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Voorwoord

Veiligheid is een randvoorwaarde voor geluk en welzijn van en voor de Culemborgers. Daarmee is het veiliger maken
van de stad een belangrijke doelstelling van de gemeente Culemborg. We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich
veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen. Wij willen dat onze ondernemers succesvol kunnen zijn
en ondernemen in een veilige stad. Wij willen dat je met plezier de binnenstad kunt bezoeken om te winkelen of te
ontspannen. Wij willen dat Culemborg voor werknemers een fijne plek is om te werken. En wij willen dat bezoekers
met een goed gevoel komen recreëren in en genieten van onze mooie stad. Kortom, de gemeente Culemborg streeft
naar een veilig Culemborg voor iedereen.
Culemborg is een grote kleine stad. Klein in omvang met daardoor een menselijke maat en korte lijnen zodat iedereen elkaar makkelijk weet te vinden. Groot in trots en ambities en soms ook groot in problematiek. In Culemborg
manifesteren leefbaarheidsvraagstukken en criminaliteit zich soms op de vierkante meter en worden we geconfronteerd met grootstedelijke vraagstukken. In Culemborg zijn we trots op onze stad en staan we tegelijkertijd met twee
benen op de grond. We lopen niet weg voor problemen, we benoemen ze, slaan de handen ineen en pakken problemen samen aan. Dat is waar de veiligheidsaanpak in Culemborg voor staat.
Leefbaarheid en veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. De gemeente Culemborg kan dat niet
alleen. Wij werken daarom samen met onze partners in het veiligheidsdomein zoals politie, brandweer, ambulancedienst en Openbaar Ministerie. Maar ook partners in het maatschappelijk domein spelen een belangrijke rol zoals
het welzijnswerk, het onderwijs of de woningbouwcorporatie. Maar het allerbelangrijkste zijn onze inwoners en
ondernemers. Inwoners en ondernemers die zich medeverantwoordelijk voelen om een bijdrage te leveren aan een
veilige stad door bijvoorbeeld anderen aan te spreken op gedrag of deel te nemen aan een WhatsApp-groep in de
buurt. Alleen als wij de handen ineenslaan kunnen we succesvol zijn.
Wij zijn ervan overtuigd dat alle betrokken partijen waarmee wij samenwerken, van bewoners en ondernemers tot
professionele partijen, ook de komende jaren met veel passie samen zullen werken aan een veilig Culemborg.
Alleen samen kunnen we het verschil maken!
Gerdo van Grootheest
Burgemeester van Culemborg
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Inleiding

Veiligheid kent definities en invullingen. Vanuit verschillende beleidsterreinen en partners wordt gewerkt aan
diverse aspecten van veiligheid, waardoor versnippering
kan ontstaan. Met deze Kadernota schept de gemeente
Culemborg de randvoorwaarden om gezamenlijk met
alle betrokken partners dagelijks te werken aan de veiligheid. Daarnaast geeft de gemeente Culemborg met de
nota invulling aan de regierol die zij heeft op het gebied
van veiligheid. Het brede beleidsveld veiligheid wordt
gebundeld in één document.
Criminaliteit uit zich op verschillende manieren. Heel
zichtbaar en voelbaar voor bewoners zoals een woninginbraak, diefstal vanaf / uit auto’s en fietsendiefstal,
maar er zijn ook vormen van criminaliteit die minder
zichtbaar zijn. Voorbeelden daarvan zijn georganiseerde
ondermijnende criminaliteit en cybercrime. Deze minder zichtbare criminaliteit komt steeds vaker voor. Het
speelt zich vaak af buiten het gezichtsveld van bewoners
en in veel gevallen mengt de onderwereld zich op een
zeker moment met de bovenwereld. Hoewel de mate
van zichtbaarheid veel kleiner is, is schade die daarmee
aangericht kan worden enorm zijn.

Leeswijzer

In hoofdstuk 1 vindt u de opzet van het veiligheidsbeleid,
de rol van het college van burgemeester en wethouders
en de gemeenteraad en de samenwerking met partners. Het vertrekpunt voor het veiligheidsbeleid met het
Kernbeleid Veiligheid, de veiligheidsvelden en thema’s,
Culemborg binnen de politie-eenheid Oost-Nederland en
de wijkindeling treft u aan in hoofdstuk 2. In hoofdstuk
3 leest u meer over de ontwikkeling ten aanzien van de
geregistreerde criminaliteit en de thema’s die de politie
op verschillende niveaus gekozen heeft als prioriteit voor
2019 en de daarop volgende jaren. De wijze waarop de
kadernota tot stand gekomen is, inclusief een samenvatting van de veiligheidsanalyse en de beeldvormende
gemeenteraad, is te lezen in hoofdstuk 4. Tot slot komen
in hoofdstuk 5 de door de gemeente Culemborg gestelde
prioriteiten en doelstellingen aan de orde.

