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1.   Inleiding  Veere is een veilige gemeente om in te wonen, werken en recreëren. Al een aantal jaren slagen we er in om Veere veilig te houden en zelfs veiliger te maken. In dit integrale veiligheidsplan beschrijven we hoe we de komende vier jaar Veere veilig houden voor onze bewoners, ondernemers en recreanten. We geven aan waar de focus ligt, welke doelen we willen halen, met wie we samenwerken en hoe we integraal werken om dat te bereiken. De nota beschrijft de hoofdlijnen voor de beleidsperiode 2019-2022. De concrete inzet en activiteiten staan in de uitvoeringsmatrix 2019-2020.  Deze nota is het vervolg op de geactualiseerde nota Integrale Veiligheid Veere 2017-2018. Deze nieuwe nota hebben we gebaseerd op de vernieuwde VNG-methode Kernbeleid Veiligheid1. In deze methode wordt veiligheid verdeeld in vijf veiligheidsvelden en worden er prioriteiten en strategische thema’s benoemd. Zo maken we duidelijk waar we ons de komende vier jaar op richten. Deze methode helpt ons ook om overzicht te bewaren en regie te voeren.   In hoofdstuk drie schetsen we het actuele veiligheidsbeeld en de aanpak van de afgelopen jaren. Het is een samenvatting van de gebiedsscan Veere van de politie. In hoofdstuk 4 staat wat we over vier jaar willen bereiken. Onze doelstellingen voor 2022. In hoofdstuk 5 beschrijven we trends en ontwikkelingen die we de komende jaren 
verwachten. Wat zien we gebeuren en op welke veiligheidsthema’s wordt mogelijk onze inzet gevraagd. Nu we weten waar we staan en een beeld hebben van de trends beschrijven we in hoofdstuk 6 de randvoorwaarden om onze doelstellingen te bereiken. We beschrijven onze werkwijze, de al gestelde regionale kaders en samenwerkingsverbanden en natuurlijk de belangrijkste partners met wie we samenwerken. Hoofdstuk 7 is het belangrijkste hoofdstuk. Hier beschrijven we de 
prioriteiten en strategische thema’s voor de komende vier jaar. Tot slot leest u in hoofdstuk 8 hoe we regie voeren, hoe de beleidscyclus loopt, hoe we de voortgang monitoren en wat de kosten zijn. De bijgesloten uitvoeringsmatrix 2019-2020 geeft u een beeld van de verschillende activiteiten en maatregelen die we inzetten om de gestelde doelen te halen.  
                                                           1 Kernbeleid Veiligheid 2017:handreiking voor gemeenten, 2017, VNG  
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2.  Samenvatting  Een belangrijke gemeentelijk taak is het voeren van regie op het gebied van lokale 
veiligheid. Het veiligheidsdomein omvat veel onderwerpen, thema’s en vraagstukken. 
Daarnaast raakt veiligheid ook veel andere gemeentelijke thema’s en is er een sterke regionale binding met gemeentegrensoverschrijdende partners en samenwerkingsverbanden.  Het doel van dit integrale veiligheidsplan 2019-2002 is dat Veere een veilige gemeente blijft waarin je kunt wonen, werken en recreëren. In dit integrale veiligheidsplan 2019-2022 beschrijven we hoe we dat de komende vier jaar zo houden voor onze bewoners, ondernemers en recreanten.  De doelen van deze nota integrale veiligheid zijn: 

 Het behouden van een veilige gemeente voor inwoners, ondernemers en recreanten; 
 Het regisseren van veiligheid in Veere; 
 Vastleggen van een veiligheidskoers om samen met partners te realiseren.  Om onze doelen te bereiken en prioriteiten te stellen, hebben we eerst teruggekeken naar de resultaten van de afgelopen jaren. In een werkbezoek in november 2018 met de politie hebben we een algemeen beeld gekregen van hun werkzaamheden en voornaamste problemen in Veere. Naast de resultaten van de afgelopen jaren hebben we trends en ontwikkelingen benoemd voor de komende periode. Zo verwachten we een verschuiving naar steeds minder zichtbare criminaliteitsvormen, zoals fraude en ondermijning. Op basis van de resultaten en verwachte ontwikkelen beschrijven we hoe we te werk gaan. We werken zoveel mogelijk samen met onze veiligheidspartners en zoeken een goede balans in preventief en repressief optreden.   De kern van de nota Integrale veiligheid, gebaseerd op de VNG methode “Kern beleid voor Veiligheid”, is het benoemen van prioriteiten en strategische thema’s. Aan prioriteiten geven we extra aandacht. De strategische thema’s zijn belangrijke veiligheidsonderwerpen die we de komende vier jaar willen consolideren. De prioriteiten en strategische thema’s voor 2019-2022 zijn:  Prioriteiten     Strategische thema’s 1. Veilige en leefbare kernen  1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven  2. Zomeraanpak    (WOS) 3. Aanpak ondermijning   2. Veilige Evenementen 4. Versterken Zorg en Veiligheid  3. Jeugd en veiligheid 4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 5. Horeca en veilig uitgaan 6. Veilig Ondernemen  

De prioriteiten en strategische thema’s zijn beschreven en bevatten allemaal een hoofdoelstelling voor 2022. In de tweejaarlijkse uitvoeringsmatrix staan concrete activiteiten benoemd die moeten bijdragen aan het halen van onze doelen. Natuurlijk is er ook ruimte voor flexibiliteit als er acute en onvoorziene veiligheidsvraagstukken zijn.  De burgemeester bewaakt als bestuurlijk portefeuillehouder de voortgang. In het tweewekelijks veiligheidsoverleg bewaken we de lokale voortgang en in de basisteam driehoek Walcheren monitoren we de ontwikkelingen op regionaal niveau. In Pepperflow rapporteren we de voortgang. De begroting biedt voldoende financiële middelen om onze doelen te bereiken. 



