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Inleiding 
 
In de Politiewet 2012 is vastgesteld dat gemeenten minstens een maal per vier jaar een vei-
ligheidsplan vaststellen met de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op 
het gebied van veiligheid en handhaving. De gemeenteraad heeft daarmee een middel om te 
sturen op het lokale veiligheids- en handhavingsbeleid en de prioriteiten in de aanpak binnen 
de beide beleidsvelden.  
In dit beleidskader voor de periode 2019 – 2022,staan de algemene strategische doelen die 
onze gemeente, in deze periode, op gebied van veiligheid nastreeft en de prioriteiten die 
daarbij worden gesteld. Dit algemene kader vormt de basis voor de uitvoering, de veilig-
heidsaanpak, voor de komende vier jaren. De invulling van het kader wordt jaarlijks vastge-
legd in een integraal uitvoeringsprogramma. Hierin wordt de aanpak per jaar geconcreti-
seerd. Ook wordt hierin per jaar ingegaan op de resultaten van het voorgaande jaar. Dit uit-
voeringsprogramma  wordt jaarlijks aan de Commissie Algemene Zaken, ter informatie, 
aangeboden. 
Voor handhaving op thema’s op grond van het Omgevingsrecht, zoals bouwen, asbest en 
risicovolle bedrijven wordt een afzonderlijk beleidsplan met bijbehorend uitvoeringspro-
gramma opgesteld dat in het eerste kwartaal 2019 aan u wordt voorgelegd 
 
  

1 Functie van de kadernota 
 
Son en Breugel is een veilige gemeente waar inwoners, ondernemers en bezoekers zich ook 
veilig voelen. Onveiligheid is niet helemaal uit te bannen, maar we streven er naar onveilig-
heid tot een minimum te beperken. Dit kan de gemeente en politie niet alleen. Veiligheid is 
een verantwoordelijkheid van ons allemaal. 
Hoe we de komende jaren vier jaren de veiligheid verder willen bevorderen is uitgewerkt in 
deze nota integrale veiligheid 2019 – 2022. 
 

1.1 Programmapijlers 
In essentie is ons veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en aanpakken van criminaliteit 
en het voorkomen dat de openbare orde wordt aangetast.   
Als gevolg van het veiligheidsdebat van de Commissie Algemene Zaken van 28 augustus 
2018 richten we ons op de volgende pijlers: 

 Veilige woon- en leefomgeving; 

 Veilig ondernemen; 

 Zorg en veiligheid; 

 Integriteit en veiligheid 
 

1.2 Pakken van de gewenste regierol 
De nota integrale veiligheid helpt de gemeente de regierol op het gebied van veiligheid op 
zich te nemen. Deze regierol houdt in dat we sturen op een effectieve samenwerking met 
alle partners op het gebied van veiligheid. De rol vloeit voort uit het feit dat wettelijk is be-
paald dat de burgemeester is belast met de handhaving van openbare orde en veiligheid. 
Deze nota kan daarvoor als sturingsmiddel beschouwd worden.  
De uitvoering van dit beleid komt tot stand in samenwerking met diverse partners. De be-
langrijkste overheidspartners zijn politie, Veiligheidsregio (brandweer), openbaar ministerie, 
en diverse zorginstellingen. De belangrijkste private partners zijn de woningstichting ‘Thuis, 
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Son en Breugel Verbindt, beheerders van de Whatsappbuurtalarmgroepen, buurtbeheer 
Hoogstraat en de seniorenraad. 
Individuele burgers en ondernemers beschouwen we ook als onze belangrijke partners bij 
ons veiligheidsbeleid en we betrekken ze zoveel mogelijk bij de voorbereiding en uitvoering 
van het beleid. 
 
 

1.3 Kaderstelling 
Het integraal veiligheidsbeleid raakt nagenoeg alle gemeentelijke beleidsterreinen. Er zijn 
veel belangrijke thema’s, maar die kunnen niet allemaal direct en met dezelfde intensiteit 
worden opgepakt. De basis van deze nota is een analyse van de huidige lokale veiligheidssi-
tuatie, de Veiligheidsanalyse 2015-2018 van de gemeente Son en Breugel. Met behulp van 
de veiligheidsanalyse heeft de Commissie Algemene Zaken de prioriteiten aangegeven die 
we met voorrang oppakken. Deze prioriteiten staan uitgewerkt in deze nota en bieden daar-
mee de kaders voor verdere realisatie.   
 
Onder de programmapijlers vallen de volgende thema’s: 

a. Een veilige woon- en leefomgeving: 

 Burgerparticipatie in fysieke en sociale veiligheid (maatschappelijke weerbaarheid);  

 (woning)inbraken (buurtpreventie); 

 Cameratoezicht; 

 Overlast jeugd, jeugdgroepen, vroegtijdige signalering; 

 Verkeersveiligheid; 

 Brandveilig leven. 
 

b. Veilig ondernemen: 

 Camerabeveiliging Ekkersrijt; 

 Brand-, milieu-, bouw,- criminaliteitveiligheid;  

 Weerbaarheid ondernemers. 
 

c. zorg en veiligheid 

 jeugdoverleg (pol-Boa-LEV), casusoverleg (CMD) relatie met ZVVHZOB (veiligheids-
huis); 

 Het terugdringen van het vervaardigen, verspreiden en gebruik van drugs; overlast 
en gezondheidsschade door alcohol en drugsgebruik; 

 Samenhang met jeugdbeleid en volksgezondheid; 

 Verwarde personen; 

 (huiselijk) geweld; 
 

d. Integriteit en veiligheid 

 Aanpak (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit 

 buitengebied 

 Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid (integriteit) 

 Veilige Publieke taak 

 communicatie 
  
Tussen een aantal thema’s zit een overlap of misschien wel een dubbeling waardoor niet 
altijd een duidelijke scheiding te maken is. Denk hierbij aan drugs. Het bestrijden van het 
vervaardigen, verstrekken en het gebruik van drugs past zowel binnen de pijler “veilige 
woon- en leefomgeving” als binnen  “zorg en veiligheid”. Het uitvoeringsprogramma geeft de 
integrale aanpak weer. Communicatie is van belang bij alle thema’s en loopt als een rode 
draad door het geheel. 
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Het college stelt jaarlijks een uitvoeringsprogramma veiligheid en handhaving vast met daar-
in de stand van zaken met betrekking tot prioriteiten en een overzicht van wat we het vol-
gende jaar concreet gaan doen op de bovenvermelde thema’s. We houden rekening met 
signalen die we vanuit de gemeenschap en vanuit de gemeenteraad krijgen, waardoor het 
uitvoeringsprogramma ook dynamisch is.  
De uitvoeringsprogramma’s worden ter kennis gebracht aan de Commissie Algemene Za-
ken. De onderwerpen die niet geprioriteerd worden, raken niet ‘uit beeld’. Belangrijk verschil 
tussen prioriteiten en de overige onderwerpen is dat de overige onderwerpen geen bijzonde-
re doorontwikkeling of intensivering behoeven; ze hebben meer een ‘going concern’-
karakter.  
  

