
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 
gemeente Tiel 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Tiel, 12 februari 2013 
 
 
 



Integrale Veiligheid 2013 gemeente Tiel 

  2 

 
 
 
 
 
 

Inhoudsopgave 
 
 
Voorwoord          p.  3 
 
1 Integraal veiligheidsbeleid 2011 – 2014     p.  4 
1.1 Prioriteiten         p.  4 
1.2 Overige strategische thema’s      p.  4 
1.3 Dwarsverbanden thema’s       p.  4 
1.4 Evaluatie 2011         p.  4 
 
2 Aanpak prioriteiten in 2012       p.  6 
2.1 Prioriteit 1: Jeugd en veiligheid      p.  6 
2.2 Prioriteit 2: Drugsoverlast       p.  9 
2.3 Prioriteit 3: Verkeersveiligheid      p.  11 
2.4 Prioriteit 4: Geweld        p.  13 
2.5 Prioriteit 5: Woninginbraken       p.  15 
 
3 Aanpak overige strategische thema’s in 2012    p.  17 
3.1 Thema Horeca en evenementen      p.  17 
3.2 Thema Bedrijvigheid en veiligheid      p.  19 
3.3 Thema Fysieke veiligheid       p.  20 
3.4 Thema Integriteit        p.  22 
3.5 Thema Veilige woon- en leefomgeving     p.  24 
3.6 Thema Alcohol        p.  26 
 
4. Aandachtspunten organisatorische borging in 2012   p.  27 
4.1 Integrale veiligheid in de gemeentelijke organisatie    p.  27 
4.2 Ambtelijke coördinatie       p.  27 
4.3 Bestuurlijke coördinatie (+ ontwikkelingen brandweer en politie)  p.  27 
4.4 Beleidscyclus         p.  28 
4.5 Financiën         p.  28 
   



Integrale Veiligheid 2013 gemeente Tiel 

  3 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het uitvoeringsplan 2013 van het Programmabureau Veiligheid van de gemeente Tiel. Dit 
uitvoeringsplan is het derde jaarplan behorende bij het Meerjaren Programma Veiligheid (MJP) 2011-
2014. 
Het plan laat zien welke activiteiten en maatregelen voor het jaar 2013 zijn gepland en hoe de 
beschikbare middelen worden ingezet. 
In dit uitvoeringsplan wordt aangesloten op de hoofdlijnen van het genoemde meerjaren programma. 
De prioriteiten en overige strategische thema's lopen parallel met de indeling van het 
meerjarenprogramma.  
In de commissie bestuur van 29 november 2012 is een tussentijdse evaluatie van het MJP 2011-2014 
besproken. De uitkomst van deze evaluatie was dat de eerder gestelde prioriteiten gehandhaafd 
blijven, maar dat de focus binnen deze prioriteiten nog meer gericht zal worden op woninginbraken en 
de aanpak van de jeugdgroepen. Integrale aanpak van de criminele groep is hierbij als topprioriteit 
benoemd. Aanpak van verkeersveiligheid zal met name meer gericht worden op handhaving en in 
2013, i.v.m. het ontbreken van de benodigde financiën, minder op de uitvoering van duurzaam veilig. 
 
In afwijking van vorige jaren is dit jaar geen integraal plan samen met politieteam Neder-Betuwe, Tiel 
opgesteld. Dit heeft te maken met de vorming van één robuust basisteam op de schaal van het 
huidige district de Waarden. 
Zowel het (huidige) politieteam Neder-Betuwe,Tiel als de nieuw te vormen eenheid Oost van de 
Nationale politie waarvan het politieteam Neder-Betuwe,Tiel (toekomstig basisteam de Waarden) 
straks deel van zal uitmaken staan geheel achter de genoemde doelstellingen/speerpunten van dit 
jaarplan veiligheid. De door gemeente Tiel aangegeven prioriteringen zijn tevens opgenomen in het 
jaarplan van de eenheid Oost en het jaarplan basisteam De Waarden. Met de andere gemeenten 
binnen De Waarden (Rivierenland) zullen dit jaar afspraken worden gemaakt over driehoeksoverleg, 
gezagsdriehoek en het komen tot een multidisciplinair regionaal IV plan met daarin de lokale accenten 
en plannen. 
 
Met betrekking tot twee van de vijf door de gemeenteraad aangegeven prioriteiten (jeugd en 
woninginbraken) zijn uitvoeringsplannen ontwikkeld. Deze uitvoeringsplannen zijn nu opgenomen in 
het onderhavige uitvoeringsplan 2013. M.b.t. overlast drugs en verkeersveiligheid zullen deze plannen 
in het eerste kwartaal 2013 worden vastgesteld.  
 
Vanuit de veiligheidsanalyse en op aangeven van de Raad is ook woninginbraken in 2013 wederom 
als prioriteit benoemd. De actualiteit van het aantal woninginbraken (verdubbeling van het aantal 
inbraken in 2011 t.o.v. 2010 en helaas een verdere lichte stijging van dit hoge aantal in 2012) betekent 
dat we ook in 2013 hierop met alle energie zullen inzetten en wordt projectmatig ingezet op een 
substantiële daling van het aantal woninginbraken. Tevens maakte dit een belangrijk onderdeel uit van 
het door de Raad vastgestelde jaarthema 2012 ‘een veiliger Tiel’.   
De in dit kader gerealiseerde activiteiten zullen in 2013 worden gehandhaafd en nog verder worden 
geïntensiveerd. Ook een extra aantal regionale maatregelen zullen in Tiel worden geïmplementeerd. 
 
Uit de analyse van de cijfers 2012 kan worden geconstateerd dat een groot aantal andere indicatoren 
duidelijk zijn verbeterd t.o.v. 2011. Zorgelijk blijft, zoals gezegd, het aantal woninginbraken. Oorzaken 
hiervan zijn niet éénduidig te geven. Dit betekent wel dat we in 2013 met nog meer focus, met alle 
partners, de schouders eronder moeten zetten om 'een veiliger Tiel' te kunnen realiseren en onze 
doelstellingen te behalen. Ook onze burgers spelen hierin een belangrijke rol en zullen bij de aanpak 
hiervan zoveel als mogelijk worden betrokken. 

 
 
Burgemeester Tiel, 
 
Ir J. Beenakker 
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1. Integraal veiligheidsbeleid 2011 - 2014 
 
1.1 Prioriteiten 
In het meerjaren programma Veiligheid 2011-2014 zijn vier beleidsprioriteiten benoemd en door de 
Raad vastgesteld: 
 
1. Jeugd en veiligheid 
2. Drugsoverlast 
3. Verkeersveiligheid 
4. Geweld 
 
Naar aanleiding van een actuele analyse van de veiligheidscijfers en op aangeven van de commissie 
Bestuur, wordt er jaarlijks een vijfde prioriteit aan toegevoegd.  
Voor 2011 en 2012 betrof dit: 
5. Woninginbraken 
 
Ook in 2013 zal dit als prioriteit benoemd blijven i.v.m. het grote aantal woninginbraken in 2012. Na de 
sterke stijging van het aantal woninginbraken in 2009, 2010 en met name 2011 is dit in 2012 helaas 
nog verder licht gestegen.  
 
 
1.2 Overige strategische thema’s 
In het meerjarenprogramma Veiligheid 2011-2014 worden naast de vier beleidsprioriteiten ook nog 
zes 'overige strategische thema's' onderscheiden. Het betreft: 
1. Horeca en evenementen 
2. Bedrijvigheid en veiligheid 
3. Fysieke veiligheid 
4. Integriteit  
5. Veilige woon- en leefomgeving 
6. Alcoholoverlast 
 
1.3 Dwarsverbanden thema’s  
Belangrijk voor al deze thema's is handhaving en introductie van de veilige wijkteams 
M.b.t. handhaving zal in 2013 een programma worden ontwikkeld. Uitgangspunten daarbij zijn dat de 
inhoudelijke handhaving vooralsnog bij de betreffende gemeentelijke afdeling of externe partner blijft 
waarbij coördinatie (programmatische aansturing) zal plaatsvinden door het programmabureau 
veiligheid van de gemeente. Integrale en multidisciplinaire handhaving is daarbij een belangrijk 
gegeven. 
 
Beleid maken en plannen schrijven is natuurlijk maar een klein gedeelte van het werk. Uiteindelijk gaat 
het over het uitvoeren en realiseren van al die plannen. Het veiliger wijkteam is medio 2011 in de 
wijken van Tiel operationeel geworden. Binnen dit team werken (veiligheids)partners samen aan het 
verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in de wijk. Op operationeel niveau worden de 
verschillende interventiestrategieën op elkaar afgestemd. Zo wordt de ene keer preventief opgetreden 
(b.v. door de jeugdwerker) en bij een ander veiligheidsprobleem wordt strikt gehandhaafd (door politie 
of bureau toezicht en handhaving). Spin in het web hierbij is de wijkagent en de regisseur vanuit het 
programmabureau veiligheid. Een eerste evaluatie van het veiliger wijkteam is gereed en zal begin 
2013 aan de commissie bestuur worden aangeboden. Het veiliger wijkteam blijft ook in 2013 de spin 
in het web bij de aanpak van veiligheids- en leefbaarheidsvraagstukken. 
 
1.4 Evaluatie Jaarplan 2012 en Meerjaren Programma veiligheid 
Deze is najaar 2012 tussentijds uitgevoerd en besproken in de beeldvormingavond in oktober. In de 
commissie bestuur van 29 November is dit in relatie tot de prioritering verder besproken en zijn 
accenten gelegd.  
IDe uitkomst van deze evaluatie was dat de eerder gestelde prioriteiten gehandhaafd blijven, maar dat 
de focus binnen deze prioriteiten meer gericht zal worden op woninginbraken en de aanpak van de 
jeugdgroepen. Integrale aanpak van de criminele groep is hierbij als topprioriteit benoemd. Aanpak 
van verkeersveiligheid zal in 2013 met name meer gericht worden op handhaving en i.v.m. het 
ontbreken van de benodigde financiën minder op de uitvoering van duurzaam veilig. 
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Met betrekking tot het monitoren van de cijfers wordt sinds 2011 het VNG-BVH model toegepast. 
Maandelijks wordt dit door de politie aangeleverd en vervolgens geanalyseerd. Dit wordt tevens als 
sturingsinstrument gebruikt om de aanpak van een relevant probleem bij te sturen. Regelmatig wordt 
ook de commissie bestuur inzicht geboden in de ontwikkelingen. 
 
De Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) Tiel wordt jaarlijks in het najaar uitgevoerd. De resultaten van 
najaar 2011 zijn in april 2012 bekend geworden en met de commissie bestuur besproken. De 
resultaten van najaar 2012 worden in april 2013 verwacht. 
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2. Aanpak prioriteiten in 2013 
 
2.1 Prioriteit 1: Jeugd en veiligheid 
 
Beschrijving thema 
Met betrekking tot jeugd en veiligheid zijn de volgende kaders en indicatoren vastgesteld.  
Als prioriteiten zijn benoemd: 

• Aanpak jeugdoverlast in de buurt 
• Elke risicojongere een individueel plan van aanpak 
• Voor iedere geïdentificeerde jeugdgroep (Beke systematiek) wordt een plan van aanpak 

opgesteld 
• Beleid vaststellen voor ontmoetingsplekken en – voorzieningen voor jongeren 
• Regie vanuit gemeente en integrale aanpak met partners 
• Participatie (eigentijds) van jongeren 
• Actief monitoren van problematiek en aanpak  

  
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Veiliger wijkteam ! in beeld brengen groepen jongeren 

! afstemmen interventiestrategieën 
! brief aan ouders na politiecontact 
! bezoek aan huis door 

jongeren(opbouw)werker (Mozaiek) 
! inzet straathoekwerker (Iriszorg, 

verslaafde jongeren) 
! voorlichting op scholen (bureau Halt) 

! gerealiseerd 

(Afstemmen) toezicht en 
handhaving 

! veilige wijk teams 
! handhaving door bureau Toezicht en 

handhaving 
! prachtouders 
! pilot  straatcoach evalueren en 

voorstel bij voortzetting 
! ontwikkelen programma handhaving 

! gerealiseerd 
! evaluatie straatcoaches is 

gerealiseerd. Voortzetting is 
financieel geregeld binnen 
TSOB. Wel is contract met 
organisatie per 1-1-2013 
beëindigd. Oplossing voor 
voortzetting wordt onderzocht. 

Jeugd preventie netwerk ! integrale aanpak partners 
veiligheidshuis en gemeente  

! vindt plaats 

JOR  (Justitieel overleg 
risicojongeren) 

! integrale aanpak partners 
veiligheidshuis  

! vindt plaats 

Casusoverleg veelplegers ! wrap around methode m.b.t.  jeugdige 
veelplegers 

! vindt plaats. Wrap around 
aanpak wordt ook uitgebreid 
naar leden criminele 
jeugdgroep. 

Ontwikkelen Uitvoeringsplan 
jeugd en veiligheid 

! vaststellen. Daarna integraal 
onderdeel van dit uitvoeringsplan 

! gerealiseerd 

Vaststellen aan welke eisen 
ontmoetingsplekken en –
voorzieningen voor jongeren 
moeten voldoen 

! beleid vaststellen. Burgers (inclusief 
jongeren en kinderen worden hierbij 
betrokken) 

! Naar verwachting zal het 
Joppenplan begin 2013 aan de 
raad worden gepresenteerd 

 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-meting 

(2010) 
Realisatie 

2011 
Realisatie 

2012 
streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Opgestelde analyse jeugd en 
veiligheid 

gemeente - gerealiseerd √ √ √ 

Kaders jeugd en veiligheid gemeente - gerealiseerd √ √ √ 
Opstellen uitvoeringsplan gemeente   gerealiseerd  √ 
Goedgekeurde beleidsnotitie 
ontmoetingsplekken jongeren 

gemeente -   voorjaar 
2013 

 

Voortdurende rapportage Beke politie  gerealiseerd √   
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systematiek 
Aantal meldingen jeugdoverlast politie 406 436 450 425 350 
Aantal hinderlijke jeugdgroepen Politie 2 2 2 2 2 
Aantal overlastgevende 
jeugdgroepen 

politie 1 0 0 1 0 

Aantal criminele jeugdgroepen 
 

politie 0 1 1 0 0 

Aantal risico jongeren JCO1 
(12-18 jaar) 

Veiligheids
-huis 

49 96 117   

Aantal risicojongeren JOR (12-
23 jaar) 

Veiligheids
-huis 

10 15 16   

Aantal ‘wrap around methode’ 
jeugdigen (veelplegers < 24 
jaar) 

gemeente/
VHH 

5 1    

Aantal jongeren jeugd 
preventie netwerk (12 +) 
nieuwe aanmeldingen 

gemeente 36 45 46   

Aantal jongeren jeugd 
preventie netwerk (12 +) 
nieuwe aanmeldingen + 
vervolgbesprekingen 

gemeente  84 69   

Aantal jongeren jeugd 
preventie netwerk (12 -) nieuwe 
aanmeldingen 

gemeente 38 49 39   

Aantal jongeren jeugd 
preventie netwerk (12 -) nieuwe 
aanmeldingen + 
vervolgbesprekingen 

gemeente  117 61   

Perceptie overlast jongeren (% 
komt vaak voor) 

IVM* 15 16    

Verdachten 0-11 jaar politie 5 10 10   
Verdachten 12-17 jaar politie 161 187 234   
Verdachten 18-24 jaar politie 224 255 364   
Verdachten totaal politie 390 452 608   
Aantal Halt toepassingen Halt/politie 25 55 58   
*IVM is Integrale Veilgheids Monitor. Cijfers 2012 zijn nog niet bekend. 
 
Doelstellingen en activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Veiliger wijkteam  ! in beeld brengen groepen jongeren 

! afstemmen interventiestrategieën 
! brief aan ouders na politiecontact 
! bezoek aan huis door jongeren(opbouw)werker (Mozaiek) 
! inzet straathoekwerker (Iriszorg, verslaafde jongeren) 
! voorlichting op scholen (bureau Halt) 

                                                      
1 Probleemjongeren 
Wanneer jongeren stelselmatig overlast veroorzaken of zich aan criminaliteit schuldig maken, spreken we van 
‘probleemjongeren’. We maken daarbij onderscheid tussen: 
- JPN jongeren; jongeren die zich nog niet schuldig hebben gemaakt aan delicten, maar die op grond van maatschappelijke 
criteria tot een categorie behoren die een bovengemiddeld risico lopen 
- JCO jongeren; JCO-jongeren zijn jongeren die worden besproken in het Justitieel Casus Overleg (JCO). Dit overleg 
richt zich op jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar voor een passende strafrechtelijke afdoening conform de Kalsbeeknorm en 
ter bepaling of de jongere besproken moet worden in het JOR. De Kalsbeeknorm schrijft voor dat ten minste tachtig procent van 
de processen verbaal binnen dertig dagen na het eerste verhoor van de minderjarige verdachte door de politie aan het 
Openbaar Ministerie wordt aangeboden. Het JCO overleg kent een zaaksgerichte benadering en kent dus geen monitorfunctie. 
-  JOR jongeren; Een jeugdige in de leeftijd van 12-23 jaar, die één of meer strafbare feiten heeft gepleegd, daarmee (nog) niet 
voldoet aan de omschrijving van meerpleger of veelpleger en voor wie een verhoogd recidiverisico wordt ingeschat vanuit 
(ernstige) zorgen bij ketenpartners op leefgebieden met gebleken achterliggende sociale of geestelijke problematiek en/of 
vanwege een moeizaam lopende taakstraf of bijzondere voorwaarde hierbij. 
- jeugdige meerpleger; Een minderjarig persoon (12 t/m 17 jaar) die in zijn/ haar gehele criminele (misdrijf)verleden twee tot en 
met vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan minstens één in het peiljaar (het jaar waarin hij/ zij zich als 
(jeugdige) meerpleger manifesteert). 
- jeugdige veelpleger; Een minderjarig persoon (12 t/m 17 jaar) die in zijn/ haar gehele criminele (misdrijf)verleden meer dan 
vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvan minstens één in het peiljaar (het jaar waarin hij/ zij zich als 
(jeugdige) veelpleger manifesteert). 
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! Groep- domeins en persoongerichte aanpak criminele 
jeugdgroep in het veiligheidshuis en VWT met  inzet van de 
bestuurlijke  mogelijkheden vanuit de positie van de 
burgemeester zoals is afgestemd in de driehoek van 21 januari 
2013.  