 4 

3.   Waar staan we nu? Dit hoofdstuk geeft per veiligheidsveld een overzicht van de accenten in de aanpak van de afgelopen 2 jaar. Het overzicht is aangevuld met cijfers uit de Gebiedsscan Veere.  De AD Misdaadmeter is een jaarlijks overzicht, waarop gemeenten op het gebied van veiligheid gescoord worden. De AD Misdaadmeter wordt samengesteld op basis van cijfers van het CBS die via open.data beschikbaar zijn.  Veere AD Misdaadmeter (bron: Algemeen Dagblad) 2015 2016 2017 2018 Ranking 223 239 353 264 Score NB 11,23 5,72 7,37  3.1. Veilige woon- en leefomgeving beleidsaccenten Accenten lopende aanpak -Terugdringen van het aantal woninginbraken -houden van zogenaamde voetjesacties -voorlichting en inbraakpreventie geven -Walcherse samenwerking in WOS-actieteam -blijvende aandacht inbraakpreventie via communicatie  -Aanpakken en terugdringen van woonoverlast -Structureel overleg met woningcorporatie en politie over ernstige huuroverlast -aanpak op personen met verward gedrag -op ad hoc basis inzet van buurtbemiddeling -participeren in het Veiligheidshuis -Zomeraanpak   -extra inzet politie en boa’s in de zomermaanden -controles illegale recreatie en naaktrecreatie -extra horeca toezicht -via graveeracties en voorlichting het aantal fietsendiefstallen terugdringen -inzet op voertuigcriminaliteit Cijfers (bron: gebiedsscan Veere, Politie, 07-01-2018) 2016 2017 2018 Woninginbraken 69 34 30 Burengerucht (burenruzie en huiselijke twist) 63 59 62 Overlast personen met verward gedrag 65 59 73 Fietsen diefstal 85 67 28 Diefstal uit motorvoertuigen  37 21 48 Geluidsoverlast 105 58 73  3.2. Bedrijvigheid en veiligheid beleidsaccenten Accenten lopende aanpak -Veilige bedrijventerreinen -overleg, schouw en acties bij De Zompe -Inzicht in eigendommen en activiteiten overige bedrijventerreinen -Groot aantal evenementen, geconcentreerd in de zomer -Projectmatige aanpak C-evenementen -vergoten veiligheidsbewustzijn en focus op evenementenveiligheid -terugdringen uitgaansgeweld -Korte lijnen en structureel overleg grootste horeca gelegenheden Cijfers (bron: gebiedsscan Veere, Politie, 07-01-2018) 2016 2017 2018 bedrijfsinbraak  31 24 24 
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Drank- en drugsoverlast 42 35 31 Horizontale fraude 65 56 59  3.3. Jeugd en veiligheid beleidsaccenten Accenten lopende aanpak -Aanpak kwetsbare jongeren -deelname project kwetsbare jongeren - e ust ordi g ia progra a’s op s hole  -Terugdringen van overmatig alcoholgebruik -Controles met mysteryguests -deelname project Laat Ze Niet (Ver)Zuipen -Veilige school -Halt afdoeningen en preventielessen door Halt -inzet jongerenwerk en overleg jeugdoverlast -evalueren convenant schoolveiligheid en aanscherpen aanpak Cijfers (bron: gebiedsscan Veere, Politie, 07-01-2018) 2016 2017 2018 Overlast jeugd 66 49 57 Vernielingen 61 45 62 Vandalisme en baldadigheid 22 11 14  3.4. Fysieke veiligheid  beleidsaccenten Accenten lopende aanpak Verkeersveiligheid -terugdringen aantal verkeersslachtoffers Brandveiligheid -Voorlichting en deelname aan diverse campagnes -Uitvoeren brandveiligheidscontroles -bevorderen zelfredzaamheid -Betrokkenheid en aandacht voor vrijwilligers  Crisisbeheersing -Opleiden en trainen van medewerkers en bestuurders voor  -Beheren