1.4 Trends en ontwikkelingen 
We volgen maatschappelijke ontwikkelingen binnen het veiligheidsdomein. We moeten 
aandacht hebben voor thema’s die minder zichtbaar zijn, maar die wel een bedreiging 
kunnen vormen voor de ambities die we in de gemeente Son en Breugel voor ogen hebben.  
Dit zijn onder andere: 

 cybercrime 

 cybersecurity 

 privacy 

 big data als gevolg van technologische ontwikkelingen 

 radicalisme en terrorisme 

 kwetsbare groepen 

 informatiegestuurd werken 
Deze thema’s hebben aandacht op het niveau van de eenheid Oost-Brabant en worden 
daardoor niet opgenomen in deze nota.  
  
 

2 Uitgangspunten 
Bij het focussen op de gestelde prioriteiten, nemen we een aantal uitgangspunten in acht. 
Deze punten fungeren als kaders voor de uitvoering van het beleid (prioriteiten en overige 
onderwerpen):  
 

2.1 We betrekken onze gemeenteraad 
In het coalitieakkoord staat onder meer dat vaker aansluiting wordt gezocht bij een beleids-
vormingssproces waarin de achtereenvolgende fasen te onderscheiden zijn: Beeldvorming 
(a-politieke informatieronde: kijken, luisteren, vragen), Oordeelsvorming (beraad en 
afweging binnen fractie), Besluitvorming (debat en besluitvorming in de raad)

1
. 

2.2 We stimuleren eigen verantwoordelijkheid, veerkracht en zelfred-
zaamheid 

We gaan uit van een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers om 
de regels in de gemeente na te leven en criminaliteit te voorkomen. Zij moeten goed kunnen 
inschatten welke maatregelen zij zelf kunnen nemen. De gemeente en haar partners onder-
steunen en stimuleren door middel van goede communicatie over de mogelijkheden. We 
maken gebruik van netwerken binnen het sociale domein en werken zoveel mogelijk samen. 

                                                
1
 Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE Son en Breugel, CDA en PVDA/Groenlinks raadsperiode 2018-2022 
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2.3 We betrekken onze burgers (burgerparticipatie) 
Veiligheid kan niet alleen worden gerealiseerd door de gemeente en haar partners. Wij sti-
muleren deelname van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties aan de 
ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid. De gemeenteraad spreekt de wens uit 
om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers eerder en beter bij beleids-
vorming te betrekken.

2
 Inwoners kunnen een rol vervullen als de ogen en oren op straat en 

spelen daarom een belangrijke rol in het signaleren van vreemde situaties, personen en lo-
caties etc., het voorkomen van criminaliteit en bij opsporingsonderzoeken.  
In onze veiligheidsaanpak maken we gebruik van bestaande netwerken zoals buurtbeheer 
Hoogstraat, de (beheerders van) de Whatsappbuurtalarmgroepen, Son en Breugel Verbindt 
en het netwerk toezicht buitengebied. We streven ernaar de bestaande netwerken te verste-
vigen, maar we gaan ook op zoek naar nieuwe netwerken. We maken ook meer gebruik van 
bestaande netwerken binnen andere overheidsdomeinen, zoals die uit het sociale domein. 
De seniorenraad en de adviesraad Sociaal Domein zijn hiervan voorbeelden. 
 

2.4 We werken samen aan veiligheid (integrale ketenaanpak,  samen 
met de partners,  op adequaat schaalniveau) 

Het veiligheidsbeleid is niet iets van de gemeente alleen. Dat doen we met onze (keten) 
partners zoals politie, Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, woningcorpo-
raties, welzijnsorganisaties, jeugdinstellingen en vele andere organisaties.  

2.4.1 Een goede afstemming 
De aanpak binnen veiligheid wordt gekenmerkt door een goede afstemming van de verschil-
lende activiteiten met onze partners. Hierbij gaan we uit van de veiligheidsketen: pro-actie, 
preventie, preparatie, repressie en nazorg. In de veiligheidsketen is het doel een goede ba-
lans te realiseren tussen preventieve en repressieve maatregelen. De lijn is preventief waar 
het kan (zo veel mogelijk voorkomen) en repressief waar het moet (wanneer nodig hard op-
treden door politie en OM). Toezicht en handhaving maken een logisch onderdeel uit van 
een sluitende reguleringsketen. In de veiligheidsaanpak zetten we zo veel mogelijk beproef-
de methodes in die bijdragen aan een goede veiligheid in Son en Breugel. 

2.5 Balans tussen preventie, zorg en repressie 
Door preventie, zorg, drang en dwang te combineren kunnen wij als gemeente mensen be-
ter helpen: ‘één gezin, één plan, één regisseur’ onder de vlag van het Centrum Maatschap-
pelijke Deelname (CMD). Wanneer reguliere inzet van de partners binnen de eigen keten 
niet meer werkt, wordt een beroep gedaan op het Zorg en veiligheidshuis Brabant-Zuidoost

3
.    

Ook moet rekening worden gehouden met (toekomstige) nieuwe wetgeving op het gebied 
van de GGZ en de forensische zorg. In deze wetten wordt de nadruk gelegd op het verbin-
den van zorg en veiligheid, maar ook op ambulantisering

4
 van de zorg. Dit kan tot gevolg 

hebben dat bepaalde doelgroepen eerder en/of sneller terugkeren in de samenleving, met 
mogelijke gevolgen voor (woon)overlast.  
Bij een goede balans tussen repressie, zorg en preventie, speelt de positie van handhaving 
een belangrijke rol. In de situaties waar de leefbaarheid onder druk komt, betrekken we onze 
inwoners en ondernemers zoveel mogelijk bij de acties en kijken we of het mogelijk is om 

                                                
2
 Coalitieakkoord fracties DorpsVISIE Son en Breugel, CDA en PVDA/Groenlinks raadsperiode 2018-2022 

3
 Het veiligheidshuis is een netwerksamenwerking tussen straf-, zorg- en andere (gemeentelijke) partners, waar-

in zij, onder eenduidige regie, komen tot een ketenoverstijgende aanpak van complexe persoons- systeem- en 
gebiedsgerichte problematiek om ernstige overlast en en criminaliteit te bestrijden.  

4
 Streven om mensen met een beperking zo ‘normaal’ mogelijk te laten participeren en de benodigde hulp aan 

huis te bieden. De geboden hulp aan huis kan variëren van een of twee contacten per week tot elke dag inten-
sieve thuishulp, crisisopvang aan huis of intensieve gedragskundige begeleiding. 
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andere middelen ter bevordering van het naleven van regels in te zetten, zoals het aanspre-
ken van burgers op hun gedrag.   

