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Voorwoord
Met genoegen presenteer ik het Veiligheidsplan 2020-2023. Dit plan is het kompas voor het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaar. Een periode waarin we worden uitgedaagd om een antwoord
te geven en in te spelen op nieuwe vormen van criminaliteit en rekening moeten houden met de
trends en ontwikkelingen in de samenleving.
Veel meer dan tot nu toe het geval is geweest, bepalen thema’s zoals ondermijning en cybercrime
de veiligheidsagenda. Thema’s, die een even grote en zo mogelijk nog grotere impact hebben dan
de meer traditionele vormen van criminaliteit. Dit vraagt een andere inzet van de professionals
in het veiligheidsdomein.
Voor die professionals is het ook zaak om beter in te spelen op de gevoelens en wensen van de
inwoners. In de afgelopen periode hebben we diverse contacten met de samenleving gelegd
bijvoorbeeld tijdens onderzoeken en in de één-op-één gesprekken tijdens de Maaltijd van Zeist.
Hierin is ons duidelijk geworden dat de veiligheidscijfers voor de inwoners nauwelijks van belang zijn.
Veeleer is het gevoel van veiligheid van belang voor het welbevinden. En dat gevoel wordt vooral
bepaald door het ervaren gebrek aan sociale cohesie, het gevoel van eenzaamheid, de ergernis over
de ongemakken in de woonomgeving.
Het is zaak om in een meer buurt- dan wijkgerichte aanpak te werken aan een oplossing voor deze
onveiligheidsgevoelens. De waardevolle informatie uit de gesprekken heeft een plek gekregen in dit
plan en wordt vertaald in een actiegerichte aanpak.
Naast de input van de samenleving is de bijdrage van onze veiligheidspartners: MeanderOmnium,
de woningbouwcorporaties, het Openbaar Ministerie, de politie, de Veiligheidsregio Utrecht en de
wijkteams van wezenlijke betekenis geweest bij de totstandkoming van het plan. Ze hebben zich
gecommitteerd aan het plan en zijn daarmee ook voor de komende vier jaar ambassadeurs van ons
veiligheidsbeleid.
Voor het werken aan veiligheid is steun van de gemeenteraad onvoorwaardelijk. Ik kijk ernaar uit
om de vertrouwde en door mij zeer op prijs gestelde samenwerking voort te zetten.
Namens het college van burgemeester en wethouders
Koos Janssen
Burgemeester
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Ontwikkelingen en trends
Het aantal klassieke delicten, zoals autokraken en fietsendiefstal neemt af. De ernst van de misdaad
neemt toe en leidt tot zwaardere en georganiseerde criminaliteit, zoals plofkraken, ondermijning
en terrorisme. Soms zijn er grote netwerken actief rond witwaspraktijken en drugslabs.
Deze netwerken zijn voor de ‘gewone’ samenleving meestal onzichtbaar.
Mensen uiten hun mening steeds zichtbaarder. Meningsverschillen krijgen meer aandacht op
sociale media en worden daarmee breder uitgemeten. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de zwarte
pietendiscussie.
De veiligheid bij evenementen is belangrijk. Dat vraagt grote zorgvuldigheid als de gemeente een
vergunning moet verlenen.
Cybercrime veroorzaakt veel leed. Denk aan digitale fraude, mensenhandel via internet, ‘phishing’
en hacken. Dit soort criminaliteit overstijgt vaak de gemeentegrenzen. Het is belangrijk de samenleving hiertegen weerbaar te maken. De veiligheidspartners moeten hierin strak samenwerken,
preventief én repressief.
De verbinding van veiligheid met zorg vormt de komende jaren een bijzonder aandachtsgebied.
Iedereen heeft recht op een veilige leefomgeving. Steeds vaker komt het voor dat mensen met
onbegrepen gedrag bij anderen gevoelens van onveiligheid losmaken. Zij reïntegreren bijvoorbeeld in de samenleving na een gevangenisstraf, of wonen als psychiatrisch patiënt in een gewone
woonwijk en krijgen ambulante zorg. Dat vraagt om verdraagzaamheid en begrip in de samenleving. Dat gaat niet altijd vanzelf. Als gemeente hebben we de taak die verbinding tussen veiligheid(sgevoel) en het zorgdomein te leggen. Om samen met die partners tijdig te signaleren waar
het mis kan gaan en zo incidenten met kwetsbare personen te voorkomen.

