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Samenvatting Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2022 

Met het opstellen van het Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2022 “Werken aan een 
gezonde, veilige en sociale leefomgeving” geven de burgemeester en het college invulling aan de 
regierol van de gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.  
 
Op basis van o.a. een inventarisatie onder inwoners en scholieren aan de hand van een vragenlijst, 
gesprekken met professionals, een terugblik op de afgelopen vier jaar en een analyse van de reeds 
uitgezette koers in het collegeprogramma en de toekomstvisie van Hoogeveen zijn de speerpunten  
voor de komende vier jaren opgesteld.  

 

1. Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt 

2. Jong Hoogeveen & Veiligheid 

3. Aanpak van alcohol en drugs als oorzaak van problemen 

4. Zichtbaarheid wijkagent verbeteren 

5. Huiselijk geweld 

6. Verkeersveiligheid 

7. Woninginbraken 

8. Digitalisering (cyberpesten, hacken, spookfacturen, oplichting, sexting) 

 

De acties om deze speerpunten te realiseren worden uitgewerkt in de programmabegroting. De raad 
stelt het Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2022 vast. Begin 2021 maken we de tussenbalans 
op om te beoordelen of we op koers liggen voor het behalen van de doelstellingen in 2022. In 2023 
maken we de eindbalans op.  
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Integraal Veiligheidsplan Hoogeveen 2019-2022 

 

“Werken aan een gezonde, veilige en sociale leefomgeving” 

 

Hoofdstuk 1 Inleiding 

1.1 Inleiding 

Voor u ligt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. Dit plan is de opvolger van het IVP 2015-
2018. Het IVP heeft tot doel ervoor te zorgen dat de gemeente Hoogeveen een woon-, leef- en 
werkklimaat heeft waar iedereen zich veilig voelt en waar het veilig is. Het handhaven van de 
openbare orde en het borgen van de veiligheid in Hoogeveen en de beleving daarvan is een 
essentiële basisvoorwaarde voor het functioneren van een samenleving. Het IVP vormt de basis voor 
de inzet op veiligheid door diverse organisaties die bijdragen aan een veilig Hoogeveen.  

Zorg voor veiligheid is nu met name iets van de politie, het openbaar ministerie en de brandweer. De 
politie en het openbaar ministerie zijn vooral bezig met een repressieve aanpak, dus achteraf. 
Repressie is en blijft belangrijk. Preventie en repressie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We 
willen als gemeente de balans verschuiven naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen.   

In het IVP staan de beleidsdoelstellingen op het gebied van veiligheid in de gemeente Hoogeveen 
voor de komende vier jaar. Het collegeprogramma “Daadkracht, Netwerk en Ambitie” en de 
Toekomstvisie voor Hoogeveen 2018 vormen de basis voor de koers van de komende jaren.  

1.2 Waarom een Integraal Veiligheidsplan?  

De gemeente heeft de regie over het lokale integrale veiligheidsbeleid. Het Kernbeleid Veiligheid van 
de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) beschrijft de regierol van de gemeenten als volgt: het 
zodanig sturen, interveniëren en in stand houden van allerlei randvoorwaarden dat de diverse 
betrokken partijen op het terrein van veiligheid op een effectieve manier blijven samenwerken en 
met elkaar een aanvaardbaar niveau van veiligheid en leefbaarheid weten te consolideren.   

Naast de regierol van de gemeente heeft de burgemeester een wettelijke taak op het gebied van 
openbare orde en veiligheid. De expliciete wettelijke grondslag voor de taak van de burgemeester 
ten aanzien van de openbare orde is neergelegd in artikel 172 Gemeentewet. Hieruit vloeit voort dat 
de burgemeester verplicht is om zorg te dragen voor de handhaving van de openbare orde en 
bevoegd is om met behulp van de politie overtredingen van wettelijke voorschriften ter zake van de 
openbare orde te beletten of te beëindigen.  
 
De plicht tot zorgdragen voor handhaving van de openbare orde kent een aantal elementen:  
 

• De daadwerkelijke voorkoming en beëindiging van zich concreet voordoende of dreigende 
verstoringen van de openbare orde. Hieronder valt het feitelijk bewaren en herstellen van de 
openbare orde en het zo nodig met behulp van de politie beletten of beëindigen van 
overtredingen van wettelijke voorschriften ter zake van de openbare orde. Ook betreft dit 
het nemen van maatregelen als het geven van (nood)bevelen of –verordeningen.  

 
• De algemene, bestuurlijke voorkoming van strafbare feiten. Dit heeft betrekking op beleid 

inzake preventie van ordeverstoringen, in het kader van een algemene zorg voor de 
voorkoming van strafbare feiten, die invloed hebben op de orde en rust in de gemeentelijke 
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samenleving. Hiervoor kunnen bestuurlijke en politiële maatregelen worden ingezet, dit ter 
voorkoming van strafbare feiten.  

 
• De uitvoering van regelingen inzake openbare orde, bijvoorbeeld beslissen op 

vergunningaanvragen op grond van openbare ordebepalingen in de APV.  
 

• Beleidsvoering: de plicht tot het voeren van beleid inzake ordehandhaving. 
 

Met het opstellen van het IVP geven de burgemeester en het college invulling aan de regierol van de 
gemeente en de wettelijke taken van de burgemeester.  
 

1.3 Verschillen ten opzichte van het vorige Veiligheidsplan   

Het vorige Veiligheidsplan was meer een mix van beleid en uitvoering. Het nieuwe plan gaat meer 
over onze visie op veiligheid en de speerpunten van het veiligheidsbeleid. De koers van het college is 
om de komende jaren meer in te zetten op preventie. Het voorkomen van problemen door oorzaken 
aan te pakken. Daarmee is dit Veiligheidsplan iets van het hele college en niet alleen van de 
burgemeester. De concrete uitwerking van de speerpunten vindt u terug in de programmabegroting. 
Daarin worden per jaar de concrete acties weergegeven. Omdat dit veiligheidsplan nog niet was 
vastgesteld tijdens de vaststelling van de programmabegroting 2019-2022, vindt u nog niet alle 
speerpunten terug in die begroting. In de programmabegroting 2020-2023 zal dat wel het geval zijn.  

Een ander groot verschil ten opzichte van het vorige veiligheidsplan is dat we inwoners en scholieren 
aan de voorkant hebben betrokken bij het prioriteren van de veiligheidsproblemen. Het onderwerp 
verkeersveiligheid is daardoor opgenomen als speerpunt in het nieuwe Veiligheidsplan.  

1.4 Leeswijzer 

Hoofdstuk twee begint met een terugblik op de afgelopen periode. Waar komen we vandaan en wat 
hebben we bereikt? Vervolgens kijken we naar tendensen en ontwikkelingen en de toekomstvisie 
van Hoogeveen. Hoofdstuk drie begint met de belangrijkste punten uit de veiligheidsmonitor 2017 en 
de veiligheidsparagraaf uit het collegeprogramma 2018-2022. Verder zijn er gesprekken gevoerd met 
belangrijke stakeholders om de opgave voor de komende jaren in beeld te krijgen. In de week van de 
Veiligheid zijn onze inwoners en scholieren van het voortgezet onderwijs betrokken bij het bepalen 
van de prioritering van veiligheidsvraagstukken. Deze input vormt de basis voor de speerpunten en 
acties voor de periode 2019-2022 welke zijn opgenomen in hoofdstuk vier.  
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Hoofdstuk 2 Terug- en vooruitblik op het Hoogeveense veiligheidsdomein 

2.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is de opmaat naar de speerpunten en acties voor de periode 2019-2022. We blikken 
kort terug aan de hand van het vorige IVP en vooruit aan de hand van de trends en ontwikkelingen 
en de toekomstvisie voor Hoogeveen.   