2.6  Het juiste schaalniveau 
We pakken problematiek aan op het schaalniveau dat nodig is gezien de aard van het pro-
bleem of vanwege het schaalniveau van de vereiste samenwerking. Aanpak kan op het ni-
veau van straat, buurt, wijk, gemeente, basisteam Dommelstroom, eenheid Oost-Brabant, 
provincie Noord-Brabant, etcetera. Vaak zal er sprake zijn van aanpak op meerdere niveaus 
tegelijk.  
 

2.7 We stellen realistische doelen 
Een volledig veilige leefomgeving zonder criminaliteit en overlast bestaat niet. In het jaarlijk-
se uitvoeringsprogramma veiligheid staan de doelen gespecificeerd en waar mogelijk 
SMART-geformuleerd

5
. De doelstellingen zijn niet zozeer geobjectiveerd met aantallen, 

maar met inspanning om het gewenste effect te bereiken. Het is lastig sturen op het aantal 
meldingen jeugdoverlast of woninginbraken. Ze worden in het uitvoeringsprogramma wel 
vernoemd als indicatie. 
Op deze manier kunnen we de doelstellingen, waar nodig, tussentijds bijstellen op basis van 
actuele ontwikkelingen. 
 
 
 

3 Prioriteiten 
 
De kaders die in deze nota zijn gesteld, richten zich op de vier pijlers. Onder de pijlers vallen 
meerdere veiligheidsthema’s. Per thema wordt aangegeven wat we willen bereiken en hoe 
we dit effect willen bereiken. De beschrijving is op hoofdlijnen. In het jaarlijkse uitvoerings-
programma worden de doelstellingen SMART geformuleerd en zoveel mogelijk geobjecti-
veerd.  
 

3.1 Veilige woon- en leefomgeving 

3.1.1 Burgerparticipatie in fysieke en sociale veiligheid 
Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De burgemeester is eerste verant-
woordelijke voor veiligheid, openbare orde en een leefbare samenleving. De gemeente heeft 
hierin de regierol en fungeert als aanjager, stimulator en faciliteerder.  
Netwerken zijn noodzakelijk om deze regierol ook in te kunnen vullen. Netwerken vanuit het 
sociale domein, zakelijke netwerken maar vooral netwerken vanuit de samenleving. Burgers 
verantwoordelijk maken voor de veiligheid in hun wijk en omgeving. Ze zijn de oren en ogen 
van de wijk en zijn het vangnet. Deze moeten we verenigen, vastpakken en meenemen.  
 
We willen bereiken dat onze inwoners zich veilig voelen en in een leefbare omgeving wonen. 
We pakken (woon)overlast kordaat aan waarbij we ons niet alleen richten op het oplossen 
van de overlast (repressie) maar juist ook op het voorkomen daarvan (preventie). Dit berei-
ken we door de samenwerking met de (beheerders van) Whatsappbuurtalarmgroepen, en 

                                                
5
 Een meetbare doelstelling gaat over een gekwantificeerd, geoperationaliseerd doel, bevat een of meer indicato-

ren (meetbare variabelen) en bevat een streefwaarde (het nagestreefde niveau waarop de indicator op een vast-
gelegd moment moet komen). Een voorbeeld van een meetbare doelstelling: het aantal aangiften woninginbraak 
in Son en Breugel (de indicator) moet in 2019 gedaald zijn tot 50 (de streefwaarde).  
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buurtbeheer Hoogstraat te verstevigen, uit te breiden en te verdiepen. Deze samenwerking 
geldt ook voor Son en Breugel Verbindt en met de seniorenraad. De gemeente heeft een 
aanjagende, ondersteunende en faciltiterende rol. 
We maken ook gebuik van netwerken van andere beleidsdomeinen binnen de gemeente. 
 
Indicatoren: 

 structurele contactmomenten met inwoners  

 activiteiten met en door inwoners 

 resultaten van politie (aantal meldingen, inzetten en aanhoudingen) 

3.1.2 (woning) inbraken (buurtpreventie) 
Woninginbraken maken onderdeel uit van de High Impact Crimes (HIC). High Impact Crimes 
zijn delicten die een grote impact (kunnen) hebben op slachtoffers van deze delicten, de 
directe omgeving van het slachtoffer en de samenleving als geheel. Het gaat om woningin-
braken, overvallen en straatroven. In Son en Breugel worden verhoudingsgewijs veel auto-
inbraken gepleegd. Met name de wijk Gentiaan valt hierbij op als een trend waar jaarlijks in 
een korte periode veel  autoinbraken plaatsvinden. 
 
Deze delicten veroorzaken grote materiële en / of immateriële schade. Bij woninginbraak 
gaat het om alle vormen van woninginbraak zoals diefstallen met braak, babbeltrucs en in-
sluipingen.Overvallen en straatroven zijn vermogensdelicten waarbij daders geweld gebrui-
ken om hun doel te bereiken. 
 
We willen bereiken dat het aantal (woning)inbraken afneemt. We bereiken dit via de Whats-
appbuurtalarmgroepen, door onze inwoners aan te laten sluiten bij de bestaande Whatsap-
pbuurtalarmgroepen of nieuwe groepen op te starten.  
We sluiten aan bij acties van politie ter voorkoming van of bij opsporing van daders van (wo-
ning)inbrekers. Dit doen we door het geven van voorlichting, het geven van preventietips en  
communicatie via bestaande mediakanalen. 
Gezien de gevoeligheid van de wijk Gentiaan voor wat betreft autoinbraken onderzoeken we 
de haalbaarheid van tijdelijk cameratoezicht. 
 
Indicatoren: 

 Aantal woninginbraken 

 Aantal autoinbraken 

 Aantal aanhouding als gevolg van meldingen inwoners 

3.1.3 Cameratoezicht 
Cameratoezicht, genoemd in het coalitieakkoord, is een zwaar middel omdat het inbreuk 
maakt op de persoonlijke levenssfeer. Er moet altijd een rechtsgrond zijn om tijdelijk (mo-
biel) of vast cameratoezicht toe te passen. Daarnaast moet cameratoezicht voldoen aan de 
eisen van proportionaliteit en subsidiariteit. Dat wil zeggen dat duidelijk moet zijn dat er geen 
andere mindere middelen beschikbaar zijn om in te zetten om het doel te bereiken en of het 
middel ook op de juiste manier wordt toegepast. Cameratoezicht is vaak een vorm van 
schijnveiligheid. 
 
