januari 2019 gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost, is in deze een
belangrijke schakel naar de justitiële partners zoals politie en het openbaar ministerie. Door deze
“systeemaanpak” ontstaat een sterke verbinding op het gebied van zorg en veiligheid.
Landelijk en regionaal4 is gewerkt aan een sluitende aanpak t.a.v. personen die verward gedrag
vertonen. Het aantal meldingen en de overlast voor de woonomgeving neemt toe. Dit soort overlast
vergt nu veel capaciteit van de politie. Het gebeurt immers vaak ’s avonds laat of ’s nachts.
Verwarde personen worden vanaf oktober 2018 in beginsel niet (meer) in de politiecel opgehouden en
er wordt in beginsel passend vervoer gebruikt. Een politieauto wordt slechts dan ingezet indien er
sprake is van een strafbaar feit of geweld of dreiging daarvan.
De Wet verplichte GGZ (WVGGZ) is geïmplementeerd en de werkprocessen lopen. Deze vervangt de Wet
bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). In de nieuwe wet is een uitbreiding
opgenomen voor de bevoegdheden van de burgemeester zoals het voorschrijven van verplichte
medicatie thuis en het opleggen van verplichte zorg. Daarnaast heeft de gemeente extra
verantwoordelijkheden gekregen zoals een onderzoeksplicht bij meldingen van noodzaak tot
geestelijke gezondheidszorg.
Veilig Thuis is een belangrijke partner in de aanpak van Huiselijk geweld en kindermishandeling. Het
uitgangspunt bij Veilig Thuis is de integrale aanpak: één gezin, één plan, één regisseur. Huiselijk
geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het kan
dan gaan om (ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. De burgemeester legt op advies
van de politie en Veilig Thuis een huis- en contactverbod op bij ernstige dreiging van geweld voor 10
(tot maximaal 28) dagen aan de pleger cq huisgenoot. Huiselijk geweld vormt een ernstig
maatschappelijk probleem. Het komt op zeer grote schaal voor in alle sociale lagen van de bevolking.
Per 1 januari 2019 vond een aanscherping plaats van de Wet meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling. Deze wet helpt professionals, waaronder gemeenten, bij vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen kunnen medewerkers van organisaties
(zoals scholen) zien of er een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. En/of er voldoende hulp
kan worden ingezet. De kern van de aanscherping is een afwegingskader dat helpt om in te schatten of
er sprake is van acute of structurele onveiligheid. D.m.v. scholing is de aanscherping geïmplementeerd
binnen het onderwijs. Er wordt door de partners gebruik gemaakt van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.
De gemeente Boekel heeft een meldpunt radicalisering en jihadisme en een stappenplan hoe te
handelen bij een melding of een signaal dat uit een van de overleggen of een andere manier bij de
gemeente komt. De behandeling van het signaal bestaat uit het verzamelen van informatie en ambtelijk
voorleggen aan politie en openbaar ministerie. Indien er aanleiding toe is, brengt de ambtelijk driehoek
het signaal ter weging /duiding in bij de “weegtafel radicalisering*”. De weegtafel biedt ondersteuning
bij weging/duiding van signalen. De “weegtafel Radicalisering en Jihadisme” wordt gefaciliteerd door
het Veiligheidshuis Brabant Zuidoost en is bedoeld voor de hele regio Oost-Brabant.

4

Meerdere problemen op meer dan één leefgebied die naar verwachting leiden tot crimineel en/of overlastgevend
gedrag, EN
Samenwerking tussen de zorg – én justitieketen nodig is om voor een effectieve aanpak; m.a.w. binnen één keten is
dit niet met succes op te pakken, EN
Probleem speelt binnen gezin of sociale leefomgeving EN/OF
Er is sprake van een ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek.