(Afstemmen) toezicht en handhaving ! veilige wijk teams 
! handhaving door bureau Toezicht en handhaving 
! prachtouders 
! pilot  straatcoach evalueren en voorstel bij voortzetting 
! ontwikkelen programma handhaving 

Jeugd preventie netwerk ! integrale aanpak partners veiligheidshuis en gemeente  
JOR  (Justitieel overleg risicojongeren) ! integrale aanpak partners veiligheidshuis  
Casusoverleg veelplegers ! wrap around methode m.b.t.  jeugdige veelplegers 
Uitvoeren Beke systematiek 
jeugdgroepen 

! samen met politie en partners twee keer per jaar geactualiseerd 

Opstellen plan van aanpak per 
jeugdgroep (hinderlijk en 
overlastgevend) 

! samen met partners opstellen. Voorkomen dat  groepen 
doorgroeien naar een zwaardere categorie 

Integrale aanpak criminele jeugdgroep ! Plan van aanpak met alle partners is gereed en wordt uitgevoerd. 
Belangrijke prioriteit 

Vaststellen aan welke eisen 
ontmoetingsplekken en –voorzieningen 
voor jongeren moeten voldoen 
(joppenbeleid) 

! beleid vaststellen. Burgers (inclusief jongeren en kinderen 
worden hierbij betrokken) 

 
Opmerking. 
Vanuit de kadernotitie “Jeugd ‘succesvol (ver)binden” worden vele andere activiteiten verricht op de 
verschillende aandachtsvelden. Hierboven zijn de activiteiten beschreven waarbij het 
Programmabureau Veiligheid direct betrokken is. 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Wethouder Vermeulen 
Burgemeester Beenakker 

Noor Smits en Kim Wiersma Afdeling onderwijs en welzijn en 
stadsbeheer gemeente, politie, partners 
veiligheidshuis en veiliger wijkteams. 
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2.2 Prioriteit 2: Drugsoverlast 
 
Beschrijving thema 
Met betrekking tot drugs zijn de kaders en indicatoren vastgesteld.  
Als prioriteiten zijn genoemd: 

• Terugdringen drugsgebruik door scholieren 
• Aanpak dealen in of in de nabijheid van scholen 
• Overlast verminderen in de nabijheid van coffeeshops (inclusief doorverkoop op straat) 
• Integrale aanpak (ook de bestuurlijke aanpak) van drugsgerelateerde criminaliteit 
• Verminderen aantal coffeeshops d.m.v. sterfhuisconstructie 
• Nader onderzoek naar de situering van de coffeeshops en de (on)mogelijkheden van 

verplaatsing 
Daarnaast is in de Raad van 9 november 2011 een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om 
nader onderzoek te doen naar het coffeeshopbeleid en de mogelijkheden te onderzoeken om tot 
vermindering en/of verplaatsing van coffeeshops te komen. De uitkomsten van het onderzoek zijn 21 
november 2012 in de Raad besproken. Een van de uitkomsten is dat verplaatsing van een aantal 
coffeeshops nader zal worden onderzocht. Overlast rond de coffeeshops zal verder worden 
aangepakt. 
Begin 2013 zal een uitvoeringsplan m.b.t. overlast drugs gereed zijn. 
Bovendien is het ministerie van Veiligheid en Justitie als uitvloeisel van het regeerakkoord 
eind 2011 het project ‘landelijke screening coffeeshops’ gestart. Dat houdt in dat voor Tiel in 2013 een 
Bibob onderzoek bij alle coffeeshops is afgerond 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2011 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Onderzoek coffeeshopbeleid 
(motie Raad) 

! Medio 2012 gereed ! januari 2013 besproken in Raad 

Uitvoeringsplan drugs 
ontwikkelen 

! Thema’s: zie prioriteiten. Ook inzet 
van partners (b.v. Mozaïek en 
Iriszorg) wordt hierin 
meegenomen. Mei 2012 gereed 

! Nagenoeg gereed. 
Coffeeshophouders hebben 10 
punten plan gepresenteerd. 

Organiseren 2 integrale 
controles coffeeshops 

! voor- en najaar ! Dit jaar maar 1 controle ivm 
ontbreken capaciteit politie in 
najaar niet uitgevoerd 

Tegengaan overlast rond 
coffeeshops 

! Handhaving en toezicht door 
bureau toezicht en handhaving en 
politie. Vast onderwerp in veiliger 
wijkteams 

! Veel aan handhaving gedaan. Ook 
coffeeshophouders pakken hierbij 
hun verantwoordelijkheid 

Project (landelijke) screening 
coffeeshops 

! Bibobtoets ! Het project Landelijke Screening 
Bibob loopt 

 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Opgestelde analyse 
drugsoverlast 

gemeente  gerealiseerd √ √ √ 

Kaders drugs gemeente  gerealiseerd √ √ √ 
Opstellen uitvoeringsplan gemeente    Begin 2013  
Percentage jongeren 
sofdrugs gebruik 

E-movo* 15 % 
(2007) 

Cijfers 
voorjaar 

2012 
bekend 

5 (2011) 
 < 15 % 

Percentage jongeren 
harddrugs gebruik 

E-movo* 4 % 
(2007) 

idem 1 (2011)  < 4 % 

Percentage soft drugs 
aangeboden gekregen 

E-movo* 26 % 
(2007) 

idem 18 %  < 25 % 

Percentage hard drugs 
aangeboden gekregen 

E-movo* 7% 
(2007) 

idem 6 %  < 7 % 

Incidenten drugsoverlast politie 64 51 34  35 < 45 
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Incidenten drugshandel politie 79 73 69 65 < 60 
Aantal integrale controles 
per jaar coffeeshops** 

gemeente/ 
politie 

2 1 1 2 2 

Perceptie drugsoverlast (% 
komt vaak voor) 

IVM***  10  April 2013 
bekend 

  

*Betreft een onderzoek in 2007 en 2011 onder Tielse scholieren 2e en 4e klas middelbare school 
** Daarnaast worden alle coffeeshops iedere maand gecontroleerd door de politie 
***IVM is Integrale Veilgheids Monitor 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Onderzoek mogelijkheden verplaatsen 
coffeeshops (motie Raad) 

! Medio 2013 gereed 

Uitvoeringsplan overlast drugs ontwikkelen ! Februari 2013 gereed 
Organiseren 2 integrale controles coffeeshops ! voor- en najaar 
Tegengaan overlast rond coffeeshops ! Handhaving en toezicht door bureau toezicht en 

handhaving en politie. Vast onderwerp in veiliger 
wijkteams. Uitwerking 10 puntenplan coffeeshophouders 

Project (landelijke) screening coffeeshops ! Bibob toets medio 2013 afgerond 
Coördineren acties netwerkpartners ! Voorbeeld is Iriszorg die een aantal activiteiten verricht 

zoals straathoekwerk, signaleren trends, in gesprek gaan 
met doelgroepen, brug slaan naar hulpverlening, 
spreekuur in coffeeshops, deelname veiliger wijkteam. 

 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker 
Wethouder H.A. Driessen  

Wiljan Driessen (m.b.t. 
coffeeshopbeleid) Erik van Keken 

Gemeenteafdelingen, politie, 
brandweer, Veiligheidshuis 

 



Integrale Veiligheid 2013 gemeente Tiel 

  11 

2.3 Prioriteit 3: Verkeersveiligheid 
 
Beschrijving thema 
Met betrekking tot verkeersveiligheid is een zogenaamde miniconferentie georganiseerd waarna in de 
commissies Bestuur en Ruimte de kaders en indicatoren zijn vastgesteld. Daarna wordt een 
uitvoeringsplan vastgesteld waarin de kaders en indicatoren concreet worden uitgewerkt. 
In de commissie Bestuur van 29 november 2012 is vastgesteld dat handhaving een belangrijk 
onderwerp is. Uitvoering van duurzaam veilig zal in 2013 geen prioriteit genieten omdat financiële 
middelen hiervoor momenteel ontbreken. 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Analyse 
verkeersveiligheid 

! maart 2012 ! uitgevoerd 

Organiseren mini 
conferentie 

! 26 april 2012 ! uitgevoerd 

Kaders vaststellen ! september 2012 gereed ! Vastgesteld 
Opstellen 
Uitvoeringsplan 
mobiliteit 

! Derde kwartaal 2012 gereed ! Concept gereed.  
! Eerste kwartaal 2013 vaststelling 

Duurzaam veilig Tiel 
e.o. 

! Dreef ( inclusief ingang sportterrein 
Wadenoijen) 

! Kern Tiel, duidelijk onderscheid 
tussen 30 km/u en 50 km/u 

! Niet gerealiseerd. (nu tweede 
kwartaal 2013) 

! Voor verdere aanpassingen in kader 
duurzaam veilig is geen geld 
beschikbaar 

Verbeteren veiligheid 
hoofdfiets structuur 

! Herinrichting Waalbanddijk ! Fysieke snelheidsremmende 
maatregelen zijn gereed. 
Aanbrengen wegmarkering vindt 
plaats na winter 2012/2013 

Verkeersveilige 
afwikkeling 
verkeershoofdstructuur 

! Aanpassen Verkeersregelinstallatie 
(VRI) Westroijensestraat (inclusief 
ontsluiting Ambulancepost) 

! Toepassen snelheidsremmende 
maatregelen tussen afrit A-15 en VRI 

! Gerealiseerd 
 
 
! Gerealiseerd 

Verkeersveilige 
inpassing tijdelijke 
huisvesting basisschool 
de Achtbaan 

! Verbeteren veiligheid 
schoolomgeving door schoolzone 
borden, snelheidsverlaging (30 
km/u), voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) en aanbrengen van 
fysieke scheiding 

! Gerealiseerd 

*Opmerking: Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen betrokken bij verkeersveiligheid. Deze worden bij het 
programma betrokken. 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Opgestelde analyse 
verkeersveiligheid 

gemeente -  gerealiseerd √ √ 

Kaders verkeersveiligheid gemeente -  gerealiseerd √ √ 
Opstellen uitvoeringsplan 
verkeersveiligheid 

gemeente    1e kwar-
taal201
3 

 

Verkeersongevallen dodelijke 
afloop 

politie 1 0 0 0  

Verkeersongevallen letsel politie 37 50 33 35  
Verkeersongevallen materieel politie 267 237 247 230  
Proces verbaal rijden onder invloed politie 136 118 27*   
Perceptie overlast te hard rijden IVM**  38    
Agressief verkeersgedrag % komt 
vaak voor 

IVM  18    

% met voorrang aanpakken 
verkeersveiligheid 

Leefbaar-
heidmonitor 

14 
(2009) 

Niet in 
veiligheids
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monitor 
Agressief weggedrag (% komt 
vaak voor) 

IVM  18    

% komt vaak voor geluidsoverlast 
door verkeer 

leefbaarheid
monitor 

14 
(2009) 

19    

* Sinds 2012 worden niet alle PV’s in BVH-VNG vermeld. Cijfers zijn dus niet vergelijkbaar 
**IVM is Integrale Veilgheids Monitor 
Opmerking: Cijfers IVM 2012 zijn nog niet bekend. 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Analyse verkeersveiligheid ! maart 2013 
Afronden besluitvorming Uitvoeringsplan 
mobiliteit  