We willen bereiken dat de fysieke en sociale veiligheid wordt bevorderd. Cameratoezicht kan 
hieraan bijdragen mits dit uit onderzoek blijkt. Er moet een juridische grondslag zijn en het 
kan pas worden ingezet als mindere zware instrumenten niet het gewenste resultaat hebben 
bereikt. We onderzoeken de haalbaarheid en rechtmatigheid voor (tijdelijk) cameratoezicht 
in de wijk Gentiaan in verband met het aantal gepleegde auto-inbraken. 
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3.1.4 Overlast jeugd, jeugdgroepen, vroegtijdige signalering; (zie ook 3.3.1) 

Het is cruciaal dat jongeren zich goed kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zij zijn immers de 
toekomst. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren in Son en Breugel goed. Er zijn ook 
jongeren waar we aandacht voor moeten hebben die overlast veroorzaken of die dreigen af 
te glijden naar criminaliteit. Vroegtijdig signaleren en handelen is daarbij van groot belang. 
Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor onze inwoners. Jeugdcriminaliteit en overlast 
van jongeren leiden immers tot onveiligheid in wijken.  De aanpak van jeugdoverlast en 
jeugdcriminaliteit is complex doordat er veel verschillende oorzaken aan ten grondslag kun-
nen liggen. Hier is sprake van een duidelijke koppeling van zorg en veiligheid.   
De gemeente speelt een belangrijke rol als verbinder en (keten)regisseur, vanwege het gro-
te aantal partners van de gemeente op het terrein van jeugd, veiligheid en zorg. De aanpak 
via het opschalingsmodel AVE (Aanpak Voorkomen Escalatie) geeft een goed houvast.  
  
We zullen in onze aanpak de ontwikkelingen rondom cybercrime en jeugd scherp in de ga-
ten houden en met onze partners vinger aan de pols houden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 
sexting

6
, grooming

7
 en het verspreiden van ongewenste beelden. Kinderen zijn immers 

kwetsbaar.  Er vindt afstemming plaats met collega’s en partners van jeugdbeleid, volksge-
zondheid en weerbaarheid. 
 
Er vindt structureel overleg plaats met politie-Boa’s (buitengwone opsporingsambtenaren), 
de jongerenwerker van de LEV-groep, wijikagenten, generalist van het CMD en een meder-
werker van veiligheid van de gemeenten. In dit veiligheidsoverleg vindt afstemming plaats 
over jongeren die als groep (vast of in wisselende samenstelling) zich ophouden in de open-
bare ruimte en die mogelijk overlast veroorzaken of waarover meldingen van overlast zijn 
gedaan. We kijken daarbij naar de locatie, de groep en het individu in de groep. Op basis 
van meldingen en bevindingen wordt afgestemd welke interventies nodig zijn en worden af-
spraken gemaakt over de bejegening. Deze zijn ook weer gericht op de locatie, de groep en 
het individu. Primair ligt er een rol weggelegd voor de jongerenwerker. Politie en Boa zijn ter 
ondersteuning. 
Jongeren voor wie een individueel traject wordt voorgesteld wordt aangedragen in het ca-
susoverleg vanuit het sociale domein (CMD). Volgens het AVE kan worden opgeschaald op  
het niveau van het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit geldt voor de zwaardere en complexe geval-
len.  
 
We willen bereiken dat kinderen en jeugdigen veilig kunnen opgroeien. We vinden vroegsig-
nalering door partners maar ook door onze inwoners belangrijk om jeugdoverlast te voorko-
men en te beperken en ervoor te zorgen dat ze niet afglijden. We willen de jeugd een goed 
perspectief bieden.  
 
Indicatoren: 

 Aantal meldingen jeugdoverlast;  

 Aantal signalen in operationeel overleg politie-gemeente-jongerenwerk en doorver-
wijzingen naar casusoverleg sociaal domein;  

 Aantal signalen die worden ingebracht in casusoverleg sociaal domein; 

 Inzicht in de aard van de oorzaak van de problematiek die een ketengerichte aanpak 
vragen volgens het AVE model; 

 Samenwerken met sociaal domein op het gebied van preventieactiviteiten.  
  

                                                
6
 Sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of video's van zichzelf via mobiele 

telefoons of andere media. De term is afgeleid van sex (verwijst naar de seksuele inhoud) en texting 
(Engels voor het versturen van een sms of mms). 
7
 Grooming (pedofilie), de werkwijze waarop pedoseksuelen contact leggen met kinderen met het 

oogmerk seksueel contact tot stand te brengen. 
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3.1.5 Verkeersveiligheid 

Toezicht en handhaven op verkeersveiligheid is een taak van politie en gemeentelijke Boa’s. 
De bevoegdheid van de Boa’s beperkt zich hoofdzakelijk tot stilstaand verkeer, voornamelijk 
parkeren. Voor een enkel genoemd feit betreft het rijdend verkeer zoals het negeren van 
geslotenverklaring en verplichte rijrichtingen. Voor overige feiten is de politie de aangewezen 
partij. Verkeerveiligheid in deze nota beperkt zich tot het toezicht op en het handhaven van 
snelheidsvoorschriften. Dit wordt gedaan door het verkeershandhavingsteam op doorgaande 
wegen, dan wel door de wijkagenten met de lasergun op locaties waar klachten over zijn. Dit 
zijn veelal woonwijken waar 30 of 50 kilometer per uur gereden mag worden. 
 
We willen bereiken dat de verkeersveiligheid, wordt bevorderd. We bereiken dit door samen 
te werken met politie als het gaat om toezicht en handhaving. We houden toezicht en hand-
haven op parkeren, bestemmingsverkeer en foutief gedrag van fietsers en bromfietsers. We 
verbeteren weginricihtingen en treffen verkeersmaatregelen daar waar mogelijk is.  
 
Indicatoren: 

 Snelheidscontroles 

 Verkeersongevallen 

 Aantal uitgeschreven processen verbaal voor verkeersfeiten 
 

3.1.6 Brandveilig leven 

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brand-
veiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen, schoolgebouwen en ge-
bouwen met horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. 
Om de brandveiligheid te borgen zien gemeente en brandweer toe op proactie en preventie 
en geeft zij voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de 
bestrijding (repressie) van branden. 
Sinds 2012 geven vier vrijwilligers huis-aan-huis voorlichting aan de inwoners van Son en 
Breugel. Ze voeren een brandveiligheidscheck uit, geven preventietips en plaatsen op ver-
zoek rookmelders. Het project wordt onder regie van de gemeente gecoördineerd door een 
vrijwilliger. 
 
We willen bereiken dat deze woningchecks worden voortgezet met meer vrijwilligers in wij-
ken die sinds de start van het project nog niet eerder zijn bezocht. We streven ernaar via de 
beheerders van de Whatsappbuurtalarmgroepen vrijwilligers in te zetten voor een woning-
check in de eigen wijk. Voor buurtbeheer Hoogstraat werkt dit naar tevredenheid. 
 
Indicatoren 

 Aantal gecontroleerde woningen 

 Aantal bezochte straten 

 Aantal geplaatste rookmelders 
 

3.1.7 Rampen- en crisisbeheer 

De 21 gemeenten binnen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost werken nauw samen in de 
voorbereiding en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Wij leveren een ac-
tieve bijdrage aan de samenleving. De processen Bevolkingszorg worden waar mogelijk in 
een regionale samenwerking uitgevoerd. De landelijke handreiking Bevolkingszorg 2.0 geldt 
hierbij als uitgangspunt. Opleiden en oefenen van bestuur en medewerkers zijn speerpun-
ten.  
Samen met brandweer, politie en geneeskundige hulpverleningsorganisatie wordt de multi-
disciplinaire crisisbeheersing vorm gegeven. De multidisciplinaire teams en ook de regionale 
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teams voor de processen Bevolkingszorg worden vanuit de regio opgeleid en beoefend. De 
lokale teams voor de processen Bevolkingszorg worden door de ambtenaar rampenbestrij-
ding opgeleid en beoefend. De ambtenaar rampenbestrijding die voor de gemeenten Gel-
drop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel haar taak uitvoert, initieert gecombineerde opleidin-
gen en oefeningen voor de Dommelvallei-gemeenten. Voor bestuurders is er ook in opleiden 
en oefenen aandacht voor hun specifieke taak en rol. 
 
