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De gemeenten Bernheze en Oss hebben besloten om één beleids-
kader integrale veiligheid op te stellen. Criminaliteit houdt tenslot-
te niet op bij gemeentegrenzen en daarom slaan we de handen 
ineen. Bovendien vormen we samen één basisteam.

Integrale veiligheid gaat over veel verschillende veiligheids-
vraagstukken: woonoverlast, jeugdoverlast, woninginbraken, 
onder mijnende criminaliteit enzovoort. Om veiligheidsproblemen 
effectief aan te kunnen pakken, moeten we keuzes maken. Binnen 
die verschillende veiligheidsvraagstukken stellen we daarom 
prioriteiten. In de politiewet 2012 is vastgesteld dat gemeenten 
minstens een maal per vier jaar een beleidskader Integrale Veilig-
heid (IV) vaststellen. In dit beleidskader spreken gemeenten, politie 
en Openbaar Ministerie af wat de missie, strategische doelen, uit-
gangspunten en prioriteiten zijn op het gebied van veiligheid. De
gemeenteraad stelt het beleidskader Integrale Veiligheid vast, en 
heeft daarmee een middel om te sturen op lokale veiligheid en de 
prioriteiten in de aanpak van de veiligheidsproblemen.

Het beleidskader Integrale Veiligheid 2019-2022 vormt de basis 
voor de uitvoering voor de komende vier jaar. We hanteren de 
vijf veiligheidsvelden die door de VNG zijn geformuleerd: veilige 
woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en 
veilig heid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Naast 
het beleidskader Integrale Veiligheid stellen we een Uitvoerings-
programma voor vier jaar op. Hierin geven we de acties per veilig-
heidsthema aan. Elk jaar stellen we een jaarverslag op dat be-
schrijft hoe het staat met de veiligheid in de gemeenten Bernheze 
en Oss. Dit is ook het moment om te bepalen of we nog steeds de 
juiste aandacht geven aan de verschillende veiligheidsthema’s.

Veiligheidsproblemen zijn niet voorspelbaar. Als er ingrijpende of 
urgente veiligheidsproblemen ontstaan, dan pakken we die direct 
aan. In de Basisteam driehoek Maasland maken we dan aparte 
afspraken met het Openbaar Ministerie en de Politie.
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Onze missie is een aantrekkelijke omgeving te zijn waar inwoners
zich veilig voelen om te kunnen wonen, werken en recreëren. We 
zijn een basisteam dat in staat is om in te kunnen spelen op de 
actuele veiligheidsproblematiek.
De algemene doelen voor de periode 2019-2022 zijn:
• Verankeren van de veiligheid in de wijken.
• Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en 

verstoringen van de openbare orde.
• Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van 

ondermijnende activiteiten.
• Balans tussen preventie, zorg en repressie.
• Behouden of verbeteren van de veiligheidsgevoelens en 

veiligheidscijfers.
Om de doelen te kunnen bereiken is het belangrijk dat er een 
verbinding is tussen de domeinen veiligheid en zorg. Veel inter-
venties binnen het veiligheidsdomein hebben gevolgen voor het 
zorgdomein en andersom. De domeinen kunnen niet meer los 
van elkaar worden gezien. Er kan alleen nog maar sprake zijn 
van een integrale benadering. We kijken samen waar we invloed 
uit kunnen oefenen. Bij de uitwerking van het beleidskader 
Integrale Veiligheid houden we rekening met de onderstaande 
uitgangspunten.

Wijkgerichte aanpak: veiligheid verankeren in de wijken/kernen
In de gemeente Oss werken we met wijkcoördinatoren en 
wijkagenten. Samen met andere partners zijn zij vertegen-
woordigd in het kernteam. Binnen dit kernteam komen allerlei 
signalen binnen uit het ruimtelijke-, zorg- en veiligheidsdo-
mein. We kijken samen met het kernteam welke interventies 
mogelijk zijn. En wanneer signalen niet monodisciplinair op-
gelost kunnen worden is opschaling noodzakelijk naar bijvoor-
beeld de sociale wijkteams.

Het kernteam maakt de afweging of opschaling nodig is. In 
Bernheze kennen we geen aparte wijkcoördinatoren. We werken 
met wijkagenten en twee buitengewoon opsporingsambtenaren. 
Signalen van problemen rondom personen worden besproken in 
het zorgoverleg. Hierin zitten verschillende partners vanuit zorg- 
en veiligheidsdomein. Op die manier weten we wat er in de wijk 
speelt.  Als het gaat om de fysieke inrichting van een wijk  lopen 
de lijnen rechtstreeks via de vakafdeling beheer.

Verbinding tussen zorg en veiligheid
Hulpbehoevende en kwetsbare inwoners blijven steeds lan-
ger thuis wonen en burgers moeten zelfredzaam zijn. Het zijn 
ontwikkelingen die risico’s met zich meebrengen, zowel op het 
gebied van zorg en welzijn als op het gebied van veiligheid. Zo 
kan het voorkomen dat personen met verward gedrag (woon)
overlast veroorzaken, jongeren afglijden richting criminaliteit, 
ex-gedetineerden weer in het criminele milieu terechtkomen 
en multiprobleemgezinnen door de bomen het bos niet meer 
zien. Een goede verbinding van zorg en veiligheid is nodig om in 
te kunnen spelen op de ontwikkelingen. De gemeenten Bernheze 
en Oss willen dat partners bewust zijn van elkaars interventies 
en mogelijkheden. 

We willen problemen voorkomen waar dat kan. Daarbij streven 
we naar de juiste balans tussen repressie, zorg en preventie. En 
willen we een goede afstemming tussen de bestuurlijk-, zorg- en
strafrechtketen. Door vroegtijdig te signaleren kunnen problemen
(met name vanuit zorg) op tijd aangepakt worden. Vanuit veilig-
heid voeren we vaak acties uit binnen het repressieve kader. We 
zullen ingrijpen als de situatie daar om vraagt, bijvoorbeeld als 
zaken uit de hand dreigen te lopen.

MISSIE, ALGEMENE DOELEN EN UITGANGSPUNTEN
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Zelfredzaamheid en toename complexe casussen
We willen al een aantal jaar dat mensen zichzelf redden op alle levens-
terreinen. Door extramurale zorgverlening kunnen mensen langer thuis 
blijven wonen. Dit betekent dat dit druk geeft op de wijken. Het aantal 
complexe casussen neemt hierdoor toe. We zien in de wijken vaker situ-
aties ontstaan waarbij de veiligheid voor de bewoner of de omwonende 
in het geding is, denk hierbij aan verwarde personen maar ook aan es-
calerende woonoverlast. 