! eerste kwartaal 2013 gereed 

Duurzaam veilig Tiel e.o. ! Uitsluitend lopende activiteiten 2012 
Reuchlinlaan  (Passewaaij) ! Aanbrengen verkeersmaatregelen t.b.v. verkeersveiligheid 
*Opmerking: Binnen de gemeente zijn meerdere afdelingen betrokken bij verkeersveiligheid. Deze worden bij het 
programma betrokken. 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Wethouder Driessen Erik van Keken, George 

Doelare 
Gemeenteafdelingen, politie, Regionaal 
Orgaan Verkeersveiligheid provincie 
Gelderland, onderwijsinstellingen, VVN.  
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2.4 Prioriteit 4: Geweld 
 
Beschrijving thema 
Geweld is als vierde prioriteit door de gemeenteraad aangemerkt waarvoor een programma zal 
worden opgesteld. Op 24 november 2011 heeft een miniconferentie plaatsgevonden en in de 
commissie Bestuur van 26 januari 2012 zijn de kaders en indicatoren vastgesteld. In de commissie 
Bestuur van 29 november 2012 is afgesproken geen uitvoeringsplan op te stellen maar de activiteiten 
binnen onderhavig uitvoeringsplan op te nemen. 
We spreken over geweld in de openbare ruimte (zoals overvallen, bedreiging, mishandeling en 
openlijke geweldpleging) en geweld 'achter de voordeur' (zoals huiselijk geweld en eergerelateerd 
geweld). Een aantal doelstellingen zijn inmiddels gerealiseerd m.u.v. de doelstellingen huiselijk 
geweld. Dit zal in 2013 prioriteit genieten 
 
De vastgestelde kaders (prioriteiten) zijn: 
1. Huiselijk geweld 
2. Geweld op straat (overvallen, bedreiging, mishandeling) 
3. Geweld rond uitgaan (horeca, evenementen) 
4. Geweld tegen hulpverleners/ ambtenaren 
5. Geweld op scholen 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Opstellen 
uitvoeringsplan geweld 

! derde kwartaal 2012 gereed. Zie 
kaders/prioriteiten 

! niet gerealiseerd. Vervalt en wordt 
geïntegreerd binnen dit 
uitvoeringsplan 

Veiligheidshuis ! aanpak veelplegers, huiselijk geweld 
en jeugd. Terugkeer uit detentie 

! Er zijn op dit moment 15 veelplegers 
in behandeling waarvan 3 een ISD 
maatregel opgelegd hebben 
gekregen verder fungeert in het 
Veiligheidshuis het JOR, JPN en het 
overleg Huiselijk Geweld. Elke ex-
gedetineerde wordt gescreend door 
de ketenregisseur ex-gedetineerden 

Toezicht en handhaving ! gericht toezicht door bureau Toezicht 
en Handhaving en politie. 
Coördinatie binnen veiliger wijkteams 

! Gerealiseerd 

Speeddate respect ! vindt plaats met leerlingen, 
burgemeester, wethouder jeugd, 
hulpverleningsdiensten en bureau 
T&H 

! Gerealiseerd 

 
 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 
 2013 

streef-
waarde 

2014 
Opstellen analyse geweld gemeente   √ √ √ 
Kaders geweld gemeente   √ √ √ 
Opstellen uitvoeringsplan geweld gemeente    Vervallen Vervallen 
Aantal aangiften huiselijk geweld politie 73 65 64 65 < 70 
Aantal meldingen huiselijk geweld 
veiligheidshuis 

Veiligheids- 
huis 

112     

Aantal aangiften bedreiging politie 88 108 88 85 < 85 
Aantal aangiften mishandeling politie 159 188 179 170 < 150 
Aantal overvallen bedrijven politie 8 11 4 6 < 8 
Aantal ruzie/vechtpartij politie 432 421 387 390 < 380 
Aantal aangiften zedenmisdrijf politie 8 11 7 8 < 8 
Opgelegd huisverbod politie/Veilig

heidshuis 
1 6 9   

% slachtofferschap Leefbaar-  xx    
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heidsm. 
Bedreiging (% komt vaak voor) Leefbaar-

heidm./IVM* 
3 

(2009) 
4    

Aantal diensten slachtofferhulp Veiligheids-
huis 

xx 290 369   

% slachtoffer straatroof (laatste 5 
jaar) 

Leefbaar-
heidm/IVM 

3 
(2009) 

1    

% slachtoffer bedreiging (<5 jaar) IVM xx 10    
**IVM is Integrale Veilgheids Monitor. Cijfers 2012 zijn nog niet bekend. 
 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Aanpak huiselijk geweld ! Intensiveren protocol huiselijk geweld 
Veiligheidshuis ! aanpak veelplegers, huiselijk geweld en jeugd. Terugkeer uit 

detentie 
Toezicht en handhaving ! gericht toezicht door bureau Toezicht en Handhaving en politie. 

Coördinatie binnen veiliger wijkteams 
Speeddate respect ! vindt plaats met leerlingen, burgemeester, wethouder jeugd, 

hulpverleningsdiensten en bureau T&H 
 
 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker 
Wethouder Vermeulen 

Noor Smits Gemeente afdelingen,Politie, OM, partners 
veiligheidshuis, ondernemers horeca, 
woningcorporaties 
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2.5      Prioriteit 5: Woninginbraken 
 
Beschrijving thema  
Omdat de laatste jaren een sterke stijging te zien is van het aantal woninginbraken’ is dit onderwerp 
afgelopen jaren tot extra prioriteit 'benoemd'. 
Met betrekking tot dit thema is in 2011 een plan van aanpak opgesteld, samen met politie en het 
Openbaar ministerie. Hierbij wordt aangesloten bij het in 2011opgestelde projectplan district de 
Waarden. Deze plannen zijn in 2012 verder geïntensiveerd. 
 
In 2012 is projectmatig ingezet op een substantiële daling van het aantal woninginbraken. Tevens 
maakt dit een belangrijk onderdeel uit van het door de Raad vastgestelde jaarthema 2012: 

‘een veiliger Tiel’  
De Raad heeft hierbij verzocht de focus te leggen op het stimuleren van inbraakpreventie, 
brandpreventie en burgerparticipatie (met name gericht op het ondersteunen van 
buurtpreventieprojecten).  
Dit jaarthema is met veel energie uitgevoerd en de uitkomsten zijn geëvalueerd met de commissie 
Bestuur. 
Omdat de woninginbraken ook in 2012 op een (te) hoog niveau is gebleven en de doelstellingen niet 
zijn behaald blijft dit ook in 2013 een belangrijke prioriteit. 
In 2012 is er samen met politie en OM een regionale projectgroep gestart om regionaal een aantal 
zaken m.b.t. woninginbraken op te pakken. De hieruit voortvloeiende maatregelen worden 1 op 1 in 
Tiel toegepast. Dit zijn maatregelen gericht op Preventie (gemeente verantwoordelijk voor 
'Besmettingsbrief', witte voetjesproject, Burgernet, Keurmerk Veilig wonen, Project Waaks en 
prevetieavonden), Toezicht en handhaving, Opsporing en Innovatie. Binnen dit laatste onderwerp 
(Innovatie) worden inzet ANPR (automatische nummer plaat registratie) voertuigen en het project 
Camera in beeld ondergebracht. 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Analyse woninginbraken ! doorlopend monitoren ! Gerealiseerd. Ook regelmatig terugkoppeling 

commissie Bestuur 
Project woninginbraken ! uitvoeren ! Volledig uitgevoerd 
Veiligheidshuis ! aanpak veelplegers. 

Terugkeer uit detentie 
! Uitgevoerd 

Toezicht en handhaving ! gericht toezicht door 
bureau Toezicht en 
Handhaving en politie 

! Uitgevoerd 

Bevorderen PKVW en 
veiligheidsbewustzijn 

! communicatie, 
informatiebijeenkomsten 

! Binnen informatieavonden prominent aan de 
orde geweest 

Informatieavonden wijken ! gekoppeld aan  
wijkschouw (in kader 
jaarthema) 

! Er hebben 7 veiligheidsavonden 
plaatsgevonden waarin uitleg is gegeven 
voor bewoners hoe zij zichzelf tegen 
woninginbraken kunnen beschermen, 
deze avonden zijn met gemiddeld 100 
personen bezocht. In deze avonden is 
het PKVW bevorderd en heeft ook een 
toets plaatsgevonden voor 
nieuwbouwprojecten in het kader van het 
PKVW.  

