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Deel I
Inleiding handhavingprogramma 2017
Voor u ligt het integraal handhavingprogramma 2017 van de gemeente Son en Breugel. Dit
programma is afgestemd met alle partners in veiligheid en handhaving zowel intern als extern en borduurt voort op het programma van 2016. Het heeft veel overeenkomsten met het
programma van 2016, omdat de prioriteiten tot en met 2018 in principe vast liggen.
In 2014 zijn de thema’s en prioriteiten voor het handhavingsprogramma herijkt voor de termijn 2015 tot en met 2018. Tijdens het veiligheidsdebat in juli 2014 zijn deze voorgelegd aan
de leden van de Commissie Algemene Zaken.
De afdeling Veiligheid en Wijkbeheer is versterkt met een nieuwe collega die haar accenten
legt op de koppeling veiligheid en zorg, op de uitvoering van het actieplan aanpak ondermijnende criminaliteit en informatiebeheer.
In dit jaarplan zijn de resultaten van 2015 tot en met oktober 2016 opgenomen. Dit is gedaan
om de doelstellingen voor 2017 te kunnen bepalen. Het college heeft ervoor gekozen geen
afzonderlijk jaarverslag meer te maken, maar de highlights van het afgelopen jaar op te nemen in de jaarrekening.
De meest opvallende zaken van 2016 zijn:
1. Handhaving horecagelegenheden
2. Handhavingszaak parkeerbedrijf Ekkersrijt
3. Handhavingszaak transportbedrijf Ekkersrijt
4. Langslepende kwestie van de inbeslaggenomen hond
5. Actieplan in het kader van de aanpak ondermijnende criminaliteit
6. Burgerparticipatie
In 2017 is er extra aandacht voor:
1. Ondermijnende criminaliteit.
Het actieplan is door het college op 22 november 2016 vastgesteld:
 We creëren draagvlak tijdens afdelingsvergaderingen, ook bij Dienst Dommelvallei
voor weerbaarheid, Veilige Publieke Taak, mensenhandel etc.;
 Het structureren van het informatiekknooppunt, met ruimte voor nieuwe signalen in
het kader van ondermijning;
 Implementeren van de nieuwe beleidsregel Bibob (integriteitstoets door Openbaar
Bestuur), samen met Nuenen;
 Minimaal twee controles industrieterrein en leegstaande schuren in buitengebied.
2. Toezicht en handhaven in het buitengebied.
 Intensiveren samenwerking met de gemeente Nuenen en partners werkzaam op het
gebied van natuurwetgeving;
 Toezicht hondenbeleid.
Het college wijst losloopgebieden aan in het buitengebied en op een enkele plaats in
de bouwde kom;
 Aandacht voor (drugs)afval, wildcrossen en wildstroperij.
3. Burgerparticipatie.
 “sonenbreugel verbindt” benutten als instrument;
 Stimuleren en faciliteren van nieuwe initiatieven en inspelen op trends, zoals bij een
toename van inbraken of autoinbraken zoals dat in 2016 in de Gentiaan is gebeurd.
4. Toezicht en handhaving Drank- en Horecawet
 Speciaal gericht op sportkantines

3

Prioriteiten
Tijdens het veiligheidsdebat zijn op basis van de analyses veiligheid en handhaving en de
discussies daarover de prioriteiten tot en met 2018 benoemd:
 Woninginbraken
 Geweld (straatroof, overvallen, relationeel geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen
werknemers met publieke taak).
 Risicovolle bedrijven
 Burgerparticipatie en verbinden met partners in de veiligheidsketen
 Buurtproblemen/verkeer (hondenpoep en te hard rijden)
 Handhaving in natuurgebieden
 Risicovolle bedrijven
 Problematische jeugd en jeugdgroepen (inclusief alcohol en drugs);
 Evenementen
 Horeca/veilig uitgaan
 Brandveiligheid
 Georganiseerde criminaliteit
 Veilige Publieke Taak
 Communicatie
Registratie politiegegevens
Sinds de omvorming van Regiopolitie naar de Nationale politie registreert de politie haar informatie op een andere manier en maakt gebruik van andere indicatoren. Dit kan betekenen
dat de doelstellingen die in 2013 zijn bepaald niet meer meetbaar zijn of dat er andere indicatoren ervoor in de plaats zijn gekomen. Dit wordt per prioriteit in de uitwerking aangegeven.
De prioriteiten worden in deel II nader uitgewerkt.
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Deel II

Uitvoeringsprogramma veiligheid en handhaving
Veilige woon- en leefomgeving
Woninginbraken en (relationeel) geweld
Bij dit thema gaat om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk,
gemeente. Soorten criminaliteit die in elk geval bepalend zijn en uitgewerkt dienen te worden
in de analyse, zijn woninginbraak, overvallen, voertuigcriminaliteit en geweld (waaronder
huiselijk geweld). Van belang is de (eventuele) relatie met minder zichtbare vormen van criminaliteit (georganiseerde criminaliteit).