Digitalisering samenleving
Ontwikkelingen op het gebied van technologie beïnvloeden producten, 
diensten, sectoren en de stad/kern ingrijpend. De komende jaren zal 
sprake zijn van een versnelling in de technologische ontwikkeling. De 
gevolgen van de digitale revolutie worden wereldwijd gevoeld in alle 
delen van de samenleving. Technologie leidt tot veranderingen op alle 
gebieden: verkeer en vervoer, robotica, economie, zorg, de financiële sec-
tor, detailhandel en politiek. Naast de positieve ontwikkelingen op het 
gebied van digitalisering zien we ook dat cybercrime toeneemt. 

Zorg- en Veiligheidshuis
Vanaf 1 januari 2019 is er sprake van een Zorg- en Veiligheidshuis 
Noord Oost Brabant. Bij complexe casussen waar de verbinding tus-
sen zorg- en strafrechtketen nodig is schalen we op naar het Zorg- en 
Veiligheidshuis. In het Zorg- en Veiligheidshuis werken partners uit de 
straf- en zorgketen samen. De verwachting is dat het aantal complexe 
casussen toe gaat nemen. Voor de gemeente Oss en Bernheze gaan we 
kijken of een escalatiemodel ingevoerd kan worden. Dit escalatiemodel 
helpt ons bij de juiste opschaling van casussen. 

Contextgedreven werken
In basisteam Maasland is de politie gestart met contextgedreven werken. 
De basis van het contextgedreven werken vindt zijn oorsprong in het 
Gebiedsgebonden Politiewerk. De lokale problematiek staat centraal in 

de aanpak van veiligheidsvraagstukken. Dit betekent dat het Gebieds-
gebonden Politiewerk leidend is in keuzes en in de manier waarop wordt 
gewerkt. Dat noemt de politie; ‘Van buiten naar binnen kijken’.  

De politie staat voor de taak om de samenleving veilig te laten zijn voor 
de burger. Door samen te werken met burgers, interne en externe partners 
heeft de politie in Maasland oog voor het effect van de maatschappelijke 
ontwikkelingen op veiligheid en leefbaarheid. De basishouding van poli-
tiemensen hierbij is benaderbaar en aanspreekbaar zijn. 

OM2020
De toekomst visie van het Openbaar Ministerie (OM) komt tot uiting in 
OM2020. Doelstellingen van OM2020 zijn: 
• Eén gezicht naar buiten, koersvast en proactief inspelen op maat-

schappelijke veranderingen en incidenten.
• Strafrecht wordt ingezet daar waar het maatschappelijk toegevoegde 

waarde heeft.
• Het OM kan (de uitkomst van) het handelen uitleggen en verant-

woorden aan slachtoffer, verdachte en samenleving.
• Verbeterde prestaties: opsporings - , vervolgings -, zittings- en exe-

cutierendement.
• Het OM is zo georganiseerd dat het in ketenverband haar maatschap-

pelijke taak effectief kan uitvoeren.

OM 2020 is geconcretiseerd in de volgende kernopgaven:
1. Contextinformatie betrekken bij het selecteren en prioriteren van High 

Impact Crime-zaken en bij het komen tot waardevolle en betekenis-
volle inter venties voor slachtoffer, verdachte en samenleving; lerend 
van de ketensamenwerking in ZSM. 
Het OM heeft de ambitie om ook informatie over de omgeving (van 
een verdachte) nadrukkelijk mee te laten wegen in de selectie en 
afdoening van zaken.  Om deze reden wordt het kompas ontwikkeld. 
Doel van het kompas is te waarborgen dat alle officieren van justitie 
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op een uniforme manier de juiste afwegingen kunnen maken. 
Het kompas betreft een actuele weergave van landelijke pri-
oriteiten, afspraken uit de regionale & lokale driehoek (veilig-
heidsplannen), afspraken uit de casusoverleggen veiligheids-
huizen, ontwikkelingen t.a.v. het integrale veiligheidsbeeld, de 
Aanwijzing opsporing en het selectiviteitskader Veel Voorko-
mende Criminaliteit. 

2. Selecteren en verwerven van die zaken waar het OM de groot-
ste maatschappelijke toegevoegde waarde heeft. We kunnen 
immers niet alles doen. We willen met de inzet van opsporing 
en vervolging maatschappelijk zo effectief mogelijk zijn.

3. Werken in de actualiteit en slim en verantwoord inzetten van 
capaciteit. Kwalitatief goed, maar ook snel(ler), omdat tempo 
nu eenmaal een element van de kwaliteit van het maatschap-
pelijk te bereiken effect is.

Nieuwe wetgeving
Er is verschillende wetgeving op komst die van invloed is op de 
veiligheidsvelden. We houden deze wetgeving in de gaten zodat we 
ons hier tijdig en op een goede manier op voor kunnen bereiden.

Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 wordt 
ingevoerd, verplicht provincies en gemeenten een visie op de leef-
omgeving te ontwikkelen. Wonen, werken en recreëren dat alles op 
dezelfde m2 grond. De Omgevingswet moet de balans tussen het 
benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving versterken. 
Fysieke veiligheid is één van de variabelen waarover men een 
afweging moet maken bij de omgevingskwaliteit  van de publieke 
ruimte. In de omgevingsvisie moet beleidsmatig de beschermings-

strategie rondom risico’s worden opgenomen. Het moet antwoord 
geven op de vraag: “hoe en wanneer zijn de mensen in de omge-
ving van een risico voldoende beschermd?”

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WvGGZ)
Het voornemen is dat per 1 januari 2020 de WvGGZ in werking 
treedt. De wet maakt het mogelijk om een crisismaatregel op te 
leggen daar waar zorg nodig is.

Ondermijningswet
Het landelijke regeerakkoord beschrijft dat er een speciale onder-
mijningswet komt. De wet is nodig om de juridische knelpunten 
bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit op te lossen. Met 
de ondermijningswet zijn we beter in staat om informatie uit te 
kunnen wisselen met andere partijen. 

Regulering wietteelt
Er komt wet- en regelgeving voor uniforme experimenten met 
het gedoogd telen van wiet voor recreatief gebruik. Deze expe-
rimenten wordt uitgevoerd in een aantal gemeenten. Doel van 
de experimenten is om te kijken of en hoe er gecontroleerd wiet 
gedecriminaliseerd aan de coffeeshops geleverd kan worden. Het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Volks-
gezondheid Welzijn en Sport stellen een onafhankelijke advies-
commissie in. Zij gaan adviseren en wetenschappelijk ondersteu-
nen bij de keuzes over de invulling en uitvoering. Zij stellen ook 
de evaluatie van de experimenten in de gesloten coffeeshopketen 
op. Het huidige coffeeshopbeleid blijft gewoon van kracht voor 
gemeenten die niet gaan deelnemen aan het experiment.