! Ook thema brandpreventie aan de orde 
geweest 

Organiseren week van de 
veiligheid 

! week 19 (in kader 
jaarthema) + 
beeldvormende avond 

! Beeldvormende avond. Extra communicatie 
en huis aan huis krant veiligheid 

Opstellen 
communicatieplan 

! in kader jaarthema ! Gerealiseerd 

Ondersteunen/bevorderen 
nieuwe 
buurtpreventieprojecten 

! in kader jaarthema ! Er lopen inmiddels 6 
buurtpreventieprojecten te weten; 

• Bulkensteinlaan e.o. 
• Adriaan van Ostadestraat e.o. 
• Wijenburghlaan e.o. 
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• Gerestein e.o. 
• Groenendaalllaan e.o. 
• Molukse wijk in oprichting in 

oprichting 
• Waardenburglaan in oprichting 

Actieve informatie 
omwonenden inbraak 

! inschakelen bureau 
toezicht en handhaving 

! Medio december begonnen met zogenaamde 
‘besmettingsbrief’ 

Aanpak (criminele) 
jeugdgroep 

! Met name door politie en 
OM. Ondersteuning door 
gemeente 

! Uitgevoerd. Integraal plan van aanpak 
opgesteld 

Promoten Burgernet ! Middelen en 
communicatieplan 

! Inmiddels hebben wij met Burgernet 
doelstelling van 10% aanmeldingen in 
Tiel met bijna 14% ruimschoots behaald 
mede dankzij de werving tijdens de 
veiligheidsavonden en in de winkelcentra 
op straat 

 
Inmiddels is er een regionale werkgroep woninginbraken in het leven geroepen waarin de gemeente 
Tiel actief participeert 
 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Analyse woninginbraken gemeente/ 

politie 
 gereed √ Doorlopend 

monitoren 
 

Opstellen projectplan gemeente/ 
politie 

 gereed √ √ √ 

Aantal aangiften woninginbraken politie 286 523 567 450 180 
Percentage huizen met PKVW stichting 

PKVW 
9,7 % 9,8 % 9,7 % 11 % 15 % 

% slachtofferschap 
woninginbraak (< 5 jaar) 

Leefbaarheid 
monitor/IVM* 

5 
(2009) 

8   < 6 < 5 

*IVM is Integrale Veilgheids Monitor. Cijfers 2012 nog niet bekend. 
 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Analyse woninginbraken ! doorlopend monitoren 
Project woninginbraken ! uitvoeren 
Veiligheidshuis ! aanpak veelplegers. Terugkeer uit detentie 
Toezicht en handhaving ! gericht toezicht door bureau Toezicht en Handhaving en politie 
Bevorderen PKVW en 
veiligheidsbewustzijn 

! communicatie, informatiebijeenkomsten. Opzetten speciaal 
programma 

Informatieavonden wijken ! Voor en najaar 1 informatiebijeenkomst (gemeentebreed) 
Opstellen communicatieplan ! Wordt regionaal opgepakt 
Ondersteunen/bevorderen nieuwe 
buurtpreventieprojecten 

! Continueren bestaande projecten en anticiperen op nieuwe 
initiatieven 

Actieve informatie omwonenden inbraak ! inschakelen bureau toezicht en handhaving 
Aanpak (criminele) jeugdgroep ! Topprioriteit. Uitvoeren samen met partners van integraal plan 

van aanpak. O.a. toepassen wrap around aanpak op 
belangrijkste leden criminele groep. 

Promoten Burgernet ! Blijft belangrijk aandachtspunt. Doel is halen 15 % 
Uitvoeren regionaal project ! Toepassen regionale activiteiten.  
 
 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker Noor Smits Politie,woningcorporaties, stichting 

PKVW, burgers 



Integrale Veiligheid 2013 gemeente Tiel 

  17 

 



Integrale Veiligheid 2013 gemeente Tiel 

  18 

 
3. Aanpak overige strategische thema’s in 2011 
 
3.1 Thema Horeca en evenementen 
Beschrijving thema 
Tiel wil een stad zijn waar het gezellig en veilig recreëren is en Tiel wil zich profileren als 
evenementenstad. 
 
Doelstellingen: 
• Horecagelegenheden worden tot 2014 ten minste eenmaal per jaar gecontroleerd op 

brandveiligheid. Integrale controle vindt plaats op een selectie van horecagelegenheden 
• In 2013 heeft Tiel beleid ontwikkeld op het gebied van incidenteel en/of structureel cameratoezicht 

in de openbare ruimte. 
• Tot 2014 wordt voor elke nieuwe aanvraag voor een exploitatievergunning horecabedrijf 

nagegaan of een BIBOB2-toets nodig is. Indien de indicatorenlijst aangeeft dat een BIBOB-toets 
wenselijk is, wordt deze altijd uitgevoerd. 

• Met betrekking tot de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit wordt beleid ontwikkeld  
• In 2014 zijn alle aanbevelingen, die het COT heeft gedaan ten aanzien van de voorbereiding en 

organisatie van belastende evenementen, geïmplementeerd. 
• In 2013 vindt aanpassing van het evenementenbeleid plaats n.a.v. de in 2012 uitgevoerde 

evaluatie 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Uitvoeren 
brandveiligheidscontrole 

! alle horecagelegenheden minimaal 1 
keer per jaar. (brandweer) Dit zal 
zoveel als mogelijk rond ‘feestdagen’ 
worden geconcentreerd 

! Uitgevoerd (brandweer navragen) 

Organiseren integrale 
horecacontroles 

! maken planning controles en 
uitvoeren 30%  

! Gerealiseerd 

Ontwikkelen beleid 
cameratoezicht 

! opstellen beleid (derde kwartaal) ! Niet gerealiseerd. 

Evenementencommissie ! Voorbereiden en toetsen 
evenementen.  

! Gerealiseerd. 
evenementencommissie is het hele 
jaar door om de 3 weken bijeen 
gekomen ter voorbereiding op de 
evenementen in de gemeente Tiel. 
De evenementenkalender 2011/2012 
bevatte 35 belastende evenementen. 

Veiligheidsoverleg ! Beoordelen veiligheidsplannen 
organisatoren. Ontwikkelen risico 
scenario’s. Aansturing veiligheid 
tijdens grote evenementen 

! Het veiligheidsoverleg is 19 keer 
bijeen gekomen in 2012 om de 
veiligheidsplannen van de 
organisatoren met hen te bespreken. 
Tijdens het Appelpop-Fruitcorso 
weekend is het veiligheidsoverleg 12 
keer bij elkaar gekomen om de 
situatie te monitoren. 

Uitvoeren BIBOB toets ! Gebruik indicatorenlijst en voeren 
juridische procedures 

! Specifiek landelijke screening 
(Bibob) coffeeshops uitgevoerd. 
Toetsing door RIEC moet nog 
plaatsvinden. 

Voorbereiden Oud en 
nieuw 

! gemeente is kartrekker, samen met 
de partners opstellen plan van 
aanpak 

! Gerealiseerd 

Ontwikkelen beleid 
bestuurlijke aanpak en 
'tegenhouden' 

! tweede helft 2012 ! Niet gerealiseerd 

Brede evaluatie 
evenementenbeleid 

! eerste helft 2012 uitvoeren ! Gerealiseerd 

 
 

                                                      
2 Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen Openbaar Bestuur 
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Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
% uitgevoerde 
brandveiligheidscontroles 

gemeente/ 
brandweer 

100% 95%  100% 100% 

% integrale horecacontroles gemeente steekproef 25 % 30% 40 % 50 % 
Ontwikkelen beleid 
cameratoezicht 

gemeente - Beeldvor- 
mende 
avond 

Niet  Derde 
kwartaal 

 

Overlast meldingen 
evenementen 

gemeente/ 
politie 

9 18 20 < 15 < 10 

Overlast meldingen horeca gemeente/ 
politie 

27 29 20 < 20 < 20 

Implementatie aanbevelingen 
COT 

gemeente - 100 100 100 100 % 

Aantal BIBOB onderzoeken gemeente 4 4 5 5 8 
Aantal niet verleende 
vergunningen n.a.v. bibob 

gemeente 2 1 1  4 

Ontwikkelen beleid mbt 
bestuurlijke aanpak en 
'tegenhouden' 

gemeente - RIEC en 
stuurgroep 

Niet 
 

Tweede 
helft 

 

Evaluatie evenementenbeleid gemeente - - gerealiseerd √ √ 
Aanpassen beleid evenementen gemeente    nieuw 

beleid 
 

 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Uitvoeren brandveiligheidscontrole ! alle horecagelegenheden minimaal 1 keer per jaar. (brandweer) Dit 

zal zoveel als mogelijk rond ‘feestdagen’ worden geconcentreerd 
Organiseren integrale horecacontroles ! maken planning controles en uitvoeren 40%  
Ontwikkelen beleid cameratoezicht ! opstellen beleid (derde kwartaal) 
Evenementencommissie ! Voorbereiden en toetsen evenementen.  
Veiligheidsoverleg ! Beoordelen veiligheidsplannen organisatoren. Ontwikkelen risico 

scenario’s. Aansturing veiligheid tijdens grote evenementen 
Uitvoeren BIBOB toets ! Gebruik indicatorenlijst en voeren juridische procedures 
Voorbereiden Oud en nieuw ! gemeente is kartrekker, samen met de partners opstellen plan van 

aanpak 
Ontwikkelen beleid bestuurlijke aanpak 
en 'tegenhouden' 

! tweede helft 2013 

Aanpassen evenementenbeleid ! eerste helft 2013 uitvoeren n.a.v. uitkomsten evaluatie  
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker 
Wethouder Verspuij  

Wiljan Driessen(horeca, Bibob en oud 
en nieuw) en David Volmer 
(evenementen, veiligheidsoverleg) 

Gemeentelijke afdelingen, 
politie, brandweer, GHOR, 
organisatoren evenementen, 
horecaondernemers 
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3.2 Thema Bedrijvigheid en veiligheid 
 
Beschrijving thema 
Hierbij gaat het om verschillende vormen van onveiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen. 
 