2.2 Terugblik op de periode 2015-2018 

Het vorige IVP is in juni 2015 door de raad vastgesteld. In dat plan waren negen doelstellingen 
opgenomen. Per doelstelling geven we de behaalde resultaten weer over de periode 1 januari 2015 
tot 1 juni 20181.  

Doelstelling 1: daling van het aantal woninginbraken met 5% ten opzichte van het aantal van 253 in 
2014  

In 2015 was er een stijging ten opzichte van het gestelde doel.  Het aantal woninginbraken in 
Hoogeveen is ondanks de afname nog steeds aan de hoge kant. Er zijn verschillende factoren die 
bijdragen aan het hoge inbraakcijfer. Hoogeveen heeft door de snelwegen een gunstige ligging voor 
mobiel banditisme.  Daarnaast zijn er in Hoogeveen een aantal veelplegers actief. Mocht deze lijn 
worden doorgetrokken, dan is de verwachting dat eind 2018 het aantal in ieder geval 5 % minder is 
dan het aantal in 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 (1jan tot 1 
jun) 

253 257 146 204 68 

Aantal inbraken per jaar 

Vooruitblik 

Voor de komende jaren is het zaak dat er op hotspotniveau gewerkt wordt. Daarbij wordt er ingezet 
op het vergroten van de pakkans, bewustwording en het beveiligen van huizen volgens het 
politiekeurmerk veilig wonen. Ook wordt er samen met het Veiligheidshuis en politie ingezet op de 
veelplegers. 

Doelstellingen 2 & 3: geen jongerengroepen die overlastgevend of crimineel zijn & Afname van het 
aantal incidenten van jeugdoverlast met 5% ten opzichte van het aantal van 481 in 2014  

Overlastgevende of criminele groepen 

Hoogeveen heeft de afgelopen vier jaar niet te maken gehad met criminele en structurele overlast 
gevende jeugdgroepen. Jongeren bewegen zich momenteel veelal in losse netwerken en hebben 
vooral contact via social media. Het lijkt erop dat jongeren simpelweg minder tijd hebben om op 
straat rond te hangen doordat ze hun tijd online doorbrengen. Dat vraagt een andere integrale 
aanpak en denkwijze.  

Op dit moment wordt er vanuit de wijkteams zicht gehouden op overlast gevende plekken en 
jongeren. Zorgelijke signalen omtrent jongeren worden ingebracht in het signaleringsoverleg. Het 
doel hiervan is om (individuele) jongeren te bespreken over wie zorgen zijn. Denk bijvoorbeeld aan 
                                                           
1 In verband met het opstellen van de notitie in 2018 kan niet de hele looptijd van het IVP 2015-2018 worden meegenomen in deze 
terugblik.  
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alcohol- en drugsproblematiek, al dan niet in combinatie met het veroorzaken van (ernstige) overlast. 
Om problemen te voorkomen en aan te pakken, wordt ingezet op een combinatie van preventieve en 
repressieve maatregelen.  

Incidenten jeugdoverlast  

In 2016 (502) is er een stijging van het aantal incidenten jeugdoverlast ten opzichte van 2015 (326) 
waargenomen, vanaf 2017 is het aantal echter afgenomen. Het aantal incidenten lag eind mei 2018 
op 104. Mocht deze lijn worden doorgetrokken, dan is de verwachting dat eind 2018 het aantal in 
ieder geval 5 % minder is dan het aantal in 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 (1jan tot 1 
jun) 

481 326 502 404 104 

Aantal incidenten jeugdoverlast  

Vooruitblik  
In de komende periode moet  de aandacht meer uitgaan naar jeugd & veiligheid in de breedste zin 
van het woord. Specifieke thema’s die hieronder  vallen zijn alcohol- en drugsgebruik (overige 
verslavingsproblematiek), veilig opgroeien en digitalisering (o.a. cyberpesten en sexting). 

Doelstelling 4: voorkomen van recidivisme op het gebied van huiselijk- en eergerelateerd geweld 
en kindermishandeling  

Huiselijk geweld 

De afgelopen jaren is continu aandacht gevraagd voor dit thema bij de politie. We constateren vooral 
in 2018 een terugloop van het aantal opgelegde huisverboden ten opzichte van het aantal meldingen 
van huiselijk geweld. De politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het uitblijven van 
huisverboden. Een combinatie van factoren ligt ten grondslag aan deze discrepantie. De politie gaat 
binnen haar eigen geledingen wederom extra aandacht vragen voor het thema huiselijk geweld. 
(Nieuwe) agenten krijgen duidelijkere instructies en er worden meer Hulpofficieren van Justitie 
Huisverbod opgeleid. 

Eergerelateerd geweld 

Eind 2017 zijn we in Hoogeveen gestart met een pilot op het gebied van eergerelateerd geweld. De 
pilot heeft als doel om signalen van eergerelateerd geweld te herkennen zodat de juiste 
hulpverlening kan worden ingezet. Aan de pilot werkten de volgende netwerkpartners mee: Stichting 
Welzijnswerk Hoogeveen, Politie, Veilig Thuis Drenthe, Centrum  Jeugd en Gezin, Reclassering en 
GGZ (AFPN). Op 1 juni is de pilot omgezet in een reguliere werkwijze.  

Kindermishandeling 

Op het gebied van kindermishandeling zijn primair Veilig Thuis Drenthe en Veilig Opgroeien van het 
CJG aan zet. Vanuit Veiligheid wordt er nauw samengewerkt bijvoorbeeld door het aanjagen van het 
opleggen van een preventief huisverbod kindermishandling. 

Vooruitblik 

Zoals gesteld in het collegeprogramma moet er nog meer regie komen op huiselijk geweld. Dit doen 
we door nog strakker te sturen op de politie. Anderzijds hebben we een aantal keer per jaar nauw 
overleg met uitvoerende partners vanuit de hulpverlening. Hier worden knelpunten besproken en 
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wordt er naar oplossingen gezocht. Naar verwachting leiden de extra inspanningen van de politie tot 
een toename van het aantal huisverboden en daarmee de mogelijkheid om de hulpverlening eerder 
op te starten.  

Doelstelling 5: daling van het aantal mishandelingen met 5% ten opzichte van het aantal van 234 in 
2014 
Op mishandelingen in het uitgaan (uitgaansgeweld)hebben we deels invloed . Al vele jaren is ingezet 
op het uitreiken van centrumverboden aan mensen die herhaaldelijk of excessief overlast gevend 
aanwezig was in het uitgaansgebied. Mocht deze lijn worden doorgetrokken, dan is de verwachting 
dat eind 2018 het aantal in ieder geval 5 % minder is dan het aantal in 2014. 
 
 
2014 2015 2016 2017 2018 (1jan tot 1 

jun) 

234 160 173 176 57 

Aantal mishandelingen per jaar 

Vooruitblik 
Geweld is een maatschappelijk probleem en komt ook in Hoogeveen te veel voor. De inzet om deze 
problemen aan te pakken en zo mogelijk te voorkomen blijft van groot belang.  
 
Doelstelling 6: alle vergunningplichtige en risicovolle evenementen voldoen aan de 
veiligheidsvoorschriften van de gemeente en de hulpdiensten  
Organisatoren van risicovolle evenementen zijn sinds 2012 verplicht om een veiligheidsplan op te 
stellen en die af te stemmen met de hulpdiensten en gemeente. Het veiligheidsplan beschrijft onder 
andere de inzet van beveiliging, EHBO, en de uitwerking van een aantal rampscenario’s. In 2012 
werden er 10 veiligheidsplannen opgesteld. In 2017 waren dat er 30. De bewustwording van risico’s 
bij evenementen is groter geworden.  
 