Regionaal project “Verward en dan?”
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Alcohol en drugs
Inzetten op preventie Alcohol- en drugs voor jongeren. Dit wordt ingekocht via de GGD.
Alcohol- en drugsgebruik kunnen schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Wanneer jongeren (<18
jaar) alcohol drinken kan dit tot ernstige hersenschade leiden. Daarnaast geldt: hoe eerder jongeren
beginnen met drinken, hoe groter de kans op het ontwikkelen van alcoholproblemen op latere leeftijd.
Voor volwassenen is overmatig gebruik schadelijk voor bijna alle organen van het lichaam. Net als
alcohol kan ook drugsgebruik schadelijke gevolgen met zich meebrengen. Op korte termijn kunnen
zich bij gebruikers acute gezondheidsincidenten voordoen zoals bewusteloosheid en
ademhalingsstoornissen. Op lange termijn kunnen lichamelijke en psychische problemen en
afhankelijkheid ontstaan. Middelengebruik op jonge leeftijd kan op korte termijn leiden tot
gedragsproblemen en concentratiestoornissen. Op lange termijn kan het leiden tot depressie,
verslaving en andere gezondheidsschade. Ook zijn er aanwijzingen dat drugs op jonge leeftijd een
verstorend effect hebben op de ontwikkeling van de hersenen. Het combineren van alcohol en drugs
kan leiden tot extra gezondheidsrisico’s en onvoorspelbare effecten.
Welke acties onderneemt de gemeente?
-

De GGD voert in samenwerking met andere partners regionaal activiteiten uit vanuit het project
‘Think Before You Drink’ en NIX 18. Het project heeft verschillende documenten, activiteiten en
tools om alcoholpreventie en handhaving uit te voeren in gemeenten.

-

Een andere activiteit die wordt uitgevoerd door de GGD in samenwerking met de gemeente zijn
ouder-kind avonden met de burgemeester. Kinderen uit groep 7 en 8 maken een presentatie
over een leefstijlthema (vooral gericht op alcohol en drugs). De kinderen presenteren
vervolgens hun presentatie op een avond waarbij de ouders ook worden uitgenodigd.
Vervolgens gaat de burgemeester in gesprek met de ouders en de kinderen over het thema.
Deze activiteit vindt op alle vier de basisscholen in de gemeente Boekel plaats.

-

De gemeente neemt deel aan het regionale project: ‘Drugs, wat doet het met jou?’. Dit project
zet in op onderzoek en monitoring naar drugsgebruik in de regio. Naar aanleiding van de
cijfers worden gerichte interventies uitgedacht.

Op het verbod om te schenken aan jongeren onder de 18 jaar wordt gecontroleerd door de boa’s. Er
wordt gekeken naar de leeftijden van de doelgroep van verschillende horeca-gelegenheden. Daarnaast
wordt gekeken naar activiteiten die jongeren trekken. Op basis hiervan wordt de inzet
steeksproefsgewijs bepaald.
Depressie en suïcidaliteit bij jongeren
Stemmingsklachten onder jongeren is een veelvoorkomend probleem. Depressies bij jongeren worden
niet vaak herkend omdat ze worden toegeschreven aan de puberteit of worden gemaskeerd door
andere problemen. Preventie is belangrijk omdat de klachten een negatieve invloed hebben op
verschillende gezondheidsgebieden. Daarnaast is het een grote risicofactor als het gaat om zelfdoding.
Inzetten op vroegsignalering en preventie biedt de kans om depressie en suïcidaliteit voor te zijn.
Sinds 2019 doet Gemeente Boekel subregionaal mee met het STORM-project (Strong Teens and
Resilient Minds). Het project heeft als doel om somberheidsklachten bij middelbare scholieren
vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Het is een netwerksamenwerking waarin verschillende
interventies worden aangeboden door diverse ketenpartners; voortgezet onderwijs, middelbaar
beroepsonderwijs, GGD, jeugdhulpverlening, Dorpsteam en GGZ. Deze netwerksamenwerking is een in
Nederland unieke vorm van depressie- en suïcidepreventie voor jongeren. In 2021 vindt verdere
implementatie van het project plaats in de regio en wordt het Dorpsteam betrokken in het project. O.a.
met een scholing op dit onderwerp.
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Cijfermatige analyse
Cijfers
Het geven van een huisverbod is een bevoegdheid van de burgemeester. Deze bevoegdheid is
gemandateerd aan de politie. Na het afgeven van een huisverbod voor 10 dagen krijgt de burgemeester
een advies van veilig thuis over een eventuele verlenging van een huisverbod. Een huisverbod kan met
maximaal 18 dagen verlengd worden.
Afgegeven huisverboden
2019: 2
2020: 1
Afgegeven verlengingen
2019: 1
2020: 0
De activiteiten van het Zorg- en Veiligheidshuis worden onderverdeeld in procesregie en advies.
Hieronder vindt u de specificatie van de afgelopen twee jaar.
Procesregie
Aantal lopende casussen 2020: 1
Aantal lopende casussen 2019: 1
Aantal nieuwe aanmeldingen in 2020: 0
Aantal nieuwe aanmeldingen in 2019: 1 (aangemeld door IV’er gemeente)
Adviezen
Aantal adviezen in 2020: 3
Aantal adviezen in 2019: 0