Aan de slag!
We willen dat in Zeist in 2023 het veiligheidsgevoel en de criminaliteitscijfers zijn verbeterd. Inwoners
en professionals ervaren dagelijks meer veiligheid. Dit is terug te zien in de burgerpeiling waar het
veiligheidsgevoel gemeten wordt. De klassieke voorbeelden van criminaliteit, zoals woninginbraken
en fietsendiefstal zijn verder afgenomen. De drugscriminaliteit en ondermijning zijn stevig verstoord
in de gemeente Zeist. Daarnaast zijn de drempels tussen zorg en veiligheid verminderd. Verder is er
meer duidelijkheid rond de aanpak van cybercrime en hebben we in Zeist een aanpak die zich richt op
preventie en bescherming van kwetsbare groepen, zoals ouderen. Lokaal en regionaal zijn dit thema’s
waarbij we kunnen rekenen op onze partners. In dit Meerjarenplan maken we afspraken hoe we dit
gaan bereiken komende jaren. Hiermee sluiten we aan bij de veranderende maatschappij en de
robuustere criminaliteit en zetten we in op thema’s van deze tijd. Veiligheid vraagt om flexibiliteit
en daarom is het Meerjarenplan niet in beton gegoten.
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Kaderstellende documenten en communicatie
Het Veiligheidsplan 2020-2023 is het kaderstellende document voor veiligheid voor de komende jaren.
Jaarlijks stellen we een jaarplan met de doelen per jaar vast. In de wijken worden wijkactieplannen
gemaakt voor de concrete activiteiten. Het Veiligheidsplan is in lijn met het Hoofdlijnenakkoord
2018-2022 en het uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist. Het Hoofdlijnenakkoord geeft het
belang aan van veiligheid als een eerste vereiste voor de open vrije samenleving. Inwoners van Zeist
moeten zich overal veilig en op hun gemak voelen. Thema’s die naar voren komen zijn bijvoorbeeld
ondermijning, burgerkracht, persoonsgerichte aanpak en digitale veiligheid. Regionale kaderstellende
documenten zijn het Beleidsplan Veiligheidsregio Utrecht en de Regionale Veiligheidsstrategie.
Dat laatste is een samenwerkingsorganisatie van de politie-eenheid Midden-Nederland, het Openbaar
Ministerie en 39 gemeenten. Hierin worden de regionale prioriteiten vastgesteld.
Elk kwartaal houden we met de nieuwsbrief Veiligheid de gemeenteraad, het dagelijks bestuur,
de interne organisatie en partners op de hoogte over het werk in de praktijk. Jaarlijks informeren we
met themabijeenkomsten veiligheid de gemeenteraad over bijvoorbeeld het onderzoek ‘Verbonden
Veerkracht’, de persoonsgerichte aanpak, veilige publieke taak en ondermijning. Daarnaast liep
afgelopen jaar de pilot ‘Methode Duisenberg’ voor programma 1 Veiligheid binnen de Planning en
controlcyclus van de gemeenteraad. Deze pilot is een initiatief van de gemeenteraad, gestart bij de
Begroting 2018.
Na de behandeling van de Jaarrekening 2018 wordt de pilot geëvalueerd. Kort samengevat moet de
Methode Duisenberg ertoe leiden dat de begroting en de jaarrekening meer gaan leven bij de raadsleden. Portefeuillehouder en raadsrapporteurs voeren op meer inhoudelijk niveau het gesprek en
focussen daarbij op de effectiviteit van het beleid. Voor Veiligheid is dit gebeurd tijdens een themabijeenkomst op 9 mei. De inzichten van de raadsrapporteurs hebben we meegenomen in dit Veiligheidsplan. Het gaat dan om het meer grip krijgen op de thema’s ondermijning en cybercrime.
Daarnaast ligt de focus op meer buurtgericht werken en verkeershandhaving.

8
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Waar komen we vandaan: Inspanningen afgelopen 4 jaar

Het vorige Veiligheidsplan liep van 2016 tot en met 2019. De focus hierin was het stimuleren
van de burgerkracht en het leggen van verbinding met de veiligheidspartners.

2.1 De cijfers
In het Veiligheidsplan 2016-2019 streefden we naar een verlaging van de criminaliteitscijfers van 16%
over een periode van 4 jaar. Dit betekent een jaarlijkse daling van 4,2%.
Het uiteindelijke resultaat is pas 1 januari 2020 bekend. Een tussenstand laat zien:
2016 daling van 5,5%
2017 daling van 7%
2018 daling van 13%
De eerste 6 maanden van 2019 laten een stijging zien van 10%.
Het aantal misdrijven in 2018 ten opzichte van eind 2015 laat een totale, effectieve daling zien van
23,5%. Ook voor de verschillende thema’s zijn doelen opgesteld die overeenkomen met de daling
van 16%. Tot nu toe zien we eind 2018 dat de doelen per thema zijn behaald.