ONTWIKKELINGEN
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Inwoners
De inwoners van de gemeente spelen een belangrijke rol. Zij zijn 
degene die de gevolgen van onveiligheid ervaren. Bovendien zijn 
zij meestal de eersten die problemen signaleren op het gebied 
van leefbaarheid en veiligheid binnen de samenleving en geven 
een en ander via meldingen en aangiften door aan de gemeente 
en de politie.

Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft een sturende en actieve rol binnen veilig-
heid. In het duale stelsel stelt de gemeenteraad de kaders vast. Dit 
gebeurt door het aangeven van prioriteiten, het scheppen van rand-
voorwaarden en het beschikbaar stellen van de nodige financiën. 

Burgemeester
De burgemeester is verantwoordelijk voor de handhaving van de 
openbare orde en de veiligheid. Daarvoor heeft de burgemeester 
een aantal wettelijke taken en bevoegdheden. Deze bevoegd-
heden kun je onderscheiden in algemene bevoegdheden, nood-
bevoegdheden en specifieke bevoegdheden. 

College van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders is in het duale stel-
sel verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en legt hier-
over verantwoording af aan de gemeenteraad.

Gemeentelijke organisatie
Veiligheid speelt door de hele gemeentelijke organisatie. Bij de 
ontwikkeling en uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is 
het belangrijk dat alle domeinen/programma’s betrokken zijn. 

Politie
De politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het bevoegd 
gezag en in overeenstemming met de geldende rechtsregels te 
zorgen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde en 
het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven.  De kerntaken 
van de politie zijn gericht op noodhulp, opsporing en handhaving.

Openbaar Ministerie
De belangrijkste taken van het OM zijn het opsporen en vervol-
gen van strafbare feiten.

Veiligheidsregio
Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, 
meldkamer en gemeenten samen op het gebied van: brandweer-
zorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongeval-
len en rampen en rampenbestrijding. De Veiligheidsregio is de 
verbindende factor als er meerdere organisaties in touw komen 
bij een incident.

GGD
De gemeenschappelijke gezondheidsdienst Hart voor Brabant en 
de Regionale ambulance voorziening (RAV) zijn de vertegenwoor-
digers van het domein gezondheid.

Welzijnsinstellingen/zorgpartijen
Een integrale aanpak op het gebied van veiligheid is een belang-
rijk uitgangspunt. Afhankelijk van het onderwerp dat voorligt 
zijn er diverse externe partners zoals de woningcorporaties, wel-
zijnsorganisaties, bureau Jeugdzorg, Bureau Halt, Ons Welzijn en 
dergelijke betrokken.

BETROKKEN PARTNERS
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Regionale samenwerkingsverbanden
Een deel van de taken op het terrein van het integrale veiligheid 
wordt in regionale samenwerkingsverbanden uitgevoerd: regio-
naal zorg- en veiligheidshuis, Veilig Thuis, integrale stuurploeg 
Oost-Brabant (ondermijning), Regionaal Informatie Expertise 
Centrum (ondermijning) etc..

Ondernemers
De ondernemers in de gemeente spelen ook een belangrijke rol 
in het bewaken van de veiligheid. Zij zijn degene die de gevolgen 
van onveiligheid kunnen ervaren.

Overlegstructuren
Binnen de regio Oost-Brabant kennen we verschillende overleg-
structuren:

Lokale Driehoek: overleg tussen burgemeester, politie en open-
baar ministerie.

Basisteam Driehoek Maasland: overleg tussen burgemeester van 
de gemeente Oss (voorzitter), burgemeester van de gemeente 
Bernheze, politie en Openbaar Ministerie.

Bestuurlijke regiegroep: overleg tussen de voorzitters (burge-
meesters) van de basisteams driehoeken, eenheidschef van de 
politie en de hoofdofficier van justitie.

Regionaal Veiligheidsoverleg : overleg tussen alle burgemeesters, 
eenheidschef van de politie en de hoofdofficier van justitie.

BETROKKEN PARTNERS
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Door te prioriteren brengen we focus aan. We willen de juiste 
dingen op het juiste moment doen. Ook willen we voorkomen 
dat de verwachtingen niet aansluiten bij de capaciteit die be-
schikbaar is.

De veiligheidsthema’s die we voor de komende jaren belangrijk 
vinden en waar we extra aandacht aan willen besteden be-
noemen we in dit beleidskader. De keuze voor de veiligheids-
thema’s is gebaseerd op cijfers van de politie, de resultaten uit 
de veiligheidsmonitor, maatschappelijke ontwikkelingen en 
signalen uit de wijken/kernen.

Landelijk: de landelijke prioriteiten zijn nog niet bekend.
Het regeerakkoord noemt de volgende thema’s aanpak 
ondermijning, cannabisbeleid, personen met verward gedrag 
en cybersecurity. De verwachting is dat de regionale/lokale 
prioriteiten hierop aansluiten.

Regionaal: het Regionaal Veiligheidsplan beschrijft een aantal
strategische thema’s die we de komende jaren cruciaal vinden. 
De keuze voor deze thema’s is o.a. gebaseerd op algemene 

trends en ontwikkelingen, analyses van de veiligheidsproble-
matiek in de regio, afspraken binnen het Regionaal Overleg
Veiligheid etc.. De gezamenlijke strategische thema’s zijn: 
veilige woon- en leefomgeving, ondermijnende criminaliteit, 
maatschappelijke onrust, radicalisering, polarisatie, cybercrime 
en cybersecurity.

Lokaal: de lokale prioriteiten komen overeen met de landelijke 
en regionale thema’s. De prioriteiten voor de periode 
2019-2022 zijn: High Impact Crime, Woonoverlast, aanpak 
ondermijning op bedrijventerreinen en buitengebied, aanpak
jeugdoverlast, aanpak jeugdgroepen, alcohol- en drugsgebruik,
Veiligheidsregio en ondermijning.

Binnen de veiligheidsvelden worden meerdere veiligheids-
thema’s benoemd. Per veiligheidsveld geven we aan waar we 
de focus op gaan leggen. De overige veiligheidsthema’s zijn op-
genomen in het uitvoeringsprogramma veiligheid. Hierin geven 
we per thema aan welke acties we uitvoeren. Deze hebben de 
aandacht maar daar zetten we minder capaciteit op.

PRIORITEITEN
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Veilige woon- en 
leefomgeving

Binnen dit veiligheidsveld 
gaat om de sociale kwaliteit 

(veerkracht/vitaliteit van 
de wijk/kern), fysieke 

kwaliteit (inrichting van de 
wijk/kern), de objectieve 

veiligheid (veelvoorkomende 
criminaliteit) en subjectieve 

veiligheid (veiligheidsgevoel).

Bedrijvigheid en 
veiligheid

Binnen dit veiligheidsveld 
gaat het om de onveiligheid 
op bedrijventerreinen, veilig 

uitgaansgebied en veilig 
recreëren.