De verschuiving van zichtbare naar minder zichtbare
vormen van criminaliteit zien we ook terug in de cijfers.
Zichtbare criminaliteit daalt terwijl het aantal criminelen
niet evenredig mee daalt, maar zich juist verplaatst. Het
is dus van belang zicht te krijgen op waar die verschuiving heen gaat zodat we ook de strijd aan kunnen gaan
met die minder zichtbare vormen van criminaliteit.
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1. Opzet en inbedding integraal veiligheidsbeleid
Het Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente Culemborg bestaat uit twee onderdelen: deze Kadernota opgesteld samen met onze partners waarin het beleid voor de komende vier jaar wordt weergegeven
en de nog op te stellen jaarlijkse uitvoeringsplannen voor de jaren 2020, 2021 en 2022 waarin gezamenlijk de uitvoering wordt vormgegeven.

Rol college B&W en gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de kadernota vast. In deze nota
leggen wij de koers vast voor de komende vier jaar, geven wij aan waar wij extra aandacht aan willen besteden
op het brede veiligheidsveld en welke concrete doelen
we willen behalen in die periode per prioriteit. Het aantal prioriteiten is bewust beperkt zodat op die punten
echt het verschil gemaakt kan worden. Vanzelfsprekend
betekent dit niet dat we andere reguliere taken niet
meer uitvoeren, deze lopen door en krijgen de aandacht
die nodig is om ze goed uit te voeren. De gekozen prioriteiten krijgen daarbij extra aandacht en meer focus de
komende vier jaar.
In het nog vast te stellen uitvoeringsplan 2020 en de
uitvoeringsplannen die daarop volgen, geeft het college
van Burgemeester en Wethouders aan op welke manier
en met welke concrete activiteiten zij ervoor gaat zorgen dat de gestelde prioriteiten behaald gaan worden.
Jaarlijks wordt in het uitvoeringsplan gerapporteerd over
de voortgang. Daarin wordt ook de rol- en taakverdeling
binnen de activiteiten nader omschreven. Deze activiteiten richten zich zowel op preventie als repressie waarbij
samenwerking het kernwoord is. Door deze aanpak
wordt de structuur duidelijk, maar blijkt ook welke partij
primair de verantwoordelijkheid draagt om met een
bepaald onderdeel aan de slag te gaan. Hiermee wordt
voorkomen dat partijen naar elkaar kijken, er geen trekker is en onvoldoende gezamenlijk gewerkt wordt zonder
regie met als gevolg tegenvallende resultaten en niet
behaalde doelstellingen.
Om een breed gedragen uitvoeringsplan te kunnen opstellen, gaan wij verder in gesprek met al onze partners
om te kijken wat iedere partner kan en wil bijdrage om
de veiligheid / het veiligheidsgevoel samen te vergroten. De samenwerking met bewoners, ondernemers en
professionele partners krijgt in deze uitvoeringsplannen
dus concreet vorm.

Dualisme en het veiligheidsbeleid

Door het veiligheidsbeleid op deze manier vorm te
geven, wordt aan het dualisme op de juiste wijze handen
en voeten gegeven. De gemeenteraad vervult een kaderstellende en controlerende rol. Het college zorgt voor de
keuze in de invulling van activiteiten die ervoor zorgen
dat de gestelde doelen van de gekozen prioriteiten
behaald worden. De daadwerkelijke invulling zullen wij
samen met alle betrokken partners vormgeven, integraal
waarbij de capaciteiten en beschikbaarheid van iedereen
optimaal benut worden.

Samenwerking staat centraal

Zoals al eerder aangegeven is het integraal werken met
alle betrokken partijen een randvoorwaarde om succesvol te zijn in het opstellen en het uitvoeren van het veiligheidsbeleid. De gemeente kan niet alleen de veiligheid
verbeteren, maar werkt daarin actief samen met vele
partijen.
Hieronder ziet u een greep uit de partijen waarmee
intensief wordt samengewerkt. Vanzelfsprekend werken
wij met meer partijen samen, afhankelijk van het thema
dat aan de orde is.
De samenwerkingspartners:
> Bewoners;
> Ondernemers;
> Openbaar Ministerie;
> Politie;
> Regionaal Informatie en Expertisecentrum;
> Veiligheidshuis;
> Woningbouwcorporaties;
> Onderwijsinstellingen;
> Ouderenbonden;
> Sociaal maatschappelijke organisaties;
> BOA’s vanuit verschillende organisaties;
> Gemeenten vanuit basisteam De Waarden.
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Henk Kroon, operationeel expert wijk politie:
“Criminaliteit wordt steeds
minder zichtbaar en verInbedding in gemeente

Binnen de gemeentelijke organisatie is de beleidsadviseur Integrale Veiligheid verantwoordelijk voor de
centrale borging. De beleidsmedewerker is het regie- en
coördinatiepunt en het aanspreekpunt voor bestuurders van veiligheidsvraagstukken. De beleidsmedewerker is op de hoogte van de verschillende facetten van
het totale veiligheidsbeleid, neemt beleidsinitiatieven
richting verschillende afdelingen en werkt op veiligheidsgebied samen met collega’s. Hierdoor wordt de integrale
beleidsvoering bewaakt en de interne regie gevoerd. Dit
betekent overigens niet dat de beleidsmedewerker per
definitie uitvoering geeft aan het totale veiligheidsbeleid.
Iedere afdeling heeft op dat gebied een eigen verantwoordelijkheid.

weeft met de bovenwereld. Dit
vraagt een integrale aanpak
en het gevoel van urgentie bij
iedere partner.”

