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VOORWOORD

Ik wil dat Velsen een veilige gemeente is waar je veilig kunt leven en wonen, je zonder criminaliteit kunt 

opgroeien en waar eerlijke ondernemers de kans krijgen te bloeien. Dit heb ik continu voor ogen. Ik zie het als 

mijn belangrijkste taak om dit, in de dynamische samenleving die we zijn, te realiseren en te borgen.

Deze kadernota bouwt voort op het beleid dat we de afgelopen vier jaar hebben ingezet en speelt in op 

ontwikkelingen die de prioriteit behoeven. Gelukkig zijn er verbeteringen in het veiligheidsbeeld voor Velsen, 

mede door de dalende criminaliteitscijfers en een positievere leefbaarheidsbeleving van onze burgers. We zien 

dat de maatregelen die we inzetten effect hebben; zoals onze preventieve en repressieve aanpak op jongeren, 

drugs en criminaliteit. Toch is de sociale overlast door jongeren, drugs en verwarde personen gelijk gebleven.

Anderzijds komen er ook nieuwe bedreigingen en andere vormen van ondermijning op ons af, zoals 

mensenhandel. Daarnaast voelt een groeiende groep burgers zich getroffen door het overheidsbeleid met als 

gevolg een toenemend anti-overheidsdenken. Ook zien we een duidelijke trend waarbij de traditionele 

criminaliteit zoals inbraken en overvallen afneemt en cybercriminaliteit toeneemt. 

Ik wil daar waar onveiligheid en veiligheidsrisico’s aanwezig zijn of opkomen blijven werken aan oplossingen 

samen met inwoners, ondernemers en veiligheidspartners. Dit zijn degenen waar ik het voor doe. De 

veiligheidsaanpak wil ik laten kenmerken door een goede samenwerking en afstemming met de partners. 

Samen maken we Velsen veilig. 

Burgemeester

Frank Dales
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INLEIDING

De gemeente Velsen wordt regelmatig beschreven als ‘Nederland in het klein’ en is door haar ligging ook een 

EU-buitengrens. Velsen heeft vrijwel alles in zich. Van een industriegebied met zware industrie tot een 

havengebied met de grootste zeesluis ter wereld én een cruiseterminal van waaruit de ferry naar Newcastle 

vaart. Het recreatiegebied van Spaarnwoude, dat gedeeltelijk uit Velsens grondgebied bestaat, staat bekend 

om enkele van de grootste festivals van Nederland. Als kustgemeente beschikt Velsen tevens over brede 

stranden waar diverse activiteiten plaatsvinden. Met Telstar heeft Velsen bovendien een betaalde voetbalclub 

die aandacht vraagt als het gaat om veiligheid.

Veiligheid is een belangrijke voorwaarde om fijn te kunnen leven, wonen, werken en recreëren in Velsen. De 

gemeente is regisseur van de veiligheidsaanpak, maar kan dit alleen realiseren in goede samenwerking met 

politie, Openbaar Ministerie, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Met de kadernota 

veiligheid geeft de gemeenteraad de kaders voor het integraal veiligheidsbeleid. Aan de hand van trends en 

ontwikkelingen die zijn gebaseerd op het landelijke en lokale veiligheidsbeeld stelt de raad de prioriteiten vast 

waar de gemeente zich op gaat richten de komende vier jaar. Het college werkt deze prioriteiten vervolgens uit

in het Integraal Veiligheidsplan (IVP) en stelt deze in het najaar vast met een looptijd van twee jaar. 

VEILIGHEIDSOPGAVE

De veiligheidsopgave in Velsen is een gezamenlijke opgave voor meerdere partners waaronder de gemeente. 

Sommige partners werken alleen op lokaal niveau en anderen ook op regionaal of zelfs landelijk niveau. Het is 

belangrijk dat dit op elkaar afgestemd is.  

Het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid (IMV) is het strategische beleidskader voor de politie eenheid 

Noord-Holland en beschrijft de koers en de prioriteiten voor de komende vier jaar. In het plan staat waar een 

integrale impuls of intensivering noodzakelijk en mogelijk is. De Politiewet verplicht alle regionale eenheden 

van de politie om elke vier jaar zo’n beleidsplan op te stellen waarin ook de inzet van politiecapaciteit op de 

diverse prioriteiten wordt meegenomen. De prioriteiten uit de lokale kadernota's van gemeenten vormen 

samen met de prioriteiten van het Openbaar Ministerie de basis voor het IMV die dit najaar in het RBOP 

(Regionaal Bestuurlijk Overleg Politie) wordt vastgesteld. 