Jeugd en veiligheid
Binnen dit veld gaat

het om jeugdoverlast,
jeugdcriminaliteit, individuele

probleemjongeren, jeugd
alcohol en drugs.

Fysieke veiligheid
Fysieke veiligheid betreft 
de zorg voor bijvoorbeeld 

verkeersveiligheid, 
brandveiligheid en externe 

veiligheid (dit laatste betreft 
bijvoorbeeld de risico’s voor 
mens en milieu bij gebruik, 

opslag en vervoer van 
gevaarlijke stoffen). 

Integriteit en 
veiligheid

Binnen dit veld gaat het om 
polarisatie, radicalisering, 

georganiseerde criminaliteit, 
veilig publieke taak, 

informatieveiligheid en 
ambtelijke/bestuurlijke 

integriteit.

VEILIGHEIDSVELDEN
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VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING 

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een 
woning kan worden veroorzaakt. De overlastgever en of 
degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen over-
lastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te 
vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwo-
nenden wordt veroorzaakt.

Huidige situatie
Binnen de gemeente Oss hebben we een beleidsregel 
woonoverlast opgesteld. In 2017 heeft een bijeenkomst 
met partners uit het sociale- en veiligheidsdomein 
plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is de beleids-
regel woonoverlast besproken. Belangrijk is dat partners 
uit beide domeinen zich gezamenlijk en met andere 
betrokken professionals (woningbouw, politie, hulpver-
lening) inzetten ten behoeve van ernstige woonoverlast. 
En dat de integrale aanpak van interventies er toe leiden 
dat het aantal casussen met betrekking tot langdurige 
ernstige woonoverlast afneemt.

Gemeente Bernheze onderzoekt op welke wijze de be-
leidsregel woonoverlast geïmplementeerd kan worden.

Doelstelling
Bij langdurige ernstige woonoverlast effectief op kun-
nen treden.

WOONOVERLAST
BASISTEAM MAASLAND

Bij High Impact Crime (HIC)-feiten gaat het om verschil-
lende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit 
die zich in de alledaagse woon- en leefomgeving van 
bewoners kunnen voordoen. Bij vermogenscriminaliteit 
gaat het om woninginbraken, fietsendiefstal, autoinbra-
ken, diefstal motorvoertuigen, zakkenrollerij en straat-
roof. Bij vermogenscriminaliteit is aandacht voor het 
eventuele georganiseerd karakter belangrijk.
Bij geweldscriminaliteit gaat het om bedreiging, mishan-
deling, openlijke geweldpleging, huiselijk geweld.

Huidige situatie
Inbraak in een woning tast het veiligheidsgevoel van 
burgers direct aan. We pakken het probleem woning-
inbraken in Oss en Bernheze aan door te investeren 
in de gehele ketenaanpak woninginbraak. Bij deze 
ketenaanpak is ook de politie nauw betrokken. De aan-
pak waarin we inzetten op o.a. communicatie en het 
betrekken van de kernen en wijken lijkt zijn vruchten af 
te werpen. Kijkend naar de cijfers zien we dat het aan-
tal woninginbraken in de afgelopen jaar aanzienlijk is 
gedaald. Met het aantal woninginbraken zitten we ook 
onder de regionale doelstelling.

Doelstelling
Het verder verbeteren van de objectieve en subjectieve 
veiligheid door de slachtofferkans te beperken, de pak-
kans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slacht-
offers te verhogen.

HIGH IMPACT CRIME-
BASISTEAM MAASLANDBinnen dit veiligheidsveld gaat om de sociale kwaliteit 

(veerkracht/vitaliteit van de wijk/kern), fysieke kwaliteit 
(inrichting van de wijk/kern),  de objectieve veiligheid 
(veelvoorkomende criminaliteit) en subjectieve veilig-
heid (veiligheidsgevoel).

Binnen het basisteam Maasland willen we veiligheid 
verankeren in de wijken/kernen. Daarbij is een actieve 
betrokkenheid van bewoners bij de aanpak van veilig-
heids- en leefbaarheidsproblemen belangrijk. Het is de 
uitdaging om burgers daadwerkelijk ‘aan zet’ te krijgen, 
samen met de professionals. 

In dit veld (veilig woon- en leefomgeving) staan vei-
ligheidsproblemen die met de dagelijkse kwaliteit van 
wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. 
De sociale kwaliteit van een buurt, wijk, kern kan sterk 
beïnvloed worden door onderlinge relaties tussen men-
sen. De sociale kwaliteit kan onder druk komen te staan 
door verschijnselen als woonoverlast, overlast ‘verwarde 
personen’, multiprobleemgezinnen, intimiderende buurt-
bewoners etc.
De fysieke kwaliteit is ook belangrijk. De fysieke ken-
merken van de woonomgeving dragen bij aan het 
veiligheidsgevoel van de inwoners. Denk hierbij aan de 
inrichting van de wijk, het onderhoud en beheer van de 
openbare ruimte.

De focus binnen dit veiligheidsveld leggen we op  
de aanpak van High Impact Crime (HIC)-feiten en  
Woonoverlast. 
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VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING 

Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een 
woning kan worden veroorzaakt. Dit kan van invloed zijn 
op de woon- en leefomgeving van bewoners.

Aanpak
Woonoverlast pakken we aan met de instrumenten waar 
we over beschikken zoals buurtbemiddeling, hulpverle-
ning, gedragsaanwijzing, maatregelen tegen vervuiling, 
strafrecht, ontruiming etc.. Het is belangrijk dat we de 
instrumenten op elkaar afstemmen. Ook hier moeten 
de domeinen zorg en veiligheid op elkaar afgestemd 
zijn. Alleen de aanpak van de overlast door middel van 
handhavend optreden leidt niet tot de gewenste oplos-
sing. Bij woonoverlast spelen verschillende vraagstukken 
binnen het zorgdomein.

WOONOVERLAST-REGIONAAL

Bij High Impact Crime (HIC)-feiten gaat het om verschil-
lende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit 
die zich in de alledaagse woon- en leefomgeving van 
bewoners kunnen voordoen.

Aanpak
We blijven inzetten op de bestrijding van HIC-feiten. Bin-
nen de HIC-feiten brengen we focus aan op woningin-
braken, overvallen en straatroven. Hierbij kijken we naar 
preventiemaatregelen, zoals voorlichting, buurtpreventie, 
WhatsApp-groepen, keurmerk veilig wonen etc..

Ook zetten we in op repressieve maatregelen zoals toe-
zicht door politie, het opleggen van straffen en/of een 
persoonsgerichte aanpak.

Het is belangrijk dat de veiligheids- en zorgdomeinen met 
elkaar verbonden zijn. En dat in de aanpak van de thema’s 
een integrale aanpak wordt georganiseerd waarin de ver-
schillende domeinen vertegenwoordigd zijn.

