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Wat willen we bereiken tot en met 2022? 

Een veilige gemeente voor iedereen. 

 Inwoners voelen zich veilig in onze gemeente. 
 Inwoners ervaren merkbare handhaving. 
 Het (zoveel mogelijk) voorkomen van ondermijning. 
 Een kwaliteitsniveau van de professionele crisis- en brandweerorganisatie die in VRU-verband voldoet 

aan de gestelde richtlijnen. 

 

Wat hebben wij daarvoor gedaan in 2021? 

Behoud veiligheidsniveau 
 

Voor het behoud van het veiligheidsniveau breiden we de huidige aanpak uit met inzet van nieuwe methoden. Op 
basis van informatie uit de wijk worden deze nieuwe methoden ontwikkeld. Uit de opgehaalde informatie moet 
blijken welke methoden het beste zijn om in te zetten. Wij besteden aandacht aan wijkgerichte preventie en 
treden repressief op waar het moet. In geval van calamiteiten reageren wij op passende wijze. 
De criminaliteitscijfers zijn wederom gedaald. Dit komt mede door de intensieve integrale samenwerking tussen 
ketenpartners, waaronder politie, brandweer, OM, RIEC en de VRU.  De cijfers weerspiegelen een verschuiving 
naar cybergerelateerde en ondermijnende criminaliteit. Door verschillende periodes van strenge 
coronamaatregelen is het beperkt gelukt om de wijk in te gaan. In de week van de veiligheid zijn Loenen aan de 
Vecht, Maarssendorp en Breukelen bezocht met de ondermijningsbus. Bij de ondermijningsbus hebben inwoners 
kunnen ervaren hoe verschillende soorten drugs, zoals hennepteelt en productie van syntetische drugs, te 
herkennen zijn. En ontvingen zij handelingsperspectieven hoe te handelen.  

Cameratoezicht 
 

Wij onderzoeken de inzet van flexibel cameratoezicht op effectiviteit. In 2021 vindt een algehele evaluatie van het 
cameratoezicht plaats. Hierin nemen we ook een onderzoek naar de inzet van flexibel cameratoezicht mee. 
De flexibele camera is eind 2021 ingezet in Bloemstede in Maarssenbroek naar aanleiding van een reeks 
autobranden. Met de inzet van de flexibele camera zien we dat het tot een periode van rust voor buurtbewoners 
heeft geleid en daarmee het gewenste effect heeft gehad. 

Cybercrime 
 

Wij blijven inzetten op de preventie van cybercrime. De verschuiving van traditionele criminaliteit naar fraude op 
internet vraagt om een andere inzet. Regionaal wordt momenteel een programma Digitale veiligheid ontwikkeld. 
Dit programma gebruiken wij in 2021 bij het bepalen van de nieuwe inzet op digitale veiligheid. De voor 2020 
ingeplande preventieworkshops zijn in verband met de coronacrisis verzet naar 2021. 
We hebben vervolg gegeven aan de succesvolle inzet van project Hackshield. Dit project heeft een dubbel doel: 
jongeren worden opgeleid tot cyberagents en zij leiden op hun beurt ouderen op binnen dit programma. Hiermee 
beogen we onze inwoners digitaal weerbaarder te maken. 

Integraal Veiligheidsplan 
 

Wij geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022. In 2020 heeft de coronacrisis zowel 
negatieve als positieve effecten gehad op de uitvoering van de doelen die in dit plan zijn vastgesteld. Zo was het 
beperkt mogelijk om met de zogenoemde ‘tent in de wijk’ onze kernen en wijken in te gaan om informatie op te 
halen en te delen over veiligheid en het veiligheidsgevoel. ‘Tent in de wijk’ zetten wij in 2021 voort. Naast de 
daling van de traditionele veiligheidscijfers (zoals van woninginbraken en autokraken) vindt een stijging plaats van 
de cijfers op het gebied van nieuwe criminaliteit, zoals internetfraude. In 2021 zetten wij meer in op de bestrijding 
hiervan door onder andere campagnes en workshops. 
Om uitvoering te geven aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 zijn op thema's samen met de ketenpartners 
verschillende projecten en programma's georganiseerd. Deze hadden als doel om het relatief gunstige 
veiligheidsniveau te behouden. Voorbeelden zijn Hackshield en verschillende bewustwordingsacties op het 
gebied van ondermijning. De coronacrisis heeft effect gehad op de wijze waarop uitvoering is gegeven aan 
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werkzaamheden om de gestelde doelen in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 te behalen. Wij 
constateren een verschuiving van de traditionele vormen van criminaliteit (woninginbraken, fietsendiefstallen en 
autokraken) naar online cybercriminaliteit en de georganiseerde ondermijnende criminaliteit.  

