Memo

Datum:
8 februari 2017
Onderwerp:

Ter attentie van:

Afzender:

Veiligheidsontwikkelingen (bijlage bij raadsvoorstel)
leden van de gemeenteraad
Burgemeester van Dijk
Geachte leden van de gemeenteraad,
Januari 2016 heeft u het Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 vastgesteld. Dit plan
geeft richting aan de aanpak van veiligheidsvraagstukken in onze gemeente. In dit
plan wordt aandacht besteed aan de sociale veiligheid (bestrijding van overlast,
criminaliteit en onveiligheidsgevoelens).
In het bij het plan behorende Uitvoeringsprogramma wordt concreet benoemd op
welke manier wij invulling geven aan de ambities en doelstellingen.
Hieronder treft u een aantal veiligheidsontwikkelingen in onze gemeente aan.









In 2016 is de totale criminaliteit in Barneveld verder gedaald (-5%) t.o.v.
2015.
Met 130 woninginbraken in 2016 zien we een verdere daling (-18%) ten
opzichte van 2015. De doelstelling uit het IVP is maximaal 160
woninginbraken in 2018. Gezien de grote impact die woninginbraak op de
slachtoffers heeft, houdt dit thema hoge prioriteit.
Het aantal autokraken is in 2016 (174 keer) met +43% gestegen ten
opzichte van 2015. Hiermee staan de autokraken ongeveer op het
gemiddelde niveau van 2012 t/m 2015 (168). De doelstelling uit het IVP is
maximaal 147 autokraken in 2018.
Het aantal diefstal fiets/bromfiets is in 2016 (209 keer) met +17% gestegen
ten opzichte van 2015. Over de periode 2012 t/m 2015 is dit gemiddeld 215
keer per jaar. De doelstelling uit het IVP is maximaal 176 diefstal
fiets/bromfiets in 2018.
Het aantal meldingen alcohol en drugs is in 2016 (41 meldingen) met
+32% gestegen ten opzichte van 2015. Deze stijging komt mede door
verhoogd toezicht van de boa’s in de nachtelijke uren.

Om de doelstellingen uit het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 te behalen
hebben we afgelopen jaar extra maatregelen ingezet. Deze maatregelen komen
bovenop de vele interventies, genoemd in het Uitvoeringsprogramma IVP en alle
inspanningen van de politie.

Hieronder treft u een (gedeeltelijk) overzicht aan van deze inspanningen.
















Er vinden jaarlijks meerdere integrale woninginbrakencontroles plaats
i.s.m. de Landelijke Eenheid van de politie. Controle vindt plaats op
basis van de ANPR-hits (camera’s die voorzien zijn van Automatic
NumberPlate Recognition, een systeem waarin kentekens van bij de
politie bekende personen zijn opgenomen) en een actuele analyse.
Er is veel geïnvesteerd in Whatsapp groepen. De gemeente Barneveld
heeft momenteel zo’n 140 actieve Whatsapp groepen waardoor de
sociale controle en meldingsbereidheid enorm is toegenomen.
Met de witte voeten acties worden kwetsbare (niet goed afgesloten,
oogt onbewoond) woningen gewaarschuwd doordat er een ‘wit voetje’
wordt achtergelaten. Dit wordt uitgevoerd door bewoners van wijken,
in samenwerking met de wijkagent en de Boa’s.
Hondenbezitter worden per brief opgeroepen om extra op te letten
tijdens het uitlaten en verdachte situaties te melden (project waaks)
Er worden voorlichtingsavonden georganiseerd voor kwetsbare
doelgroepen/wijken, waarbij gebruik wordt gemaakt van de expertise
van een ex-inbreker.
Met preventiebrieven tijdens vakantieperiodes worden bewoners
gestimuleerd hun huis beter te beveiligen.
Er worden DOR-controles (Digitaal Opkoping Register) door politie en
boa’s uitgevoerd bij opkopers/handelaren. Geen heler geen steler.
Politie en gemeente organiseren periodiek voor betrokken bewoners
een interactief preventiespel ‘boef in de wijk’. Tijdens dit spel leren
burger anders te kijken en de politie te voorzien van goede informatie.
(Potentiële) inbrekers krijgen een PGA (persoonsgebonden aanpak
i.s.m. het veiligheidshuis) en worden aangemerkt als GPP
(geprioriteerd politie persoon). Wijkagenten houden deze personen
nauwkeurig in de gaten.
Er worden door de politie diverse technische hulpmiddelen (denk aan
Mob Eye’s, een detectiemiddel die in woningen wordt ingezet en bij
verdachte situaties direct de politiemeldkamer informeert en lokfietsen)
ingezet om de heterdaad pakkans te vergroten.
Social media wordt door de gemeente en de politie gebruikt om
burgers op de hoogte te stellen of juist om ze extra alert te maken.

Zoals met u tijdens de commissie bestuur van 25 oktober 2016 is besproken,
komen wij nu met aanvullende veiligheidsmaatregelen. Deze zijn verwoord in het
raadsvoorstel.