Startpunt: 2013
- Aantal incidenten woninginbraak inclusief poging is 59
- Aantal meldingen van steunpunt huiselijk (relationeel) geweld is 31
- Aantal incidenten geweld per 1000 inwoners is 77
Resultaten:
2015:
aantal incidenten woninginbraak inclusief poging 49
aantal incidenten geweld: 46
2016 tot en met oktober
aantal incidenten woninginbraak inclusief poging 15
aantal incidenten geweld: 25
Aantal geweldsincidenten bestaat uit:
Bedreiging: 5
(2015: 12)
Mishandeling: 15
(2015: 33)
Openlijke geweldpleging: 5 (2015: 1)
Tot deze cijfers behoren het aantal meldingen via Veilig Thuis (voormalig steunpunt huiselijk
(relationeel) geweld).
In de vakantieperiode wekelijks preventietips gepubliceerd via meerdere mediakanalen.
In drie wijken ondersteuning verleend aan het inrichten van de Whatsapp-groep.
In de wijk Gentiaan samen met politie een voorlichtingsavond verzorgd oa over woninginbraken en preventie.
De wijk Gentiaan is extreem veel bezocht door autoinbrekers. Samen met politie enkele preventieve acties uitgezet, zoals waarschuwingsborden, huis-aan-huis brieven en volledige
openbare verlichting tijdens de donkere uren.
Geparticipeerd in wijkbeheerteam Hoogstraat.
In 2016 zijn door de burgemeester twee tijdelijke huisverboden opgelegd.
Doelstelling(en): 2017
Aantal incidenten woninginbraak inclusief poging is maximaal 45
Aantal incidenten geweld is maximaal 40
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Aanpak: woninginbraken
Burgerparticipatie:
- In wijken worden op verzoek van bewoners in samenwerking met politie voetjesacties gehouden (met de bril van de inbreker door de wijk lopen)
- Sociale cohesie is de beste bescherming tegen woninginbraken. We stimuleren
burgerparticipatie (Burgernet, WhatsApp, Wijkbeheer, Buurtpreventie etc) om de
sociale cohesie te verhogen in de gebieden die het meest vatbaar zijn voor woninginbraken. Ondersteuning met bordjes “attentie buurtpreventie”
- Het Openbaar Ministerie maakt afspraken in de strafrechtketen specifiek gericht
op het voorkomen van recidive bij (jeugdige) woninginbrekers.
- De aanpak van woninginbraken wordt integraal in de gehele eenheid OostBrabant gemonitord, geanalyseerd en verbeterd. Hiernaast wordt voortdurend gezocht naar nieuwe invalshoeken en mogelijkheden om woninginbraken te bestrijden, bijvoorbeeld door het inzetten van nieuwe (technologische) ontwikkelingen,
zoals Track & Trace. Maar ook door het optimaliseren van de interne processen
en afstemming.
- Het Actieplan Woninginbraken (van het Ministerie van Veiligheid en Justitie) wordt
overal toegepast.
Aanpak (relationeel) geweld:
- Signalen van (relationeel) geweld worden zo vroeg mogelijk opgepakt en vanuit
de eerstelijnshulp aangepakt. Inzet van kernteam vanuit het CMD bij meer complexe zaken. Bij complexe zaken wordt beroep gedaan op het Veiligheidshuis.
- De aanpak van relationeel geweld richt zich op stoppen van geweld en voorkomen van recidive door maatwerk. Gemeenten, politie en Openbaar Ministerie van
Oost-Brabant hanteren rond de Veiligheidshuizen een uniforme werkwijze. Toepassing van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zorgt voor
eerder en vaker signaleren en optreden. De inzet is een steeds doelmatiger mix
van zorg en repressie.
- Het Openbaar Ministerie maakt afspraken in de strafrechtketen specifiek gericht
op het voorkomen van recidive bij plegers van geweldsmisdrijven.
- Er wordt een persoonsgerichte aanpak opgezet, specifiek gericht op geweldplegers en (geprioriteerde) veelplegers.
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Aanpak - aspect ‘betrekken bewoners bij veiligheid & Leefbaarheid
Betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid via bijvoorbeeld wijk- en buurtpanels, buurtschouwen, gezamenlijke onderhoudsprojecten, buurtpreventie, Burgernet
Startpunt: 2013
- Samenwerking met buurtbeheer Hoogstraat
- Incidentele samenwerking met wijkvereniging in Vloed en Kanaalstraat
- Incidentele voorlichting bij verenigingen zoals KBO, KVO
Doelstelling(en): 2016
- Opgestartte buurtacties faciliteren en ondersteunen
- Nieuwe burgerintiatieven stimuleren en faciliteren
- Naar aanleiding van incidenten/trends of op een andere manier initiatief nemen om
samenwerkingsvormen op te starten
Resultaten tot en met oktober 2016:
- Aansluiting deel van wijk ’t Eigen bij buurtbeheer Hoogstraat
- Actieve deelname “Son en Breugel verbindt”. Er is een groep veiligheid en buurtpreventie aangemaakt. Doel is informatie verstrekken, maar ook inspelen op vraag
en aanbod.
- Ondersteuning blijven bieden in de wijken waar de Whatsappgroep operationeel is.
- In omgeving Kloosterstraat – Molenweg en een deel van ’t Eigen is met ondersteuning van de gemeente een buurpreventieteam opgestart die gebruik ook maakt van
de Whatsapp.