HIGH IMPACT CRIME-REGIONAAL
Het regionaal beleidsplan Integrale Veiligheid beschrijft 
haar ambitie en focus voor 2019-2022 over het veilig-
heidsveld woon- en leefomgeving.

De ambitie is: burgers moeten kunnen wonen (én recreë-
ren én werken) in een veilige en leefbare omgeving.
Bij deze ambitie formuleren we twee uitgangspunten:
• De overheid werkt samen met bewoners en de in 

de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, 
bewoners, ondernemers en andere organisaties en 
instellingen om hinder, overlast en criminaliteit aan 
te pakken.

• Veiligheid en zorg moeten samen optrekken om 
enerzijds openbare orde problemen in de wijken 
en dorpen te voorkomen en anderzijds om andere 
problemen effectief aan te pakken.

Het gaat in dit veiligheidsveld vaak om vormen van 
overlast en criminaliteit die de inwoners direct raken. En 
ook de meeste impact hebben op het gevoel van veilig-
heid en leefbaarheid.

De regionale focus binnen dit veiligheidsveld leggen 
we op de aanpak van High Impact Crime (HIC), personen 
met verward gedrag en woonoverlast.
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BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID   

Binnen dit veiligheidsveld gaat het om de veiligheid op bedrijventerreinen, veilig uit-
gaansgebied en veilig recreëren.

We willen een goed investeringsklimaat binnen de gemeenten Bernheze en Oss be-
houden. Ondernemers willen zich vestigen in de gemeenten als er onder andere spra-
ke is van een veilige omgeving. Samen met de ondernemers (op bedrijventerrein maar 
ook in het buitengebied)  proberen we bijvoorbeeld een veilig bedrijventerrein/veilige 
bedrijfsomgeving te creëren. Gemeenten en ondernemers willen bedrijventerreinen 
en winkelgebieden schoon, heel en veilig houden. Het gaat dan ook om het voorko-
men van bedrijfsinbraken, vernielingen op het bedrijventerrein, onderhoud van het 
bedrijventerrein, brandveiligheid, ondermijnende criminaliteit etc. Het risico bestaat 
dat in leegstaande panden criminelen zich vestigen. De panden kunnen onder andere 
gebruikt voor de opslag van chemicaliën voor drugs, hennepplantages enzovoort. Het 
is belangrijk dat ondernemers signalen van misstanden melden bij politie en/of de 
gemeenten. Samen kunnen we de strijd tegen criminaliteit aan gaan, waardoor er ook 
een goed vestigingsklimaat kan blijven bestaan.

In de gemeente Oss is een bloeiend uitgaansgebied met een groot aantal horecalocaties. 
Bernheze kent geen geconcentreerd uitgaansgebied. De gemeente Oss vindt veilig uitgaan 
ook een belangrijk thema. We willen dat bezoekers met een veilig gevoel de horecagele-
genheden kunnen bezoeken. Bij veilig uitgaan kan er sprake zijn van zichtbare onveilig-
heid maar ook van onzichtbare veiligheid. Denk bij zichtbare veiligheid aan geweld in het 
uitgaansgebied en bij onzichtbare veiligheid aan ondermijnende criminaliteit. Naast een 
bloeiend uitgaansgebied kennen we in de gemeente Oss ook veel evenementen. Ook de 
gemeente Bernheze heeft veel evenementen. Bezoekers aan evenementen moeten zich 
veilig kunnen voelen. Dit betekent ook dat de gezondheid van bezoekers niet in gevaar 
mag zijn. We willen de komende jaren met de partners het thema evenementen bespreken. 
Zowel de gemeente Oss als Bernheze wil een veilig sportklimaat. In de gemeente Oss is 
één betaalde voetbal organisatie.

De focus binnen dit veiligheidsveld leggen we op de aanpak van ondermijnende criminali-
teit op bedrijventerreinen en het buitengebied.

ONDERMIJNING OP BEDRIJVENTERREINEN EN BUITENGEBIED

Bij ondermijnende criminaliteit gaat het om 
de afhankelijkheid van criminelen van de 
bovenwereld. Zonder bovenwereld bestaat er 
geen succesvolle onderwereld. Gemeenten 
faciliteren onbewust criminele activiteiten; 
denk aan het verlenen van vergunningen of 
subsidies.

Aanpak: 
We weten dat er criminele activiteiten zijn 
op de bedrijventerreinen en in het buitenge-
bied in de gemeenten Oss en Bernheze. Dit 
blijkt uit de diverse invallen van de politie 
in 2018 zijn gedaan. Niet alleen leegstaan-
de loodsen/schuren worden gebruikt, ook 
worden er dekmantel bedrijven opgezet 
of legale bedrijvenstructuren misbruikt 
voor bijvoorbeeld de import van cocaïne of 
chemicaliën voor de productie van synthe-
tische drugs. Ook zien we in de provincie 
een verschuiving van de hennepkwekerijen 
in de woonwijken naar onder andere de 
bedrijventerreinen en de buitengebied. In 
opdracht van de Provincie Noord-Brabant 
en de Vereniging van Brabantse gemeenten 
heeft een onderzoek plaatsgevonden. Het 
onderzoek richtte zich op de bestuurskracht 

van gemeenten bij de bestuurlijke aanpak 
van ondermijning in het buitengebied

De komende jaren willen we met de part-
ners van het RIEC-convenant; de politie, de 
belastingdienst en het Openbaar Ministerie 
de huidige situatie in kaart brengen en het 
bewustzijn bij de ondernemers vergroten. 
Dit laatste kunnen we doen door het orga-
niseren van ondernemersavonden waarbij 
we ondernemers meenemen in de verschij-
ningsvormen van ondermijnende crimina-
liteit en de risico’s die zij lopen om hierin 
(onbewust) te faciliteren.

Ook is het belangrijk dat ondernemers weten 
waar zij dergelijke signalen kunnen melden. 
Door het opbouwen van een goede informa-
tiepositie én netwerk met ondernemers kun-
nen we de criminele activiteiten doeltreffend 
aanpakken.

Doelstelling
• Creëren van bewustwording bij onder-

nemers over ondermijning. 
• Aanpak van ondermijning in het buiten-

gebied.
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JEUGD EN VEILIGHEID 

Binnen dit veld gaat het om jeugdoverlast, jeugdcriminali-
teit, individuele probleemjongeren, jeugd alcohol en drugs. 

Jeugdgroepen zijn van alle tijden en culturen. Binnen de ge-
meente Oss is er jaarlijks een tiental jeugdgroepen aanwe-
zig. Soms ontwikkelt een jeugdgroep zich tot een overlastge-
vende of tot een criminele jeugdgroep. In Bernheze zijn op 
dit moment geen overlastgevende jeugdgroepen.