Vooruitblik 
De trend is dat evenementen grootser worden in opzet, in aantallen deelnemers en aantallen 
bezoekers. Incidenten met evenementen in den lande vragen van gemeenten om doorlichting van 
evenementen op veiligheidsrisico’s. Hierbij maakt de gemeente onder meer gebruik van de expertise 
van de Veiligheidsregio Drenthe (brandweer en GHOR) en de politie.  
 
Doelstelling 7: ontmoedigen van criminele activiteiten zoals mensenhandel, arbeidsuitbuiting, 
witwassen en oplichting  
Er wordt regelmatig voorlichting gegeven aan collega’s en netwerkpartners over mensenhandel en 
uitbuiting. De voorlichting richt zich op de signaleringsfunctie van de medewerkers. Dit leidt soms tot 
signalen. Deze signalen worden besproken met de Drentse ketenregisseur mensenhandel. De 
ketenregisseur  pakt dit verder op.  
 
Vooruitblik  
De effecten van georganiseerde criminaliteit zijn niet altijd even zichtbaar, maar ze zijn wel aanwezig. 
Denk hierbij aan criminele activiteiten als mensenhandel, witwassen en drugshandel.  Gemeenten 
hebben een regierol bij de aanpak van arbeidsuitbuiting. Specifiek op het gebied van preventie, 
signalering, handhaving en hulpverlening.  
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Doelstelling 8: daling van het aantal zaken op het gebied van drugshandel met 5% ten opzichte van 
het aantal van 100 in 2014 
 
Het aantal incidenten op het gebied van drugshandel is na een afname in 2015 weer op het niveau 
van 2014. Het aantal incidenten lag eind mei 2018 op 44. Mocht deze lijn worden doorgetrokken, 
dan is de verwachting dat eind 2018 het aantal in gelijk is aan het aantal in 2014. 

2014 2015 2016 2017 2018 (1jan tot 1 
jun) 

100 75 100 100 44 

Aantal incidenten drugshandel per jaar 
 
Vooruitblik  
Om het probleem meer bij de bron aan te pakken zou meer ingezet moeten worden op de aanpak 
van het produceren van drugs. Dit heeft ook een direct positief effect op de veiligheid van de directe 
leefomgeving. Hennepkwekerijen en XTC-labs in woningen en bedrijfspanden kunnen tot extreem 
gevaarlijke situaties leiden. Daarnaast is het goed om te onderzoeken of het mogelijk is om te 
voorkomen dat inwoners en verhuurders hun woning of bedrijfspand, al dan niet onder dwang, niet 
meer beschikbaar stellen voor het produceren van drugs.   
 
Doelstelling 9: doorzetten stijgende lijn in de waardering voor de veiligheid en leefbaarheid 
gemeten vanaf 2010 
Alle thema’s dragen bij aan de waardering voor de veiligheid en leefbaarheid. Elke vier jaar doen we 
mee aan een onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid; de Veiligheidsmonitor. In 2017 scoorden we 
op leefbaarheid een 7.5. In 2013 was dat nog een 7.4 
 
2.3 Toekomstvisie voor Hoogeveen 

In het voorjaar van 2018 is door de raad de toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld. Daarin staan 
de ontwikkelingen en opgaven op het gebied van bestuur, sociaal, omgeving, economie en veiligheid. 
Ook is er per onderdeel een visie opgesteld. In de onderstaande alinea’s zijn de teksten uit de 
Toekomstvisie voor Hoogeveen opgenomen. 

Tendensen en ontwikkelingen 

Burgerinitiatieven 

Door toenemende digitalisering en terugtrekkende overheid zien we een opkomst van 
burgerinitiatieven die een bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid in de eigen 
leefomgeving. Denk hier bijvoorbeeld aan Burgernet en WhatsApp Buurtpreventie. Maar ook de 
AED-groepen. Volgens de GGD scoort Hoogeveen erg goed met het aantal AED’s  en vrijwilligers die 
inzetbaar zijn. Burgerparticipatie is positief. Ook de mogelijkheden van het gebruik van big data zijn 
goed (informatiegestuurd werken, predicting data). Digitalisering heeft ook een keerzijde: naast de 
gebruikelijke invloedssferen van thuis, school en buurt (de pedagogische driehoek) hebben we te 
maken met de invloed van internet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sexting. Verder zien we een grote 
groep potentiële slachtoffers van internetcriminaliteit en de gevolgen van digitaal analfabetisme in 
relatie tot economische en sociale schade (ouderen die pincode afstaan, mensen die niet weten hoe 
DigiD werkt etc.) 
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Alcohol en drugs als oorzaak van problemen  

Als we kijken naar de oorzaken van veiligheidsproblemen, stuiten we vaak op alcohol en drugs. Te 
veel alcohol veroorzaakt allerlei problemen: in de openbare orde, qua gezondheid, thuis, op school 
en op het werk. Als het om drugs gaat, is de maatschappij toleranter geworden. Maar dat maakt de 
nadelen van het gebruik niet minder. Ook het gebruik van drugs heeft overal effect. Alcohol en drugs 
vragen dus nadrukkelijk om een preventieve aanpak. 

Normen en waarden  

Een andere trend is de vervaging van normen en waarden. Dit zien we terug in hoe mensen met 
elkaar omgaan, in huis en op straat. In deze jachtige tijd voelen mensen zich nog wel eens onder druk 
staan, met soms heftige reacties tot gevolg. Deze verruwing van omgangsvormen baart zorgen en we 
willen die in samenwerking met organisaties tegengaan. 

Camerabeveiliging  

Digitalisering kan juist ook helpen om je veiliger te voelen. We zien veel voorstanders van 
camerabeveiliging. We zijn inmiddels bekend met cameratoezicht in de binnenstad en op de 
autosnelwegen. Wat volgt is cameratoezicht op de binnenwegen. Behalve voorstanders zijn er ook 
tegenstanders, vooral vanuit het oogpunt van privacy. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging. 

2.4 Visie Veilig  
 
De visie veilig is in de onderstaande drie punten samen te vatten: 
 

• Nog meer aandacht voor preventie zodat je minder hoeft op te treden: problemen 
voorkomen!  

• Problemen voorkomen begint bij opvoeders, zij zijn de belangrijkste veiligheidspartners  

• Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt  
 
De afgelopen jaren lag bij veiligheid de nadruk op repressie. Repressie is en blijft belangrijk. Maar we 
willen als gemeente de balans verschuiven naar preventie. Voorkomen is beter dan genezen. 
Preventie en repressie blijven wel onlosmakelijk met elkaar verbonden.  
 
Wat is de opgave voor de toekomst?  
Onze belangrijkste opgave is investeren in preventie in plaats van achteraf optreden. Om problemen 
voor te zijn, is het belangrijk er vroeg bij te zijn. Dat betekent ouders en opvoeders waar nodig 
helpen bij het opvoeden en opgroeien van kinderen, zodat ze duurzaam zicht hebben en houden op 
een fijne toekomst. Onze opvoeders, in de breedste zin van het woord, zijn dus onze belangrijkste 
veiligheidspartners.  
Daarnaast willen we meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid. Als het gaat om veiligheid in de 
eigen straat en buurt, kunt u in de buurt met elkaar veel bereiken. Dus bewoners aan het roer, in 
samenwerking met de professionele veiligheidspartners. De gemeente kan bewoners helpen om 
deze rol te pakken. Als je elkaar als buurtbewoners aanspreekt, heeft dat vaak eerder en meer effect 
dan wanneer de agent langskomt. Bovendien heeft de politie ook niet overal tijd voor, maar in 
samenwerking met de politie en de wijkagent is veel te bereiken. 
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Hoofdstuk 3 Input voor het bepalen van de speerpunten 

3.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk is de opmaat naar de speerpunten voor de periode 2019-2022. We kijken naar de 
uitkomsten van de veiligheidsmonitor 2017, de opgave in het collegeprogramma 2018-2022 en 
betrekken de informatie uit de samenleving en de uitkomsten van gesprekken met 
veiligheidsprofessionals.   