- In de wijk Gentiaan ondersteuning verleend bij gebruik Whatsapp.
- Doelstelling 2017
- Gebruik van “Son en Breugel verbindt” uitbouwen tot professioneel instrument
- Ondersteuning blijven bieden aan buurtbeheer Hoogstraat – ’t Eigen
- Ondersteuning bieden in nieuwe wijken als daartoe vraag en aanleiding is
- Alertheid, waakzaamheden en participatie vragen in wijken als hiertoe aanleiding is
- Participatie in week van de veiligheid
- Meedoen aan de landelijke opschoondag in maart.
Aanpak
- Samenwerking met intere en externe netwerkpartners
- Burgerparticipatie (o.a. oor- en oogfunctie, vroegsignalering zelfredzaamheid)
- Uitbreiden en versterken burgerinitiatieven. Bevindingen hiervan delen met elkaar.
- Professionaliseren van gebruik “Son en Breugel Verbindt”
- Gebruik maken van social media en andere digitale mogelijkheden
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Aanpak - aspect ‘toezicht en handhaving’ verkeer/honden
Toezicht en handhaving in de openbare ruimte in woongebied en centrum, gericht op te hard
rijden en kleine overtredingen (‘kleine ergernissen’) met name hondenpoep (APV)
Startpunt: 2013
- Perceptie overlast te hard rijdende auto’s is 20% (=% respondenten dat aangeeft
dat deze overlast vaak voorkomt)
- Aantal incidenten “overlast” honden is maximaal 22
Doelstelling(en): 2016
- Aantal snelheidscontroles op doorgaande wegen is minimaal 2
- Aantal meldingen “overlast” honden is maximaal 20
- Aantal processen-verbaal overlast honden is minimaal 30
Resultaten:
Snelheidscontroles:
2016 tot en met oktober door politie:
4x Lieshoutseweg zowel met laser als met radar:
544 x PV
4x Planetenlaan zowel met laser als met radar
1110 x PV
1x Bestseweg met radar
4
x PV
Hondenoverlast::
Overlastmeldingen honden tot en met oktober 2016: 24
Aantal processen verbaal voor diverse feiten tot en met oktober 2016: 30
Aantal bijtincidenten: vier. Deze zijn tussen partijen onderling afgehandeld

2015: 20
2015: 26

De kwestie van de inbeslaggenomen hond sleept zich voort. Voorbereiding getroffen om uit
de ontstane impasse te komen. Het besluit tot inbeslagname was rechtmatig; het besluit tot
euthanasie niet. Er zijn met de eigenaar afspraken gemaakt om tot een einde te komen van
deze zaak. De eigenaar is niet coöperatief.
Toezicht en handhaven op overlast honden maakt deel uit van reguliere werkzaamheden van
de Boa’s.
Dit jaar zijn twee integrale controles van ieder twee weken geweest op hondenbeleid in de
gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen en Son en Breugel. De Boa’s hebben daarbij gecombineerd en in de andere gemeenten samengewerkt.
Doelstelling(en): 2017
- Aantal snelheidscontroles op doorgaande wegen is minimaal 2
- Aantal meldingen “overlast” honden is maximaal 20
- Minimaal twee integrale controles honden in Dommelvalleigemeenten
- Aantal processen-verbaal overlast honden is minimaal 30
- Aanwijzen gebieden waar honden los kunnen lopen, met name in buitengebied
- Afronden kwestie inbeslaggenomen hond
Aanpak:
- Politie houdt snelheidscontroles (ook met laser gun) op doorgaande wegen, op
basis van concrete informatie dat snelheidslimiet stelselmatig wordt overschreden
- Handhaven hondenoverlast is structureel aandachtspunt van Boa’s
- Er is een samenwerkingsverband met Nuenen voor toezicht in het buitengebied.
Boa’s maken hier deel van uit.
- Projectmatige aanpak hondenoverlast in samenwerking met de gemeente
Nuenen en mogelijk Geldrop-Mierlo
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Handhaven in natuurgebieden
We beschouwen natuurgebieden in het verlengde van bestemmingsplan buitengebied. Bij
dit onderwerp denken aan illegaal crossen, het dumpen van (hennep)afval en andere milieufeiten zoals ontgrondingen en illegale houtkap.
Toelichting:
Alle gemeenten in Noord Branbant zijn aangesloten bij het provinciaal project Samen Sterk
in Brabant (SSiB). De doelstelling is het verbeteren van de kwaliteit van het buitengebied
door het vergroten van de pakkans bij overtredingen.
Hierbij gaat het om het gezamenlijk optreden tegen overtredingen die zich in de meeste gevallen niet beperken tot een gemeente, maar die op een regionale schaal plaatsvinden of
zich over het grondgebied van gemeenten verspreiden. Prioriteiten zijn aanpak wildstroperij,
(wild)crossen en het dumpen van afval (inclusief afval van hennep en synthetische drugs).
Doelstelling(en): 2016
- Participatie in netwerkorganisatie.
Resultaten:
2016 tot en met oktober:
- De netwerkorganisatie bestaande uit politie, een Boa’s van de gemeenten Nuenen en van Son en Breugel, SSiB, twee coördinatoren van de Wildbeheerseenheid en een medewerker van de Dassenwerkgroep is drie keer bij elkaar geweest.