Doelstellingen: 
• In 2014 is het aantal inbraken en diefstallen bij bedrijven en instellingen teruggebracht tot 

maximaal 110 per jaar. 
• In 2014 zijn alle winkelcentra die dit willen gecertificeerd met het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO). 
• Stimuleren dat in 2014 alle gecertificeerde bedrijventerreinen en winkelcentra de maatregelen 

hebben uitgevoerd die in hun Keurmerk Veilig Ondernemen waren opgenomen. 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Stimuleren dat alle 
bedrijventerreinen en 
winkelcentra KVO 
gecertificeerd worden 

! Nog niet gecertificeerde centra 
(totaal 3 ) benaderen + uivoeren 
KVO 

! Alle winkelcentra zijn op dit moment 
van een KVO certificaat voorzien als 
eerste gemeente in Nederland 
(volgens het HBD) 

Stimuleren dat KVO 
criteria worden 
uitgevoerd 

! Regelmatig overleg over bruikbare 
en haalbare veiligheidsoplossingen 

! Doorlopend proces 

Hercertificering KVO's  ! stimuleren en (doen) uitvoeren ! De bedrijventerrein zijn 
gehercertificeerd 

Camerabeleid 
bedrijventerreinen 

! Onderbrengen bij Camera 
toezichtruimte politie (life uitkijken) 

! Gerealiseerd 

Toezicht en handhaving ! Organiseren, samen met de 
ondernemers, van voldoende 
toezicht  

! Gerealiseerd 

 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Aantal aangiften winkeldiefstal politie 52 69 90 70 < 50 
Aantal aangiften inbraak winkel politie 15 29 20 18 < 15 
% onveiligheidsgevoel winkelgebied Leefbaar-

heidsmon. 
 Niet in IVM Niet in IVM   

Aantal aangiften inbraak bedrijven 
en kantoren 

politie 68 107 69 < 70 < 50 

Aantal overvallen bedrijven politie 8 11 4 < 4 < 4 
Aantal opgestelde KVO (Keurmerk 
Veilig Ondernemen) 
winkelgebieden  

gemeente 2 2 4 4 5 

Aantal bedrijventerreinen binnen 
KVO 

gemeente 3 4 4 4 4 

 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Stimuleren dat alle bedrijventerreinen en 
winkelcentra KVO acties continueren mbt 
hercertificering 

! initiëren en stimuleren uitvoering acties en hercertificering 

Stimuleren dat KVO criteria worden 
uitgevoerd 

! Regelmatig overleg over bruikbare en haalbare 
veiligheidsoplossingen 

Toezicht en handhaving ! Organiseren, samen met de ondernemers, van toezicht  
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker Noor Smits Gemeentelijke afdelingen, Politie, Brandweer, 

Ondernemers verenigingen, SBBT 
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3.3 Thema Fysieke veiligheid 
 
Beschrijving thema 
Fysieke veiligheid kan worden omschreven als: De veiligheid voorzover deze afhankelijk is van fysieke 
factoren die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van branden, ongevallen en rampen.  
Fysieke veiligheid betreft de dreiging die uitgaat van ‘zaken’ die samenhangen met de ontwikkeling, 
de staat en het gebruik van grond/water/lucht, gebouwen, transportwegen (weg, rail, water, lucht en 
buisleiding), vervoermiddelen, technische hulpmiddelen, energiebronnen en chemische stoffen en die 
mogelijk gevaar opleveren voor mens en dier. 
 
Bij het fysieke veiligheidsbeleid gaat het er om die dreiging en het gevaar zoveel mogelijk te beperken. 
En in het geval er zich een calamiteit voordoet goed gesteld te staan voor de bestrijding daarvan, de 
gevolgen zo klein mogelijk te houden en te zorgen voor een adequate opvang van mensen en dieren.  
De hoofddoelstelling van het gemeentelijke fysieke veiligheidsbeleid is dan ook het voorkomen, 
reduceren en beheersen van fysieke veiligheidsrisico’s. De omvang van mogelijke risico’s en de kans 
op de manifestatie van calamiteiten, bepalen in hoge mate de gewenste omvang en paraatheid van de 
rampenbestrijdingsorganisatie(s). Investeringen in een adequate rampenbestrijdingsorganisatie 
rekenen we ook tot het fysieke veiligheidsbeleid.  
Externe veiligheid is een onderdeel van fysieke veiligheid en betreft risico´s m.b.t. opslag, bewerking 
en transport van gevaarlijke stoffen  
 
Doelstellingen: 
• In 2014 is duidelijk voor welke rollen en taken die bij de ‘oranje kolom’ 3horen, de gemeente een 

beroep kan doen op de regio en/of andere gemeenten in de regio. De stafsectie bevolkingszorg4 
is volledig ingericht. 

• In 2014 beschikt de gemeente over heldere werkafspraken en procesbeschrijvingen voor het 
omgaan met externe veiligheid. Hierdoor is voor alle gemeentelijke afdelingen die in hun werk met 
externe veiligheid te maken hebben (RO, bouwen, milieu, brandweer, veiligheid) duidelijk wat in 
welke fase van hen verwacht wordt en wat zij zelf van andere afdelingen mogen verwachten. 

 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Inrichten Stafsectie bevolkingszorg ! Inrichten Stafsectie 

bevolkingszorg (en per 1-4- 
2013 ´opheffen´gemeentelijke 
rampen management team) 

! Op schema 

Opstellen rampbestrijdingsplannen 
risicobedrijven (VR bedrijven) 

! actualiseren ! Gerealiseerd. 

Organiseren rampenoefeningen ! Opleidings- en oefenplan 
uitvoeren. (1 bestuurlijke 
rampenoefening, 1 GRMT 
oefening, oefening 
deelplannen en telefonische 
alarmeringsoefening) 

! Uitgevoerd: vier 
telefonische 
alarmeringsoefeningen. 2 
straatoefeningen voor de 
OVD bevolkingszorg en 2 
Virtual reality oefeningen. 
Deze oefeningen worden 
uitgevoerd tezamen met de 
hulpdiensten. Een aantal  
feitelijke grip situatie zijn 
geëvalueerd 

Opleiden ! Organiseren opleiding LCMS 
en OVD-bevolkingszorg 

! gerealiseerd 

Afspraken brandweer ivm 
regionalisatie 

! Werkafspraken maken met 
brandweer ( afsluiten DVO) 

! Brandweer per 1-1-12013 
regionaal.  Concept DVO 
afgesloten 

 
 
 
 
                                                      
3 gemeentelijke taken binnen de rampenbestrijding 
4 De (regionale) stafsectie bevolkingszorg vervangt de GRMT's (Gemeentelijke Rampen en Management team) 
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Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Vastgesteld risico profiel gemeente-

veiligheids 
regio 

- gerealiseer
d 

√ √ √ 

Regionaal crisisplan en 
beleidsplan 

gemeente-
veiligheids 
regio 

- gerealiseer
d 

√ √ √ 

Regionaal deelplan en 
Stafsectie bevolkingszorg 

gemeente-
veiligheids 
regio 

- Gereed (op 
papier) 

Verder 
uitgewerkt 

Verdere 
implemen

-tatie 

Gereed 

Procesbeschrijvingen externe 
veiligheid 

gemeente  Niet ge-
realiseerd 

  Gereed 
2013 

Aantallen brandstichting politie 28 34 21   
Aantal binnenbranden brandweer 100 67 86   
Aantal buitenbranden brandweer 160 150 106   
Aantal hulpverleningen brandweer 163 184 135   
Aantallen loos alarm brandweer 167 182 168  - 25 % 
% actuele vergunningen BEVI*  
(9 bedrijven) 

gemeente  Circa 67 % 90 %  Circa 90 
% 

% actuele vergunningen BRZO*  
(2 bedrijven) 

gemeente  100 % 100 %   

Aantal uitgevoerde controles 
BEVI bedrijven per bedrijf per 
jaar 

gemeente < 1 1 1 1 1 

Aantal uitgevoerde controles 
BRZO bedrijven per bedrijf per 
jaar 

gemeente <1 2 2 2 2 

Aantal rampenoefeningen Gemeente. 
Per 1-1-
2013 regio 

3 4 4 Nnb 4 

Afgesloten DVO met brandweer gemeente-
brandweer 

 Voorberei-
ding 

Concept 
regionaal 

vastgesteld 

Begin 
2013 
definitief 
Tielse 
versie 

 

*Betreft bedrijven waar gemeente bevoegd gezag is 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Inrichten stafsectie bevolkingszorg ! Inrichten stafsectie bevolkingszorg (en  1 april 2013 opheffen 

gemeentelijk rampen management team) 
Actualisatie vergunningen risicobedrijven 
BEVI 

! actualiseren 

Organiseren rampenoefeningen ! Gaat per 1-1-2013 naar veiligheidsregio. Nog nader te bepalen. 
Opleiden ! Opleiden medewerkers die deel uitmaken van de Stafsectie 

bevolkingszorg 
Afspraken brandweer ivm regionalisatie ! Werkafspraken maken met brandweer ( + actualiseren DVO) 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker 
 

Myrna van 't Hof en Erik van 
Keken (m.b.t. brandweer) 

Gemeentelijke afdelingen, brandweer, 
veiligheidsregio, provincie 
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3.4 Thema Integriteit 
 
Beschrijving thema 
Het thema integriteit betreft in de eerste plaats maatschappelijke integriteit. Hieronder worden de 
inspanningen verstaan die overheden samen plegen om (georganiseerde) criminaliteit tegen te gaan. 
Maatschappelijke integriteit wordt ook wel aangeduid als de bestuurlijke aanpak van criminaliteit of de 
aanpak van het tegenhouden.  
Daarnaast gaat het ook om de integriteit van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie  
 
Doelstellingen/resultaten: 
• In 2014 werken de bij het ‘convenant integrale overheidshandhaving’ aangesloten partijen ook 

buiten de horecasector samen om criminaliteit ‘tegen te houden’. 
• In 2014 zijn de maatregelen zoals geformuleerd in de update van het plan van aanpak 

‘normalisatie woonwagenlocaties’ allemaal uitgevoerd. 
• Tiel levert opvang en ondersteuning aan medewerkers van de gemeente die het slachtoffer zijn 

geworden van geweld, bedreiging of belediging. 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Bestuurlijke aanpak 
criminaliteit en 
Tegenhouden 

! Stuurgroep komt 2 x per jaar bij 
elkaar. Afstemming vindt plaats over 
concrete casussen 

! 2 tegenhoudacties 
! Beleid formuleren  m.b.t. bestuurlijke 

aanpak en tegenhouden (o.a. ook 
Bibob) 

! Stuurgroep 2 x bij elkaar geweest 
! Geen concrete tegenhoudactie 

uitgevoerd 
! Ontwikkelen beleid bestuurlijk 

aanpak en 'tegenhouden' nog niet 
voltooid 

Controles Handhaving 
woonwagen locaties 

! 2 integrale schouwen per jaar per 
locatie. Daarnaast gevraagde en 
ongevraagde controles n.a.v. 
(vermeende) overtredingen 

! Uitgevoerd. In 15 gevallen is er een 
schriftelijke aanschrijving gevolgd. 