Lokale crisisorganisatie 
 

Wij houden de lokale crisisorganisatie optimaal door in 2021, net als in 2019, een oefening te organiseren. 
Regionaal en lokaal is de crisisstructuur actief geweest voor de gemeentelijke rol in de aanpak van de 
coronacrisis.  

Maarssenbroek: Samen Schoon, Heel en Veilig 
 

In het najaar van 2020 maken we een integraal plan van aanpak, waarin we specifiek kijken naar het 
veiligheidsgevoel en de leefbaarheid in Maarssenbroek. In 2021 geven we uitvoering aan dit plan. 
In 2021 hebben we uitvoering gegeven aan het plan Maarssenbroek Samen Schoon Heel en Veilig. Er is een 
enquête gehouden onder de bewoners van Maarssenbroek. De hieruit voortvloeiende  actiepunten geven wij 
verder vorm in 2022. 

Maatschappelijke betrokkenheid 
 

Wij stimuleren en faciliteren maatschappelijke betrokkenheid, waarbij zelfredzaamheid voorop staat. 
De signaleringsteams krijgen aan het begin van het jaar de jaarlijkse bijdrage van € 200. Wij blijven 
signaleringsteams en WhatsAppgroepen stimuleren en faciliteren, onder meer door het organiseren van 
bijeenkomsten of cursussen. 
In 2021 hebben we in de week van de veiligheid een bijeenkomst georganiseerd voor de buurtpreventieteams. 
Daarnaast hebben twee trainingen 'Verdachte situaties'  plaatsgevonden, waarbij is aandacht besteed aan de 
awareness en meldingsbereidheid van inwoners. Aan deze trainingen hebben meerdere leden van de 
buurtpreventieteams deelgenomen.  

Persoonsgerichte aanpak 
 

De Persoonsgerichte aanpak (PGA) zetten wij in voor personen met complexe problematiek, met als doel overlast 
en criminaliteit terug te dringen. De samenwerking met het Sociaal domein is regionaal uitgewerkt in de regionale 
veiligheidsstrategie en lokaal zetten wij de overleggen voort om de domeinen Zorg en Veiligheid goed op elkaar 
te laten aansluiten. 
De samenwerking tussen partijen uit het zorgdomein en veiligheidsdomein op PGA-casuïstiek is voortgezet met 
ondersteuning van het in Q4 2020 geïntroduceerde PGA X-systeem. Na een jaar gebruik te hebben gemaakt van 
PGA X blijkt dat het muteren van informatie in dit systeem eraan bijdraagt dat de informatiewisseling op een 
zorgvuldige en effectieve wijze gebeurt. Alle betrokken partnerorganisaties ontvangen hierdoor gelijktijdig 
dezelfde informatie in een beveiligde omgeving. 