Voor beide gemeenten zijn locaties in beeld waar structureel en met enige regelmaat hennepafval wordt gedumpt.
- Door de Boa heeft samen met een coördinator van de wildbeheerseenheid gebieden in kaart gebracht waar honden in de gemeente Son en Breugel los kunnen
lopen waar deze geen of nauwelijks schade kunnen toebrengen aan de flora en
de fauna. Deze gebieden moeten door het college worden aangewezen. De gebieden worden daarna met borden kenbaar gemaakt.
Doelstelling(en): 2017
- 100 uur gecombineerde dienst belast met toezicht in het buitengebied door deelnemende Boa’s; toezicht en handhaving op hondenbeleid maken hier deel van uit
- Minimaal twee gerichte acties op het dumpen van (hennep-/synthetische
drugs)afval als signalen duidelijk zijn en pakkans aanwezig is
- Voorbereiden (beleidsmatig en uitvoerend) controle wildcrossen vanuit strafrechtelijke dan wel bestuursrechtelijke handhaving, zodat direct kan worden opgetreden bij concrete signalen met een hoge pakkans
- Uitbreiden netwerk met vertegenwoordiging van Staatsbosbeheer en mogelijk
Brabants Landschap
- Gebieden aanwijzen waar honden los kunnen lopen. Toezicht en handhaven vindt
plaats nadat een communicatietraject is doorlopen.
Aanpak:
- In beeld brengen van wildcrosgebieden/-routes en analyseren van informatie
- In beeld brengen van afval dumplocaties en analyseren van informatie
- Planning maken van integrale controles van de Boa’s met doelstellingen
- De aangewezen gebieden waar honden los kunnen lopen worden door het
college aangewezen.
- De APV zodanig aanpassen dat in kader van uniformiteit en duidelijkheid beleid
parallel loopt met het hondenbeleid van de gemeente Nuenen
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Fysieke Veiligheid
Risicovolle bedrijven
Dit zijn bedrijven die een gevaar voor brand of ontploffing op kunnen leveren voor het bedrijf
en medewerkers maar ook voor de directe omgeving. Deze bedrijven worden volgens wettelijk voorschrift gecontroleerd door de omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Risicovolle bedrijven zijn ook bedrijven die een opslag hebben van vuurwerk.
Startpunt: 2013
- Aantal controles Van den Anker is volgens voorschrift 1
- Aantal controles LPG-stations is 4
- Aantal controles opslag vuurwerk is 2
Doelstelling(en): 2016
- Aantal controle Van den Anker en Rendac is volgens voorschrift 1
- Vier LPG-stations worden beperkt dan wel volgens steekproef gecontroleerd
- Aantal controle opslag vuurwerk is 2
Resultaten:
- De twee VRBZO bedrijven Van den Anker en Rendac vallen sinds begin 2016 onder de
bevoegdheid van de Provincie. De ODMW (Midden-west) voert de controles uit namens
de Provincie. Van den Anker heeft dit jaar een nieuwe milieuvergunning ontvangen.
- Tijdens een reguliere controle stuitte de ODZOB op ernstige milieuovertredingen bij een
transportbedrijf. Op basis van een plan van aanpak heeft het bedrijf alle overtredingen
beëindigd. Voor een enkel feit was het nodig een voornemen last onder dwangsom op te
leggen, maar het is bij een voornemen gebleven. Het bedrijf blijft voorlopig regulier onder
de aandacht.
- Opslagpunten vuurwerk worden in december gecontroleerd.
Bij een legaal verkooppunt werd een hoeveelheid vuurwerk aangetroffen waarvan de opslag niet voleed aan de voorschriften. Zie ook brandveiligheid.
Sinds 2015 loopt een handhavingszaak tegen een parkeerbedrijf (niet risicovol) op Ekkersrijt. Dit is in strijd met het Bestemmingsplan. Het bedrijf parkeert auto’s ten behoeve van de
luchthaven. In deze zaak zijn verschillende rechtszaken geweest tot en met de Raad van
State. Er zijn ook meerdere last onder dwangsommen opgelegd. Het bedrijf claimt een autoservicebedrijf te zijn. In november is de zaak weer voorgekomen bij de Rechtbank. Het terrein is inmiddels leeg. Uitspraak wordt eind december – begin januari verwacht.