3.2 Veiligheidsmonitor gemeente Hoogeveen 2017; Hoe veilig is Hoogeveen? 

In het voorjaar van 2018 is de Veiligheidsmonitor van de gemeente Hoogeveen verschenen. De 
belangrijkste punten uit de monitor zijn:  
 

• In Hoogeveen gaat het goed qua leefbaarheid.  Inwoners ervaren minder overlast en voelen 
zich over het algemeen veilig in de woonbuurt. Ook zijn Hoogeveners minder vaak slachtoffer 
van delicten. 

 
• In 2013 scoorde leefbaarheid van de woonbuurt een 7,4 dat is in 2017 een 7,5 geworden. 

Er worden minder socio-preventieve maatregelen genomen om inbraak of diefstal te 
voorkomen (mensen laten vaker waardevolle spullen in de auto en laten vaker waardevolle 
spullen thuis). 
 

• Inwoners zijn vaker tevreden over de politie. Over het functioneren van de politie in de 
buurt, maar ook in het algemeen. 
 

• De sociale cohesie is het grootst in de dorpen en het buitengebied.  
In Krakeel, Zuid/Wolfsbos en De Weide is de sociale cohesie lager dan gemiddeld in 
Hoogeveen. 

 
• De gebieden Centrum en Krakeel hebben meer overlast dan de rest van de gemeente en de 

inwoners voelen zich minder veilig. In Krakeel neemt het slachtofferschap als gevolg van 
delicten, tegen de algemene trend in, juist toe. 
 

• De meest voorkomende vorm van overlast is hondenpoep op straat of in perken. In Krakeel is 
het vaakst sprake van fysieke verloedering. Inwoners ervaren meer overlast van hondenpoep 
op straat of bekladde muren of gebouwen. 
 

• Van de inwoners van Hoogeveen ervaart 8% veel sociale overlast in 2017. De overlast bestaat 
dan uit rondhangende jongeren, drugsgebruik of drugshandel en dronken mensen op straat. 
In Krakeel en Zuid/Wolfsbos wordt meer sociale overlast ervaren dan gemiddeld in 
Hoogeveen.  
 

• De top 3 verkeersproblemen in Hoogeveen zijn: te hard rijden, parkeerproblemen en 
agressief verkeersgedrag.  

 

3.3 Collegeprogramma 2018-2021 

In het collegeprogramma “Daadkracht, Netwerk en Ambitie” staat dat onze gemeente een woonplek 
moet zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar mensen oog hebben voor elkaar (sociale veiligheid). 
Daarnaast maken we ons ook sterk voor andere veiligheidsvraagstukken. Onze belangrijkste opgave 
is preventie in plaats van achteraf optreden. Om problemen te voorkomen, is het belangrijk er vroeg 
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bij te zijn. Hierin hebben partners en inwoners een gedeelde verantwoordelijkheid. Dat betekent dat 
we ouders en opvoeders waar nodig ondersteunen bij het opvoeden van kinderen, zodat ze 
duurzaam zicht hebben en houden op een fijne en veilige toekomst. Onze opvoeders, in breedste zin 
van het woord, zijn dus belangrijke veiligheidspartners. Als gemeente zijn we daar waar ook onze 
partners zijn. Daarnaast willen we onze inwoners nog meer aan het roer bij de aanpak van 
veiligheidsproblemen in de buurt. Vanuit deze gedachte is het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 
(IVP) van de gemeente Hoogeveen geschreven. 

3.4 Interviews met het veld 

Om een goed beeld te vormen over de veiligheidssituatie in Hoogeveen zijn er interviews gehouden 
en gesprekken gevoerd met de wijk- en jeugdagenten, het seniorenplatform en stichting centrum 
management. Het onderstaande beeld is ontstaan naar aanleiding van de gevoerde gesprekken en 
interviews.  

De wijk en jeugdagenten 

Om een goed beeld te krijgen van de problemen op wijk- en dorpsniveau zijn met alle wijk- en 
jeugdagenten van de gemeente Hoogeveen gesprekken gevoerd. In de volgende alinea’s zijn de 
uitkomsten van die gesprekken weergegeven.  

Veel voorkomende problematiek in de wijken en dorpen 

De wijkagenten worden veel ingezet bij problemen achter de voordeur en bij problemen tussen 
buren. Het gaat dan om op zich staande problemen. Vaak gaat het dan om de “vaste klanten”.  De 
wijkagenten zien een toename van de problematiek door personen met verward gedrag. 
Hennepkwekerijen in woningen en bedrijfspanden worden door de hele gemeente aangetroffen. 
Hennepkwekers lijken meer te kiezen voor een aantal kleine kwekerijen in plaats van één grote 
kwekerij. Tot slot komt de keerzijde van de digitalisering veel aan bod. Denk hierbij aan cyberpesten, 
sexting, oplichting of phishing. 

De problemen worden vaak veroorzaakt door onderliggende problemen op het gebied van verslaving 
(alcohol, drugs) of GGZ-problematiek. Het niet gebruiken van medicatie kan ook leiden tot 
problemen in de buurt. Bij hennepkwekerijen gaat het vaak om snel (veel) geld te verdienen. Ook 
zien de wijkagenten de onmachtige ouders. Ouders die wel willen, maar het niet kunnen.  

Problemen voorkomen 

De problemen waar de wijkagenten mee worden geconfronteerd zijn vaak hardnekkige problemen. 
Het oplossen van deze problemen vergt een lange adem en een goede samenwerking met de 
ketenpartners. Veel gezinnen zijn gericht op overleven en leven bij de waan van de dag. Dit is een 
belangrijk aandachtspunt bij de aanpak van deze problematiek. Drugs is nog steeds een taboe in 
tegenstelling tot alcohol. Veel problemen zijn alcohol gerelateerd. Alcohol is ook makkelijk te 
verkrijgen. Het voorkomen van alcohol en drugs (ge)(mis)bruik zal leiden tot een afname van 
problemen.  

In tegenstelling tot een aantal jaren geleden is er momenteel weinig vandalisme en jeugdoverlast. 
Jongeren lijken zich meer te begeven in de digitale wereld dan op straat. Er is een kleine kern van 
jongeren die zorgen voor het grootste deel van de problemen. Bij aanhoudingen van jongeren gaat 
het meestal om jongens. De jeugdagent richt zich specifiek op deze problematiek. 
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Een goed contact met de buurt is van groot belang. Het kan dan gaan om hulp op individueel niveau 
of het vergroten van de weerbaarheid van een straat of buurt. Het screenen van nieuwe huurders is 
een effectief instrument gebleken. Op deze manier kunnen bepaalde straten waar al veel problemen 
spelen even worden ontzien.  

Inwoners benaderen de wijkagent nu vooral bij individuele problemen. Dat is vaak op een moment 
dat iets al langer speelt. Bij de aanpak van problemen met betrekking tot jongeren moeten de 
ouders/opvoeders nadrukkelijk worden betrokken.  

Inwoners benaderen de wijkagent nauwelijks om gezamenlijk problemen in de straat of buurt aan te 
pekken. Een uitzondering daarop is het invoeren van een WhatsApp buurtpreventiegroep. Door de 
hele gemeente zijn al een flink aantal WhatsApp-groepen gemaakt. De Smederijen hebben hier een 
aanjagende en faciliterende rol in. De WhatsApp-groep heeft als doel een snellere signalering van 
verdachte personen en/of situaties en het verhogen van de meldingsbereidheid.  

Senioren platform  

Om een goed beeld te krijgen van de problemen die senioren ervaren op het gebied van veiligheid is 
er een gesprek gevoerd met het senioren platform . In de volgende alinea’s zijn de uitkomsten van 
dat gesprek weergegeven.  