We willen bereiken dat met de Veiligheidsregio in geval van een ramp of crisis er sprake is 
van: 

 Een goed opgeleide multidisciplinaire organisatie in crisisbeheersing 
 Het adequaat reageren op spoedeisende hulpvragen van burgers, instellingen en 

bedrijven; 
 Het organiseren en coördineren van geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; 
 Het voorkomen en bestrijden van brand, het beperken van brandgevaar en/of onge- 
     vallen bij brand en alles wat hiermee verband houdt. Ook de coördinatie van de werk    
     zaamheden op dit gebied; 

  
Indicatoren: 

 Opleidingen en trainingen 
 Preventieve activiteiten 

 
 

3.2 Veilig ondernemen 

3.2.1 Camerabeveiliging Ekkersrijt 
Camerabeveiliging Ekkersrijt is volledig in beheer bij de SBBE (Stichting Beveiliging Bedrij-
ven Ekkersrijt). Cameratoezicht is gericht op het beschermen van eigendommen met het 
oogmerk inbraken tot een minimum te beperken. De leden van de SBBE maken het camera-
toezicht mogelijk. Het openbaar ministerie vordert beelden als deze bij kunnen dragen aan 
het opsporen en oplossen van criminaliteit. Er is periodiek overleg met het bestuur van de 
SBBE om veiligheidszaken op elkaar af te stemmen. 
 
We willen bereiken dat de ondernemers op Ekkersrijt kunnen ondernemen in  een veilige 
omgeving. Dit bereiken we door samen te werken met het bestuur van de SBBE, politie en 
ondernemers. 
 
Indicatoren: 

 Aantal (pogingen) inbraken op Ekkersrijt 

3.2.2 Integrale controles 

Structureel vindt twee dagen per jaar een integrale controle plaats bij bedrijven. Vooraf ge-
selecteerde bedrijven in Son en Breugel worden onaangekondigd bezocht door een team 
bestaande uit gemeente in het kader van bouwveiligheid, veiligheidsregio in het kader van 
brandveiligheid, omgevingsdienst in het kader van milieuveiligheid en de politie in het kader 
van criminaliteitveiligheid. Deze controle vindt ook op incidentele basis plaats als hierover 
door een van de partners een signaal van onveiligheid wordt ontvangen. Als dit nodig is wor-
den andere partners hiervoor uitgenodigd, zoals de Belastingdienst of de inspectie SZW 
(arbeidsinspectie).  
  
We willen bereiken dat ondernemers kunnen ondernemen in een veilige omgeving. Dit be-
reiken we door de structurele en incidentele controles bij ondernemersnemers en te contro-
leren op de hierboven genoemde risico’s.   
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Indicatoren: 

 Aantal gecontroleerde bedrijven op het gebied van brand-, bouw-, milieu,- en crimina-
liteitveiligheid. 

 Weergeven van bevindingen naar aanleiding van de controles 

3.2.3 Weerbaarheid ondernemers 

Ondernemers zijn kwetsbaar in het kader van criminaliteit. Kwetsbaar niet alleen voor het 
inbrekersgilde, maar ook als potentiële faciliteerders van de criminaliteit, met name de on-
dermijnende criminaliteit. Denk hierbij aan elektriciens, verhuurders leegstaande panden etc. 
(zie ook  3.4.3) 
Ondernemers op industrieterreinen hebben een rol een bijdrage te leveren aan een veilig 
ondernemersklimaat. Met de OVE (ondernemersvereniging Ekkersrijt) wordt samengewerkt 
om ondernemers meer bewust van en weerbaar te maken tegen vormen van (ondermijnen-
de) criminaliteit en hen te bewegen signalen van criminaliteit te melden. 
 
We willen bereiken dat ondernemers zich meer bewust worden van (ondermijnende) crimi-
naliteit, zich daartegen weten te weren en signalen hierover op een veilige manier te melden 
bij de politie.   
 
Indicatoren: 

 Initiatieven die voor en met de ondernemers van Ekkersrijt zijn genomen; 

 Resultaten van de samenwerking.  
  
  

3.3 Zorg en veiligheid 

3.3.1 jeugdoverleg (pol-Boa-LEV), casusoverleg (CMD) relatie met Zorg en 
veiligheidshuis. (zie ook 3.1.4) 

Jeugd die elkaar op straat treft is een fenomeen van alle tijden. Jeugd mag op straat zijn en 
moet zelfs op straat zijn. Dit hoort bij het opgroeien. 
Er is een klein deel die met hun verblijf op straat overlast veroorzaakt. Overlast wordt ver-
oorzaakt, of kan worden veroorzaakt door geluidsoverlast, achterlaten van afval, hinderlijk 
gedrag naar derden en het gebruik van alcohol en/of drugs. Het dealen van drugs wordt 
vaak in één adem genoemd ondanks dat bewijzen daarvoor meestal ontbreken. 
We zien de laatste jaren dat deze groep kleiner wordt en minder op straat zichtbaar zijn. In 
Son en Breugel kennen we nog wel jeugdoverlast maar er zijn de laatste jaren geen hinder-
lijke of overlastgevende jeugdgroepen.  
 
Bij jeugdoverlast richten we ons op drie pijlers: 

 omgeving; wat kunnen we doen om de omgeving veiliger te maken op het gebied van 
groen (transparantie), licht (extra verlichting of juist niet), beperken van in- en op-
klimming etc.; 

 groep; kennen we de groep, hoe gedragen ze zich; wie zijn leiders en wie zijn meelo-
pers; 

 individu; investeren in individuen om het gedrag van de groep te beïnvloeden. 
 
We willen bereiken dat jeugd op straat verblijft en kan verblijven zonder dat er sprake is van 
overlast voor de omgeving. De aanpak is conform de werkwijze vermeld bij 3.1.4. 
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3.3.2 criminaliteit, overlast, gezondheid en verslaving 

Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik en 
het verspreiden in de openbare ruimte en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied/-gelegenheden. 
Het drank- en drugsgebruik kunnen in verband staan met geweld, vernielingen, geluidsover-
last. (zie ook 2.1) De beheersing daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een 
ander onveiligheidsaspect speelt daarbij ook een belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van 
(overmatig) alcohol- en drugsgebruik.  
Verslavingsproblematiek op het gebied van bijvoorbeeld gamen openbaart zich niet direct in 
de openbare ruimte, maar wel de eventuele gevolgen daarvan. Om de kosten, dan wel de 
schulden te dekken is de verleiding naar vormen van criminaliteit aanwezig.  
 