2016

2017

2018

Woninginbraken

299

257

219

Geweld totaal

325

332

308

Winkeldiefstal

104

131

93

Fietsendiefstal

372

310

236

Bedrijfsinbraak

149

136

66

Autokraak

363

305

266

Meldingen jongerenoverlast

537

562

422

3323

3097

2706

–5,5%

–7%

–13%

Type misdrijf

Totaal
Totale criminaliteit
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Burgerkracht
Inwoners weten als geen ander wat er leeft en speelt in de wijk. Tijdens de Week van de Maaltijd van
Zeist in oktober 2018 gaven inwoners aan dat ze sociale cohesie en verbinding met elkaar in de wijk
belangrijk vinden voor het veiligheidsgevoel. Zij voelen zich daar ook verantwoordelijk voor.
Die burgerkracht willen we optimaal benutten. Het aantal Waaks- en Burgernetdeelnemers en
Whatsappgroepen in Zeist is de afgelopen jaren gestegen. In het centrum van Zeist is buurtpreventie
actief. Dit zijn inwoners uit Zeist die extra alert en actief zijn rond veiligheid in het centrum. Vooral in
het aanspreken van overlastgevende personen en het geven van tips rond veiligheid aan inwoners.
Daarnaast zijn er veel geslaagde Burgernetacties geweest. Ook zijn criminelen op heterdaad gepakt
met behulp van communicatie via de WhatsApp-groep. Het aantal Burgernetdeelnemers is sinds 2018
niet meer mogelijk om te bij te houden, omdat herleiding naar woonplaats niet meer mogelijk is.

Waaks
Whatsappgroepen

2016

2017

2018 Behaald 2019
tot april

300

324

320

330

40

63

78

85

2.2 Terugblik
Afgelopen jaren is er ingezet op onderstaande thema’s:
Misdrijven met een grote impact
Uitersten in de samenleving
Georganiseerde ondermijning
Bij misdrijven met een grote impact, zoals woninginbraken, zien we een daling van de cijfers.
Dit komt deels door het effect van de persoonsgerichte aanpak op overlastgevende en criminele
personen. Samen met de veiligheidspartners hebben we deze aanpak verstevigd en verbreed naar de
thema’s radicalisering, nazorg van ex-gedetineerden en personen met verward gedrag. We zijn gestart
met de aanpak van ondermijning. Er zijn in de afgelopen periode op last van de burgemeester verschillende woningen en ondernemingen gesloten vanwege bijvoorbeeld drugsvondsten. We hebben
signalen ontvangen van illegale prostitutie in de wijken. Dit is in samenwerking met politie, woningbouwcoöperatie en Toezicht en Handhaving aangepakt. Soms is het nodig om informatie over
personen te kunnen delen. Bijvoorbeeld als er sprake is van een tendentie tot radicalisering of bij een
persoonsgerichte aanpak. Om eenvoudiger informatie uit te wisselen zonder de privacy te schenden,
hebben we met diverse partners convenanten afgesloten rond radicalisering, Persoonsgerichte
aanpak en Wijkgericht werken.

Verbinding samenleving en maatschappelijke instellingen
Een aantal incidenten heeft grote invloed gehad op de Zeister samenleving. Denk aan de heftige
gebeurtenis in Den Dolder van de vermissing en dood van Anne Faber in het najaar van 2017.
Dit heeft nog steeds invloed op de leefbaarheid en veiligheid(sgevoel) in het dorp en omgeving.
Op vele manieren hebben we contact gehad met de bewoners en ondernemers van Den Dolder;
via persoonlijke gesprekken, grote bijeenkomsten, brieven en de website. Er zijn veel nieuwe contacten
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ontstaan en initiatieven ontplooid. Als het nodig is, weten we elkaar snel te vinden. We begrijpen
daardoor van elkaar beter hoe de ander de kwestie beleeft. Zo kunnen we samen werken aan het
herstel van de onderlinge verdraagzaamheid en aan het terugbrengen en behouden van een fijne
samenleving. Ook zijn er meerdere aanslagen geweest zoals in Parijs, Brussel, Nieuw-Zeeland en in
de gemeente Utrecht. We hebben de verbinding gelegd met de inwoners in Zeist, rechtstreeks en via
maatschappelijke instellingen zoals scholen, sportverenigingen en de moskeeën. Zodat vragen en
zorgen besproken konden worden.

2.3 Nieuwe inzichten
Nieuwe inzichten bieden inspiratie voor de komende periode: het onderzoek ‘Verbonden veerkracht’
en de Maaltijd van Zeist.

Verbonden veerkracht
In opdracht van de gemeente Zeist hebben het Verwey-Jonker Instituut en de Hogeschool Utrecht
een onderzoek gedaan naar de wereld achter de veiligheidscijfers. Uit het rapport van dr. Remco van
Spithoven ‘Verbonden Veerkracht’ volgen analyses en aanbevelingen (op 13 september 2018 gepresenteerd aan de gemeenteraad). Conclusies: er blijkt meer focus nodig te zijn op buurtniveau. In de
buurten in één wijk zijn grote verschillen. In de ogen van burgers zeggen objectieve veiligheidscijfers
niet veel. Andere zaken bepalen vaak het gevoel van leefbaarheid en veiligheid. Daarnaast is er verbetering nodig in de samenwerking tussen wijkteams en inwoners, zoals rond de inrichting van de
openbare ruimte. Er is meer regie nodig vanuit het wijkteam en meer denken vanuit één gezamenlijk
belang. Daarnaast geeft het onderzoek het belang aan van sociale cohesie en sleutelfiguren in de wijk.
Opbouwwerk en sociaal domein hebben hier een belangrijke taak; acteer in buurtstraten of flatportieken en met sleutelfiguren. Sluit aan bij de beleving van de mensen in de buurten, werk met
sleutelfiguren die een afspiegeling van de buurt zijn. Kijk ook naar lange termijn ontwikkelingen in
een buurt. De veiligheidscijfers kunnen op korte termijn positief zijn, maar het lange termijn sentiment kan negatief zijn.