Communicatie

De gemeente heeft op lokaal niveau nadrukkelijk een regierol en fungeert vanuit dat oogpunt als woordvoerder
voor alle partijen als het gaat om de voortgang van het
veiligheidsbeleid. Dit uitgangspunt heeft belangrijke consequenties voor de communicatie over het veiligheidsbeleid. Succesvol beleid staat of valt met de betrokkenheid
van bewoners, ondernemers en instellingen. Dit stelt
hoge eisen aan de communicatie over het beleid. De wijze waarop de communicatie vorm krijgt, wordt weergegeven in de nog vast te stellen uitvoeringsplannen.

(financiële) Verantwoording

De veiligheidsmaatregelen worden bekostigd via de
aan verschillende begrotingsprogramma’s gekoppelde
budgetten. Daarnaast wordt binnen de gemeentebrede
planning- en controlcyclus verantwoording afgelegd over
de voortgang van de in de programmabegroting vastgelegde acties.
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2. Vertrekpunten veiligheidsbeleid
Voor het opstellen van deze Kadernota hanteren wij een aantal vertrekpunten zoals:
> de positie die de gemeente Culemborg heeft binnen de politie-eenheid Oost-Nederland;
> het kernbeleid veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de aanpassingen die
resulteren in het Culemborgs model;
> de wijkindeling van Culemborg.

Culemborg in politie-eenheid Oost-Nederland

De gemeente Culemborg valt binnen de politie-eenheid
Oost-Nederland. Binnen deze regio is de veiligheidsketen
/ driehoek ten aanzien van de gemeente Culemborg als
volgt georganiseerd:
> Politie eenheid Oost-Nederland: Bestaande uit de 78
gemeenten van de provincies Gelderland en Overijssel, 5 politiedistricten en het Openbaar Ministerie.
Coördinerende gemeente is de gemeente Nijmegen.
> Regio Gelderland-Zuid: Bestaande uit 13 gemeenten,
twee basisteams (De Waarden en Tweestromenland), het Openbaar Ministerie en de politie.
Coördinerende gemeente is de gemeente Nijmegen.
> Basisteam de Waarden: Bestaande uit zeven gemeenten waaronder de gemeente Culemborg, het
Openbaar Ministerie en de politie.
Coördinerende gemeente is de gemeente Tiel.

Verhouding tussen lokale, basisteam en regio
Oost speerpunten

De (beleids-) planvorming van de veiligheidsketen / driehoek in de politie eenheid Oost Nederland is als volgt
opgezet:
> De Veiligheidsstrategie Oost-Nederland: dit is het
gezamenlijk beleidsplan op het niveau van de politie-eenheid Oost- Nederland;

>

>

Het Veiligheidsplan de Waarden: dit is het gezamenlijke beleidsplan op het niveau van het robuuste
basisteam de Waarden. Hieraan gekoppeld zijn ook
jaar-/uitvoeringsplannen;
Het lokale veiligheidsbeleid van elke zelfstandige
gemeente.

Uitgangspunten veiligheidsbeleid

De methode Kernbeleid Veiligheid, opgesteld door de
VNG, is uitgangspunt voor het veiligheidsbeleid van de
gemeente Culemborg. Deze methode biedt een handreiking voor gemeenten om te komen tot een integraal
veiligheidsbeleid.

Culemborgs model

Iedere gemeente kan de methode Kernbeleid Veiligheid
aanpassen zodat deze aansluit bij de lokale situatie. Van
deze mogelijkheid maakt de gemeente Culemborg al een
aantal jaren gebruik door één beleidsveld en meerdere
thema’s niet op te nemen in het veiligheidsbeleid. Reden
hiervoor is dat deze onderdelen al op een andere plek in
de organisatie, in andere beleidsplannen, vormgegeven
zijn.
In onderstaand overzicht leest u welke beleidsvelden en
veiligheidsthema’s in de analyse, die mede ten grondslag
ligt aan deze Kadernota, aan bod komen.
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Het beleidsveld Fysieke
veiligheid, met de onderliggende veiligheidsthema’s brandveiligheid, externe
veiligheid en crisisbeheersing, wordt niet meegenomen. Bij het beleidsveld Integriteit en Veiligheid blijven de thema’s Veilige Publieke Taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit buiten
beschouwing. Deze thema’s krijgen hun plek in andere
beleidsdocumenten.
Het thema verkeersveiligheid heeft een bijzondere
positie. In eerste instantie werd dit thema niet meegenomen in het veiligheidsbeleid, maar de uitkomsten
van de leefbaarheidsmonitor, de veiligheidsanalyse,
de bespreking daarvan in de beeldvormende raad en
de prioritering in het basisteam De Waarden hebben
ervoor gezorgd dat dit thema nu wel onderdeel uitmaakt van deze Kadernota.

