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1. Inleiding 

In 2008 heeft de raad de Visie Integrale Veiligheid 2008-2012 vastgesteld. De doelstelling van deze visie is om de veiligheid en leefbaarheid in 

de wijken en dorpen van onze gemeente te verbeteren. In een uitvoeringsplan maken gemeente, politie en openbaar ministerie jaarlijks 

afspraken over de uitvoering van deze beleidskaders. En wordt dan ook afgesproken welke prioriteiten er zijn.  

 

Beleidskader integrale veiligheid 2013-2016 

Volgens planning wordt de raad voor de zomervakantie van 2013 gevraagd het beleidskader Integrale Veiligheid 2013-2016 vast te stellen. 

Daarna wordt een uitvoeringsplan gemaakt dat past bij de keuzes en kaders die in dit beleidskader gemaakt worden. Met voorliggend 

uitvoeringsplan 2013 wordt, ter overbrugging van de periode waarin het beleidskader voor de komende jaren wordt gemaakt, gezorgd voor 

het actualiseren van de uitvoeringsafspraken tussen gemeente, politie en openbaar ministerie1.  Het uitvoeringsplan gaan we lopende het jaar 

monitoren.  

 

Prioriteiten 

Net zoals in de voorgaande jaren bepalen we voor het uitvoeringsplan 2013 samen met Politie en het Openbaar Ministerie waar we de 

prioriteiten voor 2013 leggen. Deze prioriteiten sluiten aan bij de regionale prioriteiten zoals opgenomen in het regionaal beleidsplan 2013-

2014 van de politie. De drie prioriteiten binnen basisteam Maasland zijn: 

1. Woninginbraken 

2. Overlastgevende jeugd 

3. Georganiseerde criminaliteit 

 

Uitvoeringsplan 2013 

Ten aanzien van deze drie prioriteiten zijn afspraken gemaakt door gemeente, politie en openbaar ministerie over de acties in 2013. 

Aanvullend daarop zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking t.a.v. de onderwerpen: huiselijk geweld, fietsdiefstal, verkeersveiligheid, 

alcohol en drugs, veilig uitgaan. Hierna volgt een korte uiteenzetting van de uitvoeringsafspraken. De onderwerpen zijn geordend conform de 

vijf veiligheidsvelden zoals benoemd in de structuur kernbeleid veiligheid van de VNG: 

 

A. Veilige woon- en 

leefomgeving 

B. Bedrijvigheid en 

veiligheid 
C. Jeugd en veiligheid D. Fysieke veiligheid 

E. Integriteit en 

veiligheid 

 

                                                                 
1 Het gaat hierbij dus om samenwerkingsafspraken voor 2013 tot het moment dat er een nieuw beleidskader integrale veiligheid en een 
bijbehorend uitvoeringsplan is vastgesteld.  
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A. Veilige woon- en leefomgeving 

Het veiligheidsveld ‘Veilige woon- en leefomgeving’ bundelt veiligheidsthema’s die direct met de alledaagse kwaliteit van wonen en leven in 

buurten en wijken te maken hebben.  

 

A.1 Woninginbraken (Prioriteit basisteam Maasland) 

Analyse 

De aanpak van woninginbraken is al een aantal jaren een aandachtspunt in het basisteam Maasland. Ondanks alle inspanningen om het aantal 

terug te brengen is het resultaat niet bevredigend. Inbraak in een woning tast het veiligheidsgevoel van burgers direct aan. De enige aanpak 

die effect blijkt te hebben is specifieke aandacht voor hotspots en het werken aan het bewustzijn van inwoners. Daarbij is samenwerking 

tussen de diverse partners in de aanpak belangrijk.  

 Oss 2007 2008 2009 2010 2011 schatting

2012 2 

Woninginbraken 368 279 358 465 545  630 

1%-norm 1,17% 0,88% 1,12% 1,44% 1,55% % 

Voor deze analyse over afgelopen jaren is gebruik gemaakt van politiecijfers van basisteam Maasland. Gezien het totaal aantal inbraken het 

afgelopen jaar in het gehele basisteam Maasland kent Oss als hotspots Ruwaard en Schadewijk. Uit de statistieken blijkt dat in de eerste en 

de laatste vier maanden, ’s nachts en overdag, van het jaar de meeste inbraken plaatsvinden. Het patroon is grillig en een constatering is dat 

het achter de tralies verblijven van een notoire inbreker een positief effect heeft op het beeld.  

 

Doelstelling 

1. Het aantal inbraken in het basisteam Maasland terug brengen tot op of onder de 1% norm.  

2. Uitgangsprincipe daarbij is dat wordt samengewerkt met andere partijen (integraal) om de aanpak zo efficiënt mogelijk te maken.  

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente Oss 

Regie: 

1. Regie over preventiemaatregelen (o.a. 

Keurmerk Veilig Wonen).  

2. Onderzoeken en eventueel 

implementeren van best practices en 

nieuwe aanpakken.  