We willen bereiken dat de risico’s van het gebruik van alcohol en drugs en verslaving beter 
bekend worden onder de jongeren en ouders door vanuit preventie maar ook vanuit repres-
sie en nazorg samen met onze partners in het sociale domein hierop te investeren.  
 
Indicatoren: 

 Gemeenschappelijke doelen in jeugdbeleid – gezondheidsbeleid en in de daarbij be-
horende uitvoeringsprogramma’s; 

 Inzetten van preventie middelen en mogelijkheden; 

 Integrale aanpak van problematiek vanuit de repressie naar nazorg en preventie; 

 Inbrengen signalen in het jeugdoverleg (zie hiervoor 2.3.1). 
 
Als kapstok gebruiken we onderstaand model: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.3.3 Verwarde personen 

We krijgen steeds meer te maken met hulpbehoevende inwoners of mensen zonder vaste 
woon- of verblijfplaats met een opeenstapeling van persoonlijke problemen binnen meerdere 
leefgebieden zoals psychische klachten, een verstandelijke beperking of een verslaving. 
Vaak zijn deze mensen niet voldoende in staat om hun situatie zelf te veranderen. Denk 
hierbij aan personen met verward gedrag, dak- en thuislozen, personen met een ernstige 
psychiatrische aandoening al dan niet gecombineerd met verslaving en (licht), verstandelijke 
beperking. De problemen kunnen dermate groot zijn dat ze uiteindelijk een gevaar voor zich-
zelf of hun omgeving gaan vormen en overlast en veiligheidsproblemen veroorzaken. Ook 
lopen zij een bovengemiddelde grote kans om zelf slachtoffer van misbruik of criminaliteit te 
worden. In de regel zijn dit mensen die ieder vorm van zorg mijden.  
 
We willen bereiken dat we zo veel mogelijk het risico beperken dat iemand tussen wal en 
schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te 
bieden.  
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Dit bereiken we door samen met inwoners en maatschappelijke organisaties de problema-
tiek in een vroeg stadium signaleren. We bieden snel en deskundige hulp en ondersteuning 
en zo nodig investeren we in een passende aanpak. Hierdoor voorkomen we escalatie van 
zorg-, overlast- en veiligheidsproblemen. We zetten in op een sluitende ketenaanpak (met 
partners die actief zijn op het gebied van zorg, ondersteuning, opvang en veiligheid) op basis 
van het AVE model.  

Indicatoren: 

 Casuïstiek in het casusoverleg sociaal domein 

 Aanpak casuïstiek volgens het AVE model 

 Monitoren van integrale aanpak 
 

3.3.4 Geweld 

Geweld komt nog steeds veel voor en in allerlei vormen. In onze buurten en wijken, in thuis-
situaties en tegen werknemers met een publieke functie. Denk aan overvallen, straatroof, 
relationeel (huiselijk) geweld, kindermishandeling en uitgaansgeweld.  
Geweld tegen werknemers in een publieke functie en relationeel geweld hebben een enorme 
impact op slachtoffers. De gemeente Son en Breugel wil en zal geweld niet tolereren. 
 
Kinderen en volwassenen hebben recht op een veilig thuis. Geweld

8
 in huiselijke kring en 

kindermishandeling zijn onaanvaardbaar.  
Het bestrijden van dit geweld, het doorbreken van het taboe en het voorkomen van schade 
en overdracht naar een volgende generatie vragen om een sluitende integrale aanpak.  
De ketenaanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is gericht op het voorkomen, 
signaleren (inclusief bevorderen melding en aangifte), stoppen en het beperken van de 
schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat doen we via maatwerk 
per geval. Instrumenten zoals het tijdelijke huisverbod, dat ook kan worden ingezet bij drei-
ging van huiselijk geweld, worden zonodig ingezet ter voorkoming van escalatie en recidive 
van geweld.  
 
Het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling heet Veilig Thuis Zuid-
oost-Brabant. Iedereen, zowel inwoners als professionals, kan voor advies of meldingen 
over (kinder)mishandeling en geweld in huiselijke kring terecht bij Veilig Thuis Zuidoost-
Brabant. Zij werkt samen met politie, Openbaar Ministerie en zorgpartners aan het terug-
dringen van deze vorm van geweld.  
 
Als gemeente richten wij ons ook op de aanpak van geweld tegen werknemers met een pu-
blieke taak (programma Veilige Publieke Taak).  
In 2015 en 2016 zijn respectievelijk de protocollen veilige publieke taak voor bestuurders en 
ambtenaren vastgesteld. Er wordt gehandeld conform deze protocollen.  
 
De aanpak van verschillende vormen van geweld heeft raakvlakken met welzijnsbeleid, 
jeugdbeleid, economisch beleid, handhavingsbeleid en drank- en horecabeleid.  
 
We willen bereiken dat iedere vorm van geweld wordt teruggedrongen en dat als er sprake 
is van welke vorm van geweld dan ook, dit in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gemeld 
en er adequaat op wordt gereageerd. Dit geldt voor huiselijk geweld via Veilig Thuis en voor 
andere vormen van geweld via samenwerkende partners zoals politie, gemeente, het CMD 
en andere (zorg)instellingen.   
 

                                                
8
 Onder geweld in relationele sfeer valt ook ouderenmishandeling. Vormen van ouderenmishandeling zijn licha-

melijke en  psychische mishandeling, financiële uitbuiting, verwaarlozing en seksueel misbruik.  
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 Indicatoren:  

 aantal meldingen huiselijk geweld (cijfers Veilig Thuis)  

 aantal aangiften huiselijk geweld   

 aantal incidenten openlijk geweld (ruzie/vechtpartij) 

 aantal incidenten mishandeling (fysiek geweld) 

 aantal incidenten bedreiging (psychisch geweld) 

 aantal straatroven  

 aantal overvallen  

 percentage ‘voelt zich onveilig in eigen buurt’ (cijfers Veiligheidsmonitor) 
 
 

3.4 Integriteit en veiligheid 

3.4.1 Aanpak ondermijnende criminaliteit  

Georganiseerde criminaliteit leidt steeds vaker tot ondermijning: de verwevenheid van de 
onderwereld en de bovenwereld.  Een wereld die crimineel van aard is, maar sociaal is inge-
bed in wijken en buitengebied en die buiten de greep en vaak buiten het zicht van overheden 
valt. Het is een wereld waar sterke sociale relaties zijn en er gezorgd wordt voor de zwakke-
ren. Maar intussen wordt daar veel geld verdiend, zo nodig door omkoping, intimidatie of 
geweld. We hebben het dan onder andere over witwassen, productie en handel in hard- en 
softdrugs, uitbuiting en criminaliteit door motorgangs. 
 