risicokaart Cijfers (bron: gebiedsscan Veere, Politie, 07-01-2018) 2016 2017 2018 Verkeersongeval met dodelijke afloop 2 1 0 Verkeersongeval met letsel 48 40 53 GRIP-situaties 1 1 1  3.5. Integriteit en veiligheid  beleidsaccenten Accenten lopende aanpak Ondermijning -toepassen Damoclesbeleid bij aantreffen drugs -actief en consequent toepassen BIBOB -Deelname aan RIEC Zeeland en Taskforce Brabant Zeeland -vergroten bewustwording en signaleren ondermijning Veilige Publieke Taak (VPT) -actueel protocol agressie en geweld Radicalisering en polarisatie -bewustwording en herkenning van signalen -Walcherse samenwerking in aanpak Cijfers (bron: RIEC Zeeland en Politie 2016 2017 2018 Waarschuwingen en sluitingen Artikel 13B Opiumwet 3 1 1 BIBOB toetsingen 55 26 55 
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4.   Waar willen we staan in 2022?  In 2022 kun je veilig wonen, werken en recreëren in Veere. Dat kan nu ook al en in dit hoofdstuk beschrijven we de basis om dat zo te houden. In hoofdstuk 7 leest u welke 
prioriteiten we daarvoor stellen en welke strategische thema’s we benoemd hebben om onze doelstelling te bereiken.  De nota integrale veiligheid 2019-2022 vormt het beleidskader op het gebied van veiligheid. Binnen dit kader worden activiteiten uitgevoerd. Uiteraard is er ruimte voor flexibiliteit als er acute veiligheidsvraagstukken aan de orde zijn dit buiten deze kaders vallen. De doelstellingen van het integraal veiligheidsplan zijn: 

 Het behouden van een veilige gemeente voor inwoners, ondernemers en recreanten; 
 Het regisseren van veiligheid in Veere; 
 Vastleggen van een veiligheidskoers om samen met partners te realiseren.  4.1. (Nog steeds) Een veilige gemeente Veere is een veilige gemeente. We blijven streven naar een hoog veiligheidsgevoel van onze inwoners, ondernemers en bezoekers. Naast dit veiligheidsgevoel is het doel om ook de werkelijke misdaadcijfers zo laag mogelijk te houden. De AD Misdaadmeter geeft een objectief totaalbeeld van de veiligheid in een gemeente. In 2018 stegen we naar plek 264. In 2022 staan op de AD Misdaadmeter op plek 300 of lager. We horen bij de veiligste 3 gemeenten van Zeeland.  4.2. Regie op veiligheid In 2022 voeren we nog meer regie op veiligheid. Deze nota integrale veiligheid vormt daarvoor de basis. We zijn pro actief en nemen het initiatief bij veiligheidsvraagstukken. We coördineren en stimuleren een gezamenlijke aanpak.  Hierin kunnen we nog verbeteren We zorgen dat veiligheid prominenter in de Veerse samenleving en de interne organisatie een plek krijgt.  4.3. Samen met bewoners en veiligheidspartners Veere veiliger maken doen we niet alleen, daar hebben we onze inwoners, ondernemers, recreanten en veiligheidspartners voor nodig. We stimuleren en faciliteren initiatieven van inwoners en ondernemers. Op veiligheidsgebied kunnen we nog meer vraaggericht werken. We houden daarbij wel vast aan onze verschillende rollen. We kunnen ook niet overal voor zorgen en mensen hebben ook een grote eigen verantwoordelijkheid. We ondersteunen onze inwoners daarbij en vergroten de weerbaarheid en zelfredzaamheid. Onze inwoners en ondernemers zijn onze ogen en oren op straat en spelen een belangrijke rol in de bestrijding van overlast en criminaliteit.    