Ontwikkelingen
 Huiselijk geweld en kindermishandeling staat erg in de aandacht. De gemeente Boekel neemt
deel aan verschillende landelijke en regionale projecten die er zijn om dit terug te dringen.



Steeds meer ouderen wonen langer thuis. Er zijn signaleren dat er ouderen zijn die zich hierbij
minder veilig voelen. Samen met Brabant Zorg trekken we op om ervoor te zorgen dat ouderen
veilig thuis kunnen blijven wonen.

De belangrijkste partners
Novadic Kentron, Politie, Dorpsteam, Regionale toezichthouders centrumgemeente, GGD, OM, Zorg- en
Veiligheidshuis, scholen, GGZ en Veilig Thuis.

Wat gaan we doen?
Wat

Wie

Wanneer gereed

Inzetten op een sluitende keten (met partners die

Gemeente (regie)

Voortdurend

Gemeente (regie)

voortdurend

actief zijn op het gebied van zorg en veiligheid)
Lokale aanpak van personen met verward gedrag:
- optimalisering van een sluitende

aanpak5

(preventie, signalering, melding, crisisbeoordeling
5

Aanbevelingen van regionaal project “Verward en dan?”
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van betrokkene, toeleiding naar zorg, combinatie
zorg en straf, passend vervoer)
We stellen een lokale ontwikkelagenda voor

Gemeente (regie)

2021

Gemeente

voortdurend

Gemeente

2021

Gemeente

2021

inwoners met een psychische kwetsbaarheid op.
Deze agenda stellen we op met diverse partners
waaronder GGZ Oost-Brabant, Brabantzorg en
Peelrand Wonen.
Blijven monitoren afspraken Wvggz en volgen data
(bv. hoeveel meldingen, hoeveel verkennende
onderzoeken en hoeveel crisismaatregelen)
Regionaal meldpunt acuut inrichten met 24-uurs
bereikbaarheid. Veel E-33 meldingen die bij de
politie terecht komen zijn eigenlijk zorgvragen. Als
regio Brabant Noordoost-oost gaan we
mogelijkheden voor een meldpunt acuut verkennen,
waarbij zorgprofessionals telefonisch en ook op
afroep bereikbaar zijn.
Afspraken maken over casus- en procesregie met
behulp van het AVE-model.
Polarisatie en radicalisering:
-

Gemeente

Indien van toepassing: Nader onderzoek

voortdurend

van signalen in opdracht van het
driehoeksoverleg
-

Persoonsgerichte aanpak bij casuïstiek

voortdurend

-

Er wordt gedacht aan het opzetten van een

2022

sleutelfigurennetwerk om maatschappelijke
spanningen waaronder polarisatie en
radicalisering te signaleren opdat
vroegtijdig geïntervenieerd kan worden.
STORM project:

Gemeente en GGZ

Implementatie:

- Verdere implementatie/uitrol van het project

Oost-Brabant

doorlopend

- Het trainen van het Dorpsteam op dit gebied

Training: 2021

- Bepalen of we het project voortzetten vanaf 2022

Keuze doorzetten:
2021-2022

BIJLAGEN
1.

Achtergrondinformatie over de belangrijkste veiligheidspartners met wie de gemeente
samenwerkt op het gebied van veiligheid

2.