Jaap van der Ham, inwoner, beheerder
WhatsAppgroep:
“De afgelopen jaren was er regelmatig contact
over veiligheid tussen vertegenwoordigers van
de gemeente en wijkbewoners. Zo werd in overleg een plan van aanpak ontwikkeld waardoor er
nauwelijks meer overlast is van hangjongeren.
Wijkmanager en wijkagent stimuleerden en ondersteunden de ontwikkeling van onze overlast
appgroep, o.a. door snel bordjes te regelen en mee
te denken over het gebruik van de groep. De bewoners trekken samen op bij overlast en de wijkagent is meer zichtbaar en makkelijker benaderbaar in onze wijk. Daardoor zijn de veiligheid en

Wijkindeling

Culemborg is, voor het opstellen van het veiligheidsbeleid, opgedeeld in twee gebieden; West
en Oost. De spoorlijn fungeert daarbij als grens
tussen de twee gebieden. In de opsommingen
hiernaast staat aangegeven welke wijken onder welk
gebied vallen. Er staan ook de wijken die door het wijkgericht werken aangewezen zijn als aanpakwijken (3x) en
aandachtswijk (1x).
Naast deze woonwijken is er een buitengebied dat opgedeeld is in vier delen, namelijk NoordNoordOost (NNO),
NoordNoordWest (NNW), ZuidOost (ZO) en ZuidZuidWest (ZZW). Deze gebieden komen vanuit de cijfers op
veel facetten niet in beeld, daar waar dat wel het geval is
wordt dat weergegeven.

het gevoel van veiligheid toegenomen.”
Culemborg in beeld, opgedeeld in West en Oost:		
		

West
>
>
>
>

Achter de Poort (aanpakwijk)
Hoge Prijs
Parijsch
Pavijen

Oost
>
>
>
>
>
>
>
>

Centrum (aandachtswijk) inclusief Nieuwstad (aanpakwijk)
Bloemenbuurt
De Dreven
Lekbuurt
Trio Wijk
Achter het Zand
Terweijde (aanpakwijk)
Voorkoop
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3. Ontwikkelingen geregistreerde criminaliteit
In dit hoofdstuk worden de landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de geregistreerde criminaliteit
kort gepresenteerd. Daarnaast komen de prioriteiten die landelijk gesteld zijn vanuit de politie in 2019,
de prioriteiten van politie Oost-Nederland 2019-2022 en de prioriteiten van basisteam De Waarden
2019-2022 aan de orde. Het is van belang daar inzicht in te krijgen, aangezien deze thema’s vanuit de
politie en het Openbaar Ministerie prioriteit krijgen.
Op het moment dat de prioriteiten van de gemeente Culemborg daarbij aansluiten, weten wij zeker dat
zij daarmee ook de benodigde aandacht krijgen. Vanzelfsprekend is er daarnaast ruimte om lokaal een
klein aantal aanvullende prioriteiten te stellen en daarbij ondersteund te worden door die beide partijen
(politie en het Openbaar Ministerie) zodat lokale problematiek ook adequaat opgepakt kan worden.
Dalende landelijke trend

De geregistreerde criminaliteit in Nederland laat een dalende trend zien. Deze ontwikkeling nemen we ook waar
op het niveau van basisteam De Waarden en zien we op
nagenoeg alle facetten eveneens terug in de gemeente
Culemborg. De verschuiving van zichtbare naar minder
zichtbare vormen van criminaliteit komt naar voren
uit de cijfers. De “loopbaan” van criminelen verandert.
Vroeger begonnen ze met een fietsendiefstal, gingen
door naar een auto inbraak, maakten de stap naar een
woninginbraak en daarna naar overvallen. Nu zien we
dat ze vrij snel in aanraking komen met georganiseerde
criminaliteit. Het is daarin gemakkelijker om snel veel
geld te verdienen en de weg daar naartoe is korter.
Dit zorgt er mede voor dat de cijfers van de zichtba-

Sandra Wiarda,
Officier van Justitie
OM, Districtsofficier:
“Ondermijning ontwricht de samenleving, onze democratie en houdt niet op bij gemeentegrenzen of
inhoudelijke beleidsterreinen. Dit probleem
kun je alleen collectief en integraal aanpakken. In Culemborg werpt de gemeente barrières op, de politie treedt op en het
Openbaar Ministerie vervolgt. Daarnaast
kunnen bewoners zelf meer doen door sig-

re criminaliteit dalen terwijl het aantal criminelen niet
evenredig mee daalt, maar zich juist verplaatst.