Doelstelling 2017:
- Vier LPG-stations worden beperkt dan wel volgens steekproef gecontroleerd
- Aantal controles opslag vuurwerk is 2
- Afronden handhavingszaak parkeerbedrijf
Aanpak:
- Opdracht verstrekken aan de ODZOB deze controles uit te voeren
- Toezicht houden op deze controles met het oog op kwaliteit
- Toepassen bestuursdwang/dwangsom bij constatering overtreding
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Veilig uitgaan, inclusief evenementen
Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de veiligheid: het culturele en
sociale klimaat varen er wel bij. Ook zijn er economische voordelen. Maar er kunnen zich
ook veiligheidsproblemen rond uitgaansvoorzieningen voordoen, zoals geweld, overlast en
vernielingen (eventueel vernielingen rond de zgn. (s)looproutes)
Startpunt: 2013
- Percentage ‘vaak onveilig’ rond uitgaansgelegenheden is 2%
- Aantal Incidenten overlast horeca is 7
Doelstelling(en): 2016
- Controle slooproutes als daartoe voldoende aanleiding is, maar minimaal 1
- Aantal incidenten waarbij sprake is van gebruik alcohol 45
- Preventieve actie gebruik alcohol voor, en/of tijdens carnaval 2016
- Twee handhavingscontroles horecaondernemers
- Opstellen handhavings- /sanctiebeleid Drank- en Horeca (horecastappenplan)
- In het kader van Drank- en Horecawet inzet bij sportkantines (vanuit preventie
naar toezicht en handhaving)
Resultaten:
2016 tot en met oktober:
- Twee politieagenten in opleiding hebben van dit thema onder begeleiding van de gemeente een deelproject gemaakt. Zij hebben onderzoek gedaan naar zogeheten slooproutes en hebben meerdere keren in de omgeving gecontroleerd. Dit heeft geen resultaat
opgeleverd.
Uit onderzoek komen concrete adviezen. Op 15 november is een bewonersavond
Georgqniseerd voor ‘t Eigen, waarvan enkele straten liggen in de slooproute.
- Een politieagent in opleiding heeft van dit thema onder begeleiding van de gemeente een
ander deelproject gemaakt. Project was gericht op drugs in horeca. Gebruik is geconstateerd, maar niet het dealen. Uit het onderzoek komen concrete adviezen die met de ondernemers worden besproken.
- Er zijn preventieve blaastesten gehouden in de tienertent tijdens carnaval.
Er zijn twee controles gehouden in supermarkten en horecagelegenheden. Er zijn geen
overtredingen waargenomen en de voorschriften werden over het algemeen goed nageleefd. Eind 2016 vinden wederom controles plaats.
- Het horecastappenplan is door het college vastgesteld.
- Voor een broodjeszaak is bestuursdwang toegepast voor het negeren van sluitingstijden
en waarin en waarbij ook meerdere keren de (openbare) orde is verstoord. De sluitingstijd
is voor een jaar teruggebracht. Intussen heeft hij deze weer genegeerd. Verdere maatregelen worden voorbereid.
- Voor twee horecaondernemers is een last onder dwangsom opgelegd vanwege het overschrijden van de geluidsnorm en voor het gebruiken van zijn lokaliteit in strijd met het Activiteitenbesluit.
- Er zijn verkennende controles gehouden bij een evenement bij de voetbalvereniging en
een evenement van de hockeyvereniging.
De regels worden slecht nageleefd. De sportverenigingen zijn aangeschreven en in 2016
worden samen met de GGD gesprekken aangegaan met het doel beter naleefgedrag van
de regels van de Drank- en Horecawet.
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Doelstelling 2017:
- Controle slooproutes als daartoe voldoende aanleiding is, maar minimaal 1
- Aantal incidenten waarbij sprake is van gebruik alcohol wordt niet meer als zodanig gemonitoord.
- Ondersteunen ondernemers bij terugdringen gebruik drugs in horeca
- Preventieve actie gebruik alcohol voor, en/of tijdens carnaval 2017
- Minimaal twee handhavingscontroles horecaondernemers
- Toezicht en handhavingscontroles bij sportkantines en evenementen (vanuit preventie naar toezicht en handhaving)
Aanpak:
- Bevorderen samenwerking horecaondernemers en ondersteunen daar waar
mogelijk en nodig
- Projectmatige aanpak bij signalen van overlast en vernielingen
- Toezicht en handhaven op bepalingen Drank- en Horecawet supermarkten,
horeca en sportkantines (o.a. leeftijdsbepaling, legitimatieplicht doorschenken en
doorverstrekken)
- Advisering evenementen in het belang van openbare orde en veiligheid
- Handhaven volgens horecastappenplan

Brandveiligheid
Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische brandveiligheid van bepaalde soorten gebouwen (zoals woongebouwen en gebouwen met horecabestemming) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve repressie. Om de brandveiligheid te borgen zien gemeente en brandweer toe op proactie en preventie en geeft zij voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding (repressie) van branden.
Startpunt:2013
- Aantal incidenten brandstichting is 8
- Aantal uitrukken door brandweer is 154
- Aantal controles bedrijven gebruikersvergunningplichtig (incl. opslag gevaarlijke
stoffen) is 14
- Aantal controles huisvesting arbeidsmigranten is 7
- Aantal controles bedrijfsverzamelgebouwen is 5
Doelstelling(en): 2016
- Aantal incidenten brandstichting is maximaal 6
- Aantal controles bedrijven gebruikersvergunningplichtig (incl. opslag gevaarlijke
stoffen) is minimaal 14
- Aantal panden bedrijfsverzamelgebouwen is minimaal 5
- Percentage adviezen woningen in kader van project brandveilig leven is per wijk
50%
Resultaten:
- 2016 tot en met oktober: aantal incidenten brandstichting 2
- Er zijn tijdens twee controles 25 bedrijven, waaronder ook bedrijfsverzamelgebouwen
gecontroleerd op brandveiligheid, bouwveiligheid, milieu en criminaliteit. Dit heeft niet geleid tot vermeldenswaardige constateringen.