Uitvoering Plan van aanpak Ondermijning 
 

Wij zetten de uitvoering van het Plan van aanpak Ondermijning (vastgesteld op 11 december 2018 door ons 
college) voort en bouwen verder op de resultaten van 2019. Ook evalueren we het huidige plan. Aandacht blijft 
voor het vergroten van de bewustwording en de weerbaarheid. Dit doen we door bestuurders, professionals en 
inwoners te stimuleren om minder terughoudend te zijn in het ondernemen van actie en ondermijning te melden. 
We zetten in op intensivering van toezichthouden en handhaven en meer specifiek op het verstoren van 
drugsnetwerken. 
In het kader van ondermijning hebben drie integrale controles plaatsgevonden, waarvan één grote controle in 
Nieuwersluis. In maart is een geactualiseerd Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar 
bestuur)-beleid vastgesteld. We zijn er nog niet in geslaagd om de toepassing van Bibob structureel te 
implementeren bij de toegevoegde beleidsterreinen aan het Bibob-beleid. Incidenteel is het geactualiseerde 
Bibob-beleid wel gebruikt voor Bibob-toetsing op toegevoegde beleidsterreinen. Er is een taskforce gestart voor 
de aanpak van illegale kamerverhuur. Er hebben bewustwordingsacties plaatsgevonden. De ondermijningsbus 
tijdens de week van de veiligheid is hier het eerste voorbeeld van. Daarnaast heeft een inleveractie nep- en 
steekwapens plaatsgevonden om dit aantal in omloop te verkleinen en om het bij je dragen van wapens (met 
name onder jongeren) te ontmoedigen. Tevens is een Meld Misdaad Anoniem (MMA) campagne georganiseerd 
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om de meldingsbereidheid te vergroten. Tenslotte  zijn we in september gestart met het project Keurmerk Veilig 
Buitengebied, dit loopt tot en met 2022 door.  

Indicatoren 
Effect- en prestatie-indicatoren E/P Bron B2021 R2021 
Totale criminaliteit per 1.000 inwoners E Monitor 42,3 33,5 
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak E IVP SV 10 15% 
Ondermijning risicolocaties P IVP SV 2 3 
Aantal nieuwe signalen Ondermijning E IVP SV 15 40 
Aantal meldingen jeugdoverlast P RVS 260 742 
Aantal WhatsAppgroepen P IVP SV 60 60 
     
     
     
 

Toelichting 
Aantal nieuwe aanmeldingen per jaar voor de Persoonsgerichte Aanpak 
Betreft oude cases en nieuwe cases. Het aantal lopende cases in 2021 bedraagt 15. 
 
Aantal nieuwe signalen Ondermijning 
Het aantal nieuwe signaleringen is hoger uitgevallen, doordat wij zijn aangesloten bij Meld Misdaad 
Anoniem.  Hier zitten ook veel meldingen tussen die door bijvoorbeeld alleen de politie opgepakt (kunnen) 
worden. 
 
Aantal meldingen jeugdoverlast 
Als gevolg van de Corona pandemie en bijbehorende maatregelen, zijn mensen meer thuis en krijgen daarom 
meer mee van  overlast.  De jeugd is ook meer thuis. Het wegvallen van sociale activiteiten zorgt voor meer 
overlast.  

Wat heeft het gekost in 2021? 
Veiligheid Begroting primitief 

2021 
Begroting na wijziging 

2021 
Rekening 

2021 
Saldo 
2021 

Regulier 
2021 

Corona 
2021 

Lasten  6.281.860  6.375.064  6.011.966  363.098  375.248  -12.150 
Baten  -47.391  -71.720  -39.508  -32.212  -32.212  - 
Geraamde saldo van baten en 
lasten 

 6.234.469  6.303.344  5.972.459  330.886  343.036  -12.150 

Mutaties reserves       
Toevoeging aan reserves  31.371  31.371  31.371  -  -  - 
Onttrekking aan reserves  -26.051  -26.051  -38.202  12.151  1  12.150 
Saldo mutaties reserves  5.320  5.320  -6.831  12.151  1  12.150 
Geraamde resultaat  6.239.789  6.308.664  5.965.628  343.036  343.036  - 
 

De uitsplitsing van dit programma in de taakvelden treft u aan in de onderstaande tabellen. Hierbij is ook de 
toelichting opgenomen.  
Voor een specificatie van de verschillen vanwege Corona verwijzen wij u naar de paragraaf Corona. 