Landelijke doelstellingen politie

De vier thema’s, waarop de politie voor 2019 landelijke
beleidsdoelstellingen heeft gesteld, zijn:
> ondermijning;
> mensenhandel;
> cybercrime;
> online kindermisbruik.

Doelstellingen Oost-Nederland

Naast de landelijke doelstellingen heeft de politie-eenheid Oost-Nederland, waar de gemeente
Culemborg onder valt, voor de periode van 2019-2022
ook vier doelstellingen
geformuleerd:
> kwetsbare personen;
> ondermijning;
> aanpak cybercrime / fraude;
> informatievoorziening.

Basisteam De Waarden

Op het niveau van het basisteam De Waarden worden
ook nog eigen prioriteiten geformuleerd voor de jaren
2019-2022. Dit zijn de thema’s die daar gekozen zijn tot
prioriteiten:
> ondermijning;
> zorg en veiligheid;
> verkeersveiligheid.

Zichtbare overlap

Ondermijning komt terug op elk niveau binnen de
politie. De overige thema’s wisselen.

nalen te melden. Door ondermijning als
prioriteit te kiezen en daar samen op in te
zetten, kunnen we een vuist maken tegen
ondermijning!”
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4. Veiligheidsanalyse en beeldvormende raad
Naast de feitelijke randvoorwaarden zoals de plaats die de gemeente Culemborg inneemt binnen de
politie-eenheid en basisteam De Waarden en het gehanteerde Culemborgs model van het Kernbeleid
Veiligheid zijn er een aantal inhoudelijke stappen gezet ter voorbereiding op deze nota. De cijfers van diverse bronnen van de afgelopen vier jaar zijn opgevraagd, in beeld gebracht en geanalyseerd. Daarnaast
is een gesprek gevoerd in een beeldvormende bijeenkomst van de gemeenteraad met samenwerkende
partners inclusief bewoners en ondernemers. Tot slot worden de ontwikkelingen die er zijn binnen het
veiligheidsdomein in algemene zin in Nederland en in specifiek in de gemeente Culemborg meegenomen. Dit allemaal samen vormt de basis van deze Kadernota.

Bronnen veiligheidsanalyse

Voor het opstellen van de veiligheidsanalyse is gebruik
gemaakt van verschillende soorten bronnen, bronnen
met objectieve en subjectieve gegevens. Voorbeelden
van objectieve cijfers zijn de politiecijfers van de jaren
2015 tot en met 2018, ondermijningsbeeld, cijfers aangeleverd door de BOA’s en cijfers van de gemeente over
de openbare ruimte. De politie heeft bij de aangeleverde
cijfers aangegeven of het gaat om misdrijven en / of aangiften. In een aantal gevallen worden incidenten weergegeven, doorgaans is dat gerelateerd aan verkeer. Ook zijn
er facetten waarbij de incidenten bestaan uit meldingen
bijvoorbeeld als het gaat over jeugdoverlast.
De cijfers van de bewoners / ondernemers over hoe zij
de veiligheid en leefbaarheid ervaren, zijn afkomstig uit
de leefbaarheidsmonitor 2016 en 2018. In de beeldvormende raad die op 11 februari 2019 plaatsvond, zijn meningen van de aanwezige partijen aan de orde gekomen.
Dit zijn de gebruikte subjectieve bronnen.

Samenvatting veiligheidsanalyse
Veilige woon- en leefomgeving

Binnen het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving is op veel facetten een verbetering van de veiligheid, zowel objectief als subjectief, zichtbaar. Er is een
aantal categorieën waarbij dit niet te geval is, namelijk:
> schietpartij, vechtpartij, steekpartij, ruzie / twist;
> overlast gestoord/overspannen/verwarde persoon;
> overlast van alcohol en drugs;
> overlast van stank / rook en stof;
> de mening ten aanzien van rommel op straat / hondenpoep.

Bedrijvigheid en veiligheid

Binnen het veiligheidsveld bedrijvigheid en veiligheid vallen
de volgende categorieën positief op:
winkeldiefstal en diefstal/inbraak in bedrijven. Ten aanzien
van beide categorieën is er sprake van een dalende tendens.

Jeugd en veiligheid

Het aantal incidenten rondom jeugd en veiligheid,
veiligheidsveld jeugd en veiligheid, is de afgelopen vier
jaar gedaald met meer dan 70%. Ook in de mening van
de bewoners over jeugdoverlast is een lichte verbetering
zichtbaar. De inzet die op dit thema is gepleegd, werpt
vruchten af, jongeren passen hun gedrag aan. Daarnaast
komen jongeren op andere manieren bij elkaar waardoor de samenwerkende partners minder zicht hebben
op de jongeren.