De Maaltijd van Zeist
Tijdens de Week van de Maaltijd van Zeist in oktober 2018 hebben we rond het thema Veiligheid
diverse inwoners en ondernemers ontmoet. Er vonden inspirerende gesprekken plaats bij de Kringloopwinkel, bij het Vrijheidsplein, tijdens de open dag van de brandweer en met buurtverenigingen.
Opvallend was het positieve gevoel dat veel mensen bij hun eigen buurt hebben. Velen noemden ook
verbeterpunten, zoals betere verlichting van fietspaden, meer snelheidscontroles en vermindering
van vuurwerkoverlast. Hiermee gaan wij komende tijd aan de slag, aansluitend op datgene wat in de
samenleving speelt rond het thema veiligheid. Dit doen we langs de werkthema’s van de Maaltijd
‘ons kent ons’, ‘iedereen is bijzonder’ en ‘verkeersveiligheid’.

Veiligheidsplan Zeist 2020–2023
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Strategie en werkwijze

Veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Van de partners, de inwoners en van de
gemeente. Veiligheid(sgevoel) heeft raakvlakken met vele aspecten van het leven, zoals gezondheid, sport, onderwijs, toezicht en handhaving. Waar mogelijk werkt iedere partner vanuit zijn
eigen kracht en kunde. Daarnaast is veiligheid een gedeelde verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders. Het wijkwethouderschap vervult met het wijkgericht werken een rol bij
het bevorderen van veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Als inwoners welbevinden ervaren in
verschillende aspecten van het leven heeft dit een positief effect op het gevoel van veiligheid.
Binnen het thema veiligheid werken we aan de hand van resultaten. Veiligheid(sgevoel) is echter niet altijd
meetbaar, maar wel merkbaar in de praktijk.

Doelstelling:
Bijdrage leveren aan een goed leven in Zeist in een veilige en sociale samenleving. Waarin
inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn en omzien naar elkaar. Waar overlast en (ondermijnende) criminaliteit samen met de veiligheidspartners en inwoners worden aangepakt.
We weten of ons doel bereikt is als het gevoel van veiligheid en de veiligheidscijfers verbeteren.

Komende jaren werken we vanuit onderstaande strategische uitgangspunten:
De praktijk centraal en de prestatie in zicht:
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een leefbare en op alle onderdelen goed functionerende
samenleving. Daarom is de praktijk het startpunt. Wat merken inwoners hier in het dagelijks leven
van? We houden verbinding met die samenleving en maken gebruik van de verbindingen in de
samenleving.
Burgerkracht en ieders bijdrage:
Wat is ieders bijdrage aan het werk? Dit gaat om inwoners, professionals, maar ook bedrijven en
branches. Hoe kunnen wij allen werken aan een veiliger Zeist. We werken samen waar nodig en
gaan na waar de ander bondgenoot in wil en kan zijn.
Analyseren en leren:
Analyseer wat er achter een verschijnsel zit en leer daar van. Wat zit er achter gedrag of een fenomeen? Dit willen we bereiken door meer verdieping in ons werk, zoals de onderzoeken rond de
persoonsgerichte aanpak door de Hogeschool van Utrecht en rond het thema ondermijning.
Gezamenlijk leren en nieuwe oplossingen vinden om het werk op hoger niveau te krijgen.
Flexibiliteit en maatwerk:
We moeten in het werk flexibel zijn indien dit gewenst is. Daarnaast vraagt elke situatie om
maatwerk.

Veiligheidsplan Zeist 2020–2023
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Waar willen we naartoe: Speerpunten 2020-2023

Weerbaarheid van de overheid en samenleving is belangrijk voor het tegengaan van de criminaliteit. Maar ook voor een bevordering van het veiligheidsgevoel. We zien de trend dat de omgang
met elkaar ‘rauwer’ wordt. Dit zien we terug in de verharding van het maatschappelijke debat en
ook in de ‘nieuwe’ vormen van criminaliteit. Daarom is versterking van de weerbaarheid van
overheid en samenleving een overkoepelend thema in alle veiligheidsonderwerpen.