‘normalisatie’ 
woonwagen locaties 

! In 2012 worden alle locaties 
‘genormaliseerd en opgeleverd’ 

! Op nog 2 woonwagenlocaties moet 
het normalisatietraject worden 
afgerond. Voor 1 locatie zal dit in 
2013 zijn gerealiseerd, voor de 
andere locatie zal dat voorjaar 
2014 zijn 

Evaluatie en 
actualisering agressie- 
en geweldsprotocol 
gemeente 

! Evaluatie en toepassen agressie- en 
geweldsprotocol. Daarnaast worden 
diverse verbeterpunten (b.v. fysieke 
beveiliging) opgepakt. 

! Evaluatie en aanpassing protocol 
gerealiseerd 

Projectmatige aanpak 
fraude risico’s 
gemeente n.a.v. scan 

! In kaart brengen en plan van aanpak ! Gerealiseerd 

 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Aantal uitgevoerde tegenhoudacties gemeente 1 1 0 2 3 
Aantal handhavingcontroles per 
woonwagenlocatie 

gemeente 4 3 2 2 1 

Aantal opgeleverde ‘genormaliseerde’ 
woonwagenlocaties 

gemeente 3 10 12 13 14 

Aantal gerapporteerde en in procedure 
genomen integriteitschendingen 

gemeente - 1 1 0 0 

Aantal medewerkers waartegen geweld 
of bedreiging is toegepast 

gemeente 2 5 4 < 5 < 5 
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Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Bestuurlijke aanpak criminaliteit en 
Tegenhouden 

! Stuurgroep komt 2 x per jaar bij elkaar. Afstemming vindt plaats 
over concrete casussen 

! 2 tegenhoudacties 
! Beleid formuleren  m.b.t. bestuurlijke aanpak en tegenhouden (o.a. 

ook Bibob) 
Controles Handhaving woonwagen 
locaties 

! 2 integrale schouwen per jaar per locatie. Daarnaast gevraagde en 
ongevraagde controles n.a.v. (vermeende) overtredingen 

‘normalisatie’ woonwagen locaties ! In 2013 zijn 13 van de 14  locaties ‘genormaliseerd en opgeleverd’ 
Toepassen agressie- en 
geweldsprotocol gemeente 

! Evaluatie en toepassen agressie- en geweldsprotocol Diverse 
verbeterpunten gemeentepanden (b.v. fysieke beveiliging) 
opgepakt 

Toepassen fysieke 
beveiligingsmaatregelen college 

! N.a.v. uitgevoerde scan aanpakken benodigde 
beveiligingsmaatregelen woonadressen college. 

Projectmatige aanpak fraude risico's 
n.a.v. scan 

! Uitvoeren uitkomsten scan 

 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker (coördinatie 
handhaving) 
Wethouder Verspuij (normalisatie 
woonwagen locaties en bedrijfsvoering) 

David Volmer (handhaving), Erik 
van Keken (Bestuurlijke aanpak 
criminaliteit) en Nathalie Verbeeck 
(mbt fraudescan) 

Gemeentelijke afdelingen, 
politie, brandweer, 
belastingdienst, sociale 
recherche 
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3.5 Thema Veilige woon- en leefomgeving 
 
Beschrijving thema 
Veiligheid begint met veilig zijn en je veilig voelen in je eigen buurt. Het betreft buurtveiligheid 
m.b.t.(huiselijk) geweld, woninginbraken, voertuigcriminaliteit en buurtoverlast en gaan ook in op 
onveiligheidsgevoelens en leefbaarheid. De zaken met betrekking tot geweld, drugs en 
woninginbraken zijn geprioriteerde onderwerpen en worden besproken in hoofdstuk 2.2, 2.4 en 2.5 
 
Doelstellingen: 
• Terugdringen aantal diefstallen af/uit auto met 10% 
• Terugdringen aantal fietsendiefstallen met 10% 
• In 2014 Is het aantal mensen dat zich vaak onveilig voelt gedaald van 25 naar 22% 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Veilige wijkteams ! Wijkscan maken 

! Wijk aanpak plan vaststellen 
! onder regie gemeente en wijkagent 

wordt 2- wekelijks gemonitord en 
acties op elkaar afgestemd 

! Uitgevoerd. Loopt goed en partners 
zijn tevreden 

Bel en herstellijn ! Snel oppakken gesignaleerde zaken 
! Zoveel als mogelijk terugmelding 

geven 

! Volgens protocol 

Graffiti en rommel 
aanpak 

! Snel weghalen en opruimen 
! Gedoogbeleid Graffiti plaatsen 

herzien 

! Het graffitibeleid wordt 
geactualiseerd. (verwachting eerste 
kwartaal 2013 gereed) Het accent 
van dit beleid zal niet alleen meer 
liggen op het gedogen maar ook het 
verwijderen. 

Wijkgericht werken ! Doorgaan op huidige weg. 
! Informatieavonden organiseren ivm 

thema 'veiliger Tiel' 
! Buurtpreventieprojecten opzetten 

! Uitgevoerd 7 informatieavonden 
! 6 buurtpreventieprojecten actief 

Communicatie ! Actief communiceren over behaalde 
resultaten 

! Speciaal aandacht voor beleving 
subjectieve onveiligheid 

! Veel aan gedaan in jaar van de 
veiligheid. O.a. huis aan huis krant 

Burgernet ! Met ingang van eerste kwartaal 2012 
wordt SMS-Alert vervangen door 
Burgernet. Hiertoe worden diverse 
middelen en communicatie ingezet 
om burgernet te promoten 

! Gerealiseerd. Uitstekend resultaat 
met circa 14 % deelname. 

Buurtbemiddeling ! Inzet na bespreken veiliger wijkteam ! Is in totaal 6 x ingezet 
 
 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Aantal diefstal af/uit auto politie 300 409 288 280 < 250 
Diefstal motorvoertuigen politie 55 77 40 45 < 45 
Diefstal fiets, bromfiets, snorfiets politie 358 371 416 370 < 359 
Aantal aangiften vernieling/graffiti politie 455 550 398 400 < 400 
Aantal incidenten woonoverlast, 
burengerucht en relatieproblemen 

politie 388 456 428 400 < 375 

Aantal incidenten overlast zwervers politie 22 33 49 35 <20 
Overlast overspannen/gestoord 
persoon 

politie 130 138 131  130 < 130 

Aantal incidenten baldadigheid 
jeugd 

politie 49 55 56 50 < 45 

Totaal aantal aangiften politie 3014 3447 3040 2950 2900 
% bewoners dat afgelopen 2 jaar IVM      
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slachtoffer is geweest van 
discriminatie 
% respondenten dat aangeeft dat 
overlast buren vaak voorkomt 

IVM  7    

Percentage bewoners dat zich vaak 
onveilig voelt 

Leefbaarheid
monitor/IVM 

25 15   22 

Perceptie vermijden bepaalde 
plekken in eigen buurt (komt vaak 
voor) 

Leefbaarheid
monitor/IVM 

20 7   < 20 

Aantal operationele veilige 
wijkteams  

Gemeente/ 
politie 

0 5 5 5 5 

Aantal buurtpreventie teams gemeente 0 1 6 4 6 
*IVM is Integrale Veilgheids Monitor. Cijfers 2012 nog niet bekend. 
 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Veilige wijkteams ! Wijkscan maken 

! Wijk aanpak plan actualiseren 
! onder regie gemeente en wijkagent wordt 2- wekelijks 

gemonitord en acties op elkaar afgestemd 
Bel en herstellijn ! Snel oppakken gesignaleerde zaken 

! Zoveel als mogelijk terugmelding geven 
Graffiti en rommel aanpak ! Snel weghalen en opruimen 

! Beleid Graffiti herzien 
Wijkgericht werken ! Doorgaan op huidige weg. 

! Organiseren 2 Informatieavonden m.b.t. veiligheid  
! Ondersteunen (nieuwe)  buurtpreventieprojecten 

Communicatie ! Actief communiceren over behaalde resultaten 
! Speciaal aandacht voor beleving subjectieve onveiligheid 

Burgernet ! Blijven promoten deelname burgernet. Burgernet ook gerichter 
inzetten bij b.v. woninginbraken 

Buurtbemiddeling ! Inzet als instrument in daarvoor geschikte casussen 
 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Burgemeester Beenakker 
Alle wijkwethouders 

Kim Wiersma Gemeentelijke afdelingen, politie, 
prachtouders, Mozaïek. 
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3.6 Thema Alcohol 
 
Beschrijving thema 
Bij dit thema komen een tweetal onderwerpen aan de orde te weten alcoholgebruik (vooral bij 
jeugdigen) en alcohol gerelateerde overlast. Voor drugsgebruik zie 2.2 (blz. 8) 
 
Doelstellingen: 
• De startleeftijd waarop voor het eerst gedronken wordt daalt niet verder dan in 2007. 
• De hoeveelheden die jongeren drinken per keer neemt af ten opzichte van 2007. 
• Het aantal keren per week dat jongeren drinken neemt af ten opzichte van 2007. 
• Terugdringen alcoholgerelateerde overlast door jongeren 
• Organiseren handhaving drank en horeca wetgeving/beleid 
 
Evaluatie doelstellingen/resultaten 2012 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2012 Resultaten 
Alcoholmatiging project 
jeugd regio Rivierenland 

! Uitvoeren projectplan ! Dit jaar is de campagne 'Niks 
mis met Frits' uitgevoerd waarbij 
scholen, ouders en leerlingen 
zijn gestimuleerd een contract te 
ondertekenen tot het onthouden 
van alcoholgebruik tot de leeftijd 
van 18 jaar 

Beleid opstellen 
handhaving drank en 
Horecawet en uitvoeren 
handhaving 

! Vanaf  1-1-2013 door gemeenten uit 
te voeren (i.p.v. de voedsel en 
warenautoriteit) 

! Beleid in ontwikkeling. 
Samenwerking met regiogemeenten 
wordt onderzocht 

 
Overzicht indicatoren 
 
Indicator bron nul-

meting 
(2010) 