De raad heeft in het Raadsakkoord 2022-2026 beschreven hoe zij het thema veiligheid vanuit de gemeente wil 

neerzetten: 

 In Velsen zijn alle wijken veilig, gezond, schoon, groen, aantrekkelijk en prettig om te leven en te 

werken. Er is sociale samenhang en er zijn voldoende voorzieningen.

 Als het gaat om veiligheid zou er eigenlijk geen verschil moeten zijn tussen de verschillende wijken. 

Iedereen wil kunnen leven, werken en recreëren in een veilige leefomgeving, zonder ondermijning, 

drugsoverlast en discriminatie.

VEILIGHEIDSBEELD VELSEN

Onder de kadernota Veilig in Velsen 2019-2022 hadden de thema's zorg en veiligheid, ondermijning, high 

impact crimes, veilige havens, leefbaarheid en veiligheid en cybercriminaliteit prioriteit. In de uitvoering van 

deze prioriteiten is een aantal ontwikkelingen zichtbaar geworden. Eén van die ontwikkelingen is dat er een 

verschuiving gaande is van high impact crimes, zoals inbraken en overvallen, naar cybercriminaliteit. De aanpak

van ondermijning was al één van de grotere prioriteiten. Er zijn al flinke stappen gemaakt, maar het aanpakken 

van georganiseerde ondermijnende criminaliteit vergt een lange adem. Hiervan is men zich ook op landelijk 

niveau steeds meer bewust. Dit geldt ook voor de aanpak van drugsoverlast en -criminaliteit in de verschillende

kernen. 

Kwetsbare personen zijn vaker slachtoffer van criminelen. Niet alleen ouderen, maar ook mensen met een 

verstandelijke beperking of financiële problemen zijn kwetsbaar. Zij zijn ook vaker slachtoffer van uitbuiting 

door criminelen. Een andere ontwikkeling is de toename van personen met verward gedrag en de daarbij 
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behorende overlast. Om hierop in te spelen is een gecoördineerde inzet nodig vanuit verschillende 

invalshoeken. Een integrale samenwerking met onder andere gemeente, politie en zorgpartners is cruciaal. 

De Veiligheidsmonitor is een terugkerend bevolkingsonderzoek van het CBS naar veiligheid, leefbaarheid en 

slachtofferschap. Uit de cijfers van 2021 blijkt dat de inwoners het veiligheidsgevoel gelijk waarderen ten 

opzichte van voorgaande jaren. Ditzelfde geldt voor de sociale cohesie. De leefbaarheid is volgens de inwoners 

licht gestegen. Ook zijn inwoners steeds meer tevreden over het functioneren van de gemeente. Het 

slachtofferschap van internetcriminaliteit neemt de afgelopen jaren toe. Daarentegen dalen de cijfers als het 

gaat om traditionele criminaliteit, zoals geweldsdelicten, vermogensdelicten en vernielingen. 

Uit de cijfers van de Veiligheidsmonitor volgt dat de veiligheidsbeleving van inwoners verschilt per wijk. In 

IJmuiden-West, IJmuiden-Zuid en Velsen-Noord heeft men meer last van bijvoorbeeld sociale overlast, fysieke 

verloedering en een lager veiligheidsgevoel. Daarentegen zijn inwoners van Velsen-Zuid, Driehuis, Santpoort-

Noord en Santpoort-Zuid bovengemiddeld positief over meerdere aspecten met betrekking tot leefbaarheid, 

overlast en veiligheid. Inwoners van Velserbroek ervaren veel criminaliteit in de buurt. Uit de cijfers blijkt 

echter dat het slachtofferschap van criminaliteit hier niet hoger ligt dan gemiddeld.

PRIORITEITEN KADERNOTA VEILIGHEID 2023-2026

Op basis van het veiligheidsbeeld prioriteert de raad de volgende vijf veiligheidsthema's voor de komende vier 

jaar. 

ONDERMIJNING; DRUGSCRIMINALITEIT EN MENSENHANDEL

Georganiseerde ondermijnende criminaliteit schaadt de maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin.