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- In een bedrijfspand waar legaal vuurwerk wordt verkocht is een grote hoeveel vuurwerk
aangetroffen wat niet op de juiste wijze werd opgeslagen. Hiertegen wordt strafrechtelijk
en bestuursrechtelijk opgetreden.
- In het kader van het project brandveilig leven S&B zijn de wijken Vloed, Breeakker volledig bezocht en is een start gemaakt in het oostelijk deel van Breugel, het centrum van
Son en de wijk ’t Harde Ven. Het aantal vrijwilligers is uitgegroeid tot zeven. Zij werken
zoveel mogelijk in koppels.
Er zijn zijn vanaf de start in eind 2015 tot en met oktober 2016 in totaal 628 rookmelders
geplaatst in de wijken Vloed en Breeakker en een deel van oostelijk Breugel.
In drie gevallen zijn signalen van zorg overgedragen aan de contactfunctionaris van het
CMD.
Doelstelling(en) 2017:
- Aantal incidenten brandstichting is maximaal 4
- Aantal controles bedrijven gebruikersvergunningplichtig (incl. opslag gevaarlijke
stoffen en bedrijfsverzamlgebouwen) is minimaal 30
- Het centrum van Son, de wijk t Harde Ven en het oostelijk deel van Breugel
worden in het kader van het project bezocht.
- Er worden voorbereidingen getroffen om een nieuwe wijk te bezoeken.
Aanpak:
- Continueren controles bedrijven
- Controle van “oudere” woningen boven winkels in het centrum van Son
- Stimuleren alertheid bedrijven en burgers
- Voorlichting geven over (brand)veiligheidsaspecten
- Burgers aangeven hoe te handelen bij incidenten
- Uitvoeren van brandveiligheidschecks en het stimuleren ophangen rookmelders
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Jeugd
Jeugdoverlast
Dit thema heeft betrekking op overlast van jongeren, vaak in groepsverband. Het kan gaan
om ‘mildere’ vormen van overlast (zgn. acceptabele en hinderlijke jeugdgroepen) maar ook
om zwaardere vormen (‘echte’ overlastgevende groepen). Het uit zich bijvoorbeeld door geluidsoverlast, intimiderend aanwezig zijn, zwerfvuil achterlaten en soms ook om vernielingen
en andere vormen van kleine criminaliteit. Kenmerkend voor de zogenaamde hinderlijke
groepen is dat ze in principe goed aanspreekbaar/corrigeerbaar zijn door de omgeving. Bij
zgn. overlastgevende groepen is er meer ‘eigen systeem’ (hiërarchie) in de groepen en zijn
ze lastiger te corrigeren. Ook is er veelal (lichte) criminaliteit in het spel.
Startpunt: 2013
- Aantal incidenten jeugdoverlast is 57
- Aantal hinderlijke jeugdgroepen is 1
- Aantal overlastgevende jeugdgroepen is 0
- Percentage overlast groepen jongeren; komt vaak voor in eigen buurt is 7%
- Doelstelling(en) 2016:
- Aantal incidenten jeugdoverlast is maximaal 45
- Aantal hinderlijke jeugdgroepen blijft 0
- Aantal overlastgevende jeugdgroepen blijft 0
Resultaten: 2015:
- Aantal incidenten jeugdoverlast is 40
- Aantal hinderlijke jeugdgroepen is 0
- Aantal overlastgevende jeugdgroepen is 0
Resultaten tot en met november 2016:
- Aantal incidenten jeugdoverlast is 44
- Aantal hinderlijke jeugdgroepen is 0
- Aantal overlastgevende jeugdgroepen is 0
Er is structureel overleg tussen wijkagenten politie – Boa’s – jongerenwerkers, beleidsmedewerker jeugd en CMD. Jongeren van wie signalen zijn dat ze overlast geven, dan wel van
wie het risico bestaan dat ze afglijden naar crimineel gedrag worden besproken in het casusoverleg binnen het CMD. Bij complexe casuïstiek wordt het Veiligheidshuis ineschakeld.
De termen hinderlijke –overlastgevende en criminele jeugdgroepen worden niet meer gebruikt. Jeugdgroepen worden volgens een bepaald stappenplan geanalyseerd, waarna een
plan van aanpak wordt opgesteld.
Leefbaarheidsprobleem omgeving sporthal Bongerd is aangepakt en teruggedrongen tot
een genormaliseerd beeld binnen deze omgeving.