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5. Trends en ontwikkelingen  5.1. Minder zichtbare criminaliteit en nieuwe vormen van criminaliteit De traditionele veiligheidscijfers (inbraken, straatroven, geweld, etc.) dalen al jaren. Er zijn twijfels of die daling echt zo groot is als de cijfers laten zien. Het geluid dat mensen 
niet meer melden, geen aangifte doen “omdat er toch niks mee gebeurd” worden steeds groter. Landelijk wordt er onderzoek gedaan of dat zo is. Wel zien we een verschuiving van de klassieke delicten naar nieuwe vormen van criminaliteit. Vormen die we nog niet goed kunnen meten en die minder zichtbaar zijn. Milieucriminaliteit, gebruik van verdovende middelen, zorgfraude, oplichting, illegaal gokken, uitkeringsfraude en internetfraude.  5.2. Verdere individualisering en verharding van de maatschappij Al jaren verhard de maatschappij en individualiseren we. Internet en de oneindige mogelijkheden maken dat we veel minder direct met elkaar in contact staan. Met een mobiel apparaat hebben we overal toegang toe, reageren we overal op en vinden we overal wat van. We spreken elkaar niet meer aan en het lijkt of we minder van elkaar kunnen verdragen. Zonder elkaar aan te spreken, gaan we naar de gemeente of politie met onze vraag.   5.3. Demografische ontwikkeling De vergrijzing in Zeeland zet de komende jaren door. Mensen zullen langer thuis zelfstandig moeten blijven wonen. Ouderen zijn een kwetsbare bevolkingsgroep voor bepaalde vormen van criminaliteit (overvallen, inbraak, babbeltrucs). Vergrijzing (en thuiswerk) betekent ook dat meer mensen thuis zijn, wat de sociale veiligheid in een dorp of kern ten goede komt.  De verwachting is, in lijn met de afgelopen jaren, dat ook het aantal mensen met verward gedrag de komende jaren toeneemt. Ook zij wonen steeds meer zelfstandig, met mogelijk de nodige problemen en inzet voor diverse veiligheidspartners als gevolg.  5.4. Capaciteitsproblemen in Zeeland Mede als gevolg van de vergrijzing kampen we in Zeeland met een enorm arbeidstekort. De komende wordt dat groter. De Politie in stevent af op een fors tekort komende jaren. Ook bij het OM is er capaciteit tekort, de werkdruk te hoog en vallen er nog steeds veel zaken van de plank. Ook bij gemeenten is er een beperkte capaciteit op het gebied van veiligheid. Zeker als je het afzet tegen de hoeveelheid aan vraagstukken en veiligheidsproblematiek. De capaciteitsproblemen lijken landelijk geland te zijn (we hebben in 2018 geld ontvangen voor o.a havens ondermijning). Maar om echt een kentering te maken zullen we de komende jaren, met zijn allen in Zeeland, nog forse druk uit moeten oefenen om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden.        
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6.   Hoe gaan we te werk Wat gaan we doen om onze doelstellingen in 2022 te bereiken? Welke beleid is er al en met wie werken we samen?  6.1. Onze werkwijze  Wij voeren regie en brengen partijen bij elkaar. We verbinden bestaand beleid en stimuleren een gezamenlijke aanpak. Acute veiligheidsvraagstukken pakken we op en waar het niet goed gaat grijpen we in.  We werken op basis van juiste informatie en hebben zo een actueel veiligheidsbeeld. Op basis daarvan maken we keuzes, rapporteren we en houden we koers. Onze informatiepositie is in orde en voldoet aan de privacy vereisten. In onze aanpak zoeken we naar de beste balans tussen preventie en repressie, waarbij we focussen op “de voorkant”. Bij ieder vraagstuk beschrijven we de rol van onze partners. Deze rol stemmen we af met onze partners, zodat duidelijk is wat we van elkaar kunnen verwachten. Veiligheid maken we samen en wij zorgen dat we ons beleid en planvorming op orde hebben. Waar dat kan zoeken we naar nieuwe ontwikkelingen en methoden, zodat we meegaan in onze tijd en de maatschappelijke veranderingen.  6.2. Regionaal beleid en Basisteam driehoek Walcheren Veiligheid raakt zo goed als alle gemeentelijke beleidsterreinen. Horeca en evenementen, openbare ruimte, toerisme en recreatie, verkeer en milieu en zorg en welzijn. We zoeken telkens de verbinding met deze domeinen en zorgen dat veiligheid er onder de aandacht is.  Veere valt onder de Politie regio Zeeland- West Brabant. Binnen deze regio is er een Regionaal Beleidsplan waarin de speerpunten voor de komende vier jaar zijn vastgelegd. 