4.1 Prioriteiten
Het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (39 gemeenten, Openbaar Ministerie en Politie) en de
gemeente Zeist steken de komende vier jaar in op drie thema’s:
Ondermijning
Zorg en Veiligheid
Cybercrime
Dit wordt vertaald in concrete activiteiten in het Zeister Jaarplan Veiligheid. Daarnaast blijven we
inzetten op crisisbeheersing, jongerenoverlast, veiligheid bij evenementen en het terugdringen van
woninginbraken en auto- en fietsendiefstal.
De gesprekken over veiligheid tijdens de Maaltijd van Zeist leverden vooral wensen op over de sociale
cohesie en de verkeersveiligheid (zie het Uitvoeringsprogramma van de Maaltijd van Zeist voor de
acties). Het zijn thema’s rond leefbaarheid en raken dus meer dan het thema veiligheid. Ze hebben wel
invloed op de veiligheidsbeleving. Daarom worden deze thema’s uitgewerkt door andere teams
binnen de gemeente Zeist, zoals Beheer openbare ruimte en Sociaal domein.
Iedereen is bijzonder: De samenleving is pluriform en moet ruimte geven aan deze pluriformiteit.
Dat gaat niet altijd vanzelf. Het helpt dan ook elkaar te kennen. Dat maakt het makkelijker om
contact te leggen en daarmee de sociale cohesie te versterken. Het draagt bij aan het vergroten van
de verdraagzaamheid.
Verkeersveiligheid: Dit varieert van verlichting van fietspaden, parkeren tot te hard rijden.
Daarnaast krijgt verkeersveiligheid ook meer aandacht in de buurten. Vanuit veiligheid wordt in
het driehoeksoverleg bevorderd dat er voldoende capaciteit beschikbaar is voor controle op vooral
snelheidsovertredingen. We benutten ideeën en hulp uit de buurt bij het tegengaan van hoge
snelheid. De inzet daarvan bepalen we in goed overleg met de wijkteams. We willen het gesprek
tussen bewoners en experts bevorderen. Dit om meer wederzijds begrip te krijgen over het gevoel
van verkeersveiligheid in relatie tot de technische mogelijkheden.
Ons kent ons: Hier vallen ook de uitkomsten van het onderzoek ‘Verbonden veerkracht’ onder.
In het Uitvoeringsprogramma van de Maaltijd komt dit thema terug in Vitale Buurten en Meedoen.
Binnen het wijkgericht werken maar ook bij andere organisatieonderdelen leggen we meer focus
op de buurt/straat/portiek. We tonen betrokkenheid en hebben besef dat een goed leven van
individuen uiteindelijk ook leidt tot minder overlast en beleving ervan. We staan dicht bij de
inwoners, zoeken ze op bij incidenten (zoals buurtbijeenkomst brand Kerckebosch Beverburg).
De regie rond veiligheid ligt in de buurten. Het wijkteam is de eerste lijn bij leefbaarheids- en
veiligheidsissues.
Een voorbeeld hierin is het project Vollenhove Vooruit. De wijkmanagers analyseren met de
wijkteams wat nodig is in de wijk, zetten de acties uit en sturen op de effecten. Bijvoorbeeld rond
verkeersveiligheid, leefbaarheid, woninginbraken en auto- en fietsendiefstal. Burgerkracht en
sociale cohesie worden bevorderd op buurtniveau. Waar nodig, kan het wijkteam doorschakelen
naar het team Veiligheid en/of naar het sociaal domein, voor complexe zaken.

Veiligheidsplan Zeist 2020–2023
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4.2 De cijfers
		
Het Zeister Veiligheidsplan 2020-2023 heeft als doel een daling van de criminaliteit met 10% ten
opzichte van 2019. Dit betekent een daling van ongeveer 2,5% per jaar. Daarmee is onze doelstelling
hoger dan in de regio. Daar is de doelstelling dat de criminaliteitscijfers gelijk zijn gebleven of afgenomen. Het meten van veiligheid blijft weerbarstig. Bijvoorbeeld omdat er geïnvesteerd wordt in
aangiftebereidheid, dat kan leiden tot hogere criminaliteitscijfers. Daarnaast willen we inzetten op
een hoger veiligheidsgevoel in de gemeente Zeist. We streven ernaar om bij de tweejaarlijkse Burgerpeiling voor het veiligheidsgevoel boven het cijfer 7 uit te komen. De laatste jaren schommelde dit
tussen de 6,6 en de 6,9. De laatste peiling in maart 2018 leverde een 6,8 op. We willen ook dat de nu
soms erg grote verschillen tussen de buurten in dit cijfer minder scherp worden.

18
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Wat gaan we doen?

In dit hoofdstuk beschrijven we de meerjarenvisie rond de drie geprioriteerde veiligheidsthema’s.
In de jaarplannen vullen we de acties rond de thema’s concreet in.