Doelstelling(en) 2017:
- Aantal incidenten jeugdoverlast is 40
- Jeugdgroepen worden op basis van het stappenplan benaderd
- Deelname aan breed jeugdoverleg zodat koppeling veiligheid – zorg ook beleidsmatig wordt geborgd
- Participatie meerjarenplan Weerbaarheid 2017 – 2020 (kanteling) om jongeren
weerbaarder te maken; minder drinken en gebruiken en gezonder leven
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Aanpak:
-

Continuering structurele samenwerking politie-Boa’s en jongerenwerkers
Persoonsgerichte en ketengerichte aanpak van jongeren die overlast
veroorzaken, zodat ze niet afglijden naar criminaliteit. Eventueel met
ondersteuning vanuit het Veiligheidshuis
Burgerparticipatie (stimuleren oor- en oogfunctie, vroegsignalering en
zelfredzaamheid)
Beleidsmedewerker jeugd maakt deel uit van het uitvoerend samenwerkingsverband jeugd

Jeugd, alcohol en drugs
Verschijnselen die binnen dit thema vallen zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in
de openbare ruimte en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied/-gelegenheden. Het drank- en
drugsgebruik kan in verband staan met geweld, vernielingen, geluidsoverlast. De beheersing
daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander onveiligheidsaspect speelt
daarbij ook een belangrijke rol: de gezondheidsrisico’s van (overmatig) alcohol- en drugsgebruik.
Startpunt: 2012
- Percentage jongeren (12-17 jaar) dat wel eens alcohol drinkt is 43%
- Percentage jongeren (12–17 jaar) dat meer dan 20 glazen alcoholische dranken
per week nuttigt is 5%
- Percentagejongeren (12-17 jaar) dat wel eens (soft)drugs gebruikt is 14%
Doelstelling(en):
- Objectieve doelstellingen zijn niet te formuleren daar gegevens komen uit de
GGD monitor uit 2013 en de jeugdmonitor uit 2015.
Resultaten: zie ook veilig uitgaan inclusief evenementen.
2015: Twee controles Drank- en Horecawet bij supermarkten en horecaondernemers.
2016 tot en met oktober: Zie ook veilig uitgaan inclusief evenementen.
- Percentage jongeren (12-17 jaar) dat wel eens alcohol drinkt is 5% (bron: GGD
monitor 2013)
- Percentage jongeren (12–17 jaar) dat meer dan 20 glazen alcoholische dranken
per week nuttigt is 3% (bron: jeugdmonitor 2015)
- Percentage jongeren (12-17 jaar) dat wel eens (soft)drugs gebruikt is 8% (bron:
jeugdmonitor 2015)
- Percentage jongeren dat de afgelopen vier weken harddrugs heeft gebruikt is
0,5 % (bron: jeugmonitor 2015)
Doelsteling(en) 2017:
- Preventieve actie tijdens carnaval
- “aanpak” sportkantines, vanuit preventie naar toezicht en handhaving
- Minimaal 2 controles verstrekpunten alcohol, waaronder de horecagelegenheden
en sportkantines
Aanpak:
- Toezicht en handhaven op bepalingen Drank- en Horecawet (leeftijdsbepaling)
- Voorlichting geven aan doelgroepen (ouders, jongeren, verenigingen, etc.)
- Aansluiten bij projecten/aanpak in het kader van het lokaal gezondheidsbeleid
- Samenwerken en uitwisselen Boa’s gemeente Nuenen en Eindhoven
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Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in
gemeenten en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen (waaronder vergunningen en aanbestedingen). Sprake kan zijn
van verwevenheid van onder- en bovenwereld en van ‘witwassen’. Misdaadbranches die het
betreft zijn bijvoorbeeld drugshandel, vastgoedfraude, mensenhandel, uitbuiting.
Strategische doelstelling(en):
- Het creëren van een ongunstig klimaat voor het bedrijven van criminele activiteiten.
Anders gezegd: op basis van integrale samenwerking tussen de ketenpartners
bewerkstelligen dat de georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit zodanig
wordt aangepakt, dat de ondermijnende invloed op de samenleving wordt weggenomen.
- Voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd.
- Voorkomen dat er vermenging onderwereld-bovenwereld ontstaat.
- Doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd met kapitaal
dat met criminele activiteiten is verdiend.
Doelstelleing 2016:
- Toepassen Bibob bij iedere aanvraag vergunning Drank- en Horeca
- Toepassen Damoclesbeleid na aantreffen soft- en hardrugs in panden
- Uitvoering geven aan plan van aanpak Ondermijningsbeeld
- Bewustwording (training) bij medewerkers gemeente, CMD en Dommelvallei voor
de fenomenen mensenhandel, uitbuiting en andere vormen van criminaliteit
- Implementeren informatiehuishouding (informatietafels, informatiecoördinatie, privacy-/proof etc)
- actualisatie Bibob beleidsregels en implementeren binnen organisatie, waarbij
wordt gekeken naar samenwerkingsvormen met Nuenen en Geldrop-Mierlo
Resultaten:
2016 tot en met oktober:
- Damoclesbeleid niet toe hoeven passen. Geen soft-harddrugs aangetroffen
- Een Bibob onderzoek uitgevoerd voor aanvraag omgevingsvergunning. Vergunning is verleend
- Een signaaldossier uit het Ondermijningsbeeld onderzocht. Casus afgesloten
omdat het geen relatie had met ondermijning.
- Informatieknooppunt ingericht. Samenwerkingsverband samengesteld uit medewerkers van de organisatie. Doel is bespreken van op signalen op het gebied van
ondermijning en daarvoor interventies uitzetten. Opschalen naar Driehoek plus
(inclusief belastingdienst) als casus relatie heeft met ondermijning en lokaal overschrijdend is.