Integriteit en veiligheid

Kijkend naar Integriteit en veiligheid zien we een gemengd beeld. De cijfers van de politie laten een lichte
daling zien in aan veiligheid en integriteit gerelateerde
criminaliteit. De onderzoeken uitgevoerd door het RIEC,
Verwey Jonker en het ministerie van BZK onder meer
in het kader van Duurzame Weerbaarheid bevestigen
dat er incidenten plaatsvinden die een ondermijnend
effect uitoefenen op het lokale gezag, een trend die in
Nederland overigens in veel gemeenten zichtbaar is. De
uitkomsten van de onderzoeken hebben inmiddels een
plek gekregen binnen de organisatie en de aanbevelingen zijn uitgevoerd.

Verkeer

Uit de politiecijfers blijkt dat de verkeersoverlast in de
afgelopen vier jaar toegenomen is. In 2015 waren er 89
incidenten, in 2016 76, vervolgens 90 in 2017 en in 2018
steeg het aantal door naar 103 incidenten. Het grootste
deel van deze overlast bestaat uit parkeeroverlast, 85
incidenten in 2018. Het aantal verkeersongevallen is licht
gedaald van 176 in 2015 naar 153 in 2018.
In de leefbaarheidsmonitor geven mensen in 2018 een
gemiddeld rapportcijfer van 6,6 voor de verkeersveiligheid, dat is een stijging ten opzichte van 2016 toen zij
nog een 6,2 gaven. Bij de vraag naar agressief verkeersgedrag zien we een kleine negatieve verschuiving in het
antwoord “komt soms voor” (2016 was 28%, 2018 was
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Ali Zanzan, teammanager ElkWelzijn:
“Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat het op veel
punten steeds beter gaat in Culemborg, maar
we zijn er nog niet. Preventie is de sleutel
31%) naar het antwoord “komt (bijna) nooit voor”
(2016 51% en 46% in 2018). Een soortgelijke
verschuiving is zichtbaar bij geluidsoverlast door
verkeer. Ook bij de mate waarin overlast ervaren
wordt van parkeeroverlast (13% in 2016 en 15%
in 2018) en te hard rijden (in 2016 29% en in 2018
33%) is kleine verslechtering zichtbaar.

tot verbetering.
Jongeren hebben een toekomstperspectief nodig om
mee te doen in de maatschappij.
Dit klinkt vanzelfsprekend, maar sommigen hebben er hulp bij nodig. Bijvoorbeeld door laagdrempelige begeleiding of coaching. Een gevolg kan zijn

dat jongeren zonder doel, op straat andere doelen
De BOA’s die ingehuurd worden bij de AVRI treden onder andere handhavend op op grond van
ontwikkelen die wij liever niet zien. Door deze jongede Afvalstoffenverordening, de Algemeen Plaatren intensiever te begeleiden en te ondersteunen is er
selijke Verordening (APV) en Wegenverkeerswet.
Het aantal sancties en de totale inzet is in de afeen alternatief voor deze jongeren.”
gelopen jaren toegenomen door een effectievere
inzet zoals een betere combinatie van werkzaamven op de uitkomsten van die analyse en hoe de verschilheden. In 2018 waren er 2712 sancties gerelalende vormen van criminaliteit zich manifesteren in de
teerd aan parkeren en 34 waarschuwingen ten opzichte
gemeente Culemborg. Daaruit volgde een zestal mogelijvan 1234 sancties en 52 waarschuwingen in 2016.
ke prioriteiten. In het interactieve deel dat daarop volgde, werden de aanwezigen in drie groepen verdeeld. Per
Wijken in beeld
groep werd er, onder leiding van twee gespreksleiders,
De wijken Achter de Poort, het Centrum (o.a. Nieuwsteeds over twee mogelijke prioriteiten gesproken. Na de
stad) en Terweijde zijn de gebieden die het vaakst hoog
(negatief) scoren in Culemborg. Ondanks dat deze wijken laatste gespreksronde werd gevraagd aan te geven welke
drie thema’s (van de zes besproken thema’s) prioriteit
bij de kadernota 2014-2018 ook al naar voren kwamen
als wijken die minder goed scoren dan de overige wijken, zouden moeten krijgen de komende vier jaar.
blijkt uit de veiligheidsanalyse wel dat er de laatste jaren
Reguliere veiligheidstaken
verbeteringen waarneembaar zijn in de genoemde wijNaast de gekozen prioriteiten, blijven reguliere werkken. Op een aantal thema’s zijn ook in die wijken grote
zaamheden en activiteiten vanzelfsprekend doorgang
dalingen in misdrijven / incidenten zichtbaar.
vinden. Zo blijven wij actief om onder meer het aantal
woninginbraken terug te dringen, treden wij op als er
In de bijlage treft u de volledige veiligheidsanalyse aan.
een hennepplantage wordt aangetroffen, houden we
integrale controles op bedrijventerreinen, zijn wij actief
Beeldvormende raad
bezig met de aanpak van jeugdgroepen middels de Plus
Op 11 februari 2019 heeft de eerste beeldvormende bijMin Mee methode, actualiseren wij het beleid op basis
eenkomst van de raad plaatsgevonden die geheel in het
van de laatste landelijke ontwikkelingen en voeren wij Biteken stond van het thema veiligheid. Bij deze bijeenkomst waren onder andere raadsleden, commissieleden, bob-toetsen uit bij de daarvoor in aanmerking komende
aanvragen. Daarnaast communiceren wij over zaken die
beheerders Whatsappgroepen, ondernemers politie,
spelen in de gemeente waarbij wij bijvoorbeeld bewobuurtpanel. Elk Welzijn en de ouderenbond aanwezig.
ners en ondernemers tips geven over hoe zij bepaalde
In het plenaire gedeelte is de veiligheidsanalyse gepresenteerd en heeft de politie een nadere toelichting gege- vormen van criminaliteit kunnen voorkomen.
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5. Lokale prioriteiten, doelstellingen en indicatoren
Om op een aantal punten echt het verschil te kunnen maken, is het belangrijk om prioriteiten te stellen.
Deze prioriteiten krijgen extra aandacht de komende vier jaar. De uitwerking van de prioriteiten in indicatoren, doelstellingen en samenwerkingspartners staan centraal in dit hoofdstuk. Natuurlijk beperkt
de inzet van de gemeente en haar partners zich niet tot de gekozen prioriteiten. Er zijn veel activiteiten,
zowel beleidsmatig als projectmatig, die door blijven gaan en onverminderd aandacht krijgen. Juist door
de combinatie van extra inzet voor een drietal prioriteiten en structurele inzet op overige facetten doen
wij er alles aan om de veiligheid van onze Culemborgers zo positief mogelijk te beïnvloeden.