Integraal veiligheidsplan gemeente Boekel 2019 – 2022
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Bijlage 1
Veiligheid - hoe hebben we dat georganiseerd?
Veiligheid in de leefomgeving vinden we vanzelfsprekend. Zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks bij
stilstaan als het er is. Pas als het onveilig wordt, blijkt hoe belangrijk we het vinden en hoe veel er
gedaan had moet worden om die omgeving veilig te maken en te houden.
Een veilige omgeving is de verantwoordelijkheid van velen: rijksoverheid, burgers, bedrijven maar ook
maatschappelijke organisaties. Het scharnierpunt daartussen is de gemeente. Dit geldt voor de
(on)veiligheid door rampen, crises en zware ongevallen: de fysieke veiligheid, maar ook voor
(on)veiligheid die mensen elkaar aandoen: de sociale veiligheid.
Het integrale veiligheidsterrein omvat vijf ‘veiligheidsvelden’ met daarbinnen ‘veiligheidsthema’s’ 6:
1. Fysieke veiligheid:
Verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid (rond gevaarlijke stoffen) en voorbereiding op
crisisbeheersing.
2 Veilige woon- en leefomgeving: Veiligheid en leefbaarheid in de alledaagse woon- en leefomgeving,
in de wijk, de buurt en de straat. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve
veiligheid en subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoel). Bij sociale kwaliteit gaat het vooral om de
thema’s woonoverlast, alcohol- en drugsoverlast, overlast verwarde personen. Bij fysieke kwaliteit om
vernielingen en verloedering/zwerfvuil. Bij objectieve veiligheid om verschillende vormen van
vermogens- en geweldscriminaliteit zoals woninginbraak, auto-inbraak, fietsendiefstal, diefstal
van motorvoertuigen, straatroof, bedreiging, mishandeling, huiselijk geweld.
3 Bedrijvigheid en veiligheid: Sociale veiligheid (overlast, geweld, vermogenscriminaliteit,
ondermijning) rond verschillende vormen/locaties van bedrijvigheid: winkelgebied, bedrijventerreinen,
uitgaansgebied, evenementen en toerismevoorzieningen/-locaties.
4 Jeugd en veiligheid: Jeugdoverlast en -criminaliteit, problematische individuele jongeren, veilig in
en om de school, alcohol en drugsgebruik door jongeren.
5 Integriteit en veiligheid: Verschijnselen die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid
bedreigen: radicalisering en polarisatie, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, Veilige Publieke
Taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.
Hoe en met wie we binnen deze veiligheidsvelden samenwerken wordt hieronder beschreven.
Fysieke veiligheid
Binnen het veiligheidsveld ‘Fysieke Veiligheid’ vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s zoals
rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandveiligheid. De gemeente, politie, brandweer en de
hulpdiensten werken hierbij nauw samen. Zij doen dit onder de vlag van de veiligheidsregio. Een
veiligheidsregio is in Nederland een gebied waarin wordt samengewerkt door verscheidene besturen en
diensten bij de uitvoering van taken op het terrein van brandweerzorg, rampen- en crisisbeheersing,
geneeskundige hulpverlening, openbare orde en veiligheid. Nederland telt 25 veiligheidsregio’s.
De Veiligheidsregio Brabant-Noord bestaat uit de volgende organisatieonderdelen:
-

6

Brandweer Brabant-Noord

Indeling VNG Kernbeleid Veiligheid
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-

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR)