 

Politie 

Proactief: 

1. Door het Regionale Informatie Knooppunt 

(RIK) wordt alle informatie omtrent 

woninginbraken vastgelegd in een 

maandreportage. De bestaat o.a. uit: 

Analyse van informatie, zicht op Hotshots 

en Hotspots, zicht op veelplegende en 

Openbaar ministerie 

1. In geval van woninginbraken vordert het 

OM (bij aanwezigheid van strafvorderlijke 

gronden) voorlopige hechtenis.  

Daarnaast inzetten van andere 

strafrechtelijke mogelijkheden/inzet van 

(bijzondere) opsporingsmiddelen.  

2. Een groot deel van de groep veelplegers 

                                                                 
2 Voor 2012 is een schatting gemaakt op basis van cijfers t/m 29 oktober 2012 
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Bewustwording, informatie en advies: 

3. Ondersteunen op voorlichtingsacties door 

politie (o.a. Donkere dagen offensief).  

4. Inzetten van communicatiemiddelen.  

5. Minstens een keer organiseren van acties 

in de dorpen en de wijken om bewoners 

te informeren en te betrekken bij de 

aanpak van woninginbraken.  

6. Organiseren aanpak van 

besmettingsgevaar (besmettingsbrief). 

Pilot in het tweede kwartaal.  

 

Samenwerking: 

7. Verstevigen samenwerking d.m.v. ‘team 

aanpak woninginbraken’ tussen 

gemeenten, politie en OM.   

8. Verbeteren informatiepositie door 

aansluiten bij Samen-tegen-

inbrekersverleg van politie. 

9. Verbeteren van het overleg met 

woningbouwcorporaties. 

10. Aansluiten bij preventieve acties door de 

brandweer om aandacht te vragen voor 

inbraakpreventie.  

11. Met politie uitvoering van helingproject. 

 

Toezicht/controle/beheer openbare ruimte: 

12. Controleren bij toetsing van een Wabo-

vergunning op inbraakwerendheid. 

13. Controleren bij oplevering van nieuwe 

woningen steekproefsgewijs op juist 

hang- en sluitwerk.  

14. Bij hotspots kijken naar/aanpassen van 

de fysieke inrichting.  

potentiële woninginbrekers, zicht op 

sporen met evt hits. 

2. Ieder vrij te komen woninginbreker krijgt 

een 'warme' relatie met zijn wijkagent en 

wordt besproken in het Veiligheidshuis. 

 

Preventief: 

3. Districtelijk vastleggen van proactieve 

projecten, preventieacties en 

voorlichting. Ieder team kan kijken welk 

project, actie of voorlichting het beste bij 

hun probleem op het gebied van 

woninginbraken past. 

4. Advisering in het kader van het 

Politiekeurmerk Veilig Wonen. 

5. Regionale media- en 

voorlichtingscampagne. 

 

Repressief:  

6. Bij elke woninginbraak wordt er een 

sporenonderzoek uitgevoerd. Bij 

bruikbare sporen wordt de Forensische 

Technische Opsporing ingezet. 

7. Bij elke woninginbraak wordt er een 

uitgebreid buurtonderzoek gehouden. 

8. Initiëren buurtparticipatie door de 

wijkagent. 

9. Samen met de gemeente uitvoeren van 

het helingproject. 

10. Er worden projectvoorstellen gemaakt. 

Zoals: een project gericht op het 

tegenhouden van de dader, het bewust 

maken van de burger, op de aanpak van 

personen of doelgroepen. 

maakt zich (mede) schuldig aan 

woninginbraak. De veelplegersaanpak in 

het veiligheidshuis is van toepassing op 

veelplegende woninginbrekers. Inzetten 

op goede dossieropbouw om recidive aan 

te tonen, waardoor de criminele carrière 

inzichtelijk wordt.  

3. Binnen het parket ’s-Hertogenbosch is 

een Officier van Justitie benoemd als 

portefeuillehouder woninginbraak. Samen 

met de politie bekijken hoe de opsporing 

van woninginbraak kan worden versterkt.  

4. Verkennen welk instrumentarium 

vervolging van inbrekers kan verbeteren. 

(Bijv. inzet van de reclassering, manier 

waarop verdachten worden voorgeleid bij 

de Rechter- Commissaris en het beter 

benutten van de appelmogelijkheid.)  

5. Nagaan hoe met woninginbraak kan 

worden omgegaan i.h.k.v. ZSM.  

6. Komen tot een ‘menukaart’ met 

maatregelen. Vervolgens maken politie 

en OM afspraken over de uit te voeren 

repressieve maatregelen.     

7. Het OM neemt deel aan activiteiten met 

gemeenten en politie om de ketenaanpak 

uit te dragen. Bijvoorbeeld een 

gezamenlijk persbericht of een 

slachtofferbijeenkomst waarin zowel 

aandacht wordt besteed aan de 

preventieve maatregelen die mensen 

kunnen nemen als de wijze waarop het 

OM handelt in (liefst concrete) 

strafzaken.   
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A.2 Bevorderen leefbaarheid in wijken, buurten en dorpen 

Analyse 

Niet elke kern of wijk heeft dezelfde wensen en problemen. De gemeente investeert in de gemeenschap, dichtbij de burger en samen met de 

wijk- en dorpsraden, en daagt nadrukkelijk alle burgers uit hiervoor de verantwoordelijkheid op te pakken. De gemeente blijft inzetten op een 

veilige leefomgeving door het bestrijden van overlast in de buurt, het terugdringen van woninginbraken en fietsendiefstal. Tegelijkertijd wordt 

gewerkt aan het keurmerk Veilig Uitgaan. Dit doen we samen met partijen als politie, justitie, de horeca en partners op het terrein van wonen, 

welzijn en zorg. 