Uit onderzoek blijkt dat de groepsdynamiek een grote in-
vloed heeft op het plegen van delicten door jongeren. Ook 
zorgen problematische jeugdgroepen ervoor dat burgers zich 
geïntimideerd of bedreigd voelen. De aanpak van proble-
matische jeugdgroepen is van belang voor de veiligheid en 
leefbaarheid in de buurt én om te voorkomen dat groepsle-
den verder de criminaliteit in gaan.

De gemeente Bernheze en Oss vinden het belangrijk dat 
jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien. Zij zijn 
immers de toekomst. Zij hebben daarbij een veilig leef-
omgeving nodig om gezond op te groeien. Met de meeste 
jongeren binnen onze gemeenten gaat het goed. Natuurlijk 
zijn er ook jongeren die overlast veroorzaken of dreigen af 
te glijden naar criminaliteit. Preventie en vroegsignalering is 

Bij problemen met jongeren is op tijd signaleren en reageren 
belangrijk om erger te voorkomen. Dit doen we door alert 
te zijn, goed te kijken naar wat er gebeurt of aan de hand is. 
Daarbij is een goede balans tussen preventie, zorg en repressie 
belangrijk. Samen met de partners proberen we te voorkomen 
dat jongeren met problemen afglijden naar crimineel gedrag.

In sommige kernen, wijken en dorpen zien we dat jongeren 
meer alcohol gebruiken dan de landelijke norm (jeugdmoni-
tor GGD). Tevens zien we dat jongeren ook drugs gebruiken. 
Het drank- en drugsgebruik kan in verband staan met ge-
weld, vernielingen, geluidsoverlast, schooluitval etc. 
De gemeenten Bernheze en Oss willen binnen dit veiligheids-
veld de focus aanbrengen op de aanpak van jeugdoverlast, 
jeugdgroepen en alcohol- en drugsgebruik. Voor het laatste 
thema alcohol- en drugsgebruik geldt dat dit onderdeel uit-
maakt van het gezondheidsbeleid. 

belangrijk. Niet alleen voor de jongere zelf, maar ook voor 
onze inwoners.

Zoals eerder beschreven zien we dat in sommige kernen, 
wijken en dorpen jongeren meer alcohol gebruiken dan de 
landelijke norm.  In het gezondheidsbeleid is extra aan-
dacht voor het gebruik van alcohol- en drugsgebruik. 

Huidige situatie
In de gemeente Oss is de afgelopen jaren al veel aan-
dacht gegaan naar het terugdringen van jeugdoverlast 
en jeugdcriminaliteit, met wisselend succes. De overlast 
neemt af, het aantal jeugdgroepen is circa 1 á 2 groepen 
per jaar, maar op de criminele jeugd is moeilijk vat te 
krijgen. De resultaten van het beleid zijn nog niet vol-
doende en daarom is versterking en verbetering van de 
gekozen aanpak noodzakelijk om de complexe proble-
matiek de baas te kunnen. 

De gemeente Bernheze geeft ruimte aan jeugd en 
verwacht tegelijkertijd van jeugdigen dat ze zo min 
mogelijk overlast veroorzaken voor omwonenden. In 
Bernheze begeven zich meerdere jeugdgroepen in de 
openbare ruimte. Bij het merendeel van deze groepen 
gebeurt dit op een positieve manier. Er zijn in de af-
gelopen periode geen overlastgevende jeugdgroepen 
geweest. De gemeente heeft de regie om te voorkomen 
dat groepen jongeren niet overlastgevend worden. 
Bernheze investeert op het gebied van jeugdgroepen 
door activiteiten in jongerencentra, jongerenontmoe-
tingsplaatsen en jongerenwerk.

Doelstelling Oss
Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

Doelstelling Bernheze
Het behouden van de bestaande situatie.

JEUGD-BASISTEAM MAASLAND
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JEUGD EN VEILIGHEID  |  REGIONAAL

Aanpak
In samenwerking met o.a. het regionaal bureau Integrale 
Veiligheid stellen de gemeenten een ontwikkelopgave 
op. Hierin werken we een globale aanpak uit. Voor het 
opstellen en uitwerken van de globale aanpak worden 
portefeuillehouders en beleidsmedewerkers jeugd 
betrokken. De globale aanpak vertalen wij naar de 
uitvoeringsplannen van het basisteam Maasland. Ook 
hier geldt dat we verbinding leggen tussen het zorg- en 
veiligheidsdomein. Naast de ontwikkelagenda stelt een 
kwartiermaker een integrale aanpak op over jeugd en 
drugs. Deze integrale aanpak zou zowel op de preven-
tieve en zorg kant moeten zien als op de repressieve en 
veiligheidskant.

Doelstelling
Terugdringen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.

JEUGD-REGIONAAL

Het regionaal beleidsplan Integrale Veiligheid beschrijft 
haar ambitie en focus voor 2019-2022 over het veilig-
heidsveld woon- en leefomgeving. Daarin nemen zij ook 
het thema jeugd mee. 

De ambitie is: burgers moeten kunnen wonen (én recreë-
ren én werken) in een veilige en leefbare omgeving.
Bij deze ambitie formuleren we twee uitgangspunten:
• De overheid werkt samen met bewoners en de in 

de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, 
bewoners, ondernemers en andere organisaties en 
instellingen om hinder, overlast en criminaliteit aan 
te pakken.

• Veiligheid en zorg moeten samen optrekken om 
enerzijds openbare orde problemen in de wijken 
en dorpen te voorkomen en anderzijds om andere 
problemen effectief aan te pakken.

Het gaat in dit veiligheidsveld vaak om vormen van 
overlast die de inwoners direct raken zoals overlastge-
vende groepen jongeren. 

De regionale focus binnen dit veiligheidsveld leggen we 
op de aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit.
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FYSIEKE VEILIGHEID 

Fysieke veiligheid betreft de zorg voor bijvoorbeeld verkeersveiligheid, 
brandveiligheid en externe veiligheid (dit laatste betreft bijvoorbeeld de 
risico’s voor mens en milieu bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke 
stoffen).
 
Verschillende fysieke veiligheidsvraagstukken komen bij elkaar in de Vei-
ligheidsregio. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, 
meldkamer en gemeenten samen op het gebied van: brandweerzorg, cri-
sisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en 
rampenbestrijding. De veiligheidsregio heeft te maken met professionals en 
vrijwilligers die zich ten tijden van calamiteiten inzetten om de impact ervan 
zo laag mogelijk te houden. De vrijwilligsters zijn met name te vinden bij de 
brandweer, reddingsbrigade en het rode kruis. In de veiligheidsregio wordt 
samenwerkt door de verschillende besturen en diensten. Het is een vorm van 
verlengd lokaal bestuur en heeft een gemeenschappelijke regeling als juridi-
sche grondslag. 
 