5.1 Ondermijning
We weten dat er handel in softdrugs plaatsvindt op straat. Eens in de zoveel tijd rolt de politie een
hennepkwekerij op. Soms zitten daar grote netwerken achter, die worden ontdekt via een netwerkanalyse. We spreken hierbij van ondermijning. Dit is een vorm van criminaliteit waarbij groepen
mensen zich onttrekken aan de legale manieren om geld te verdienen. Te denken valt aan geld
witwassen, mensenhandel, hennepkwekerijen, adresfraude en activiteiten van Outlaw Motor Gangs.
Vaak is er sprake van criminele samenwerkingsverbanden. Deze ‘onderwereld’ heeft soms hulp nodig
van de ‘bovenwereld’. Bijvoorbeeld als er vervoer, een adres of huisvesting nodig is. Zij ontwrichten
daarmee het normaal functioneren van de samenleving en vormen een slecht voorbeeld voor
anderen. We investeren landelijk, regionaal en lokaal op een integrale aanpak om weerstand te bieden
aan ondermijning. In 2018 is het ‘Ondermijningsbeeld’ opgesteld voor de gemeente Zeist. Dit biedt
zicht op verdachte bedrijven en branches die bezig zijn met deze vorm van criminaliteit.
We hebben als doel dat over vier jaar de ondermijnende criminaliteit in de gemeente Zeist is verstoord. Dit doordat personen en bedrijven die ondermijnende criminaliteit plegen, voelen dat de
gemeente en andere instanties hen aanpakken. De ondermijnende activiteiten worden gestaakt
en strafrechtelijk wordt opgetreden. Dit willen we bereiken door in te zetten op:
De autobranche, het buitengebied en bij drugscriminaliteit:
Dit zijn de prioriteiten in de gemeente Zeist en de regio. De regio heeft dit vastgesteld en hierdoor
komt er extra capaciteit vrij bij het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC), Openbaar
Ministerie en de politie. Drugshandel (in het bijzonder cocaïne) vormt in de regio Midden-Nederland een groot probleem. Uit diverse onderzoeken is gebleken dat er in deze regio honderden
miljoenen euro’s worden omgezet met deze handel. Criminelen gebruiken soms excessief geweld
om hun imperium in stand te houden of uit te breiden. Kwetsbare jongeren worden voor het
karretje gespannen. Naast de bovenstaande prioriteiten, willen we ook inzetten op thema’s om
aandacht vragen, bijvoorbeeld prostitutie en PGB fraude.
Communicatie:
We gaan in Zeist actief communiceren over de aanpak van ondermijning. Het doel is om criminelen
en verdachte ondernemers in Zeist af te schrikken. En daarnaast om de meldingsbereidheid bij
inwoners te vergroten.
Beleid:
We gaan een opiumbeleid opstellen om bestuursrechtelijk optreden eenvoudiger te maken,
bijvoorbeeld om panden makkelijker te sluiten in het geval van het aantreffen van drugs. Daarnaast
willen we meer bekendheid geven aan de wet BIBOB (bevorderen integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur). Dit is een preventief instrument om een vergunning te toetsen aan integriteit. In Zeist passen we BIBOB vooral toe op de horeca. Dit kan ook uitgebreid worden op andere
thema’s zoals vastgoed.
Van repressie naar preventie:
Als dat nodig is, treden we repressief op. Via strafrechtelijk optreden van het Openbaar Ministerie en
Politie. En bestuursrechtelijk door een pand te sluiten. Liever nog voorkomen we drugscriminaliteit.
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We willen het onaantrekkelijk maken voor jongeren om hier aan mee te doen. Onder meer via de
Persoonsgerichte aanpak.
Slim en in samenhang samenwerken:
In het signaleringsoverleg delen we informatie en bepalen we de aanpak van ondermijning met
de betrokken partijen, zoals politie, RIEC, Ondernemersplein, boa’s en wijkmanagers. Daarnaast
vergroten we de bekendheid over ondermijning en de aanpak in de wijk- en sociale teams en in de
samenleving. Verder zoeken we samenwerking met branches die ons kunnen helpen bij de aanpak,
zoals banken, notarissen en makelaars. Dit zodat er strafrechtelijk, civielrechtelijk, bestuursrechtelijk
en financieel kan worden opgetreden.

5.2 Cybercrime
Cybercrime is een relatief nieuwe vorm van criminaliteit die steeds ergere vormen aanneemt. Hierbij
gaat het om misdaad gepleegd met ICT. Het strafbare feit wordt gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of tablet, kortom alles waar een processor in zit. Denk aan hacken, sexting, digitale
fraude, illegale prostitutie en internetpesten. Bij veel mensen ontbreekt de kennis van deze vorm van
criminaliteit. Risico´s op slachtofferschap zijn groot en daarmee kans op sociale en/of financiële
problemen. Ons doel komende jaren is om de weerbaarheid te vergroten en meer bekendheid te
geven aan dit onderwerp. Dit bereiken we door:
Preventie en bewustwording:
Vergroten van kennis rond dit thema bij onze interne medewerkers, maar ook bij externe partners.
Daarnaast hebben we aandacht voor privacy en goed omgaan met onze informatie. We vergroten
de bewustwording bij de inwoners met name bij de kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen en
jongeren.
Een totale aanpak:
Een aanpak met de veiligheidspartners rond preventie, repressie en nazorg voor de slachtoffers.