Het probleem van de ondermijning is dat de samenleving wordt ondergraven. “Normaal 
werken” loont niet meer, jongeren komen in aanraking met verkeerde rolmodellen, ambtena-
ren en bestuurders worden onder druk gezet, geïntimideerd en soms bedreigd en de over-
heid is niet meer “de baas”. De aanpak van ondermijning richt zich dan ook op de cruciale 
ondersteunende activiteiten van ‘de bovenwereld’ aan ‘de onderwereld’. Denk aan elektri-
ciens, notarissen en bezitters van onroerend goed. 
Ondermijning is een cruciaal thema in onze veiligheidsaanpak. Het gaat dan specifiek om: 
hennepteelt, synthetische drugs, mensenhandel en aanpak van zware criminelen. Maar ook 
cybercrime maakt in deze prioritering nadrukkelijk onderdeel uit van dit thema. Dit is immers 
een steeds vaker voorkomend criminele activiteit, die de samenleving kan ondermijnen. 
 
We willen bereiken dat we ondermijnende criminaliteit zo veel mogelijk tegengaan, verstoren 
en stoppen. Dit doen we door het versterken van onze informatiepositie, het versterken van 
maatschappelijke, ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid, het inzetten van big data, het 
koppelen van informatie en het opwerpen van barrieres door gebruik te maken van instru-
menten. De wet Bibob wordt toegepast voor de sectoren horeca, omgevingsvergunningen, 
vastgoed, aanbestedingen en subsidies. De APV van Son en Breugel is aangepast om 
kwetsbare sectoren, zoals autobedrijven, te kunnen koppelen aan een vergunningstelsel, 
zodat de wet Bibob kan worden toegepast. De wet Damocles wordt toegepast als de Opi-
umwet wordt overtreden.  
 
Binnen het basisteam Dommelstroom zijn er samenwerkingsverbanden in de aanpak van de 
ondermijnende criminaliteit. We ondersteunen en participeren hierin onder coördinatie van 
een programmaleider die hiervoor is aangesteld. We onderzoeken en streven in 2019 naar 
de instelling van een bestuurlijk interventieteam binnen het basisteam die samen met de 
programmaleider de aanpak verstevigt. We participeren hierin en leveren hieraan onze bij-
drage. 
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Indicatoren 

 Aantal Bibobtoetsen 

 Aantal sluitingen van percelen en panden in het kader van de wet Damocles 

 Bijeenkomsten partners in het kader van bewustwording 

 Weerbaarheids bijeenkomsten ambtenaren en bestuurders 

 Controle huisvesting arbeidsmigranten in kader van mensenhandel/uitbuiting 

3.4.2 Buitengebied 

Het dumpen van afval van drugslabs en hennepplantages in het buitengebied is een steeds 
groter wordend probleem in Brabant en Limburg. Daarnaast worden in het buitengebied van 
deze gemeenten regelmatig hennepkwekerijen (zoals tussen de mais of in bosgebied) en 
drugslabs aangetroffen. Overlast, stijgende kosten en een gevaar voor de veiligheid en de 
gezondheid zijn de gevolgen hiervan. Vooralsnog is in Son en Breugel geen sprake van een 
verhoogd aantal incidenten in het buitengebied.  
Als het aantal incidenten in het buitengebied toeneemt, dan worden adequate maatregelen 
toegepast om te komen tot een verbetering van de situatie van het buitengebied. Als het 
nodig is, dan is er ook aandacht voor (het voorkomen van) stroperij en wildcrossen. De 
eventuele maatregelen worden opgenomen in het jaarlijks uitvoeringsprogramma. Er zijn 
diverse vormen van toezicht in het buitengebied. Een Boa van Nuenen en een Boa van Son 
en Breugel, werken samen in het buitengebied en houden toezicht. Een vrijwillige toezicht-
houder houdt ook toezicht in het buitengebied. Voor de gemeenten Nuenen en Son en 
Breugel is er een netwerk actief, speciaal voor het buitengebied. Het netwerk bestaat uit 
twee Boa’s en de toezichthouder van beide gemeenten, politie, Omgevingsdienst, Staats-
bosbeheer, Brabants Landschap, wildbeheereenheid, dassenwerkgroep en Samen Sterk in 
Brabant. 
 
In het kader van maatschappelijke weerbaarheid, bezoeken we ondernemers die in het bui-
tengebied hun bedrijf hebben en waarbij gebruik wordt gemaakt van bedrijfsruimten. De 
agrarische sector is een kwetsbare doelgroep. Ondernemers die willen of moeten stoppen 
met het bedrijf, lopen een vergroot risico om bezocht te worden door criminelen. Uit onder-
zoek blijkt dat 15% van deze doelgroep bezocht zijn. Criminelen schromen niet geweld te 
gebruiken of te dreigen met geweld met het oogmerk een ruimte te huren waarin zij hun cri-
minele activiteiten kunnen uitoefenen. 
De controle is gericht op het weerbaar maken van deze ondernemers tegen deze vorm van 
criminaliteit zodat ze weten hoe te handelen als ze slachtoffer zijn, of dreigen te worden van 
criminelen. 
  
We willen bereiken dat er optimaal toezicht wordt gehouden en tegen misstanden wordt op-
getreden in het buitengebied door samen te werken met partners die voornamelijk in het 
buitengebied actief zijn. Daarnaast maken we ondernemers in het buitengebied weerbaar-
der, door hen te bezoeken en bewust te maken van de risico’s als ondernemers in het bui-
tengebied in het kader van ondermijnende criminaliteit. Ze herkennen signalen die kunnen 
wijzen op criminaliteit en weten hoe ze om moeten gaan met de signalen. 
 
Indicatoren 

 Bevindingen controle bedrijven in buitengebied 

 Bevindingen toezichthouders 

 Bevindingen en controles van het netwerk toezicht buitengebied 

 Aantal drugsdumpingen 
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3.4.3 Ambtelijke en bestuurlijke weerbaarheid (integriteit) 

In 2016 heeft het college het actieplan aanpak ondermijnende criminaliteit vastgesteld.  
Het doel van het actieplan is het creëren van een weerbare gemeente tegen ondermijnende 
criminaliteit. De diverse acties uit het actieplan zorgen er voor dat de bestuurlijke weerbaar-
heid wordt vergroot. Met een weerbare gemeente bereiken we dat: 
- een ongunstig klimaat voor het bedrijven van criminele activiteiten wordt gecreëerd;  
- voorkomen wordt dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; 
- voorkomen wordt dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat; 
- economische machtsposities worden doorbroken die zijn opgebouwd met kapitaal dat 
  met criminele activiteiten is verdiend. 