Als zich een incident of crisis voordoet, worden de benodigde hulpverle-
ningsdiensten en betrokken organisaties gealarmeerd vanuit de meldkamer 
en rukken zij uit. Afhankelijk van het type incident kunnen brandweer (rode 
kolom) verantwoordelijk voor brandbestrijding, redden van mensen en ont-
smetten, ambulance (witte kolom) verantwoordelijke voor acute zorg, publie-
ke gezondheidszorg, politie (blauwe kolom) verantwoordelijk voor noodhulp, 
ordehandhaving en opsporing en bevolkingszorg (oranje kolom) verant-
woordelijk voor gemeentelijke processen als communicatie, publieke zorg en 
omgevingszorg, maar bijvoorbeeld ook andere hulpverleningsinstanties zoals 
waterschappen, defensie, Rijkswaterstaat, GGD´en, worden opgeroepen. De 
Veiligheidsregio is de verbindende factor als al de genoemde organisaties 
in touw komen bij een incident. Door goede opleidingen en oefeningen van 
alle partijen zijn we in staat om incidenten te bestrijden.

FYSIEKE VEILIGHEID- BASISTEAM MAASLAND

De wet op de Veiligheidsregio’s bepaalt de ta-
ken van het bestuur en stelt basiseisen aan de 
organisatie van de hulpdiensten en de kwaliteit 
van personeel en materieel. De Veiligheidsregio 
zorgt voor de fysiek veiligheid van onze burgers. 
Het gaat dan om inventarisatie en advisering 
van bevoegd gezag van risico’s bij branden, ram-
pen en crisis. Het instellen en in stand houden 
van de brandweer en de geneeskundige hulp-
verleningsorganisatie in de regio. Daarnaast het 
voorzien in de meldkamerfunctie, het aanschaf-
fen en beheren van gemeenschappelijk mate-
rieel en het inrichten en in standhouden van 
regionale informatievoorziening met het oog op 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Huidige situatie.
Op veiligheidsgebied worden we geconfron-
teerd met veranderende en nieuwe risico’s. Er 
is een regionaal risicoprofiel. Deze schetst een 
overzicht van de grootste risico’s in de regio 
Brabant-Noord. Dit overzicht is gebaseerd op 
de rampen en crises die zich in de regio kunnen 
voordoen en de aanwezigheid van risicovolle 
objecten in de regio of aangrenzende gebieden. 
Het risicoprofiel vormt de basis van het be-
leidsplan en de maatregelen gericht op risico-
beheersing in de regio. Denk daarbij aan risico’s 
als overstroming, natuurbrand, grootschalige 
stroomuitval. 

Bestuursconferentie
Het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio 
heeft in juli 2017 en april 2018 een bestuurs-
conferentie gehouden. Belangrijkste aanleiding 
van de eerste bestuursconferentie was de staat 
van de Brandweerorganisatie.  Tijdens de twee-
de bestuursconferentie is een discussie gevoerd 
over vragen als:
• Wat moet de Veiligheidsregio voor organisa-

tie zijn als je kijkt naar de veranderde sa-
menleving en de verschillende uitdagingen?

• Waar is de Veiligheidsregio precies verant-
woordelijk voor op het gebied van veiligheid?

• En naar welk kwaliteitsniveau moet de 
Veiligheidsregio streven?

De uitwerking van de uitkomsten hiervan zullen 
opgenomen worden in een nieuw meerderjarig 
beleidsplan. 

Doelstelling
Bestuurlijke antwoorden op de vraag wat voor 
Veiligheidsregio we willen zijn. Of doorgaan 
in de bestaande lijn waarin de focus ligt op de 
wettelijke verplichtingen of een Veiligheidsregio 
die daadwerkelijk een regisserende en verbin-
dende rol speelt in het veiligheidsdomein. De 
antwoorden hierop moet zijn plek vinden in het 
nieuwe Regionale beleidsplan 2020-2023.
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INTEGRITEIT EN VEILIGHEID

Binnen dit veld gaat het om polarisatie, radicalisering, 
ondermijnende criminaliteit, veilig publieke taak, infor-
matieveiligheid en ambtelijke/bestuurlijke integriteit.

De gemeenten Bernheze en Oss willen niet dat de veilig-
heid en leefbaarheid verslechtert doordat het lokale gezag 
wordt ondermijnd. Criminele activiteiten hebben invloed 
om de woon- en werkomgeving van onze inwoners.

Denk alleen al aan het productieproces van drugs. De 
criminelen benaderen inwoners, drugsafval wordt ge-
dumpt, drugshandel in de openbare ruimte maar ook uit 
woningen. Dit alles heeft grote invloed op de veiligheid 
en leefbaarheid van de omgeving.

De gemeenten Oss en Bernheze willen binnen dit veilig-
heidsveld de focus aanbrengen op de aanpak van onder-
mijnende criminaliteit. Één van de thema’s is de aanpak 
van ondermijnende criminaliteit in het buitengebied.

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT – BASISTEAM MAASLAND

De ondermijnende criminaliteit blijft in heel Nederland, en 
zeker ook in onze regio, een ernstig maatschappelijk pro-
bleem.  Daar waar de vormen van zichtbare criminaliteit 
(zoals bijvoorbeeld woninginbraken) de afgelopen jaren 
afnemen, lijkt de problematiek rondom de ondermijnende 
criminaliteit zeker niet minder te worden.

Productie en handel van hennep, synthetische drugs en coca-
ine, witwaspraktijken, arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie 
zijn voorbeelden van illegale activiteiten die overal kunnen 
plaatsvinden. Dergelijke criminele praktijken kunnen zich 
voordoen in of vanuit de horeca, maar ook in woningen of 
bedrijven. Dit brede terrein waarbinnen criminele praktijken 
plaatsvinden, maakt dat de gemeente er kwetsbaar voor is.

Criminelen zijn afhankelijk van de gemeente voor het krijgen 
van bijvoorbeeld vergunningen en subsidies. Daarnaast heb-
ben zij behoefte aan vastgoed. Enerzijds voor de opslag van 
(illegale) spullen en voor illegale activiteiten, anderzijds als 
middel voor het witwassen van illegaal verkregen vermogen.

Ondermijnende criminaliteit duidt dus op het ontstaan van 
de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld wanneer 

criminelen gebruik maken van legale structuren voor de 
uitvoering van de criminele activiteiten en de bovenwe-
reld hiermee onbedoeld criminaliteit faciliteert.  Criminele 
praktijken brengen hiermee schade toe aan de gemeente, 
burgers en gebieden en aan het ondernemerschap en aan 
het lokaal bestuur.  