Lokale prioriteiten

Procesmatige doelstelling

Op basis van het hiervoor genoemde proces en documenten zijn de Culemborgse veiligheidsprioriteiten als
volgt:
> Ondermijning;
> Verkeersveiligheid;
> Overlast verwarde personen;
> Overlast door alcohol en drugs.
Doordat deze voor het overgrote deel in lijn liggen met
die van het basisteam De Waarden, de politie-eenheid
Oost Nederland en de nationale politie is inzet van het
Openbaar Ministerie en de politie geborgd.

Indicatoren en doelstellingen

Per prioriteit worden meerdere indicatoren benoemd
en per indicator volgt een subdoelstelling om te kunnen
meten of de gestelde doelstelling behaald wordt. In elk
uitvoeringsplan wordt teruggeblikt op het voorgaande jaar en vooruitgeblikt op het jaar dat volgt. Er zijn
twee type doelstellingen te onderscheiden, cijfermatige
doelstellingen en procesmatige doelstellingen. Hieronder
wordt het verschil nader toegelicht.

Voor de doelstelling die gerelateerd is aan de minder
zichtbare vormen van criminaliteit is het momenteel nog
niet mogelijk een concrete cijfermatige doelstelling te
formuleren. De reden hiervoor is dat er op dit moment
weinig cijfermateriaal beschikbaar is. Beide onderwerpen, ondermijning en cybercrime, zijn volop in ontwikkeling. De politie bekijkt nu hoe aangiftes en meldingen
beter in het systeem weggezet kunnen worden zodat er
op een eenduidige manier cijfers te genereren zijn net
als voor andere facetten. Daarnaast is het onderwerp
voor veel bewoners en ondernemers nieuw waardoor
het aantal aangiftes en meldingen beperkt is terwijl de
omvang van juist dit soort criminaliteit toeneemt.
De komende jaren worden benut om meer in beeld te
krijgen wat er speelt en daar ook cijfermatig een registratie in te ontwikkelen zodat het op termijn mogelijk is
om ook bij deze prioriteit cijfermatige subdoelstellingen
op te nemen in plaats van procesmatige.

Cijfermatige doelstelling

De subdoelstellingen behorend bij deze
prioriteit zijn SMART (Specifiek, Meetbaar,
Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden) geformuleerd zodat gemakkelijk is te monitoren of
de voortgang in lijn ligt met de gestelde doelen.
De cijfers zijn afkomstig uit de registratie bij de
politie en uit de leefbaarheidsmonitor dat eens
per twee jaar plaatsvindt. Wanneer één van
deze bronnen niet langer beschikbaar is of de
vorm van de bron is gewijzigd is, betekent dit
eventueel dat eerder gestelde doelstellingen
niet of op een andere wijze gemeten kunnen of
moeten worden. Een voorbeeld hiervan is het
veranderen van een mutatiecodes bij de politie.