Veel voorkomende problematiek 
In zijn algemeenheid ligt de waardering voor de veiligheid onder senioren in de gemeente op een 
ruime voldoende. Senioren ervaren geen grote belemmeringen in hun dagelijkse doen en laten 
vanwege veiligheidsproblematieken. De veiligheidsbeleving na 21.00 uur ’s avond wordt wel anders.   
Verlichting speelt een belangrijke rol bij het versterken van het gevoel van veiligheid. Openbare 
verlichting is een belangrijk aandachtspunt.   
 
Andere aandachtspunten zijn digitale problemen (phishing), inbraken en ouderen mishandeling. Op 
dit laatste punt rust nog een groot taboe. Evenals alcoholverslaving onder ouderen. Daar is weinig 
aandacht voor. Op verkeersgebied gaat het om het gebruik van de elektrische fiets of de 
scootmobiel. Het gebruik van deze middelen in het openbaar gebied vraagt om bepaalde 
vaardigheden om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. Het “pannetje op het vuur laten 
staan” is ook een aandachtspunt. Vooral in combinatie met ouderen die langer zelfstandig blijven 
wonen en in het bijzonder  wanneer er sprake is van dementie.   
Voorlichting, advies en trainen van vaardigheden kunnen goed helpen bij het voorkomen van deze 
problemen.  

Ondernemers & horeca  

Om een goed beeld te krijgen van de problemen die (horeca)ondernemers ervaren op het gebied van 
veiligheid is er een gesprek gevoerd met het centrum management, de horeca coördinator van de 
gemeente en de wijkagent centrum/ bedrijventerreinen . In de volgende alinea’s zijn de uitkomsten 
van die gesprekken weergegeven.  

Het veiligheidsbeeld van het centrum en de bedrijventerreinen is een relatief rustig beeld. Incidenten 
vinden plaats, maar van grote structurele problemen is op dit moment geen sprake. De lijnen tussen 
ondernemers en politie zijn kort. Daar speelt het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) stadscentrum 
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een belangrijke rol in. Binnen het KVO werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen. 
Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken om overlast, criminaliteit en 
onderhoud aan te pakken. Op dit moment heeft het KVO stadscentrum drie sterren (van de vijf). In 
2019 staat de hercertificering op de agenda en gaat de werkgroep voor de vierde ster. Onder de vlag 
van het KVO is een WhatsApp-groep met 250 deelnemende ondernemers. Deze groep is gericht op 
het snel signaleren, voorkomen en aanpakken van veiligheidsproblemen.  
 
De negatieve keerzijde van digitalisering speelt ook hier een rol. Ondernemers moeten zich steeds 
meer weren tegen hacken en alert zijn op spookfacturen. Verkeersveiligheid is ook een 
aandachtspunt in de Hoofdstraat. Het gebruik van deze ruimte met verschillende vervoermiddelen 
en snelheden (fiets, scooter, elektrische fiets of scoot mobiel) vraagt om een goede inrichting van het 
gebied met duidelijke gebruiksvoorwaarden.  
 
In de nachthoreca is het op het gebied van de openbare en veiligheid relatief rustig. Er is geen 
structureel overleg meer tussen de horeca, gemeente en politie. De extra inzet van particuliere 
beveiligers in de horeca is jaren geleden gestopt. Ondanks deze situatie willen we de komende 
periode wel inzetten op overleg tussen de horeca en jongeren over veilig uitgaan. Dat gaan we 
initiëren onder de vlag van Jong Hoogeveen.    
 
3.5 De samenleving betrekken bij de prioritering van de veiligheidsvraagstukken 
Om de inwoners van de gemeente Hoogeveen voor het vaststellen van het IVP door de raad te 
betrekken bij de prioritering van de veiligheidsvraagstukken voor de komende vier jaren, is er in de 
week van de Veiligheid (van 8 tot en met 13 oktober) een vragenlijst uitgezet onder onze inwoners 
en scholieren.  
 
In deze week konden alle inwoners zowel online als op locatie de veiligheidsvraagstukken prioriteren.  
Van maandag tot en met zaterdag is het team Veilig op 13 verschillende locaties door de gemeente 
Hoogeveen in gesprek geweest met inwoners over veiligheid. Ook de wijkagenten waren aanwezig 
bij een aantal bijeenkomsten met inwoners. Daarnaast is de preventietruck van de politie bij een 
aantal bijeenkomsten geweest om voorlichting te geven over inbraakpreventie. De oproep tot het 
invullen van de vragenlijst heeft ook in het Torentje gestaan en is door  de afdeling communicatie via 
social media onder de aandacht gebracht. Daarnaast zijn de initiatiefgroepen van de Smederijen, de 
plaatselijke belangen, de wijkverenigingen, het seniorenplatform, de beheerders van de whatsapp 
buurpreventie groepen, de sportverenigingen via de sportfunctionarissen en de ondernemers via het 
centrum management extra geattendeerd op de mogelijkheid tot het invullen van de vragenlijst. In 
totaal hebben 479 inwoners de veiligheidsonderwerpen geprioriteerd.  
 
Voor de scholieren is een speciale vragenlijst gemaakt. De leerlingen van het RSG Wolfsbos, het 
Roelof van Echten College en het Alfa-college zijn in de gelegenheid gesteld om (op school) de 
vragenlijst over veiligheid in te vullen. In totaal hebben 563 scholieren de veiligheidsonderwerpen 
geprioriteerd.  
 
Met het basisonderwijs willen nog gaan onderzoeken hoe we deze kinderen kunnen betrekken bij de 
veiligheid op school en in de buurt. Samen met Jong Hoogeveen en de jeugdagent gaan we hier nog 
nader invulling aan geven.  
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Uitkomsten vragenlijst inwoners2 

De gemeente Hoogeveen is een relatief veilige gemeenten om in te wonen. Dat blijkt ook uit de 
uitkomsten van deze vragenlijst. Gaat het om overlast en ergernissen, dan neemt het percentage 
inwoners dat daar last van heeft toe. Dit zijn problemen op buurt- en wijkniveau. Daarom hebben we 
onze inwoners ook gevraagd of ze bereid zijn om een actieve bijdrage te leveren om de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt te verbeteren. 32,2% van de inwoners geeft aan dat te willen en 35,9 % 
geeft aan dat misschien te willen. Deze uitkomst biedt perspectief om samen met onze inwoners aan 
de slag te gaan om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Problemen die inwoners graag 
aangepakt zien zijn woninginbraken, verkeersproblemen (te hard rijden, rijden onder invloed), 
rondhangende jongeren en het gebruik van en de handel in drugs. Daarnaast geven de respondenten 
aan dat geweld tegen hulpverleners aangepakt moet worden. De aanpak van hondenpoep valt onder 
het programma Krachtige wijken en dorpen en wordt daar verder uitgewerkt.      

Uitkomsten vragenlijst scholieren3 

De school moet een veilige omgeving zijn voor scholieren. Dat is een basisvoorwaarde om goed te 
kunnen presteren. Het overgrote deel van de scholieren in Hoogeveen voelt zich veilig op school. Er 
zijn wel problemen waar scholieren zich zorgen over maken en die ze graag aangepakt zien worden. 
Het gaat dan om digitale problemen (cyberpesten, sexting en oplichting), geweld en intimidatie door 
iemand bang te maken of te bedreigen.  

Ook in hun eigen buurt voelen scholieren zich grotendeels veilig. Dit percentage ligt hoger dan bij de 
inwoners in de volle breedte. Veiligheid is voor de meeste scholieren geen belemmerende factor. Er 
zijn wel problemen waar scholieren zich zorgen over maken en die ze graag aangepakt zien worden 
in de buurt. Het gaat dan om te hard rijden, vernielingen en problemen veroorzaakt door personen 
met verward gedrag. Zowel uit de vragenlijst onder inwoners als scholieren komt te hard rijden naar 
voren als probleem. Vernielingen en problemen veroorzaakt door personen met verward gedrag 
komt onder inwoners niet zo prominent naar voren. 

