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Overzicht prioriteiten IVB 2011-2014  - Gemeente 

Prioriteiten IVB Status Uitvoering √ / X  

1. Huiselijk Geweld College akkoord met Uvp, 

ter info raad.  

Wordt via WTH, zorgnetwerk, pilot veiligheidshuis en meldcode 

uitvoering aan gegeven 

√ 

2. Inbraken College akkoord met Uvp, 

ter info raad.  

Uvp wordt extra uitvoering aan gegeven tot 2014 √ 

3. Veiligheid op 

straat 

Uitvoering in regulier  

programma OOV. 

Is opgenomen in het reguliere uitvoeringsprogramma en het 

taakveld van programma Openbare Orde en Veiligheid 

√ 

4. Alcohol en drugs Er wordt uitvoering gegeven 

aan het project DHW door 

OOV 

Naast de reguliere handhaving op dit thema en de regionale 

initiatieven is team OOV aangewezen als projectleider D&H wet 

voor onze gemeente. Implementatie DHW wordt vormgegeven, 

voortgang volgt per raadsbrief medio juli. 

 

in 

behandeling 

5. Jeugd Door transitie jeugd Holland 

Rijnland is formulering Uvp 

uitgesteld. 

Uitvoering aan jeugdveiligheid gaat gewoon door. De lokale 

partners werken goed samen en de betreffende veiligheidspartners 

weten elkaar goed te vinden.  

 

in 

behandeling 

6. Crisisbeheersing Uvp akkoord 2011, scan 

gemeentelijke processen 

uitgevoerd 

Uitvoering door MOV. In GRIP5 verband. 

Op niveau Wvr en regionaal Normenkader eind 2014.  

√ 

 

 



Taakveld Openbare Orde en Veiligheid 

 



 

Prestatie indicatoren (programmabegroting – programma 6 C. Openbare Orde en Veiligheid) 

 

 2010 (w) 2011 (w) 2012 (b) 2013 (b) 2014 (b) 2015 (b) 

Aantal aangiftes woninginbraken 103 111 122 122 116 104 

Aantal aangiftes geweldsdelicten 87 82 82 82 78 74 

Aantal overlastgevende of criminele 

jeugdgroepen1 
- 0 0 0 0 0 

Audit Crisisbeheersing 
nulmeting 25% 

40% (tus-

senmeting) 
80% 100% 

100% 

(eindmeting) 

 

 

 

                                                           
1 Op basis van de scores die de wijkagent aan de diverse kenmerken van een jeugdgroep toekent, valt deze groep binnen één van de drie onderscheiden hoofdtypen: hinderlijk, overlastgevend of 

crimineel. Aanvullend wordt in de shortlist aan de wijkagent gevraagd naar kenmerken die iets zeggen over de structuur van de groep. 

(http://www.beke.nl/doc/publicaties/2009/Shortlistmethodiek_in_7_stappen_Download.pdf) 



Afspraken en targets politie 

Veiligheidsthema Afspraken 

Huiselijk geweld Altijd doorpakken, desnoods zonder aangifte. Zo veel mogelijk lik op stuk. Info delen met partners (gemeente, 

GGD, jeugdzorg) en tijdelijk huisverbod. 

Overvallen Donkere dagen offensief: aantal overvallen moet omlaag, oplossingspercentage omhoog (2011: 14; 2012: 9 en 

100%). 

Woninginbraken Politie gaat altijd ter plaatse (heterdaad: binnen 15 min.), altijd TR-onderzoek, buurtonderzoek, 

terugbellen/informeren aangevers, besmettingsbrief, inzet technische hulpmiddelen (ANPR), dieven tegenhouden 

door zichtbare akties (vangnet):  voorlichting, stoepborden, social media enz. Potentiële inbrekers op laten sluiten 

(BOVA-team) 

 

 

 

Targets  % Behaald 

556 verdachten naar OM 2012 540 behaald 

Waarvan 34,5% High Impact crime 39,76 % behaald 

75% binnen doorlooptijd van 30 dagen 84,16 % behaald 

Verdachtenratio Woninginbraak 6,5 % 12,2% behaald 

Verdachtenratio Straatroof 32,5 % 62,5% behaald 



Targets  % Behaald 

Verdachtenratio Geweld 56% 73,65 % behaald 

Verdachtenratio Overvallen 43% 100 % behaald 

Verdachtenratio Jeugd 15 % 13,5 % behaald 

Kluiscontroles jachtakte- en vuurwapenverlofhouders  100% behaald 

Aantal aangiftes totaal: 2011: 4.272 en 2012: 3.793  

 

 



Prestatie afspraken Brandweer  

Risicobeheersing Prestatie 

Advies Evenementen 11 

Advies Wabo 30 

Advies Overig 42 

Toezicht 31 

Voorlichting 1 

Bezwaar op brandweeradviezen 0 

 

 

Incidentbestrijding Prestatie 

OvD Binnen 15min. Ter plaatse 

HOVD Binnen 30min. Ter plaats 

CVD Binnen 45min. In GMK 

Afspraken 

Aantal incidenten is geen prestatie van de brandweer 

paraatheid op basis regionaal dekkingsplan (gebaseerd op feitelijke gegevens): snelste hulp voor de burger in nood! (AB-besluit 2011 en 2013) 

per kwartaal (vanaf 2013) rapportage operationele prestaties per gemeente (zowel uitrukken als brandveiligheidadviezen) 

nog niet alle cijfers ‘automatisch’ uit de systemen; nog veel handwerk 

meer dan cijfers: blijven werken en zoeken naar mogelijkheden paraatheid, opkomsttijden, kwaliteit en doorlooptijd brandveiligheidadviezen 

te verbeteren. Dit doen we o.a. in overleg met de gemeente. 