 

 Gemeente Oss 2009 Gemeente Oss 2011 Regio Brabant-Noord Nederland 

Rapportcijfer leefbaarheid 7,4 7,4 7,5 7,4 

Rapportcijfer veiligheid 6,9 7,0 7,0 7,0 

 

Doelstelling 

Voor de veiligheid en leefbaarheid in wijken en kernen streven we naar een rapportcijfer van minimaal een 6,53 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

Leefbaarheid 

1. In de dorpen en wijken streven naar het 

versterken van de sociale netwerken. 

Gericht op het versterken van de eigen 

kracht van de buurt/de gemeenschap. 

2. We organiseren wonen, welzijn en zorg 

zoveel mogelijk vanuit de wijken/kernen. 

3. Elke 2 jaar maken we samen met de 

netwerkpartners en wijk- en dorpsraden 

gezamenlijk een uitvoeringsprogramma. 

 

Veiligheid 

4. We blijven onze handhavers gericht 

inzetten op plaatsen waar mensen zich 

onveilig voelen.  

Politie 

1. Ondersteunen van het wijkgericht 

werken door inzet van wijkagent 

(inclusief deelname overleg in de wijk). 

2. Er komt een digitale wijkscan. 

3. Nieuwe media o.a. twitter worden 

ingezet. 

4. Uitvoering geven aan het convenant 

veilige wijken. 

5. Wederkerige structurele 

informatieverstrekking tussen politie en 

gemeente. 

6. Geen alcohol op straat.  

7. Toepassing juridisch kader Voetbalwet bij 

bestrijding structurele ernstige overlast 

in wijken 

OM: 

1. Het OM sluit in de strafrechtelijke aanpak 

aan op de bestuurlijke door bijvoorbeeld 

de inzet van de strafrechtelijke 

instrumenten van de Voetbalwet af te 

stemmen met bestuur. 

2. Samen met de politie en andere justitiële 

ketenpartners participeert het OM in de 

ZSM-aanpak (Zo spoedig, simpel, samen 

mogelijk). Het betreft de afdoening op 

het politiebureau van met name de veel 

voorkomende criminaliteit.  

3. Tevens neemt het OM deel aan de 

veelplegeraanpak in het veiligheidshuis.  

 

 

                                                                 
3 Dit streefcijfer is vastgesteld in de voorjaarsnota 2012. 
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5. Informatie, advies en bewustwording 

m.b.t. woninginbraak, brandveiligheid en 

verkeersveiligheid.  

6. Versterken relatie Toezichthouders en 

Handhavers met de politie. 

7. Toepassing juridisch kader Wet 

bestrijding voetbalvandalisme en 

structurele ernstige overlast in wijken. 

8. Inzet van bestuurlijke 

handhavinginstrumenten. 

 

Rampen- en crisisbeheersing 

9. Naast het voorkomen van rampen, 

bereiden we ons wel voor op mogelijke 

rampen. We hebben daarvoor een 

rampenplan en oefenen regelmatig. 

8. ZSM aanpak (Zo spoedig, simpel en 

samen mogelijk afdoen van strafbare 

feiten). 

9. Veelplegeraanpak continueren en in 

samenwerking met RVML en justitie 

sturen op gerichte aanpak en de ISD 

maatregel 

10. Signaleren conflicten en criminele  

activiteiten en in stelling brengen 

verantwoordelijke partners en afspraken 

maken. Bij acute gevallen eerste 

interventie en vervolgens doorverwijzen 

11. Vrijplaatsen vallen onder de 

verantwoordelijkheid van de wijkagent. 

 



 7 

A.3 Huiselijk geweld  

Analyse 

Uit de politiecijfers over de afgelopen jaren, blijkt dat in 2011 het aantal incidenten m.b.t. huiselijk geweld is gedaald en het aantal aangiften 

is gestegen. Dit duidt er waarschijnlijk op dat de aangiftebereidheid is verbeterd. Tevens blijkt uit de cijfers dat het bestuurlijke instrument 

tijdelijk huisverbod door de burgemeester veel vaker is toegepast dan in voorgaande jaren.   

 

Basisteam Maasland: 2009 2010 2011 2012 

incidenten 517 426 381 404 

aangifte 139 118 133 128 

Aantal aangifte in % van incidenten 26,9% 27,7% 34,9% 31,7% 

     

Huisverboden 2 11 17 16 

     

Verdachten 76 86 68 73 

Aantal verdachten in % van aangiften 54,7% 72,9% 51,1% 57% 

 

Doelstelling 

Stoppen van geweld binnen gezinssituaties, zorgen dat dader en slachtoffer hulp zoeken en recidive voorkomen. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

1. Deelname aan regionale aanpak huiselijk 

geweld. Onder te verdelen naar huiselijk 

geweld, ouderenmishandeling en 

kindermishandeling. Gemeente Den 

Bosch is centrumgemeente. 