5.3 Zorg & veiligheid
De werelden van zorg en veiligheid zijn afgelopen jaren al veel dichter naar elkaar toegegroeid.
Denk aan de persoonsgerichte aanpak, nazorg ex-gedetineerden en radicalisering in Zeist. Er zijn
flinke stappen gezet, maar er zijn ook nog steeds knelpunten in de dagelijkse praktijk. Door vroegtijdig vanuit de zorg al betrokken te zijn en hulp te verlenen door de juiste partijen, kan voorkomen
worden dat vraagstukken complex worden en binnen het veiligheidsdomein moeten worden opgepakt. Onze doelstelling is er voor zorgen dat bovengenoemde personen hun leven op orde krijgen,
re-integreren in de samenleving en mede daardoor geen overlast, criminaliteit veroorzaken en
recidive verminderen. Dit door meer verbinding en verdieping rond de thema’s zorg en veiligheid.
Dit willen we bereiken door:
Preventie en vroegsignalering:
Dit door vroeg in de buurten te signaleren en actief op hulpverlening in te zetten. Maar wel strafrecht als stok achter de deur te houden. Rond radicalisering geldt bijvoorbeeld dat er binnen het
sociaal domein, GGZ en het onderwijs bij diverse organisaties en scholen ‘ambassadeurs’ komen
op het onderwerp waarvoor regelmatig intervisie of voorlichting wordt gegeven.
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Samenwerking:
Een verdere kwaliteitsslag in de samenwerking tussen GGZ, justitie, veiligheid, Regionale Sociale
Dienst, woningbouwcoöperatie en zorg rond de thema’s zorg en veiligheid. Hiervoor maken we
gezamenlijk één plan.
Casusniveau:
Effectiever de beschikbare interventies rond zorg en strafrecht inzetten op individueel niveau.
Dit gaat om de thema’s: personen met verward gedrag, nazorg ex-gedetineerden, radicalisering,
huiselijk geweld en persoonsgerichte aanpak op overlastgevende en criminele personen. Onder
regie van het sociaal domein wordt de aanpak rond personen met verward gedrag en de nieuwe
wetten rond de GGZ verder ontwikkeld. Van vroeg signalering in de wijk tot de aanpak op escalatie.
Casusregie:
Op uitvoerend niveau gaan we een verdiepingsslag maken rond procesregie en casusregie.
Ontwikkeling en verdieping:
Meer ontwikkeling en verdieping op bovenstaande thema’s. We analyseren het verschijnsel en leren
hier van. Dit bijvoorbeeld door aan te sluiten bij het onderzoek van Hogeschool van Utrecht rond
de PGA methodiek en de samenwerking met de sociale dienst.
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Reguliere veiligheidsthema’s

6.1 Crisisbeheersing en Veiligheidsregio Utrecht
Elke vier jaar stelt het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) het regionaal crisisplan,
beleidsplan en risicoprofiel vast. Dit zijn de kaderstellende documenten voor de uitvoering in de
gemeente Zeist.
De komende periode gaat de VRU zich meer richten op de risico’s. De focus ligt voornamelijk op
doelgroepen en gebieden waar risico’s op een incident of crisis het grootst zijn. Denk aan uitval van
de vitale infrastructuur door cybercriminaliteit, maar ook het langer zelfstandig wonen van ouderen.
Bij een uitruk zitten normaal zes personen in een voertuig. Post Den Dolder maakt momenteel
gebruik van een pilot waarmee er met vier personen in plaats van zes wordt uitgerukt. Met dit
voertuig wordt voorkomen dat een basisbrandweereenheid niet kan uitrukken, doordat er onvoldoende mensen in de auto zitten. Wel is de voorwaarde dat er dan tegelijk een voertuig uitrukt van
bijvoorbeeld een andere post. Daarnaast investeert de VRU extra op het werven en behouden van
vrijwilligers.
Uit de Maaltijd van Zeist is een aantal recepten naar voren gekomen die betrekking hebben op
de taken van de brandweer. Bijvoorbeeld het beter aansluiten van de verkeersplannen van de
gemeente met de brandweer.
De komende periode sturen zowel de VRU als de gemeente Zeist op kwaliteit binnen de crisisorganisatie lokaal en regionaal. Om snel te handelen is het tijdens een incident, ramp of crisis
belangrijk dat de gemeente en partners zich bewust zijn van wie welke rol heeft en wat we van
elkaar nodig hebben. Dit doen we door medewerkers op te leiden en te laten trainen en oefenen,
bijvoorbeeld binnen het proces Opvang.

6.2 Jongerenoverlast
Dit thema houdt de aandacht en verandert steeds in haar verschijningsvorm. Van vaste groepen op
vaste plekken zien we nu individuen die samen komen op verschillende plaatsen en in verschillend
groepsverband. De wijkteams bespreken de diverse jongerengroepen, ook wanneer zij niet voor grote
overlast zorgen middels de methodiek ‘aan de voorkant’. Zo blijft er zicht op de groepen en kunnen er
vroegtijdig stappen gezet worden. Wanneer er sprake is van ernstige overlast of crimineel gedrag
maken we middels de methodiek “het 7-stappenplan” een analyse van de groep als geheel en de
rollen van de verschillende groepsleden. Door de negatieve voortrekkers van de groep te begrenzen
en maatregelen tegen de gedragingen te nemen en degenen die een positieve invloed hebben
positief te stimuleren wordt er invloed uitgeoefend op de groep als geheel. Met de ketenpartners
maken we duidelijke afspraken over rolverdeling en communicatie.
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6.3 Woninginbraken en auto- en fietsendiefstal
Ten aanzien van inbraken en diefstallen geldt dat we de komende jaren onverminderd doorgaan met
inzet op verdachten en preventie. Onder meer via de Persoonsgerichte aanpak. Daarnaast werken we
verder aan de versterking van de burgerkracht, via stimuleren van Whatsappgroepen en lidmaatschap
van Waaks! Regelmatig zijn we met onze partners op straat om in bepaalde buurten mensen alert te
maken. Doel eind 2023 is om 100 Whatsappgroepen en 350 Waaks-deelnemers te hebben.