Ruud Wammes, wijkagent
politie:
“Onveilige verkeerssituaties
en asociaal verkeersgedrag
blijft de Culemborgers een
doorn in het oog. Wij willen
samen met de inwoners kijken waar de grootste problemen
bestaan en deze samen met hen
aanpakken”
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Prioriteit 1
Toelichting

De geregistreerde criminaliteit neemt af en verplaatst zich naar minder zichtbare criminaliteit. Ondanks dat dit
minder zichtbaar is, kan de schade enorm zijn. Ondermijning kent vele definities, maar kenmerkt zich door criminele
activiteiten waarbij legale structuren worden misbruikt en fundamenten van de maatschappij worden aangetast. Dit
uit zich op verschillende manieren van drugs (productie, handel, gebruik), witwassen, bedreiging en intimidatie tot
mensenhandel en fraude. Daarnaast komt cybercrime ook steeds vaker voor, een vorm van criminaliteit gepleegd
met ICT of gericht op ICT gericht op afpersing en oplichting. Wij vinden het belangrijk dat onze Culemborgers zo min
mogelijk geconfronteerd worden met deze, veelal georganiseerde, criminaliteit.
Door dit als prioriteit te benoemen, gaan wij ons samen met onze partners inzetten om meer zicht te krijgen op waar
dit soort criminaliteit zich afspeelt en daartegen op te treden. Ook gaan wij bewoners en ondernemers informeren
over hoe zij deze vorm van criminaliteit in haar vele verschijningsvormen zouden kunnen herkennen, waar ze op
moeten letten, waarom zij niet in zouden moeten gaan op bepaalde aantrekkelijke financiële voorstellen en waar zij
signalen kunnen melden zodat wij met deze signalen aan de slag kunnen gaan. Hiermee maken we het onzichtbare
zichtbaar en treden we
als gemeente adequaat
op tegen deze vormen
van criminaliteit die de
overheid ondermijnen en
proberen we te voorkomen dat bewoners en
ondernemers slachtoffer
worden en zo onbedoeld
terecht komen in georganiseerde criminaliteit.

Type doelstelling:
Procesmatig
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Prioriteit 2
Toelichting

Je veilig voelen in je eigen buurt is van grote invloed op de kwaliteit van leven van de inwoners van onze stad. Helaas
zijn er in Culemborg plekken waar dit niet het geval is. Dit uit zich in bijvoorbeeld meldingen van overlast alcohol en
drugs, overlast van jongeren en overlast van verwarde personen. Het terugdringen hiervan bevordert het veiligheidsgevoel en heeft daarmee rechtstreeks invloed op hoe Culemborgers de veiligheid ervaren en hoe zij zich voelen in de
stad. Om die reden is ervoor gekozen dit als prioriteit op te voeren in deze Kadernota.
Uit meldingen blijkt dat deze problematiek vaak geografisch geconcentreerd plaatsvindt en dan met name in de
aanpakwijken en –buurten. Ook constateren wij dat er vaak sprake is van multiproblematiek; problemen hangen met
elkaar samen en versterken elkaar. Een gebiedsgerichte en integrale aanpak is dan ook de sleutel. De inzet van veel
partners is hierbij nodig waarbij interventies op elkaar afgestemd worden en informatie over bepaalde vraagstukken onderling wordt gedeeld. Voor wat betreft dit laatste is dit soms een issue, zeker waar zorg en veiligheid elkaar
moeten vinden. In deze beleidsperiode willen we hier samen echt slagen in maken om zo de veiligheidsbeleving van
de Culemborgers in hun eigen straat en wijk te verbeteren.

Type doelstelling:
Cijfermatig		

			

*1. Opmerking bij indicator
verwarde personen: De
laatste jaren is een stijging
in heel Nederland en ook
in Culemborg zichtbaar.
De precieze oorzaak van
deze stijging is onbekend,
maar het langer zelfstandig
wonen en toename in poliklinische behandelingen
in plaats van opgenomen
worden in een instelling lijken daarop invloed te hebben. Het bewerkstelligen
van een daling is, gezien de
landelijke ontwikkelingen
en de beperkte mate van
invloed van de lokale overheid, niet reëel.
Het voorstel is dan ook in Culemborg te komen tot een lagere stijging dan wel hogere daling dan de gemiddelde waarde in
Gelderland-Zuid, onderdeel van de eenheid Oost-Nederland.
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Prioriteit 3
Toelichting

Het aantal dodelijke ongelukken is gelukkig laag in Culemborg, maar er vinden wel meerdere verkeersongevallen per
week plaats. Daarnaast ervaren bewoners overlast van verkeerd parkeren, geluidsoverlast van te hard rijden, agressief verkeersgedrag en verkeersstremmingen. Dit doet iets met het gevoel van veiligheid en leefbaarheid van onze
inwoners, ondernemers en bezoekers. In de leefbaarheidsmonitoren die in 2016 en 2018 zijn uitgevoerd wordt dit
bevestigd. Ook in de gemeenten rondom Culemborg is verkeersveiligheid een prioriteit.
Door verkeersveiligheid in Culemborg als prioriteit te benoemen voor de komende vier jaar kunnen we als partners
hierin gezamenlijk optreden en de verkeersveiligheid bevorderen. Doordat ook omliggende gemeenten dit met voorrang oppakken kunnen we met het verbeteren van de verkeersveiligheid en het gevoel rondom de veiligheid in het
verkeer, rechtstreeks een bijdrage leveren aan hoe de verkeersveiligheid in de stad ervaren wordt.

Type doelstelling:
Cijfermatig
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