De regionale veiligheidsthema’s uit het Regionaal Beleidsplan (RBP) 2019-2022 die extra aandacht en prioriteit krijgen zijn: - De aanpak van ondermijning -Zorg en veiligheid -De aanpak van cybercrime  In de Basisteam Driehoek Walcheren benoemen we sinds 2017 met de Politie, OM en Walcherse gemeenten ook prioriteiten. Prioriteiten op Walcheren waarvan we als driehoek vinden dat daar extra aandacht en inzet voor moet zijn. Zowel bestuurlijk (gemeente), strafrechtelijk (OM) en handhavend (politie). De voor 2019 benoemde prioriteiten op Walcheren zijn: 1. Zomeraanpak (rust aan de kust en Ramadan) 2. Horeca 3. Evenementen 4. Jeugd (zoals school, jeugd en alcohol, jeugdoverlast, kwetsbare jongeren) 5. Lokale aanpak ondermijning (zoals integrale controles bedrijventerreinen, milieu, integrale verkeerscontroles, controles kamerverhuurpanden/arbeidsmigranten, afpakken, recreatieparken). 6. Jaarwisseling (voorbereiding en inzet jaarwisseling zelf) 7. Verdovende middelen (zoals DOW, hennepkwekerijen)   
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6.3. Partners en samenwerkingsverbanden  Als veiligheidsregisseur zijn samenwerkingspartners onmisbaar. De politie, het OM en buurgemeenten Middelburg en Vlissingen vormen samen de Basisteam Driehoek Walcheren.  Onze slagkracht vergroten we door samen te werken met inwoners, ondernemers, en externe partners zoals: -Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM) -Nationale politie, team Walcheren -Ondernemersverenigingen -Onderwijsinstellingen -Openbaar Ministerie -Porthos -Provincie Zeeland -Regionaal Informatie en Expertise Centrum Zeeland- Midden West Brabant (RIEC) -Regionale Uitvoerings Dienst Zeeland (RUD) -Rijkswaterstaat -Stads- en dorpsraden -Stichting Arduin -Stichting Halt -Stichting Strandexploitatie Veere -Stichting Welzijn Middelburg (Buurtbemiddeling) -Stichting Welzijn Veere -Stichting Zeeuwland -Taskforce Brabant Zeeland -Veiligheidshuis Zeeland -Veiligheidsregio Zeeland -Veilig Thuis -Waterschap Scheldestromen     



 10 

7.   Prioriteiten en strategische thema’s 2019-2022  Uit de hoeveelheid aan veiligheidsonderwerpen moeten we keuzes maken. In dit hoofdstuk benoemen we de hoogste prioriteiten voor de komende vier jaar. Daarnaast 
benoemen we een aantal strategische veiligheidsthema’s die we ook belangrijk vinden, 
maar net iets minder prioriteit geven. Voor die thema’s geldt: business as usual en de huidige aanpak werkwijze voortzetten. Uiteraard blijven we flexibel en kunnen we schuiven als daar een directe aanleiding en goede onderbouwing voor is.  Prioriteiten 1. Veilige en leefbare kernen 2. Zomeraanpak 3. Aanpak ondermijning 4. Versterken Zorg en Veiligheid  
Strategische thema’s 1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS) 2. Veilige Evenementen 3. Jeugd en veiligheid 4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing 5. Horeca en veilig uitgaan 6. Veilig Ondernemen  7.1 Prioriteiten 2019-2022 7.1.1 Veilige en leefbare kernen De directe woon- en leefomgeving is prio één. Het gaat om de dagdagelijkse veiligheid en leefbaarheid in onze 13 kernen. De veiligheid in een kern kan achteruit gaan, door bijvoorbeeld woonoverlast, vernielingen, drugsoverlast, overlast door mensen met verward gedrag, de terugkeer van een ex- gedetineerde of huiselijk geweld. Zowel de objectieve veiligheid (cijfers) als de subjectieve veiligheid (gevoel) worden daardoor negatief beïnvloed.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 We ontwikkelen onze aanpak op mensen met verward gedrag door. We hebben, en houden, een goed overzicht van de probleemsituaties en besprokene deze gestructureerd met de betrokken partners. Daar waar het moet schalen we op, naar bijvoorbeeld het Veiligheidshuis, waar we een goede samenwerking mee onderhouden. De sociale controle in onze kernen is over het algemeen hoog en dat houden we zo. We stimuleren initiatieven op dat gebied, zoals buurtwhatsapp groepen, buurtpreventie en ontwikkelen om de meldingsbereidheid van problemen te vergroten.  We bedden buurtbemiddeling in als middel waar inwoners terecht kunnen bij problemen of overlast.  Doelstelling 2022 We beperken de woonoverlast in onze kernen en hebben met betrokken partners een actueel beeld en aanpak. We stimuleren onze inwoners om de meldingsbereidheid te vergroten en steunen initiatieven voor het vergroten van de zelfredzaamheid van mensen en sociale controle in onze kernen.    