2. Implementatie meldcode huiselijk 

geweld.  

3. Inzetten van tijdelijk huisverbod / 

gebiedsverbod. 

4. Afstemming doorontwikkeling aanpak 

huiselijk geweld met transitie jeugdzorg 

en doorontwikkeling veiligheidshuizen. 

Politie 

1. Aanpak huiselijk geweld conform de 

protocollen en is onderdeel van het 

casusoverleg in het veiligheidshuis 

2. Bij een casus die voldoet aan de criteria 

wordt een tijdelijk huisverbod opgelegd.  

3. De politie zorgt voor een goede 

afstemming tussen de Noodhulp en de 

afwikkeling van de tijdelijke 

huisverboden. 

4. Handhaven straatverboden. 

5. Slachtoffers huiselijk geweld actief 

benaderen voor het doen van aangifte. 

OM: 

1. Officier van justitie beslist tot  A: Geen 

voorlopige hechtenis. De zaak gaat naar 

Taakstraf-OM-zitting (TOM) of komt op 

zitting;  B: Wel voorlopige hechtenis. De 

verdachte wordt voorgeleid aan de 

rechter-commissaris. 

2. De burgemeester kan een huisverbod op 

te leggen.  Overtreding van het 

huisverbod is een strafbaar feit.  

3. Politie en OM overleggen met Bureau 

Jeugdzorg om de meldingsbereidheid van 

kindermishandeling te vergroten.  
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A.4 Fietsdiefstal  

Analyse 

 2009 2010 2011 2012 (t/m sept) 

Diefstal fiets 1160 1272 1064 975 

 

 Doelstelling 

Het aantal fietsdiefstallen terugdringen. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

1. Informatie uitwisselen tussen politie en 

de gemeentelijke toezichthouders over 

hotspots. 

2. Controle op gestolen fietsen in de 

openbare ruimte. 

Politie 

1. Hotspot analyses op fietsendiefstallen. 

2. Inzet van een lokfiets. 

3. Informatie uitwisselen met de 

gemeentelijke toezichthouders over 

hotspots. 

 

Openbaar ministerie 

1. Waar mogelijk wordt met betrekking tot 

aangehouden verdachten fietsdiefstal de 

ZSM-aanpak toegepast. 
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B. Bedrijvigheid en veiligheid 

Op het veld bedrijvigheid en veiligheid liggen thema’s die te maken hebben met de sociale onveiligheid rond bedrijvigheid. Het gaat om de 

onveiligheid die bedrijvigheid genereert of waar zij mee te maken heeft en die niet van ‘fysieke’ aard is (veiligheidsveld ‘fysieke veiligheid’). 

Maatregelen op dit veld hebben vaak een gemengd publiek- en privaat karakter. 

 

B.1 Veilig uitgaan 

Analyse 

Begin 2013 zal het convenant Kwaliteitsmeter veilig uitgaan worden ondertekend door Gemeente, Politie, Openbaar Ministerie en Horeca. Het 

convenant geeft inzicht in de samenwerking tussen de diverse partijen en omvat een cyclisch traject van verbeteringen. Het convenant geldt 

voor de periode 2013 – 2014. Eind 2013 is er een eerste evaluatie gepland. Daarbij blijft de omgeving Eikenboomgaard ook de komende jaren 

een gevoelig gebied. Wonen en uitgaan tot diep in de nacht maakt de omgeving extra gevoelig. Hierbij gaat om overlast rondom geluid, 

gebruik terrassen en sluitingstijden. Ook het DOMO (Deuren Open Muziek Omlaag) beleid hoort hierbij.  

 

Doelstelling 

Zorg dragen dat de leefbaarheid in het uitgaansgebied in balans blijft. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan  

1. In het convenant veilig uitgaan worden 

met horecaondernemers, politie en om 

afspraken gemaakt m.b.t. veilig uitgaan.  

 

Drank en Horecawet 

2. Implementatie Drank- en horecawet. 

 

Cameratoezicht 

3. Evaluatie alternatieve maatregelen 

cameratoezicht Eijkeboomgaard in de 

eerste helft van 2013 in samenhang met 

de uitvoering van het convenant KVU. 

Politie 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan  

1. Actief repressief optreden bij 

normoverschrijdend gedrag op basis van 

bejegeningprofiel. 

2. Hoge prioriteit aan de actieve opsporing 

van geweldsdelicten en het optimaal 

uitrechercheren van deze zaken. 

3. Op basis van risicoanalyse actief toezicht 

houden. 

4. Proportioneel optreden. 

5. Uitvoering geven aan het convenant 

Veilig uitgaan en de politie regeling 

evenementen.  

 

OM 

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan  

1. In principe worden strafbare feiten 

gepleegd in relatie tot het uitgaansleven 

aangepakt via de ZSM-aanpak. Zo zal in 

geval van ernstig geweld of recidive (bij 

aanwezigheid van strafvorderlijke 

gronden) voorlopige hechtenis worden 

gevorderd. In andere gevallen zal de 

strafzaak worden afgedaan op basis van 

het ontvangen proces-verbaal. 