                                                           
2 In bijlage 1 is een nadere uitwerking van de vragenlijst onder inwoners opgenomen. 

3 In bijlage 2 is een nadere uitwerking van de vragenlijst onder scholieren opgenomen. 
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Hoofdstuk 4 De speerpunten   

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de speerpunten beschreven van het programma Veilig Hoogeveen. Het geeft 
op hoofdlijnen de aanpak voor de komende vier jaren weer. De nadere uitwerking in concrete 
doelstellingen komt jaarlijks terug in het hoofdstuk Veilig in de programmabegroting4.   

4.2 De opgave voor de komende vier jaar 

Op basis van de reeds ingezette koers, de inventarisatie onder inwoners, scholieren en professionals 
en de terugblik op de afgelopen vier jaar, zijn de doelstellingen voor de komende vier jaren 
opgesteld. De acties worden jaarlijks geconcretiseerd in de programmabegroting.  Begin 2021 maken 
we de eerste balans op om te beoordelen of we op koers liggen voor het behalen van de 
doelstellingen in 2023.  

1 Bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt 

Begin 2018 is de toekomstvisie voor Hoogeveen vastgesteld. Eén van de pijlers bij de visie veilig is: 
bewoners aan het roer als het gaat om de aanpak van veiligheidsproblemen in de buurt. De komende 
jaren willen we extra inzetten op en meer ruimte geven aan burgerbetrokkenheid op het gebied van 
veiligheid. Als het gaat om veiligheid in de eigen straat en buurt, kunnen bewoners en instanties 
samen veel bereiken. Bewoners weten als geen ander wat er speelt in de eigen leefomgeving. Dus 
bewoners aan het roer, in samenwerking met de professionele veiligheidspartners. De gemeente 
gaat bewoners helpen om deze rol te pakken. Via het Smederijennetwerk willen we ieder jaar in een 
aantal gebieden de opgave ophalen en bepalen. Maatwerk per gebied. Niet alleen plannen maken 
maar ook uitvoeren. Mede op basis van de Veiligheidsmonitor gemeente Hoogeveen 2017 bepalen 
we in welke gebieden we in 2019 gaan starten. Uit de vragenlijst die is afgenomen in de Week van de 
veiligheid is ook gebleken dat er voldoende animo is onder inwoners om een bijdrage te leveren aan 
de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt.  

2 Jong Hoogeveen & Veiligheid 

Geheel volgens de uitgangspunten van Jong Hoogeveen betrekken we ook kinderen en jongeren zelf 
bij de aanpak van veiligheidsproblemen. Het gaat dan zowel om jongeren en kinderen vragen naar 
hun ervaringen en prioriteiten als het gaat om veiligheid, als om het betrekken van kinderen en 
jongeren bij het aanpakken van veiligheidsvraagstukken. Het gaat dus zowel om de beleving bij deze 
groep, als om het benutten van hun denkkracht.  
Kinderen en jongeren hebben het onderwerp veiligheid ook als een van de thema’s voor Jong 
Hoogeveen genoemd, omdat dit volgens hen belemmerend kan zijn voor het kansrijk opgroeien in 
Hoogeveen.  

Eén van de onderwerp waarin we met jongeren aan de slag willen is veilig uitgaan. Jongeren hebben 
zelf aangegeven dat dit voor hen een belangrijk thema is, waar zij veel mogelijkheden voor 
verbetering zien. Veilig kunnen uitgaan moet eigenlijk vanzelfsprekend zijn. De geweldscijfers dalen 
al enige jaren, toch voelt het uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Ook geven jongeren aan dat hun 
behoefte qua uitgaan niet aansluit bij het Hoogeveense aanbod. Samen met Jong Hoogeveen willen 

                                                           
4 In bijlage drie zijn de doelstellingen uit de programmabegroting 2019-2022 opgenomen. 
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we inzetten op een overleg tussen jongeren, politie en horeca om op beide vraagstukken een 
antwoord te krijgen.  

Daarnaast willen we samen met o.a. de scholieren, scholen, politie en het welzijnswerk aan de slag 
met de uitkomsten uit de vragenlijst die is afgenomen in de Week van de veiligheid. Onder andere de 
problemen en gevolgen van de digitalisering vragen om een gezamenlijke aanpak. 

3 Aanpak van alcohol en drugs als oorzaak van problemen 

Als we kijken naar de oorzaken van veiligheidsproblemen, stuiten we vaak op alcohol en drugs als 
oorzaak. Uit gesprekken met de politie komt naar voren dat veel delicten worden gepleegd onder 
invloed van alcohol en/of drugs. Naast allerlei problemen op het gebied van veiligheid is ook een 
gezondheidsprobleem met negatieve invloeden thuis, op school of op het werk. Alcohol en drugs 
vragen nadrukkelijk om een preventieve aanpak. In het Preventie- en Handhavingsplan 2019-2023 is 
dit nader uitgewerkt.    

4 Zichtbaarheid wijkagent verbeteren 

Voorkomen van problemen is beter dan genezen. Als het gaat om de veiligheid in eigen straat en 
buurt kunnen inwoners samen met professionele veiligheidspartners of via buurtbemiddeling veel 
bereiken. We willen daarom de zichtbaarheid en bekendheid van de wijkagent verbeteren in de 
wijken en dorpen.  Ze zijn zichtbaar tijdens de spreekuren, de rondes door hun gebied en in de 
contacten bij meldingen en aangiftes. Daarnaast draaien ze mee in reguliere politiediensten en 
sluiten ze aan bij overleggen met partners zoals de gemeente. We blijven de politie er attent op 
maken dat het voor inwoners belangrijk is dat er terugkoppeling komt van een melding of aangifte.   

Mede door de inzet van communicatiemiddelen zoals Burgernet en whatsapp groepen verwachten 
we dat de afstand tussen inwoners en politie kleiner zal worden. Maar ook door webcare. Webcare is 
actief zoeken door de politie op internet en social media naar klachten en reacties van burgers en 
vervolgens zorgen voor een passende reactie. Webcare moet zorgen voor een hogere bereidheid om 
contact te zoeken met de politie. Het is voor inwoners erg laagdrempelig. Webcare versterkt de 
betrokkenheid met de samenleving, haalt informatie van buiten naar binnen (en andersom) en is een 
andere manier van aanwezig van de politie in de wijk.  

Daarnaast gaan we actief inzetten op het vergroten van de zichtbaarheid en de bekendheid door 
gebruik te maken van de huis-aan-huis-bladen. De jeugdagent heeft al een spreekuur op een aantal 
scholen in het voorgezet onderwijs. Dat draagt er goed bij aan de zichtbaarheid en de laagdrempelige 
benadering van de jeugdagent door scholieren. Samen met de politie en het onderwijs gaan we in 
2019 onderzoeken of het houden van een spreekuur op meer locaties mogelijk is. 

5 Huiselijk geweld 

Gemeenten zijn sinds 2015 integraal verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling: van preventie tot signalering, diagnostiek, hulp en 
behandeling. Binnen het veiligheidsdomein zijn verschillende partners actief die een rol hebben bij 
aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en preventie.  Denk aan de politie, het openbaar 
ministerie, de burgemeester in zijn rol als verantwoordelijke voor de openbare orde, de (jeugd) 
reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming. Voor het borgen van de veiligheid van kinderen, 
jongeren en volwassenen is het nodig dat dit veiligheidsdomein nauw samenwerkt met de mensen 
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die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, ook ‘achter de voordeur’. De verbinding met het 
zorgdomein en gemeentelijke programma’s  Blijven Meedoen en Talentontwikkeling en Gezond en 
Vitaal is daarvoor onmisbaar.  