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Indicator bron Was (jaartal) Doelstelling 2022 Onveiligheidsbeleving Waarstaatjegemeente.nl 93 (2016) 85 Burengerucht (burenruzie en huiselijke twist) Gebiedsscan 2018, politie 62 (2018) 55 Overlast personen met verward gedrag Gebiedsscan 2018, politie 73 (2018) 60  7.1.2 Zomeraanpak 
In de zomer verviervoudigd ons aantal “inwoners”. Het toerisme is onze grootste economische drijfveer en dat houden we graag zo. Het toerisme brengt ook veiligheidsproblematiek met zich mee, wat we zoveel mogelijk willen uitbannen. Denk aan illegale recreatie, auto inbraken, inbraken in vakantiewoningen, fietsendiefstallen, overlast op de stranden en verkeer- en parkeerproblematiek.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 
Bij de toename van het aantal “inwoners” hoort ook een toename van de capaciteit van politie, boa’s en toezichthouders in de zomer. In 2019 investeren we onder andere in boa capaciteit. De inhuur van fiscalisten in het hoogseizoen zetten we voort. Ondanks de krapte bij de politie blijven we strijden voor extra inzet van de politie in de zomermaanden.  De aanpak is een mix van preventieve en repressieve activiteiten op de bovengenoemde aandachtsvelden. Via Social media, flyers, voorlichting en andere middelen attenderen we toeristen op mogelijke gevaren. Door middel van fysieke controle op illegale recreatie, naaktrecreatie en toezicht in de horecagebieden laten we ons zien. We zorgen daarbij wel dat de preventie niet ten kosten gaat van ons toeristisch product.   Doelstelling 2022 We hebben geen grote toerisme gerelateerde veiligheidsproblemen en iedereen kan veilig recreëren in Veere.   Indicator bron was Doelstelling 2022 Diefstal uit motorvoertuigen Gebiedsscan 2018, politie 48 30 Fietsen diefstal Gebiedsscan 2018, politie 28 20  7.1.3 Aanpak Ondermijning Ondermijning is een sluimerende vorm van georganiseerde criminaliteit. De onderwereld maakt gebruik van bestaande structuren en verbindingen in de bovenwereld. Ondermijning is minder zichtbaar en grijpbaar, maar komt ook zeker in Veere voor. Voorbeelden zijn Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), drugshandel en –productie, mensenhandel, cybercrime of het witwassen van crimineel geld. Maar ook minder zichtbare ondermijning, zoals het oneigenlijk gebruik van wetten en regels die de samenleving en het bestuur ondermijnen.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 De rijen gesloten houden en hinderen waar het kan. Op het gebied van ondermijning werken we vooral regionaal samen. We zetten de samenwerking met het RIEC en de Taskforce voor en maken één vuist met onze partners. We hebben een actueel Damoclesbeleid dat we consequent toepassen. We staan bekend als “strenge” BIBOB gebruikers en zetten deze aanpak de komende vier jaar voort. We hebben een actueel beeld van mogelijke ondermijningsgevoelige locaties, zoals bedrijventerreinen, jachthavens, recreatieparken en eventuele hotshots. 
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Zowel voor onze interne organisatie als voor bewoners en ondernemers werken we aan bewustwording van ondermijning. Bekend wording met de fenomenen, signalen herkennen en leren hoe te handelen.  Doelstelling 2022 We weten wat ondermijning is en kunnen signalen van ondermijning herkennen. Instrumenten die we hebben om barrières op te werpen en te hinderen passen we zoveel mogelijk toe.  Indicator bron was Doelstelling 2022 Waarschuwingen en sluitingen Artikel 13B Opiumwet Gemeente Veere 1 Consequent beleid toepassen BIBOB toetsingen Gemeente Veere 55 Consequent beleid toepassen  7.1.4 Versterken van zorg en veiligheid Beide beleidsvelden verschillen van elkaar en zijn volop in beweging. Hulpbehoevenden blijven langer thuiswonen en er wordt een grotere mate van zelfredzaamheid van hen gevraagd. Dat zorgt voor risico’s. De problemen kunnen zo groot worden dat er gevaar voor henzelf of de omgeving ontstaat.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 Porthos wordt ontvlochten en nieuw ingericht voor Veere. In de ontwikkelfase hebben we oog voor de regiefunctie in complexe casussen, zoals omschreven in het (de) escalatiemodel dat als handvat geldt in de Zeeuwse gemeenten. We intensiveren de samenwerken en weten van elkaar op hoofdlijnen welke casussen actueel zijn en zich op het snijvlak van zorg en veiligheid begeven. Met de betrokken partners voorkomen we zoveel mogelijk escalaties, waarbij de hulpbehoevende altijd centraal staat. Daar doen we het tenslotte voor. We nemen deel aan netwerken en houden regie. We voeren de Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg uit die op 1 januari 2020 in werking treedt en passen de mogelijkheden toe die deze wet ons biedt.  Doelstelling 2022 Samen met zorg en veiligheidspartners zoveel mogelijk beperken dat hulpbehoevenden tussen wal en schip raken.                  