2. Ten aanzien van geweld tegen 

functionarissen met een publieke taak zal 

het regionale geweldsprotocol worden 

toegepast. Dit betekent dat in principe 

vervolging plaatsvindt en dat de strafeis 

in deze gevallen verzwaard wordt.  
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B.2 Veilige evenementen 

Analyse 

Binnen de gemeente worden jaarlijks circa 100 “ grootschalige” belastende evenementen georganiseerd. De aanvragen voor deze 

evenementen worden altijd voor advies voorgelegd bij betrokken interne en externe partijen. Daar waar nodig wordt een vooroverleg 

gehouden en eventueel een evaluatie. Veiligheid is hierbij een belangrijk aspect. Zowel maatregelen gericht op de brandveiligheid 

(calamiteitenroute, blusmiddelen e.d.) en openbare orde en veiligheid (inzet beveiliging, alcoholbeleid e.d) worden besproken en hiervoor 

worden voorschriften verbonden aan de vergunning. Van belang is om de organisatoren verantwoordelijk te maken voor het evenement en de 

naleving van voorschriften. Het is van belang om gelet op de aard van het evenement te kijken of de voorgestelde locatie wel voldoet.  

 

Doelstelling 

Zorgen voor een veilig verloop van evenementen  

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

Evenementen 

1. Regie in voorbereiding en evaluatie van 

evenementen door afstemming met 

politie, brandweer, GHOR en organisator. 

2. Toezicht houden op 

vergunningsvoorwaarden. Dit gebeurt, 

vanwege beperkte capaciteit, slechts 

incidenteel. Vaak zijn er bij evenementen 

al vele disciplines aanwezig. De 

toegevoegde waarde van PH is dan 

onnodig.  

3. Actualiseren van de 

evenementenkalender. 

4. Evalueren van de evenementen. 

 

Betaald voetbal 

5. Toepassing Juridisch kader 

Wet maatregelen bestrijding 

voetbalvandalisme en structurele 

ernstige overlast. 

Politie 

Evenementen 

1. De politie maakt bij alle evenementen 

een risico-inschatting en maakt, indien 

nodig, een inzetvoorstel, welke op grond 

van actuele informatie kan worden 

bijgesteld. 

2. Evalueren van de evenementen. 

 

Betaald voetbal 

3. Politie voorziet in coördinatie rondom 

betaald voetbal. 

4. Toepassing juridisch kader Voetbalwet. 

 

OM: 

Evenementen 

7. Strafbare feiten in relatie tot 

evenementen worden in principe meteen 

opgepakt, via de ZSM aanpak op het 

bureau. 

 

Betaald voetbal 

8. Bij een categorie C-wedstrijd is de 

voetbalofficier van justitie in het 

beleidscentrum/stadion/op de plaats van 

de arrestantenafhandeling aanwezig. 
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B.3 Veilig ondernemen 

De gemeente Oss heeft samen met het lokale bedrijfsleven op de bedrijventerreinen Vorstengrafdonk en Moleneind en Landweer het 

convenant Keurmerk Veilig Ondernemen getekend. De gemeenschappelijke bedoeling van de gemeente, politie,brandweer enerzijds en de 

bedrijven anderzijds, is om door onderlinge samenwerking te komen tot een hoger niveau van veiligheid op het bedrijfsterrein.  

  

Analyse 

In onderstaande tabel is te zien hoeveel  in Oss t.o.v. Brabant Noord:  

 

Incidenten van inbraak per 1000 bedrijven/instellingen geregistreerd bij de politie 2009 2011 

Oss 1,2 1,3 

Brabant Noord 1,8 1,7 

 Uit: Veiligheidsmonitor gemeente Oss 2011 

 

Doelstelling 

In beeld hebben van en vergroten van veiligheid op de bedrijventerreinen. Het KVO-proces richt zich op het samenbrengen van de betrokken 

partijen en het inzichtelijk maken van de problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het doel is om zowel de objectieve als 

subjectieve veiligheid op een bedrijventerrein of in een winkelgebied te verhogen. Het KVO is een instrument dat structuur in het proces 

aanbrengt. In het KVO werken lokale partijen zoals de gemeente, politie, brandweer en ondernemersverenigingen samen. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

1. Samenwerken met ondernemers, politie 

en brandweer om de veiligheid van 

personen, een ongestoord en rechtmatig 

gebruik van goederen en zaken op 

Vorstengrafdonk en Moleneind, Landweer 

en Danenhoef te bevorderen.  

2. De uitvoering en voortgang van het in dit 

convenant gestelde overleg met partijen 

wordt gevoerd in een werkgroep KVO. 

 

Politie 

1. Samenwerken met ondernemers, 

politie en brandweer om de veiligheid 

van personen, een ongestoord en 

rechtmatig gebruik van goederen en 

zaken op Vorstengrafdonk en 

Moleneind, Landweer en Danenhoef  

te bevorderen.  

2. De uitvoering en voortgang van het 

in dit convenant gestelde overleg 

met partijen wordt gevoerd in een 

werkgroep KVO. 