Deze vorm van criminaliteit gaat vaak gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie met als doel het 

verdienen van zoveel mogelijk geld. Ook in Velsen zijn verschillende verschijningsvormen van ondermijning 

zichtbaar. Denk hierbij aan ondermijnende drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen. Criminelen kunnen 

ook diensten van de overheid gebruiken voor illegale activiteiten. Zij vragen bijvoorbeeld vergunningen aan, 

richten bedrijven op en nemen panden in gebruik. Hierdoor kunnen criminelen onbedoeld gefaciliteerd worden

door de ‘bovenwereld’.

Bij het aantreden van kabinet Rutte III is de aanpak van georganiseerde criminaliteit geïntensiveerd met een 

anti-ondermijningsfonds en aanvullende wetgeving. Ook is er een oproep om vanuit gemeenten meer in te 

zetten op de geïntegreerde preventieve aanpak van georganiseerde criminaliteit. Hierbij gaat het om het 

weerbaar maken van onder andere jongeren en ondernemers tegen de invloed van georganiseerde 

criminaliteit. De rol van gemeenten in de aanpak van ondermijning wordt hiermee steeds groter. Het gaat dan 

onder andere om regie op de aanpak waar meerdere partners bij betrokken zijn. Denk hierbij aan lokale 

casuïstiek op de diverse verschijningsvormen van ondermijning. Daarnaast is de burgemeester van Velsen lid 

van de landelijke stuurgroep aanpak ondermijning mainports en bestuurlijk trekker van de recent opgezette 

aanpak op de mainport Noordzeekanaalgebied. Deze aanpak is erop gericht om ondermijning in het 

Noordzeekanaalgebied te voorkomen en te bestrijden.  

Ambitie

De meest in het oog springende verschijningsvorm van ondermijning is drugscriminaliteit. De aanpak van de 

drugscriminaliteit blijft ook voor de komende jaren één van de grotere prioriteiten. Het is belangrijk om de 

maatschappelijke effecten van drugscriminaliteit waar de hele samenleving last van heeft aan te pakken. Denk 

hierbij aan overlast van drugshandel op straat, in de horeca, op scholen en op sportclubs. De bestuurlijke 

aanpak bestaat uit zowel repressief optreden als uit een preventieve aanpak. Het gaat hierbij om repressief 

optreden zoals het sluiten van drugspanden en het opleggen van lasten onder dwangsom aan 

drugshandelaren. Ook is er steeds meer oog voor de preventieve aanpak. Die bestaat enerzijds uit voorlichting 

aan scholieren, inwoners en ondernemers en bewustwordingscampagnes gericht op de weerbaarheid tegen 

ondermijning en anderzijds uit het bieden van perspectief aan jongeren. Het versterken van de 
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informatiepositie van zowel de gemeente als de partners is een belangrijke voorwaarde om zowel de 

repressieve instrumenten als de preventieve aanpak effectief in te kunnen zetten.

Als het gaat om de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit speelt de Wet bevordering 

integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Wet Bibob) een belangrijke rol. Met deze wet kan de 

overheid voorkomen dat zij onbedoeld en ongewild criminelen faciliteert. Om de grotere rol van de gemeente 

in de aanpak van ondermijning te kunnen faciliteren is het toepassingsbereik van deze wet de afgelopen jaren 

steeds verder uitgebreid. 

IJmuiden heeft sinds kort de grootste zeesluis ter wereld. Dit maakt van Velsen een belangrijk logistiek 

knooppunt in de wereldwijde handel. Het heeft echter ook een keerzijde. Misbruik van deze infrastructuur 

door criminelen voor bijvoorbeeld de in- en doorvoer van cocaïne ligt op de loer. Om dit tegen te gaan heeft 

het ministerie van Justitie en Veiligheid financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de 

mainport Noodzeekanaalgebied. Dit jaar komt deze aanpak van de grond en zal om te beginnen worden gericht

op het verstevigen van de informatiepositie en de publiek-private samenwerking. 

Ook het havengebied van Velsen is kwetsbaar gebleken voor de invloed van ondermijnende criminaliteit. Het 

haventeam is heel actief en is continu bezig met het verzamelen van signalen. Er vinden met regelmaat 

integrale controles plaats. Als daarvoor aanleiding is zal hierop repressief worden opgetreden door één van de 

partners die betrokken is bij de integrale aanpak. Deze aanpak wordt positief ontvangen in het havengebied. 

De ambitie is om met het haventeam ook meer de publiek-private samenwerking op te zoeken. 