-

Meldkamer Oost-Brabant

-

Bevolkingszorg

De gemeenten in de rampen- en crisisbeheersing werken samen in Bevolkingszorg. Onder uitvoerende
regie van de veiligheidsregio wordt daarin onder meer uitvoering gegeven aan het opvangen van
ontheemden, het ondersteunen van de hulpverleningsdiensten door het faciliteren in de publieke
ruimte en t.a.v. de veiligheid van gebouwen (hekwerken, constructies), het evacueren, en het
zorgdragen van de terugkeer naar de “normale” situatie ( nazorg).
Sociale Veiligheid
De veiligheidsthema’s Veilige woon- en leefomgeving, Bedrijvigheid en veiligheid, Jeugd en veiligheid
en Integriteit en veiligheid vallen onder de noemer Sociale veiligheid.
Ook hier is de gemeente aan zet, niet alleen maar met een breed scala aan ketenpartners, waaronder
de politie, het OM, het RIEC, het Zorg- en Veiligheidshuis, Veilig Thuis, het dorpsteam, scholen,
instellingen voor verslavingszorg, GGZ, woningcorporatie Peelrandwonen en burgers zelf.
Het borgen van veiligheid gebeurt niet alleen lokaal. We willen problemen aanpakken op het niveau dat
past bij de aard en omvang ervan en soms is het effectiever dit op regionale schaal te doen. De
regionale indeling van de politie is één van de kapstokken waarmee de regionale aanpak vorm wordt
gegeven.
De nationale politie bestaat uit tien regionale eenheden, die ieder weer ingedeeld zijn in tien districten.
Ieder district telt een aantal basiseenheden. Zie figuur 2.
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Figuur 1 Structuur en indeling nationale politie



Basisteam driehoek Maas en Leijgraaf
De gemeente Boekel vormt samen met zeven andere gemeenten het basisteam Maas en
Leijgraaf. De burgemeesters, gebiedsofficier van justitie en de teamchef vormen samen de
driehoek van het basisteam Maas en Leijgraaf. De gemeente Uden is voorzitter van de
basisteam driehoek. Tijdens de overleggen worden veiligheidsonderwerpen besproken die voor
het basisteam van belang zijn. De ambtelijke driehoek (acht adviseurs integrale veiligheid, OM
en politie) bereidt de agenda voor de basisteam driehoek voor. Naast agendavoorbereiding
worden ook veiligheidsthema’s gezamenlijk aangepakt.
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De lokale driehoek
De lokale driehoek bestaat uit de Burgemeester, de Officier van Justitie en de Politie. Deze
komt alleen bijeen op het moment dat er sprake is van verstoring van de openbare orde. Dit
kan betekenen dat de lokale driehoek al in een vroeg stadium bijeenkomt wanneer blijkt dat
een manifestatie georganiseerd wordt. Echter kan zich per direct een ernstige verstoring van
de openbare orde voordoen waarbij de lokale driehoek direct bijeen moet komen.

De rol van de raad en de burgemeester in de aansturing van de politie is in figuur 3 weergegeven.

Figuur 2 Invloed gemeenteraad op prioriteiten politie

Ook op het gebied van beleid om ondermijning tegen te gaan en in de uitvoering van concrete
(ondermijnings-)casuïstiek werken wij samen binnen het Basisteam Maas en Leijgraaf. Hierbij is ook
de Belastingdienst als partner nadrukkelijk aangesloten en wordt samengewerkt in de zogenoemde
basisteamdriehoek+. Zo geven we bijvoorbeeld gezamenlijk uitvoering aan het actieplan Ondermijning,
vanuit het standpunt: “alle dijken even hoog”. Hoe de integrale aanpak op regionaal niveau wordt
vormgegeven, is uit figuur 4 af te lezen.
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Figuur 3 Integrale aanpak van ondermijning op regionaal niveau

De

Taskforce-RIEC

Brabant

Zeeland

stimuleert

als

overkoepelende

organisatie

de

integrale

samenwerking tussen de overheidsdiensten in Brabant en Zeeland bij de aanpak van ondermijnende
criminaliteit. Het RIEC Oost-Brabant ondersteunt de integrale samenwerking met informatie en
expertise, door het faciliteren van informatie-uitwisseling en het brengen van expertise ten aanzien
van bijvoorbeeld de wet BIBOB. Het actiecentrum Oost-Brabant helpt de partners in de uitvoering van
en de actie in de aanpak van ondermijning.
Op het gebied van Zorg en Veiligheid zijn we per 1 januari 2019 aangesloten bij het Zorg- en
Veiligheidshuis Brabant Noordoost. (voorheen Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf). Binnen het Zorg- en
Veiligheidshuis bespreken samenwerkende partijen individuele casussen van personen met complexe
problematiek. In Figuur 5 zijn de samenwerkende partners in het kader van de koppeling tussen de
zorg- en veiligheidspartners inzichtelijk gemaakt.

Figuur 4 Zorg- en Veiligheidsdomein
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