Huiselijk geweld blijft een probleem dat een stevige aanpak vraagt van de diverse 
veiligheidspartners.  Niet alleen de aanpak van actuele kindermishandeling en huiselijk geweld is 
daarmee een zaak van de gemeente, ook de acties die ingezet worden om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkómen. De aanpak staat niet op zichzelf. Het maakt integraal onderdeel 
uit van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het welzijn van kinderen en gezinnen. Als 
gemeente nemen we hier de regie. Samen met partners zetten we stevig in op deze 
maatschappelijke opgave. We zien voor ons zelf een coördinerende en verbindende rol.  Zo willen we 
regelmatig in overleg met Veilig Thuis Drenthe, Stichting Welzijnswerk en de politie. In dat overleg 
bespreken we de ontwikkelingen, knelpunten en oplossingen. In 2017 is  de pilot eergerelateerd 
geweld gestart . De resultaten hiervan komen in 2018, duidelijk is al wel dat we de aanpak 
continueren. 

6 Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid is door zowel de inwoners als scholieren in de Week van de veiligheid als 
speerpunt genoemd. Ook in de gesprekken met het centrum management en het seniorenplatform is 
verkeersveiligheid als belangrijk aandachtspunt genoemd.  Verkeersveiligheid is vooral een 
gedragsprobleem. Denk aan te hard rijden, rijden onder invloed of bellen achter het stuur. Allemaal 
gedragingen die de verkeersveiligheid negatief beïnvloeden. Naast het bevorderen van verkeersveilig 
rijgedrag speelt de fysieke inrichting van het publieke domein een belangrijke rol bij het verbeteren 
van de verkeersveiligheid. De grootste winst is te behalen bij het inzetten op verkeersveilig rijgedrag. 
Verkeersveiligheid is een nieuw speerpunt binnen het integraal veiligheidsprogramma. Samen met 
Veilig Verkeer Nederland en de politie gaan we in 2019 een plan van aanpak opstellen om door 
middel van voorlichting en handhaving de verkeersveiligheid te verbeteren.   

7 Woninginbraken 

Zowel uit de terugblik als de uitkomsten van de week van de veiligheid komt woninginbraken als 
speerpunt naar voren. Woninginbraken blijven onze aandacht vragen. Woninginbraken hebben een 
enorme impact op de slachtoffers en beïnvloeden het veiligheidsgevoel. Onze aanpak van de 
afgelopen jaren zetten we door in 2019. We leggen nadruk op preventieve activiteiten. Bijvoorbeeld 
door het inzetten van de preventietruck, het verspreiden van inbraakpreventiebrieven rondom een 
adres waar is ingebroken en middels een preventieactie het aantal woningen die voldoen aan het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen vergroten in een aantal hotspots. Daarnaast wordt er ingezet op de 
veelplegers middels de persoonsgebonden aanpak en wordt de heterdaadkracht vergroot door het 
inzetten van mobiele camera’s en mobeyes. 

8 Digitalisering (cyberpesten, hacken, spookfacturen, oplichting, sexting) 

Onze samenleving digitaliseert steeds meer. Dat biedt talloze voordelen en mogelijkheden. Maar 
digitalisering heeft ook een keerzijde: naast de gebruikelijke invloedssferen van thuis, school en 
buurt (de pedagogische driehoek) hebben we te maken met de invloed van internet. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan sexting bij vooral jongeren. Verder zien we een grote groep potentiële slachtoffers 
van internetcriminaliteit en de gevolgen van digitaal analfabetisme in relatie tot economische en 
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sociale schade (ouderen die pincode afstaan, mensen die niet weten hoe DigiD werkt etc.). Het is 
belangrijk dat we een weerwoord bieden tegen deze problemen, zowel in de persoonlijke sfeer als in 
de sfeer van onze samenleving als geheel. Dit vraagt om een brede aanpak. Zowel jongeren als 
ouderen worden met deze problemen geconfronteerd. We gaan in 2019 onderzoeken hoe we door 
inzet van preventie en voorlichting deze problemen kunnen verminderen.  

4.3 Invloed van tendensen en ontwikkelingen op de prioritering  

De invloed van de tendensen en ontwikkelingen op de speerpunten en acties zoals beschreven in 
hoofdstuk twee is op voorhand niet aan te geven. Substantiële beleidswijzigingen als gevolg van 
tendensen en ontwikkelingen worden ter goedkeuring aan de raad voorgelegd.  

4.4 Borging  

De aanpak van de integrale veiligheid ligt op hoofdlijnen vast in deze nota. Deze nota wordt door de 
raad vastgesteld. De speerpunten en acties worden opgenomen in de Veiligheidspijler van de 
Programmabegroting. De verantwoording en eventuele wijzigingen verlopen via de planning- en 
controlcyclus van de programmabegroting.  

Om onze doelstellingen te realiseren is grote betrokkenheid en inzet van onze veiligheidspartners 
vereist. Met onze veiligheidspartners is regelmatig overleg en afstemming. Dit gebeurt in structurele 
overleggen zowel bestuurlijk als ambtelijk en in crisissituaties. Daarmee is de borging naar de 
veiligheidspartners ook geregeld.   
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Bijlage 1 Uitkomsten vragenlijst onder inwoners 

Voelt u zich weleens onveilig? 

Ja, vaak 7,5% 

Soms  38% 

Nee  54,1% 

Weet ik niet 0,4% 

Totaal  100% 

 

Ervaart u overlast in uw buurt? 

Ja, vaak 11,5% 

Soms  28,2% 

Nee  58,7% 

Weet ik niet 1,6% 

Totaal  100% 

 

Ervaart u ergernissen in uw buurt? 

Ja, vaak 16,7% 

Soms  40,7% 

Nee  39,5% 

Weet ik niet 3,1% 

Totaal  100% 

 

Wilt u zelf een actieve bijdrage leveren om de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt te verbeteren? 

Ja 32,2% 

Nee   28,2% 

Misschien  39,6% 

Totaal  100% 
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Top 3 veiligheidsproblemen die het eerst moeten worden aangepakt 

1 Woninginbraken 

2 Verkeersproblematieken (te hard rijden en rijden onder invloed) 

3 Geweld tegen hulpverleners  

 

Top 2 vormen van overlast die aangepakt moeten worden 

1 Rondhangende jongeren  

2 Drugsgebruik en handel 

 

Top 2 vormen van ergernissen die aangepakt moeten worden 

1 Te hard rijden  

2 Hondenpoep op straat 
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Bijlage 2 uitkomsten vragenlijst onder scholieren 

Voel je je wel eens onveilig in je eigen buurt? 

Ja, vaak 4% 

Soms  18% 

Nee  72% 

Weet ik niet 6% 

Totaal  100% 

 

Top 3 veiligheidsproblemen die het eerste bij jou in de buurt aangepakt moeten worden 

1 Te hard rijden 

2 Vernieling  

3 Personen met verward gedrag 

 

Voel je je wel eens onveilig op school? 

Ja, vaak 3% 

Soms  10% 

Nee  81% 

Weet ik niet 6% 

Totaal  100% 

 

Top 3 veiligheidsproblemen die het eerst bij jou op school aangepakt moeten worden 

1 Cyberpesten (o.a. sexting, oplichting) 

2 Geweld 

3 Intimidatie/bedreiging (bijv iemand bang maken door hem/haar te bedreigen met geweld, 
geld betalen, plaatsen van foto’s etc.) 
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Bijlage 3 Doelen en beleidsontwikkelingen in de komende vier jaar uit de programmabegroting 
2019-2022 

 

Doelstelling 1: Veiliger woon- en leefomgeving 
 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Toename subjectieve veiligheid(sgevoel) bewoners 
in huis en buurt 

• In 2018 worden de resultaten opgeleverd van de 
veiligheidsmonitor. In deze monitor wordt het 
subjectieve veiligheidsgevoel van bewoners gemeten. 
Op basis van deze resultaten gaan we kijken of onze 
doelen nog moeten worden aangepast.  