6.4 Evenementen en jaarwisseling
We verstevigen op de regievoering rond het het evenementenproces. We maken duidelijke afspraken
met de organisatoren, exploitanten, ketenpartners en andere veiligheidspartners. Zeist moet bruisen,
maar wel op een veilige en verantwoorde manier. Verder bereiden we elk jaar de jaarwisseling voor
met de veiligheidspartners. Dat sorteert effect, want er zijn minder noemenswaardige incidenten en
de schade aan eigendommen neemt af. Sinds 2016 wijzen we vuurwerkvrije zones aan. In 2018
hebben we geluidsdetectie ingezet om een beeld krijgen van de vuurwerkhotspots.

6.5 Horeca
Horeca is een gedeelde verantwoordelijkheid en heeft niet alleen raakvlakken met veiligheid, maar
ook met ondernemers, gezondheid en sport. De thema’s rond horeca die onder die gebieden vallen,
worden daar opgepakt. We zien dat jongeren in het weekend in de avond elkaar treffen op straat en
in omliggende parken. Dit leidt tot overlast en vervuiling. Dit heeft het laatste jaar geleid tot intensi
vering van Toezicht en Handhaving aangevuld met particuliere beveiliging. Vanwege enkele excessen
in het voorjaar 2019 was er in april 2019 versterkte inzet van politie en Toezicht en Handhaving in
vooral de Tweede Dorpsstraat; ook hebben we enkele ondernemers aangezegd meer verantwoordelijkheid te nemen voor bezoekers en gedrag op straat. We gaan door met uit de anonimiteit halen van
overlastgevende jongeren door gesprekken met jongeren en ouders en het opleggen van gebieds
verboden voor de Horeca.
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Financiering

De volgende budgetten zijn op dit moment beschikbaar voor het thema Veiligheid:
Algemeen Veiligheidsbudget van € 116.000. Hieronder vallen uitgaven zoals lidmaatschappen,
regionale voorzieningen (zoals deelname Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, Veiligheidshuis),
toezicht of intensivering jongerenaanpak en de jaarwisseling.
Specifiek Veiligheidsbudget van € 154.000. Hieronder valt de inzet rond thema’s als radicalisering,
nazorg ex-gedetineerden, persoonsgerichte aanpak, communicatie en de Week van de Veiligheid.
Bijdrage aan bureau Halt van € 24.000.
Bijdrage van € 100.000 aan de uitvoering van de Drank- en Horecawet (grotendeels extra Toezicht
en Handhaving, inclusief inzet voor bestuurlijke handhaving.
Jaarlijkse bijdrage aan de VRU van € 4.000.000 voor Brandweerzorg.
De uitvoering van het Veiligheidsplan vereist extra financiële middelen ten opzichte van de huidige
budgetten.

Weerbaarheid, ondermijning en cybercrime
In het Veiligheidsplan is het thema ‘ondermijning en cybercrime’ als prioriteit in Zeist benoemd.
Daarnaast komen er vanuit de Politie en het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) door
een landelijke beleidsimpuls op ondermijning naar verwachting meer zaken op tafel. Dit zal ook
binnen de gemeente gaan leiden tot een grotere behoefte aan regie en bestuursrechtelijke aanpak.
Daarnaast gaan we trainingen geven rond bewustwording op het onderwerp ondermijning en
cybercrime aan verschillende doelgroepen, zoals sociaal team, wijkteam, ouderen.
Voor de thema’s weerbaarheid, ondermijning en cybercrime is een extra financiële impuls van
structureel € 75.000 nodig. We vragen jaarlijks structureel € 40.000 hiervoor extra qua middelen.
De overige € 35.000 wordt gedekt uit de bestaande budgetten. Dit gebeurt waar nodig door herpioritering (o.a. inzet personeel voor beleidsontwikkeling en juridische expertise). Die bijdrage is
nodig om slagvaardiger te kunnen optreden in situaties van ondermijning, cybercrime en weerbaarheid. Bijvoorbeeld voor projectleiding, onderzoek, inhuur van specifieke juridische expertise en het
actualiseren van het bestuurlijke instrumentarium. Daarnaast is het nodig om het bewustzijn en de
alertheid te vergroten bij bijvoorbeeld ondernemers, sociale team en kwetsbare groepen, zoals
ouderen. Intensiveren van de communicatie is daarbij nodig.
De financiële gevolgen nemen we mee in het financieel perspectief dat bij de Begroting 2020
wordt gepresenteerd. De uiteindelijke integrale afweging vindt plaats bij de behandeling van de
Begroting 2020.
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