Aanpak
De afgelopen jaren is in het kader van de basisteamdrie-
hoeken-plus, de Integrale Stuurploeg Oost-Brabant (ISOB) 
en de ondermijningsbeelden van het RIEC veel ervaring 
opgedaan in de integrale aanpak van ondermijning. In de 
periode 2019-2022 wordt de ingezette lijn voortgezet en 
verder uitgebouwd. Belangrijke onderwerpen binnen de 
aanpak zijn: Bewustwording, Veilige werkomgeving,  Be-
stuurlijke informatiepositie. Oppakken Casuïstiek  & projec-
ten en de  Organisatorische borging.  

Doelstelling:
Het zoveel mogelijk stoppen en tegenhouden van onder-
mijnende criminaliteit en het herstellen/vergroten van het 
vertrouwen in de overheid.
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INTEGRITEIT EN VEILIGHEID  |  REGIONAAL

Het regionaal beleidsplan Integrale Veiligheid benoemt 
strategische thema’s die we de komende jaren cruciaal 
vinden. En waar we extra aandacht aan besteden in 
beleid en aanpak. De ontwikkelingen binnen het veilig-
heidsveld integriteit en veiligheid vragen om die extra 
aandacht. 

De regionale focus binnen dit veiligheidsveld leggen 
we op de ondermijnende criminaliteit, maatschappelijke 
onrust (radicalisering en polarisatie), cybercrime en cy-
bersecurity.

ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT |  CYBERCRIME EN CYBERSECURITY

MAATSCHAPPELIJKE ONRUST, RADICALISERING EN POLARISATIE - REGIONAAL

Onder maatschappelijke onrust verstaan we: het 
verschijnsel van hevige ongerustheid en emotionele 
reacties bij (diverse) groepen mensen als gevolg van een 
schokkende gebeurtenis waarbij het risico bestaat op 
escalatie, verstoring van de openbare orde en veiligheid en 
een toename van deze problematiek. Denk hierbij aan de 
huisvesting van een delinquent, afrekening in het criminele 
circuit of een terroristische aanslag.

Door radicalisering en/of polarisatie kan ook 
maatschappelijke onrust ontstaan. Radicalisering is geen 
nieuw fenomeen. Er zijn altijd personen geweest die met 
geweld onze democratische samenleving willen veranderen. 
De laatste jaren laat vooral een toename zien van 
moslimextremisme (jihadisme).

Polarisatie kan een samenleving, net als bij georganiseerde 
criminaliteit, ondermijnen. Polarisatie kan gevaarlijke 
vormen aannemen door de rol van sociale media en het 
samengaan met de risico’s op gewelddadige radicalisering.  
Hoewel dit niet overal in gelijke mate zal worden gevoeld, 
kan er wel degelijk gesproken worden over een kloof 
tussen verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Een 
dergelijke kloof kan, aldus het Dreigingsbeeld Terrorisme 
(november 2017), in een verhard debat sommigen doen 

aanzetten tot gewelddadige acties. Het is dus van groot 
belang dat lokaal getracht wordt om die kloof te verkleinen 
of te voorkomen dat een dergelijke kloof ontstaat. Het 
aanwezig zijn van alle partners in de wijken en kernen van 
onze gemeenten is dus belangrijk om daarmee te weten 
wat er speelt en leeft in onze samenleving.

Aanpak
Binnen de regio Oost-Brabant kennen we de 
Programmaraad integrale aanpak jihadisme. De 
Programmaraad blijft de komende jaren het bestuurlijk 
gremium dat zich bezighoudt met deze materie. De 
komende jaren worden quick-scans uitgevoerd in een 
aantal gemeenten. Doel van de quick-scans is het verkrijgen 
van een analyse van de lokale problematiek en de mate van 
weerbaarheid. In de gemeente Oss voeren we een Quick-
scan uit.
Gemeenten moeten zich voorbereiden op mogelijke 
scenario’s van maatschappelijke onrust. Dit kan vertaald 
worden in een sociaal calamiteitenplan.

Doelstelling
Het vergroten van awareness en het op peil houden en 
vergroten van het kennisniveau van de professionals.
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MAATSCHAPPELIJKE ONRUST, RADICALISERING EN POLARISATIE

CYBERCRIME EN CYBERSECURITY-REGIONAAL

Cybercrime is de criminaliteit waarbij ICT zowel het middel 
als het doelwit kan zijn. Het komt in het publieke domein 
steeds vaker voor dat individuen, groepen of gemeenschap-
pen slachtoffer zijn van digitale criminaliteit. Traditionele 
vormen van criminaliteit raken ook steeds meer verweven 
digitale criminaliteit. Denk daarbij aan digitale oplichting, 
het via internet seksueel benaderen van minderjarige 
(grooming), sexting, cyberpesten, identiteitsfraude etc.. Ook 
een deel van de ondermijnende criminaliteit vindt digitaal 
plaats zoals het darkweb om wapens en drugs te verhande-
len of bitcoins als crimineel betaalmiddel.

Cybersecurity is het beschermen en beveiligen van compu-
ters en systemen tegen bedreigingen als hacks, virus- den 
Ddos-aanvallen. De afhankelijkheid van ICT is steeds groter. 
Dit vergroot ook de kwetsbaarheid van onze samenleving. 

Aanpak
Vanuit de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) is het Nationaal Cyber Security Center 
(NCSC) opgericht. Het NCSC draagt bij aan het gezamenlijk 
vergroten van de weerbaarheid van de Nederlandse samen-
leving in het digitale domein, en daarmee aan een veilige, 
open en stabiele informatiesamenleving door het leveren 
van inzicht en het bieden van handelingsperspectief. 
Ook heeft de overheid een taak om prudent met gegevens 
van burgers om te gaan en deze gegevens goed te beveili-
gen. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescher-
ming (AVG) biedt de overheid hiervoor aangepaste kaders.

Doelstelling
De aanpak van cybercrime en het verbeteren van de infor-
matieveiligheid.

De ondermijnende criminaliteit blijft in heel Nederland, 
en zeker ook in onze regio, een ernstig maatschappelijk 
probleem.  Daar waar de vormen van zichtbare crimina-
liteit (zoals bijvoorbeeld woninginbraken) de afgelopen 
jaren afnemen, lijkt de problematiek rondom de onder-
mijnende criminaliteit zeker niet minder te worden.

Aanpak
De afgelopen jaren is in het kader van de basisteamdrie-
hoeken-plus, de Integrale Stuurploeg Oost-Brabant (ISOB) 
en de ondermijningsbeelden van het RIEC veel ervaring 
opgedaan in de integrale aanpak van ondermijning. In de 
periode 2019-2022 wordt de ingezette lijn voortgezet en 
verder uitgebouwd. 

Doelstelling:
Het zoveel mogelijk stoppen en tegenhouden van onder-
mijnende criminaliteit en het herstellen/vergroten van 
het vertrouwen in de overheid.

ONDERMIJNENDE 
CRIMINALITEIT-REGIONAAL
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