OM: 

Heeft hierin een rol als er strafbare feiten 

gepleegd worden.  
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C. Jeugd en veiligheid 

Het veld jeugd en veiligheid bevat de veiligheidsproblemen die specifiek met jeugd te maken hebben. Er wordt over jeugd gesproken in de 

leeftijdscategorie van 0-24 jaar.  Voor het strafrecht bestaat Jeugd uit 12-18-jarigen.  

 

Met betrekking tot openbare orde en veiligheid wordt beoogd dat zo min mogelijk overlast en/of criminaliteit veroorzaakt wordt door jeugd. 

Daarnaast moet jeugd wel de ruimte krijgen. Daarmee wordt ingezet op binnen die ruimte die de jeugd heeft de overlast zo veel mogelijk te 

beperken. De thema’s  ‘hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen’ hebben prioriteit gekregen. 

 

C.1 Hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugd (prioriteit basisteam Maasland) 

Analyse 

Binnen het basisteam Maasland is een basisstructuur (jeugd-, wijk- en dorpsgericht) van waaruit jeugdgroepen op straat en jeugdoverlast 

worden aangepakt. Op basis van de shortlist die halfjaarlijks door de politie wordt opgesteld of vanwege  actuele ontwikkelingen, kan een 

jeugdgroep indien nodig geprioriteerd worden door de basisteam driehoek.  

 

De shortlistrapportage geeft een overzicht in de stand van zaken ten aanzien van hinderlijke, overlastgevende en criminele jeugdgroepen 

binnen basisteam  Maasland: 7 hinderlijke, 1 overlastgevende jeugdgroep en 1 criminele jeugdgroep.  

 

Doelstelling 

– De jeugd moet gebruik kunnen maken van de openbare ruimte.  

– De voorwaarde is dat de jeugd er geen ‘overlast’ veroorzaakt.  

– De overlast van jeugdgroepen in de woonomgeving zoveel mogelijk beperken. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

Jeugdgroepen op straat 

1. Regievoering op de aanpak van de 

hierboven genoemde  jeugdgroepen 

conform het plan van aanpak Maasland 

problematische jeugdgroepen. 

2. Regievoering over de basisstructuur jeugd 

en veiligheid. Groeps-, individueel, en 

locatiegericht via overleg ambulant, 

veiligheid- en adviesteam en kernteams.  

3. Preventie en lichte hulpverlening op lokaal 

Politie: 

Jeugdgroepen op straat 

1. Probleemgerichte inzet van jeugd- en 

wijkagenten. 

2. Melders worden teruggebeld. 

3. Meldingen worden tweewekelijks 

geanalyseerd op de aard van de 

problematiek waar vervolgens 

informatiegestuurde inzet en aanpak op 

problematiek wordt gepleegd. 

4. Schooladoptie. 

OM 

Jeugdgroepen op straat 

1. De jongeren die zich bezig houden met 

het plegen van strafbare feiten, worden 

door het OM -samen met de 

ketenpartners- besproken in het Justitieel 

Casusoverleg van het veiligheidshuis. 

Indien mogelijk vindt vervolging plaats.   

 

Criminele jeugd(groepen) 

2. Zorg en repressie in het veiligheidshuis 
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niveau onder regie van gemeente in het 

Centrum voor jeugd en gezin. 

 

Criminele jeugd(groepen) 

9. Deelname aan de gezamenlijke aanpak 

van de criminele jeugdgroep voor wat 

betreft de niet-strafrechtelijke aanpak. 

5. Levert input voor BEKE-shortlistanalyse 

en verzorgt de analyse. 

6. Overleg gaat plaatsvinden met scholen 

om de uitvoering van kluisjescontroles 

aan de scholen zelf over te laten, waarbij 

de politie wel zal blijven ondersteunen. 

 

Criminele jeugd(groepen) 

7. Maken van een plan van aanpak in 

samenwerking met gemeente en 

openbaar ministerie op basis van de door 

de politie aangeleverde persoonsdossiers. 

8. De politie pleegt – onder sturing van het 

gezag – vervolgens een betekenisvolle 

interventie. 

9. Levert input voor BEKE-shortlistanalyse 

en verzorgt de analyse. 

onder verantwoordelijkheid van 

jeugdzorg en justitie.  

3. Het OM voert de regie op de 

strafrechtelijke aanpak van de criminele 

jeugdgroep en zoekt daarvoor 

afstemming met politie en gemeente.  
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C.2 Jeugd, alcohol en drugs  

Analyse 

In Oss is een coffeeshop aanwezig. Het beleid kan vanaf november 2012 door de gemeente bepaald worden.  

 

Uit de Gezondheidsmonitor Jongeren 2011 blijkt dat jongeren in de gemeente Oss minder drinken dan jongeren uit de regio. Desondanks 

streven we samen met de GGD naar een verlaging van het percentage jongeren dat overmatig alcohol drinkt. Dit doen we door voorlichting te 

geven over de schadelijke gevolgen van overmatig alcoholgebruik. Het nieuwe kabinetsbeleid scherpt de leeftijdsgrens voor verkoop van 

alcohol aan jongeren verder aan en stelt die op 18 jaar. In het komende jaar kijken we tot welke aanpassingen deze nieuwe leeftijdsgrens in 

het gevoerde beleid leidt.  