• Uitbreiding van inzet van mobiel cameratoezicht bij 
overlastsituaties in wijken en dorpen; gebleken is dat 
inzet van camera’s leidt tot vermindering van overlast, 
criminaliteit en vandalisme. Ook bij woninginbraken 
wordt cameratoezicht toegepast bij hotspots. 

• Wij gaan met de politie in overleg om de 
zichtbaarheid van de wijkagenten te verbeteren.  

Daling van het aantal personen dat zorgt voor 
overlast en/of onrust in buurt 

• Bij meldingen van overlast de politie en wijkteam 
vragen hier alert op te reageren.  

• We sluiten aan bij het OGGZ-overleg, om te proberen 
overlast zo veel mogelijk te voorkomen 

• Aansluiten bij de Drentse aanpak van personen die 
verward gedrag vertonen.  

• Blijvende aandacht en inzet voor het onderwerp 
Veilige Publieke Taak (VPT). Agressie tegen 
medewerkers met een publieke taak wordt niet 
getolereerd. 

Daling van het aantal mensen dat zorgt voor 
(huiselijk-  en eergerelateerd) geweld en 
kindermishandeling 

• Periodiek overleg met Veilig Thuis Drenthe. Hierin 
worden voortgang en knelpunten besproken, samen 
met politie, SWW en gemeente. 

• De pilot met betrekking tot eergerelateerd geweld 
zetten we om naar een reguliere werkwijze.  

Daling van het aantal fietsendiefstallen en 
vernielingen 
 
Daling van het aantal woninginbraken tot onder 
het landelijk gemiddelde  
 
 
 
 
 
 
 
 
Toename van het veiligheidsgevoel 

• Aandacht vragen in onder andere het Torentje voor 
alertheid bij inwoners met betrekking tot eigen 
maatregelen in en rondom de eigen woning.  

• Brieven verspreiden in de omgeving waar is 
ingebroken met het doel om omwonenden alert te 
maken en hen te vragen contact te leggen met de 
politie indien zij iets gezien hebben. 

• Inzetten van Burgernet door de meldkamer bij 
meldingen van heterdaad-inbraken  

• Stimuleren van whatsapp groepen 
• Controle en monitoren van het digitaal 

opkoopregister 
• Extra inzet voor de bestrijding van woninginbraken 
• Extra inzet voor de aanpak van fietsendiefstallen 
• Inzet van mobiele camera's bij hotspots 
• Preventieve actie Keurmerk Veilig Wonen 

 

Doelstelling 2: Veilig uitgaan 
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Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 
Een uitgaansgebied waar uitbaters, bezoekers en 
omwonenden zich nog veiliger voelen 

• De geweldcijfers dalen al enige jaren, toch voelt het 
uitgaanspubliek zich niet altijd veilig. Ook geven 
sommige jongeren aan dat hun behoefte qua uitgaan 
niet aansluit bij het Hoogeveense aanbod. Samen met 
Jong Hoogeveen willen we inzetten op een overleg 
tussen jongeren en horeca om op beide vraagstukken 
een antwoord te krijgen.  

• Op verzoek van de politie is glas op straat opgenomen 
in de APV. De politie ervaart dit glas in de horeca als 
zeer hinderlijk, met dit instrument kunnen zij 
strafrechtelijk optreden. 

Continuering van de afname van het aantal 
geweldsincidenten in het uitgaansgebied 

• Blijven investeren in camera’s en onderhoud in het 
uitgaansgebied ter ondersteuning van strafrechtelijke 
vervolging bij incidenten en het verhogen van het 
veiligheidsgevoel van uitgaanspubliek, uitbaters en 
omwonenden.  

• Daarnaast gaan we kijken of het mogelijk is om de 
beelden van de camera’s door te sturen naar de 
meldkamer zodat politie gericht kan worden 
aangestuurd. 

• We blijven inzetten op de samenwerking met het  
sociaal domein om de overlast van alcohol- en 
drugsgebruik tegen te gaan. 

• Met bodycams registreert de (horeca)politie het 
gedrag van minderjarige jongeren die onder invloed 
zijn. Op basis hiervan wordt met zowel de jongeren als 
de ouders het gesprek aangegaan; we ondersteunen 
dit initiatief van harte.  

 

Doelstelling 3: Bestrijden jeugdoverlast 

 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 

Geen jongerengroepen die overlast gevend of 
crimineel zijn 

• Afstemming met partners en regierol voor het 
repressieve deel van de aanpak van jeugdoverlast. 

• De komende jaren meer inzet op preventie door dit 
aan te jagen bij andere programma’s. De nadruk ligt 
hierbij op alcohol en drugsgebruik. Vanuit de 
samenleving kwam naar voren dat mogelijk sprake is 
van een toename van drugsproblematiek onder 
jongeren. Deze vraag hebben we besproken met de 
beleidsafdeling; zij brengen in kaart de omvang van 
het probleem en welke voorlichtingsmiddelen er nu al 
worden ingezet en hoe effectief deze zijn. 

• Effectieve aanpak, zowel gebiedsgericht, 
groepsgericht en individueel. 

Afname van het aantal incidenten van 
jeugdoverlast 

• Jongerengroepen actief benaderen, met de jongeren 
(en hun ouders) in gesprek gaan en indien nodig 
verbaliseren op overtredingen. 
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Doelstelling 4: Afname georganiseerde criminaliteit 

 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 

Ontmoedigen van criminele activiteiten zoals 
mensenhandel, arbeidsuitbuiting, witwassen en 
drugshandel 

• Bewustwording creëren bij professionals zodat 
signalen van mensenhandel en extreme idealen 
worden opgemerkt. 

• Bibob-toetsing bij vergunningaanvragen voor o.a. 
drank- en horeca, speelautomatenhallen en 
prostitutie.  

• Sluiten van woningen en lokalen waar drugshandel en 
hennepkweek plaatsvindt. 

• In 2018 wordt samen met het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC) een ondermijningsbeeld 
gemaakt. Vervolgens worden prioriteiten gesteld. 
Eventuele acties die hier uit voortvloeien pakken we 
op.  

• Aansluiten bij het actualiseren van het Drentse 
prostitutiebeleid.   

 

Doelstelling 5: Veiligheid bij evenementen 

 

Wat willen we bereiken Wat gaan we ervoor doen in 2019 

Alle vergunningplichtige evenementen voldoen 
aan de veiligheidsvoorschriften van gemeente en 
hulpdiensten 

• Aanvragen voor risicovolle evenementen worden 
volgens het vier-ogen-principe beoordeeld; zowel 
vanuit vergunningverlening als vanuit veiligheid wordt 
de aanvraag doorgelicht en aanvullend advies 
gevraagd.  

• Ervaringen met risicovolle evenementen in Drenthe 
worden met elkaar uitgewisseld tijdens regionale 
veiligheidsoverleggen. 

• Aanbevelingen uit onderzoeken naar incidenten met 
evenementen in het land worden (indien nodig) 
overgenomen in onze werkwijze. 

• Organisatoren verplichten om in een veiligheidsplan 
de veiligheidsrisico’s en scenario’s voor organisatie, 
bezoekers en hulpdiensten inzichtelijk te maken. 
Daarnaast beschrijft de organisatie in dit plan de wijze 
van inzet van beveiliging, verkeersregelaars en EHBO. 

• Tijdige voorbereiding van risicovolle evenementen 
onder regie van de gemeente in afstemming met 
onder andere Geneeskundige Hulpverlening bij 
Ongevallen of Rampen (GHOR), brandweer, politie en 
handhaving. 
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