Mensenhandel is een verschijningsvorm van ondermijnende criminaliteit die vaak nauw samenhangt met 

andere vormen zoals drugscriminaliteit. Het gaat hierbij om gedwongen prostitutie, maar ook arbeidsuitbuiting 

is een verschijningsvorm van mensenhandel. Met het ontstaan van de vluchtelingencrisis is er in Nederland een

groep mensen bijgekomen die extra kwetsbaar is voor mensenhandel. Dit zal de komende periode dan ook een

belangrijk aandachtspunt blijven. 

POLARISATIE; ANTI-OVERHEIDSDENKEN

Tijdens de coronacrisis ontstond een tweespalt in de samenleving als het ging op de aanpak hiervan. Hieruit is 

een anti-overheidsdenken zichtbaar geworden dat zich in Velsen heeft geuit in meer en ook radicalere 

demonstraties. Hierbij staat het afwijzen van de overheid of het overheidsbeleid centraal. Dit gebeurt niet uit 

idealisme, maar vanwege gevoelens van onrechtvaardigheid. Anti-overheidsdenkers blijven naar verwachting 

nieuwe ontwikkelingen in zogenoemde triggerevents aangrijpen om eigen denkbeelden kracht bij te zetten en 

hun aanhang te vergroten. Dit kan leiden tot meer polarisatie in de samenleving op meerdere thema's en 

verdere radicalisering. 

Ambitie

Als gemeente zijn we er voor al onze inwoners. Dus ook voor mensen van wie hun verwachtingen door de 

overheid in het algemeen en de gemeente in het bijzonder niet worden waargemaakt. Anti-overheidsdenken is 

vaak een uiting van dieperliggende problemen, angsten en zorgen. Hoe overtuigen we de mensen die 

afgehaakt zijn en niet in gesprek willen om toch weer mee te doen? Wat kan je teleurgestelde inwoners bieden

als perspectief waar zij wel in geloven? Hier willen we meer zicht op krijgen. Een eerste stap hierin is het 

vormen van een netwerk van inwoners en betrokken partners waarmee  de gemeente snel op de hoogte is van 

wat er leeft in samenleving. Meer participatie bij besluitvorming en transparantie over het handelen van het 

lokale bestuur versterkt daarnaast de betrokkenheid van inwoners. Het doel is om hiermee de 

vertrouwensband tussen inwoners en de lokale overheid te herstellen en te versterken. 

PERSONEN MET VERWARD GEDRAG

Sinds enkele jaren is er sprake van een toename van personen met verward of onbegrepen gedrag. Dit gedrag 

kenmerkt zich veelal door een combinatie van GGZ-problematiek en verslaving. Deze personen wonen steeds 
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vaker in reguliere woonwijken en kampen vaak met zowel mentale aandoeningen als sociale problemen. Vaak 

is er geen passende oplossing en is er sprake van ernstige overlast of zelfs crimineel gedrag.

Ambitie

De aanpak van deze problematiek vraagt om een integrale aanpak vanuit diverse disciplines waarbij de 

gemeente een regierol heeft. Personen met verward gedrag hebben de juiste zorg en ondersteuning nodig. Een

voorwaarde hiervoor is dat er zicht komt op personen die deze hulp nodig hebben. Daarnaast is er een speciale 

aanpak nodig voor personen met een hoog veiligheidsrisico, voor zichzelf of voor de omgeving. Voor de 

gemeente ligt er daarnaast een bijzondere rol om bij het Rijk aandacht te blijven vragen voor het 

capaciteitstekort in de zorg waar deze kwetsbare groep personen de dupe van is.  

JEUGD EN CRIMINALITEIT 

De georganiseerde criminaliteit en in het bijzonder de drugscriminaliteit heeft een bijzondere 

aantrekkingskracht op jongeren. Het vooruitzicht van status, geld en mooie spullen verleidt vooral kwetsbare 

jeugdigen. Door de handel in drugs en andere vormen van misdaad kunnen jongeren in criminele netwerken 

belanden. 

Het begint vaak bij drugsgebruik door de jongeren zelf. Ze komen in aanraking met drugshandelaren en worden

makkelijk verleid tot criminele activiteiten. Geld, mooie merkkleding en dure auto's hebben een aantrekkende 

werking. Jongeren staan echter niet stil bij de keerzijde van deze wereld. Die is keihard en draait om macht en 

geweld. Eenmaal binnen is er vaak geen weg meer terug. Ook de samenleving heeft last van criminele 

jongeren. Zij hangen vaak in groepen op straat rond en voelen zich onaantastbaar wat vaak gepaard gaat met 

provocerend gedrag. Jeugdgroepen die overlast veroorzaken bestaan vaak deels uit criminele jongeren en 

deels uit jongeren die zich hiertoe aangetrokken voelen. 