Taakveld Crisisbeheersing en brandweer 
Crisisbeheersing en 
brandweer 

Begroting primitief 
2021 

Begroting na wijziging 
2021 

Rekening 
2021 

Saldo 
2021 

Regulier 
2021 

Corona 
2021 

Toegerekende 
personeelslasten 

 55.686  55.065  54.606  459  459  - 

Kapitaallasten  256.432  256.432  259.069  -2.637  -2.637  - 
Overige lasten  4.283.159  4.291.145  4.214.156  76.989  76.989  - 
Totaal lasten  4.595.277  4.602.642  4.527.831  74.811  74.811  - 
Totaal baten  -9.006  -9.006  -14.308  5.302  5.302  - 
Saldo  4.586.271  4.593.636  4.513.524  80.112  80.112  - 
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Overige lasten 
Binnen het taakveld Crisisbeheersing en brandweer hebben we € 76.989 minder uitgegeven dan begroot. 
Hieronder verklaren we de grootste verschillen.  
 
VRU-bijdrage 
Zoals in de Bestuursrapportage 2021 beschreven is onze VRU-bijdrage 2021 in de loop van 2021 met € 40.000 
verlaagd. 
 
Brandweerkazernes 
Wij hebben in 2021 € 16.000 minder uitgegeven dan geraamd als gevolg van de ingebruikname nieuwe 
brandweerkazernes. 

Taakveld Openbare orde en veiligheid 
Openbare orde en 
veiligheid 

Begroting primitief 
2021 

Begroting na wijziging 
2021 

Rekening 
2021 

Saldo 
2021 

Regulier 
2021 

Corona 
2021 

Toegerekende 
personeelslasten 

 991.259  1.001.069  777.241  223.828  223.828  - 

Kapitaallasten  20.736  20.736  19.271  1.465  1.465  - 
Overige lasten  674.588  750.617  687.623  62.994  75.144  -12.150 
Totaal lasten  1.686.583  1.772.422  1.484.135  288.287  300.437  -12.150 
Totaal baten  -38.385  -62.714  -25.200  -37.514  -37.514  - 
Saldo  1.648.198  1.709.708  1.458.935  250.773  262.923  -12.150 
       
 

Toegerekende personeelslasten  
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 223.828 minder aan personeelslasten uitgegeven 
dan begroot, als gevolg van onderbezetting bij de Boa’s en de beleidsadviseurs. Het personeelsverloop was 
wel wat lager dan voorgaande jaren, echter mede door de landelijke vraag i.v.m. handhaving coronamaatregelen, 
hebben we de openstaande formatieruimte niet kunnen invullen.  
 
Overige lasten 
Binnen het taakveld Openbare orde en veiligheid hebben we € 62.994 minder uitgegeven dan begroot. Dit 
bestaat uit een reguliere onderschrijding van € 75.144 en Corona gerelateerde overschrijding van € 12.150. 
Hieronder verklaren we de grootste verschillen.  
 
Overige openbare orde 
Door de latere aanbesteding van de opvang van zwerf- en wilde dieren hebben we in 2021 € 47.000 minder 
uitgegeven. De aanbesteding is inmiddels afgerond. 
 
Regionale voorziening openbare orde 
In 2021 is € 23.000 minder uitgegeven aan regionale voorzieningen voor de openbare orde en veiligheid. Onze 
bijdragen aan het Veiligheidshuis Utrecht (€ 13.000) en voor de uitvoering van de Wet bijzondere opnemingen in 
psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ € 8.000) waren in 2021 lager dan geraamd. 

Taakveld Mutaties reserves 
Mutaties reserves Begroting primitief 

2021 
Begroting na wijziging 

2021 
Rekening 

2021 
Saldo 
2021 

Regulier 
2021 

Corona 
2021 

Toevoeging aan 
reserves 

 31.371  31.371  31.371  -  -  - 

Onttrekking aan 
reserves 

 -26.051  -26.051  -38.202  12.151  1  12.150 

Saldo  5.320  5.320  -6.831  12.151  1  12.150 
 

Risicoreserve Corona  
Om de financiële gevolgen van de coronapandemie op te kunnen vangen is de risicoreserve Corona gevormd. 
Hiermee zijn alle voor- en nadelen als gevolg van corona verrekend. Het overzicht hiervan is opgenomen in de 
paragraaf Corona. Binnen dit programma komt dit neer op een nadeel van € 12.150 dat ten laste van de 
risicoreserve Corona is gebracht. 

 

 



6 

 

 