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7.2 Strategische Thema’s 7.2.1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS) Woninginbraken, overvallen en straatroven zijn zogenaamde high impact crimes. Op diverse manieren proberen we deze criminaliteit te bestrijden. Dat vraagt onze doorlopende aandacht.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 Met de politie signaleren we tijdig trends en ontwikkelingen op het gebeid van WOS. In het WOS actieteam stemmen we activiteiten Walchers af en ontwikkelen we nieuwe activiteiten en strategieën. De nadruk ligt op preventie en bewustwording van het gegeven dat WOS-feiten ook in Veere kunnen plaatsvinden.  Doelstelling 2022 Zo min mogelijk WOS-feiten in Veere Indicator bron Was (2018) Doelstelling 2022 Woninginbraken Gebiedsscan 2018, politie 30 30 Overvallen Gebiedsscan 2018, politie 0 0 Straatroven Gebiedsscan 2018, politie 0 0    7.2.2. Veilige Evenementen Evenementen spelen een belangrijke rol in Veere. De meeste evenementen vinden in het hoogseizoen plaats en dragen bij aan het toeristisch product van Veere. Evenementen 
brengen ook risico’s met zich mee. Een goede en tijdige samenwerking met veiligheidspartners is van belang voor een goed en veilig verloop van evenementen.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 De evenementen in Veere zijn in drie categorieën te onderscheiden. A-evenementen zijn de kleine evenementen met weinig of geen risico’s die met of zonder vergunning kunnen plaatsvinden. Evenementen met een beperkt risico en wat groter van aard zijn de B-evenementen. Deze evenementen worden besproken in het APV-overleg met brandweer, politie en gemeente. De C-evenementen zijn de grootschalige evenementen die een projectmatige voorbereiding kennen. De kustmarathon en Hrieps vallen onder deze 
categorie. De focus ligt op de B en C evenementen, waar we scherp blijven op de risico’s en zorgen voor een zorgvuldige vergunningverlening.  Doelstelling 2022 Een goed en veilig verloop van evenementen in Veere    7.2.3. Jeugd en veiligheid Jeugd is een belangrijke, maar ook kwetsbare doelgroep. Veiligheid rond jeugd is dynamisch. Overlast kan snel ontstaan, maar ook zo weer verdwijnen.   Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 In overlastsituaties werken we nauw samen met de jeugdagent en de jongerenwerker. In complexe jeugdzaken zoeken we verbinding met het Veiligheidshuis. Walchers werken we samen in het project Kwetsbare jongeren. Via Halt bieden we het basisonderwijs preventielessen aan en vanuit het convenant schoolveiligheid maken we afspraken met het voortgezet onderwijs. In het project Laat Ze Niet (Ver)zuipen staat het terugdringen van alcohol en drugs onder jongeren centraal. 
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 Doelstelling 2022 Jongeren voelen zich veilig in Veere en er zijn niet meer dan 50 meldingen overlast jeugd.  Indicator bron Was (2018) Doelstelling 2022 Meldingen jeugdoverlast Gebiedsscan 2018, politie 57 50    7.2.4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing De verantwoordelijkheid voor deze taak hebben we georganiseerd bij de Veiligheidsregio Zeeland. Onze gemeentelijke taken zijn ondergebracht in het onderdeel Bevolkingszorg. Hierin trekken we Zeeuws op.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 We houden een warme verbinding met het regionale team bevolkingszorg en zorgen dat Veerse medewerkers daar deel van uit maken. Jaarlijks doen we mee aan trainingen en oefeningen die door de VRZ worden aangeboden.  We informeren inwoners actief over mogelijke rampen en crises en bevorderen hun zelfredzaamheid.  Doelstelling 2022 Een goed georganiseerde en opgeleide gemeentelijke crisisorganisatie.  Veerse inwoners zijn goed geïnformeerd en zoveel mogelijk zelfredzaam bij een ramp of crisis.     7.2.5. Horeca en veilig uitgaan We hebben een groot horeca bestand in Veere, dat onderdeel is van ons toeristisch product. Het is van belang dat we goed omgaan met onze horeca en dat ze zich houden aan de geldende regels. Overlast bij uitgaanslocaties beperken we tot een minimum  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 De regelgeving is actueel en in orde. Bij overtredingen van bijvoorbeeld de sluitingstijd of schenken van alcohol aan minderjarigen passen we consequent onze handhavingsmatrix toe. We hebben een goed beeld van de horeca die zich met name op jongeren richten. Overlast, of signalen daarvan, bespreken we met hen en proberen we tot een minimum te beperken.  Doelstelling 2022 Een gezond horecaklimaat en het terugdringen van het aantal overlastmeldingen in de horeca.            
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7.2.6. Veilig Ondernemen Voor ondernemers is het van belang dat zij hun bedrijf in een veilige omgeving kunnen runnen. Dat geldt voor winkels in de diverse kernen, maar ook voor bedrijven op onze bedrijventerreinen.  Hoofdlijnen van de aanpak 2019-2022 De aandacht gaat uit naar onze bedrijventerrein. De Zompe is heeft geen KVO meer, maar leeft daar nog wel naar. De komende jaren gaan we ook op deze wijze bij onze andere bedrijventerrein aan de slag. Dit ook in combinatie met de prioriteit Ondermijning. In combinatie met het thema WOS handhaven we ons Digitaal Opkopers Loket en stimuleren we ondernemers om zich te registreren en zo een barrière op te werpen in handel in gestolen of criminele goederen.  Doelstelling 2022 Een gezond ondernemersklimaat en een weerbaar bedrijfsleven tegen (georganiseerde) criminaliteit.                              