Realisatie 
2011 

Realisatie 
2012 

streef-
waarde 

2013 

streef-
waarde 

2014 
Leerlingen2e en 4e klas middelbare 
school die alcohol hebben 
gedronken binnen 4 weken voor het 
onderzoek* 

GGD/ 
E-movo 

Nulmeting 
2007 
44% 

31 % 31 %   <64% 

Leerlingen2e en 4e klas middelbare 
school die binnen 4 weken voor het 
onderzoek > 5 alcoholhoudende 
drankjes hebben genuttigd (bij 1 
gelegenheid)(Het zogenaamde 
Binge - drinken) 

E-movo 
onderzoe
k 

30% 23 % 23 %  <30% 

Ziekenhuisopname jongeren ivm 
alcoholvergiftiging 

GGD 10     < 10 

*Vraagstelling is in 2011 veranderd tov 2007 
 
Activiteiten Gemeente Tiel 2013 
 
Activiteit Maatregelen/acties 2013 
Alcoholmatiging project jeugd regio 
Rivierenland 

! Uitvoeren projectplan 

Beleid opstellen handhaving drank en 
Horecawet  

! Beleid vaststellen 

Organiseren handhaving D&H wet ! Handhaving vormgeven 
 
 
Bestuurlijk portefeuillehouder Ambtelijk trekker Partners 
Wethouder Vermeulen Wiljan Driessen. Erik van 

Keken (programma 
veiligheid). Afdeling welzijn 

Gemeente afdelingen, politie, NVWA, 
Horeca ondernemers, sportinstellingen, 
onderwijsinstellingen 
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4. Aandachtspunten organisatorische borging in 2013 
 
4.1 Integrale veiligheid in de gemeentelijke organisatie 
 
Het veiligheidsbeleid in Tiel heeft de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet in de samenwerking 
met andere partners (het Veiligheidshuis en de Veiliger Wijkteams zijn daar een goed voorbeeld van). 
In die samenwerking schuilt een belangrijke kracht van het veiligheidsbeleid: functioneren vanuit een 
gedeelde doelstelling. “Als één overheid” waarbij ook niet-overheidspartijen een belangrijke bijdrage 
leveren. De informatie-uitwisseling tussen de overheidsdiensten, gemeentelijke afdelingen en andere 
partijen is door de persoonsgerichte, groepsgerichte en gebiedsgerichte aanpak zodanig dat 
overlastgevenden en criminelen integraal worden benaderd: met preventieve maatregelen, repressief 
ingrijpen en nazorg. Een sluitende aanpak, waarin de partners zich niet laten uitspelen, maar echt als 
"één overheid" optreden. 
In 2013 zal ook steeds meer beroep gedaan worden op de verantwoordelijkheid van burgers zelf. Zij 
worden steeds meer zelf (mede)verantwoordelijk voor een veilige en goede leefomgeving. 
 
4.2 Ambtelijke coördinatie 
 
Gekozen wordt voor een programmatische aanpak. Het meerjaren programma Veiligheid 2011-2014 
geeft de koers aan voor de komende vier jaar. Koersvast, maar met ruimte voor actuele 
ontwikkelingen. Dit programma bevat de hoofdlijnen: focus en doelen. Per jaar zal het programma van 
een uitvoeringsplan worden voorzien.  
Het Programmabureau Veiligheid is integraal verantwoordelijk voor de coördinatie van maatregelen 
m.b.t. de veiligheid, met in achtneming van de eigen verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de 
partners. Deze integrale verantwoordelijkheid bestaat eruit dat vanuit het Programmabureau regie 
wordt gevoerd op alle tot het domein van de integrale veiligheid behorende thema’s door zowel binnen 
de gemeente (met de betrokken afdelingen) als buiten de gemeente (met de verschillende partners) 
samen te werken, productieafspraken te maken, de effecten te meten en hierover te rapporteren. 
 
De verbetering van de organisatie van de handhaving wordt vooral gezocht in een pragmatische 
aanpak: doen. Dat betekent dat in de praktijk van de komende jaren veel vaker sprake zal zijn van 
multidisciplinaire controles (zie hierna) en handhavingacties. 
Deze pragmatische insteek betekent ook dat de verbetering vooralsnog niet wordt gezocht in het 
optuigen van één grote handhavingorganisatie. Juist omdat handhaving zoveel verschillende 
beleidsterreinen betreft en de specifieke inhoudelijke expertise per beleidsterrein noodzakelijk is, blijft 
het inhoudelijke primaat van de handhaving vooralsnog bij betreffende afdelingen zelf liggen. De 
afdelingen blijven vooralsnog zelf verantwoordelijk voor het opstellen van de handhavingplannen. Een 
voorbeeld hiervan is het opgestelde handhavingplan omgevingsrecht. 
Deze benadering vereist wel een stevige coördinatie. De aansturing hiervan ligt bij het 
Programmabureau Veiligheid. Het Programmabureau Veiligheid zal in 2013 een Programma 
handhaving ontwikkelen. Hierin zullen ook de gevolgen van de ontwikkeling van de regionale 
uitvoeringsdienst worden meegenomen. 
Overigens kan de reorganisatie van de ambtelijke organisatie wellicht in 2013 tot nieuwe 
uitgangspunten leiden. 
 
In verband met de regionalisatie van de brandweer (Per 1-1-2013 een feit) worden in 2013 afspraken 
vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). 
 
4.3 Bestuurlijke coördinatie  
 
Met het meerjarenprogramma heeft de raad de kaders zowel inhoudelijk als voor wat betreft de doelen 
vastgesteld. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld, waarvan dit plan de derde in de cyclus is. 
Dit plan wordt vastgesteld door het college en wordt opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 
burgemeester die het afstemt met de politie en het OM.  
 
Bestuurlijk veiligheidsoverleg 
Om het bestuur te informeren over de uitvoering van het meerjarenprogramma, het jaarprogramma en 
de voorbereiding van grote evenementen vindt maandelijks een bestuurlijk veiligheidsoverleg plaats. 
In dit overleg wordt ook maandelijks de stand van zaken m.b.t. de ontwikkeling van de criminaliteit 
gemonitoord. Aan dit overleg nemen vanuit het bestuur de burgemeester en de betrokken wethouders 
deel. Vanuit de ondersteunende organisatie nemen, afhankelijk van het onderwerp, 
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vertegenwoordigers van het Programmabureau Veiligheid, de gemeentelijke afdelingen, de 
hulpdiensten (politie, brandweer en GHOR) en eventueel andere externe partijen deel.  
 
Politieoverleg en brandweeroverleg 
De burgemeester overlegt wekelijks met de teamchef politie en regelmatig met de 
brandweercommandant over de invulling van zijn wettelijke gezagsrol en portefeuillehouderrol.  
 
Ontwikkelingen Brandweer 
Per 1 januari 2013 is de brandweer Tiel opgegaan in de regionale brandweer Gelderland-Zuid. 
Afgesproken is dat alle activiteiten van de brandweer Tiel 1 op 1 overgaan naar de regio. Dit is 
vastgelegd in een Dienstverleningsovereenkomst. 
 
Ontwikkelingen Politie 
Per 1 januari 2013 is de nationale politie een feit. Het (oude) team Neder Betuwe Tiel (en regio 
Gelderland-zuid) is ondergebracht binnen de regio Oost Nederland en zal opgaan in 1 robuust 
basisteam De Waarden. Dit betekent dat overleg maar ook bijvoorbeeld de afstemming van de jaar- 
en beleidsplannen gaat wijzigen.  
Dit betekent dat het huidige Districtsoverleg De Waarden zal opgaan in de gezagsdriehoek 
Rivierenland. In de gezagsdriehoek worden strategische en tactische zaken besproken en ook de 
capaciteitsverdeling binnen het basisteam is hierbij een belangrijk onderwerp. Een belangrijke norm is 
hierbij dat er gemiddeld 1 wijkagent per 5000 inwoners zal zijn. 
Daarnaast blijft per gemeente lokaal overleg met de Politie over de lokale problematiek. 
In 2013 wordt een Multidisciplinair Regionaal Integraal Veiligheidsplan opgesteld met daarin lokale 
accenten en uitvoeringsplannen. 
 
4.4 Beleidscyclus 
 
Uitgangspunt is het meerjarenprogramma veiligheid 2011-2014. 
Jaarlijkse cyclus. 
! Juli : Hoofdlijnen uitvoeringsplan jaar x+1 bekend  
! Mei - oktober: Borging in begroting  en werkplannen partners  
! Uiterlijk 1 oktober: Geactualiseerde veiligheidsanalyse en evaluatie uitvoeringsplan gereed 
! Uiterlijk 1 november: Actualisatie prioriteiten vaststellen 
! 1 december: Uitvoeringsplan vastgesteld door college 
De voortgang van het programma wordt ten minste twee maal per jaar besproken in de raad: in 
november, zodat de raad prioriteiten kan stellen en input kan geven voor het op te stellen jaarplan en 
in januari ter bespreking van de resultaten en het uitvoeringsplan. Daarnaast wordt één keer per twee 
maanden de voortgang besproken in het bestuurlijk veiligheidsoverleg. 
 
5.5 Financiën. 
 
Bij het opstellen van dit Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid is er vooralsnog van uitgegaan dat 
uitvoering plaatsvindt binnen de huidige budgetten en formatie van de verschillende gemeentelijke 
afdelingen en externe partners die hierbij een rol spelen. Daarbij zijn dan ook gelijk de kaders 
aangegeven waarbinnen vooralsnog wordt gewerkt. 
Hier sluimert wel een mogelijk afbreukrisico m.b.t. het realiseren van de gestelde ambities en 
doelstellingen en mogelijk toekomstige bezuinigingen. Mocht er op dit programma bezuinigd moeten 
worden dan heeft dit consequenties voor de te maken keuzes en het behalen van de gestelde doelen. 
 