 

Vanaf 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de Drank- en horeacwet. We gebruiken 2013 om regels en 

prioriteiten te stellen om drankgebruik onder jongeren tegen te gaan. 

 

Gezondheidsmonitor jongeren (12 t/m 18 jaar) 2011 

 Oss % 

(n=7377) 

Regio hart voor Brabant % 

(n=87255) 

Heeft alcohol gedronken in de afgelopen 4 weken 39 44 

Drinkt meer dan 20 glazen alcohol per week 3 5 

In de afgelopen 4 weken bij een gelegenheid 5 glazen of meer 

gedronken (binge drinker) 

29 31 

Afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest 18 21 

 

Leeftijd eerste glas alcohol:    

Jonger dan 12 jaar 3 3 

12-13 jaar 8 10 

14-15 jaar 28 29 

16 jaar of ouder 9 10 

 

Doelstelling 

Verminderen van alcohol- en drugs gebruik door jongeren.  
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Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente 

Drugs 

1. Aanpassen beleid coffeeshop op basis 

van nieuwe gedoogcriteria . 

2. De gevolgen van het nieuwe 

coffeeshopbeleid uitwerken voor 1-5-

2012.  

 

Alcohol 

3. Deelname regionale alcoholproject GGD 

“Alcohol 16 min, geen goed begin”. 

4. Samen met de GGD nemen we 

preventieve maatregelen om 

alcoholgebruik onder jongeren < 16 jaar 

te verminderen. 

5. Inzetten op alcoholpreventie jeugd bij 

sportverenigingen en onderwijs.  

6. Mogelijkheden nieuwe DHW in relatie tot 

alcoholpreventie implementeren 

7. Regie overleg horeca over gang van 

zaken tijdens het uitgaan. 

8. De gevolgen van de nieuwe Drank- en 

Horecawet uitwerken.  

Politie 

Drugs 

1. Handhaving AHOJG beleid evenals de 

nieuwe criteria B en I bij coffeeshop  

 

Alcohol 

2. stelt ten behoeve van organisator 

schoolfeest blaasapparatuur ter 

beschikking om vooraf alcoholgebruik te 

testen 

3. opstarten project softdrugs gebruik 

onder minderjarigen 

4. Opstarten project softdrugs wordt 

continueren. 

OM 

Drugs 

1. Opsporing en vervolging van strafbare 

feiten conform het bepaalde in de 

Opiumwet en de aanwijzing Opiumwet.  

2. Om vorm te geven aan het gewijzigde 

coffeeshopbeleid worden in de lokale 

driehoek op basis van het vastgestelde 

handhavingsarrangement afspraken 

gemaakt over een geïntegreerde en 

complementaire inzet van het 

strafrechtelijke en bestuursrechtelijke 

instrumentarium. De driehoek vult het 

beleid concreet in en stelt prioriteiten bij 

de dagelijkse handhaving.  
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D. Fysieke Veiligheid 

Het veld fysieke veiligheid bevat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. 

 

De ambitie voor dit veiligheidsveld is door het in acht nemen van de veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie, nazorg) de 

risico’s die samenhangen met fysieke veiligheid zoveel mogelijk te beperken en zorgen dat er op een adequate wijze ingespeeld kan worden 

op het restrisico. Thema’s binnen dit veiligheidsveld hebben geen prioriteit gekregen bij de uitwerking van het veiligheidsbeleid, omdat 

middels bestaand beleid en continue aandacht de ambitie al nagestreefd wordt.  

 

D.1 Verkeersveiligheid 

Doelstelling 

Het verlagen van het aantal verkeersslachtoffers en het voorkomen van agressie in het verkeer  

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

1. Het inrichten van alle wegen in de 

gemeente in 2020 volgens de principes 

van Duurzaam Veilig. 

2. Een verbetering van het verkeersgedrag 

en de naleving van de verkeersregels in 

2020 ten opzichte van de situatie in 2008 

3. Herinrichten van woongebieden en 

verkeerontsluitingswegen 

4. Educatie: ondersteuning van Brabant 

Verkeersveiligheidslabel 

5. Faciliteren van VVN en scholen voor het 

uitvoeren van activiteiten op het gebied 

van communicatie en verkeerseducatie 

6. HOR/TOR controles/toezicht bij scholen  

intensiveren 

Politie: 

1. Probleem gerichte specifieke aanpak van 

buurtgerichte verkeersproblematiek, 

GRASHELM feiten. 

2. Tegen huftergedrag wordt direct 

repressief opgetreden 

3. team verkeershandhaving is ook actief in 

de gemeente 

4. botsen is blazen 

5. verkeersregelaars bij toezicht 

evenementen worden opgeleid door 

taakaccenthouder verkeer 

6. de taakaaccenthouder verkeer overlegt 

en adviseert op handhaafbaarheid van 

door de gemeente aangereikt voorstel 

 

OM 

Algemeen 

1. Het arrondissementsparket ’s-

Hertogenbosch afspraken met de politie 

over prioriteiten en de inzet van 

handhavingsmiddelen met betrekking tot 

de verkeershandhavingsteams.   