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8.   Coördinatie en verantwoording  8.1 Ambtelijke en bestuurlijke coördinatie De burgemeester is op grond van artikel 172 van de Gemeentewet verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid. In diverse wetten zijn bevoegdheden toegekend aan de burgemeester om zijn taak uit te voeren (bijvoorbeeld het opleggen van een tijdelijk huisverbod of het sluiten van een drugspand).  In crisissituaties heeft de burgemeester diverse rollen: boegbeeld, burgervader, bestuurder en beslisser. De burgemeester is portefeuillehouder veiligheid binnen het college van B&W.  Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid,  
omdat veiligheid door verschillende programma’s en beleidsvelden heen loopt.  De adviseur openbare orde en veiligheid is ambtelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het veiligheidsbeleid en het realiseren van de gestelde doelen. In het tweewekelijks veiligheidsoverleg bespreken we actuele veiligheidssituaties en bewaken we de voortgang van het beleid.  In de Basisteam driehoek Walcheren stemmen we de Walcherse samenwerking op het gebied van veiligheid af en sturen we met het OM op de inzet van de politie op 
veiligheidsthema’s. De ambtelijke voorbereiding hiervoor vindt plaats in het Integraal Politie Overleg Walcheren (IPOW), waarin we onder andere veiligheidstrends en ontwikkelingen bespreken.  8.2 Beleidscyclus Het Integraal Veiligheidsplan heeft een looptijd van 4 jaar (2019-2022). Voorafgaand (in dezelfde cyclus) wordt het regionaal beleidsplan opgesteld met prioriteiten voor de regio eenheid. Dit lokale veiligheidsplan sluit hierop aan en is de Veerse invulling van de regionaal gestelde kaders. We werken met een tweejaarlijkse uitvoeringsmatrix, waarin we concrete acties opnemen 
voor de benoemde prioriteiten en strategische thema’s. Eind 2020 staan we uitgebreid stil bij de behaalde resultaten, sturen we waar nodig bij en stellen we de uitvoeringsmatrix voor de volgende 2 jaar vast.  8.3 Monitoring en informatie Op verschillend manieren vindt monitoring plaats. Tweewekelijks in het veiligheidsoverleg met burgemeester en politie. Op hoofdlijnen is er een koppeling  met ons begrotingsprogramma Pepperflow. In dit programma bewaken we de voortgang van de gestelde doelen en bijbehorende maatregelen. In diverse overleggen en via diverse kanalen laten we ons informeren over de Veerse veiligheid.   8.4  Begroting Voor alle maatregelen en activiteiten die onder dit Integraal Veiligheidsplan is budget beschikbaar via het programma veiligheid in de begroting 2019. Een groot deel daarvan bestaat uit vaste bijdragen aan samenwerkingsverbanden (onder andere RIEC, taskforce Brabant Zeeland, Veiligheidshuis Zeeland, Nazorg ex-gedetineerden, Veiligheidsregio. Een klein deel ca. € 5.000 is beschikbaar voor kleine acties, preventie acties, voetjesacties, etc. Voor onvoorziene gebeurtenissen die acuut zijn en geld kosten wordt op het moment zelf een voorstel voorgelegd.  
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 Bijlage 1: Uitvoeringsmatrix 2019-2020 Uitvoeringsmatrix 2019-2020 Prioriteiten Activiteiten in 2019-2020 Planning 1. Veilige en leefbare kernen  Structurele inzet buurtbemiddeling 
 Monitoren Hart Veilig Veere 
 Bespreken overlastsituaties met Zeeuwland 
 Structureel overleg met Arduin 
 Aanpak mensen met verward gedrag K1-4  K1-8  K1-8 K1-8 2. Zomeraanpak  Controles illegale recreatie 
 Preventie voertuigcriminaliteit 
 Acties tegen fietsendiefstallen 
 Controles naaktrecreatie K2,3,6,7  K3,6 K2,3,6,7  3. Aanpak ondermijning  Training en bewustwording personeel bestuur 
 Plan van aanpak bedrijventerrein en integrale controle 
 Beeldvorming vakantiepark 
 Toepassen 13b Opiumwet K4  K3-4  K6 K1-8 4. Versterken Zorg en Veiligheid  Ontwikkelen tools veiligheid en ouderen 
 Toepassen en implementeren (de) escalatiemodel  K3 

Strategische thema’s Activiteiten in 2019-2020 Planning 1. Woninginbraken, Overvallen en Straatroven (WOS)   Voetjesacties in diverse kernen 
 Deelname WOS-actieoverleg K1-8 K1-8 2. Veilige Evenementen   Projectmatige aanpak van C-evenementen 
 Steekproefsgewijze controles voorwaarden evenementenvergunningen 
 Projectmatige voorbereiding jaarwisseling K1-8    K4,8 3. Jeugd en veiligheid   Voortzetten van de aanpak kwetsbare jongeren 
 Uitvoeren convenant schoolveiligheid 
 Inzet Halt preventie K1-8  K1-8 K3,4,7,8 4. Rampenbestrijding en crisisbeheersing   Actualiseren risicokaart 
 Deelname oefeningen en trainingen Bevolkingszorg 
 Piketuitrusting verbeteren (tablets) K2 K1-8  K2 5. Horeca en veilig uitgaan   Toepassen BIBOB-beleidsregels K1-8 6. Veilig Ondernemen   Actualiseren munitiekaart 
 Toepassen en uitvoeren DOL/DOR K4 K3  
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