Ambitie

Om te voorkomen dat jongeren zich gaan bezighouden met criminele activiteiten is het belangrijk in verbinding 

te komen met deze jongeren. Dit om de keerzijde van de criminele wereld te belichten en hen perspectief te 

bieden op een toekomst zonder criminaliteit. Hiervoor is het noodzakelijk om niet alleen te focussen op het 

criminele gedrag, maar ook te kijken naar de vaak kwetsbare gezinssituatie die hieraan ten grondslag ligt. 

CYBERCRIMINALITEIT

Het slachtofferschap van cybercriminaliteit neemt toe. Het gaat hierbij om criminele activiteiten die 

plaatsvinden met gebruik van het internet. De gemeentelijke rol bij de aanpak van cybercrime is gelegen in het 

weerbaar maken van inwoners en lokale ondernemers. Daarnaast kunnen dreigingen die online worden geuit 

leiden tot verstoringen van de openbare orde. 

Ambitie

De aanpak van cybercriminaliteit ligt bij de politie en het OM. De rol van de gemeente is bewustwording 

creëren bij en het weerbaar maken van inwoners en ondernemers. Hierop zetten we al structureel in. Het 

online aanjagen van verstoringen van de openbare orde is een relatief nieuw fenomeen. Het is belangrijk om 

dit vroegtijdig te signaleren en te onderzoeken welke aanpak vervolgens mogelijk is. 

RANDVOORWAARDEN

Hierboven staan de vijf prioriteiten beschreven. Daarnaast vragen een aantal andere thema's blijvende 

aandacht. Er moet altijd ruimte zijn om in te kunnen spelen op actuele situaties, incidenten en andere 

ontwikkelingen. Denk hierbij aan de actuele en wellicht ook toekomstige crisissen, demonstraties, openbare 

orde verstoringen, evenementen met een veiligheidsrisico en maatschappelijke onrust. Ook hebben we als 

gemeente een aantal wettelijk verplichte taken die we moeten uitvoeren die voortvloeien uit bijvoorbeeld de 

Gemeentewet en de Wet veiligheidsregio's. 
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REALISATIE PRIORITEITEN

Ondermijning; drugscriminaliteit en mensenhandel

De repressieve aanpak van ondermijning werkt signaal gestuurd. Het aantal meldingen dat momenteel 

binnenkomt kan binnen de bestaande capaciteit worden opgepakt. Politie en Openbaar Ministerie hebben 

echter te maken met een groeiend capaciteitsprobleem wat de gezamenlijke aanpak van ondermijning lastiger 

maakt. Sinds 2022 hebben we een integrale aanpak drugsoverlast waarmee we de leefbaarheid in Velsense 

wijken willen verbeteren. De preventieve aanpak staat nog in de kinderschoenen en kan nog verder ontwikkeld 

worden. Naast traditionele preventie in de vorm van bewustwordingscampagnes en 

voorlichtingsbijeenkomsten, is het van belang om met partners zoals HALT en het jongerenwerk te zoeken naar

vormen van preventie die beter aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Denk hierbij aan de inzet van 

bijvoorbeeld een escaperoom met als thema drugs. Daarnaast hebben we een belangrijke regionale 

samenwerking met NH Samen Veilig. Door onderzoek schetsen zij dreigingsbeelden van ontwikkelingen in de 

maatschappij en nieuwe verschijningsvormen van criminaliteit. Vervolgens kunnen wij aansluiten bij aanpakken

die zij opzetten of campagnes die zij organiseren. Met meer inzet op de preventieve aanpak is de verwachting 

dat het aantal meldingen toeneemt. Hiervoor zal dan wellicht aanvullende capaciteit nodig zijn. 

Sinds de komst van de Bibobcoördinator begin 2022 en extra uitvoerende kracht in de uitvoering wordt 

gewerkt om Bibob steeds beter te integreren in de gemeentelijke processen zoals vergunning-, inkoop en 

subsidieverlening. Dit is net gestart en vraagt daarom de komende jaren om verdere ontwikkeling. De 

verwachting is dat naast de uitbreiding van het toepassingsbereik ook de extra inzet op de preventieve aanpak 

leidt tot meer inzet van het Bibob-instrumentarium. Dit kan op termijn om extra capaciteit vragen.     