- Actieplan opgesteld om organisatie bestuurlijk en ambtelijk weerbaarder te maken. Pijlers zijn bewustwording, trainingen, informatiehuishouding en actualiseren
instrumenten
- Onderzoek door extern bureau naar informatiehuishouding in het kader van het
privacyproof maken van de organisatie
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Aanpak:
-

Uitvoeren actieplan om de organisatie bestuurlijk en ambtelijk weerbaarder te
maken waaronder:
Versterken c.q. uitbreiden en implementeren beleidsregel Bibob samen met
Nuenen en Geldrop-Mierlo
Privacyproof maken gemeente (nav onderzoek extern bureau)
Integrale casuïstiek aanpak, gericht op subjecten maar ook fenomen zoals een
industrieterrein, (huisvesting) arbeidsmigranten en woonwagenlocaties
Consolideren informatieknooppunt (nieuwe signalen bespreken en uitdiepen;
thematisch kennis vergroten bv drugs, mensenhandel)
Trainen van medewerkers binnen de organisatie om ze weerbaar te maken door
ondermijning te agenderen in afdelingsoverleggen (zie ook veilige publieke taak)
Deelname aan het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)
Uitvoeren Damoclesbeleid
Uitvoering geven aan projectplan mensenhandel
Hanteren van de nuloptie voor coffeeshops
Inzet van het Prostitutie Controleteam (PCT)
Dadergerichte aanpak drugsdealers
Monitoren ontwikkelingen Outlaw Motorcycle Gangs (OMG)
Communicatie inzetten als instrument. RIEC biedt ondersteuning
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Veilige publieke taak
Veilige publieke taak
Werknemers met een publieke taak krijgen met regelmaat te maken met agressie en geweld
tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Dat geldt voor gemeenten, maar ook voor de
organisaties met een publieke taak in uw gemeente. Agressie en geweld kunnen niet alleen
grote persoonlijke gevolgen hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers, ook de
goede uitoefening van de taak kan in het gedrang komen.
Startpunt: 2013
- Aantal meldingen 5
Doelstelling(en):
- Het verminderen van het aantal voorvallen agressie en geweld tegen werknemers
met een publieke taak en politieke ambtsdragers.
Resultaten:
In 2015 zijn twee meldingen gedaan in het kader van agressie en geweld.
In 2016 is een melding gedaan.
Doelstelling(en) 2017:
- Het trainen van bestuurders en ambtenaren tijdens (afdelings)overleggen om ze
weerbaarder te maken
- Het stimuleren om melding/aangifte te doen van agressie en geweld
Aanpak:
- Deelnemen aan het landelijk programma Veilige Publieke Taak.
- Stimuleren van werknemers om elk voorval van agressie en geweld te melden.
- Trainen van werknemers in het voorkomen van en omgaan met agressie en
geweld.
- Registreren gevallen agressie en geweld.
- Toepassen protocol Agressie en Geweld.
- Bevorderen van het (laten) doen van aangifte van strafbare feiten.
- Verhalen van schade op de dader.
- Verlenen van nazorg aan werknemers die slachtoffer zijn van agressie en geweld.
- Regionale en lokale samenwerking tussen werkgevers met een publieke taak,
politie en Openbaar Ministerie.
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Communicatie
Communicatie
Communicatie over veiligheid draagt bij aan het veiligheidsgevoel van de burger. Communicatie is gericht op de onderwerpen van het veiligheidsbeleid die mensen in de wijken en
buurten aangaan, zoals woninginbraken, autodiefstallen etc. Communicatie over wat de aanpak hierop is geweest en de resultaten hiervan dragen bij aan de veiligheid.
Doelstelling(en):
Het in- en extern communiceren over veiligheid en handhaving als het gaat om voorlichting,
(preventie) projecten zoals die zijn benoemd in het handhavingsprogramma (repressie), ter
bevordering van het veiligheidsgevoel.
Resultaten:
2016 tot en met oktober:
- Er is gecommuniceerd over preventieacties voor woninginbraken, burgerinitiatieven nav autovernielingen en handhavingsactiviteiten.
- Tijdens de zomervakantie zijn vakantietips gegevens ter voorkoming van criminaliteit.
- In de week van de veiligheid is samen met de andere Dommelstroom gemeenten
een veiligheidsmagazine verspreid over de onderwerpen: buurtpreventie, ondermijnende criminaliteit, hennep; ouderenveiligheid en radicalisering.
- Veiligheid en buurtpreventie is een vaste groep van “Son en Breugel Verbindt”
- In de wijk Gentiaan zijn huis aan huis brieven verspreid naar aanleiding van veel
autoinbraken. In de brief werd om alertheid gevraagd en werden preventietips gegeven.
Doelstelling(en) 2017:
- Het in- en extern communiceren over veiligheid en handhaving als het gaat om
voorlichting, (preventie) projecten zoals die zijn benoemd in het handhavingsprogramma (repressie), ter bevordering van het veiligheidsgevoel.
- Participatie aan de week van de veiligheid
- Gebruik maken van communicatie als daartoe aanleiding is bij calamiteiten, incidenten en trends.
Aanpak:
- Publiceren via lokale media, social media en website
- Raadsleden informeren via de RIB
- Communicatie is gestandaardiseerd als onderdeel van het proces
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