2. De prioriteiten worden gebaseerd op de 

Verkeersanalyse Oost-Brabant. 

3. Behandelen van strafrechtelijke dossiers 

met betrekking tot verkeerszaken die 

door de politie worden ingezonden en die 

niet door de Centrale Verwerking OM 

(CVOM) worden afgedaan. 

4. Verkeersongevallen/Rijden onder 

invloed/Verkeersoverlast: Het OM zorgt 

voor een adequate en voortvarende 

afhandeling van de (straf)zaken die het 

resultaat zijn van handhavingsacties en 

verkeerscontroles.  
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E. Integriteit en veiligheid  

Het veld integriteit en veiligheid bundelt de bedreigingen rond radicalisering en terrorisme, georganiseerde criminaliteit en non-integer 

handelen. Dit veld is zo genoemd omdat de bedreigingen de grondvesten van de maatschappij kunnen tasten. Ze bedreigen de integriteit van 

onze samenleving. 

 

E.1 Georganiseerde criminaliteit (Prioriteit basisteam Maasland) 

Analyse 

Drugshandel, uitbuiting, illegale prostitutie, georganiseerde hennepteelt, illegale autohandel en witwaspraktijken zijn voorbeelden van illegale 

activiteiten die zich overal kunnen manifesteren. Dergelijke delicten kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in of vanuit de horeca, coffeeshops, 

belwinkels en seksinrichtingen, maar ook in woningen en bedrijven. Dit brede terrein waarbinnen criminele praktijken plaatsvinden, maakt dat 

elke gemeente er kwetsbaar voor is.  

 

Criminelen en criminele netwerken zijn afhankelijk van gemeenten voor het verkrijgen van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies. Daarnaast 

hebben zij behoefte aan vastgoed. Enerzijds voor de opslag van goederen en voor huisvesting, anderzijds als middel voor het witwassen van 

illegaal verkregen vermogen. 

 

De aanpak van georganiseerde criminaliteit maakt vast onderdeel uit van het kernbeleid Veiligheid dat gemeenten gebruiken bij de opzet van 

hun veiligheidsbeleid. De gemeenten Oss, Bernheze en Maasdonk hebben de aanpak van georganiseerde criminaliteit als gezamenlijke 

prioriteit benoemd, samen met hun partners politie en openbaar ministerie. Ook landelijk en regionaal vormt georganiseerde criminaliteit een 

prioriteit voor de politie. In driehoeksverband is het verzoek neergelegd met een plan van aanpak te komen voor dit onderwerp. 

Onderliggende notitie voorziet daarin. 

 

Doelstelling 

- voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; 

- voorkomen dat er vermenging ontstaat tussen de onder- en bovenwereld; 

- de economische machtsposities doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verdiend. 

 

Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

De integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit vindt plaats over drie sporen: 

- Bestuurlijk, hierop voert de gemeente regie; 

- Strafrechtelijk, hierop voert het OM regie; 

- Fiscaal, hierop voert de belastingdienst regie. 
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Doorlopende activiteiten en/of maatregelen 

Gemeente  

Weerbaarheidscan  

1. In het najaar van 2012 is een start 

gemaakt met een quickscan van de 

gemeentelijke organisatie om de 

bestuurlijke weerbaarheid te meten. Aan 

de hand van deze scan kan bepaald 

worden welke stappen we nog moeten 

zetten in de aanpak van georganiseerde 

criminaliteit.  

 

Bijeenkomst voor bewustwording 

2. Het is belangrijk om medewerkers in 

staat te stellen om signalen op te pikken 

die duiden op georganiseerde 

criminaliteit zoals bijv. hennepteelt en 

mensenhandel. Daarom organiseren we 

samen met het RIEC in het eerste 

kwartaal 2013 een bijeenkomst om 

medewerkers bewuster maken van 

signalen. Mogelijk kunnen vervolgsessies 

gepland worden.  

 

Bibob uitbreiden 

3. Op dit moment voeren we Bibob-beleid 

voor de horeca, speelautomatenhal, 

seksinrichting en drugsbranche. Het is de 

bedoeling dat het beleid uitgebreid wordt 

naar andere branches. We wachten op de 

wijzigingen die in de Wet Bibob volgen.  

4. Afstemmen van strafrechtelijke aanpak 

en bestuursrechtelijke handhaving 

Politie: 

1. Regionale intensivering van opsporing en 

hardere aanpak van CSV’s op vnl. de 

thema’s mensenhandel, productie/in- en 

uitvoer van drugs, witwassen en zware 

milieu criminaliteit 

2. Handhaving AHOJG beleid evenals het 

criterium I bij Deelname aan Taskforce 

hennep en mensenhandel 

3. Continueren project softdrugs. 

 

OM 

1. Naast (mee)beslissen over de keuze van 

aan te pakken georganiseerde 

criminaliteit aan de keuzetafels met de 

politie (en in de toekomst wellicht 

bestuur) leiding geven aan 

opsporingsonderzoeken. 

2. Opsporing en vervolging van strafbare 

feiten conform het bepaalde in de 

Opiumwet en de aanwijzing Opiumwet.  

 

 