We willen dit conform het actieplan in vijf stappen bereiken: 

 Bewustwording 

 Veilige werkomgeving (Veilige Publieke Taak) 

 Informatiepositie 

 Organisatieontwikkeling 

 Thematisch werken 
 
Er is al veel gedaan aan bewustwording. In diverse overleggen gemeentebreed is hier aan-
dacht aan besteed. Iedere medewerker heeft een integriteitstraining gevolgd. Er zijn trainin-
gen gegeven in het kader van de wet Bibob, waar dit thema centraal staat. Het bespreken 
van signalen en casuïstiek versterkt de bewustwording. 
In het kader van Veilige Publieke Taak is er een (agressie)protocol voor bestuurders en 
ambtenaren vastgesteld waarin is aangegeven hoe te handelen als er inbreuk wordt ge-
maakt in een veilige werkomgeving. Er wordt kordaat tegen opgetreden. 
Sinds 2016 is er een informatieknooppunt. Het knooppunt vertegenwoordigt een doorsnee 
van de hele organisatie, inclusief de Dienst Dommelvallei. Signalen die kunnen duiden op 
ondermijning worden besproken. Afhankelijk van het signaal wordt onderzocht of het in 
aanmerking komt voor een integrale aanpak binnen het basisteam Dommelstroom, waar-
door op basis van een convenant informatie kan worden gedeeld met meerdere partners, 
zoals belastingdienst, Fiod etc. 
We werken steeds meer als één organisatie, waardoor men ruimte krijgt en ruimte neemt 
waardoor men beter integraal denkt en werkt. 
De huidige inrichting van de dependance op de Vijverberg en de inrichting van het nieuwe 
gemeentehuis draagt hieraan bij. 
   
We willen bereiken dat de huidige werkwijze wordt voorgezet en verbeterd. De informatie-
voorziening moet worden versterkt. Informatie moet worden gekoppeld en er moet meer 
informatiegericht gewerkt worden, waardoor er beter kan worden geanalyseerd. Het zaakge-
richt werkend moet hieraan een belangrijke bijdrage leveren.  
Informatieveiligheid en het privacyproof maken van de systemen zijn aandachtspunten. 
Een weerbare overheid moet een waarde worden en geen norm zijn. 
 
Indicatoren: 

 Aantal meldingen in het kader van Veilige Publieke Taak 

 Aantal signalen vanuit het informatieknooppunt 
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3.4.4 communicatie 

Communicatiestrategie binnen veiligheid is gericht op:  

 communicatie over maatregelen en resultaten t.b.v. bewustwording 

 beïnvloeden van gedrag 

 bevorderen interactie en participatie met inwoners 
 

Om gedrag van inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente te beïnvloeden, 
communiceren we over welke regels binnen de gemeente gelden en wat mensen zelf kun-
nen doen om de veiligheid te verbeteren.  
 
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, zetten we verschillende communicatie-
instrumenten in. Dat resulteert in een zorgvuldig afgewogen mix van zowel persoonlijke als 
schriftelijke en digitale media.  
Denk aan publicaties op de website, sociale media, huis aan huis brieven en door het orga-
niseren van themagerichte bijeenkomsten.  
Communicatie moet een vast onderdeel binnen het veiligheidsdomein zijn. We stimuleren 
dat inwoners signaleren en melden. Cruciaal is dat het signaal wordt opgepakt en dat hier-
over een terugkoppeling plaatsvindt. 
 
In geval van een (dreiging van) sociale of fysieke ramp of crisis, kan de gemeente Son en 
Breugel gebruik maken van de mogelijkheid om op het gebied van crisiscommunicatie een 
beroep te doen op de kennis en expertise van de veiligheidsregio. Zij stellen dan een op 
crisiscommunicatie gespecialiseerd ‘invliegteam’  beschikbaar.    
 
We willen bereiken dat communicatie een vast onderdeel is binnen het veiligheidsdomein en 
een instrument is om de veiligheid en het veiligheidsgevoel te bevorderen. 
 
Indicatoren 

 communicatie standaard op te nemen in het uitvoeringsprogramma 

 overzicht publicaties 
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4 Kosten en baten 
Onderstaand overzicht is conform de gegevens uit de begroting. Hierin is geen rekening 
gehouden met het mogelijk toepassen van cameratoezicht (zie 3.1.3), de bijdrage voor het 
instellen van een bestuurlijk interventieteam.(zie 3.4.1.) en het eventueel aanstellen van een 
derde Boa.  
 
Bedragen x1000  

Exploitatie  
Realisatie 

2017  
Begroting 

2018  
Begroting 

2019  
Begroting 

2020  
Begroting 

2021  
Begroting 

2022  

Lasten  
      

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer  

764  794  828  860  892            910
9
  

1.2 Openbare orde en 
veiligheid  

376  384  393    408
10

 406  406  

Totaal Lasten  1.140  1.178  1.221  1.268  1.298          1.316  
 

Baten        

1.1 Crisisbeheersing 
en brandweer  

4  4  4  4  4  4  

1.2 Openbare orde en 
veiligheid  

11  8  8  8  8  8  

Totaal Baten  15  12  12  12  12  12  
Resultaat  -1.124  -1.166  -1.209  -1.255  -1.286  -1.304 

5 Basisteam Dommelstroom Veiligheidsplan 
Het Regionaal Veiligheidsplan en de integrale veiligheidsplannen van de gemeenten binnen 
het basisteam Dommelstroom voor de jaren 2019-2022 vormen de basis vormen voor het 
basisteamplan.   
De prioriteiten in dit plan zijn in ieder geval georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, 
woninginbraken, geweld en problematische jeugd en jeugdgroepen (incl. alcohol en drugs). 
Deze veiligheidsthema’s, die in alle Dommelstroom-gemeenten voorkomen, zijn gebaat bij 
een gezamenlijke integrale aanpak. Een gezamenlijke aanpak voorkomt dat een probleem in 
de ene gemeente is opgelost, maar daardoor juist overlast ontstaat in de buurgemeente. De 
regionale prioriteiten vormen idealiter weer de input voor de landelijke veiligheidsagenda. Er 
wordt op dit moment hard gewerkt aan het opstellen van een Regionaal Veiligheidsplan voor 
de jaren 2019 – 2022. We sluiten niet uit dat er meer aandacht komt voor de trends zoals 
die op pagine 5 (trends en ontwikkelingen) zijn vermeld.  
Basis voor het Regionaal Veiligheidsplan waren de lokale prioriteiten. Deze komen terug in 
de afzonderlijke integrale veiligheidsplannen (waaraan ook andere (zorg)partners hun bij-
drage leveren). 
In dit basisteamplan wordt weer gezocht naar de grootste gemene deler van de lokale priori-
teiten om op te nemen voor een aanpak op het niveau van het basisteam. Dat houdt in dat 
niet alle lokale prioriteiten maar ook niet alle regionale prioriteiten in dit plan terugkomen 
maar juist die thema’s die extra aandacht vragen en waar we juist op het niveau van de 6 
gemeenten goed in kunnen. 

                                                
9
 Verhoging als gevolg van inflatie 

10
 De kosten van openbare orde en veiligheid stijgen in 2020 omdat er in dat jaar een structurele ver-

hoging van de subsidie aan het dierenasiel in de begroting is opgenomen. 
In 2019 en 2020 is er ook incidenteel een bedrag opgenomen om extra te handhaven op woonwagens. 
Deze valt in 2021 weg.  
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