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft financiële middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van de 

mainport Noordzeekanaalgebied. De middelen zien vooral op het verkrijgen van een goede informatiepositie 

en het vergroten van de weerbaarheid in het gebied. De deelname aan deze aanpak is haalbaar binnen de 

huidige capaciteit. 

De gemeente heeft een grotere rol gekregen in de aanpak van mensenhandel. De raad heeft al voorzien in 

aanvullende capaciteit om het toezicht op illegale prostitutie uit te voeren. Hierdoor krijgen we ook beter zicht 

op het illegale aanbod en signalen van uitbuiting. Mogelijk is in de toekomst aanvullende capaciteit nodig om 

hiertegen op te kunnen treden. 

Polarisatie; anti-overheidsdenken

Het is van belang dat inwoners zich verbonden voelen met en gehoord voelen door de lokale overheid. Om dit 

te realiseren is het van belang dat dit besef doordringt in alle lagen van het gemeentelijk apparaat. Hiervoor 

zijn de eerste stappen gezet door het college. Daarnaast versterken we de vertrouwensband tussen inwoners 

en de overheid, onder andere met ‘Bouwen aan vertrouwen’; een reeks van bijeenkomsten tussen de overheid 

en diverse doelgroepen waar ook openbare orde en veiligheidsvraagstukken onderwerp van gesprek kunnen 

zijn. 

Personen met verward gedrag

Er zijn bepaalde factoren die eraan bijdragen dat mensen psychisch in de knel komen. Grote maatschappelijke 

veranderingen zoals bijvoorbeeld een financiële crisis of de coronacrisis hebben vaak een grote invloed op de 

mentale gezondheid van inwoners. Het is dan ook vooraf lastig te voorspellen welke inzet hierop nodig is. Wel 

weten we dat voor deze personen, waarbij de door de overheid verwachte zelfredzaamheid ontbreekt, 

intensievere zorg nodig is dan nu vaak geboden kan worden. Feit is dat de problematiek ernstiger wordt en dat 

de zorg voor deze kwetsbare groep mensen een capaciteitstekort kent. Het is dan ook waarschijnlijk dat we 

hier tegen (capaciteits)problemen gaan aanlopen. 
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Jeugd en criminaliteit

De komst van de jeugdboa's heeft eraan bijgedragen dat er meer verbinding is met de Velsense jongeren. Dit is 

een eerste stap om te voorkomen dat deze jongeren zich gaan bezighouden met criminele activiteiten. De 

jeugdboa's geven aan dat dit doel alleen kan worden bereikt als de jongeren een perspectief kan worden 

geboden. Hierbij gaat het met name om het aanbieden van financiële coaching, sollicitatietrainingen en 

leerwerktrajecten waarbij juist lokale ondernemers een belangrijke rol kunnen spelen. Ook is het van belang 

om aandacht te hebben voor geschikte huisvesting voor jongeren. Vanuit de gemeente vraagt dit om 

coördinatie en ook relatiebeheer.

Cybercriminaliteit 

Als het gaat om cybercriminaliteit heeft de gemeente met name een rol in de preventieve aanpak. Het gaat dan

om verschillende projecten die zich richten op diverse doelgroepen. Steeds meer mensen zijn slachtoffer van 

cybercriminaliteit. Het is een vorm van criminaliteit die zich snel ontwikkelt en waarvan de werkwijze continu 

verandert. In de preventieve aanpak is het van belang hierop steeds de strategie aan te passen. 

TUSSENTIJDSE BIJSTURING OP PRIORITEITEN

De gestelde prioriteiten zijn mede gebaseerd op het actuele veiligheidsbeeld. De raad wordt jaarlijks 

meegenomen in de ontwikkelingen die kunnen leiden tot een aanpassing in de prioriteiten op basis van actuele

cijfers die volgen uit de Veiligheidsmonitor en lokale beelden. De raad heeft dan de mogelijkheid bij te sturen 

op de prioriteiten. Het is vervolgens aan het college om uit te werken hoe de gestelde prioriteiten worden 

uitgevoerd en om hierover verantwoording af te leggen aan de raad. Deze jaarlijkse sessies koppelen we aan de

tussentijdse wijzigingen van de aan veiligheid gerelateerde APV-artikelen. Mocht er tussentijds extra capaciteit 

of budget nodig zijn dan volgen hiervoor aparte voorstellen aan de raad om hiermee in te stemmen.
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