Integraal veiligheidsplan
2015-2018
“Een veilige stad maken we met elkaar”
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1. AANLEIDING
Waarom een Integraal Veiligheidsplan (IVP)
Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften van onze inwoners. Veel partijen hebben hier
invloed op zoals ondernemers, maatschappelijke organisaties, politie, het Openbaar Ministerie, de
gemeente en natuurlijk de inwoners zelf. De inzet is alleen effectief als alle partijen op een goede
manier samenwerken. De regie hierop is de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar we kunnen
het niet alleen. We vragen dan ook van onze professionele partners en van onze inwoners dat ze
actief meewerken aan het realiseren van een veilig en leefbaar Lelystad.

Doel: het verbeteren van de veiligheid
Wij willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Het doel van dit Integraal
Veiligheidsplan is dat we met de verschillende partners op het gebied van veiligheid afspreken hoe we
dit kunnen bereiken en wat de prioriteiten zijn voor de komende vier jaar. We beschrijven in dit plan
wat onze missie en doelstellingen zijn. Vervolgens geven we op hoofdlijnen aan hoe de aanpak en de
organisatie daarvan eruit zien. Dit doen we op basis van een analyse van de lokale veiligheidssituatie.

Uitvoeringsprogramma
Op basis van dit Integraal Veiligheidsplan wordt samen met de partners jaarlijks een
uitvoeringsprogramma opgesteld waarin we onze doelen en prioriteiten vertalen naar concrete acties.
Per veiligheidsveld geven we aan wie wanneer welke acties onderneemt. Het IVP is zowel leidend als
ruimte biedend voor nieuwe ontwikkelingen.
In het uitvoeringsprogramma zal zoveel mogelijk worden gestreefd naar gebiedsgericht werken
waarbij maximaal gehoor wordt gegeven aan burgerparticipatie.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 schetsen we een beeld van de huidige situatie, waarna we in hoofdstuk 3 aangeven
waar we heen willen. Vervolgens gaan we in hoofdstuk 4 in op onze prioriteiten en in hoofdstuk 5
beschrijven we de overige inzet. In hoofdstuk 6 staat informatie over de organisatie, de sturing en de
budgetten. In hoofdstuk 7 wordt de communicatie nader toegelicht

2. HUIDIGE SITUATIE
Hieronder volgt een korte beschrijving van de veiligheidssituatie. Een uitgebreide Veiligheidsanalyse is
terug te vinden in bijlage 1.
In de periode 2010-2013 is de totale criminaliteit in Lelystad met -7% afgenomen. Deze ontwikkeling is
vergelijkbaar met die in Nederland (-8%) en Midden-Nederland (-10%). In 2014 is de criminaliteit
wederom met 7% afgenomen ten opzichte van 2013, gelijkend op de trend voor de gemeenten MiddenNederland. Bij de verschillende criminaliteitsvormen zien we dat in die periode autokraak met 43% is
afgenomen en geweld met 3%. Bij woninginbraken zien we ook een gunstige ontwikkeling. Eind 2014
ligt het aantal woninginbraken 36% lager dan in 2010.
Qua wijken springt Zuidwest (inclusief Stadshart) er uit als het gaat om het risico om slachtoffer te
worden van een misdrijf. Hierbij moet genuanceerd worden dat dit beeld wordt vertekend door het
Stadshart.
Uit de Integrale Veiligheidsmonitor van 2013 blijkt dat 21% van de inwoners van de gemeente Lelystad
aangeeft zich wel eens onveilig te voelen in de eigen buurt. Hiermee neemt Lelystad een middenpositie
in vergelijking met andere gemeenten uit Midden-Nederland In vergelijking met de andere gemeenten
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in Midden-Nederland scoort Lelystad vrij hoog wat betreft het aantal geweldsmisdrijven per 1000
inwoners en het aantal bedrijfsinbraken per 1000 vestigingen.
Lelystad scoort daarentegen juist laag ten opzichte van gemeenten in Midden-Nederland wat betreft
het aantal autokraken per 1000 inwoners.
Buiten de daling van de totale criminaliteit zien we landelijk een daling van het percentage bewoners
dat criminaliteit als belangrijkste probleem ziet. Dit wordt mede beïnvloed door de economische crisis,
waardoor het merendeel van de bewoners het meeste belang hecht aan oplossing van dit probleem
boven criminaliteit.
Opvallende (genoemde) lokale trends zijn: de komst van een OutlawMotorGang (OMG), succesvolle
aanpak van Multi probleemgezinnen met Roma achtergrond en de leegloop van het Stadshart waarbij
door gebrek aan toezicht op elkaar verloedering op de loer ligt.

3. WAAR WILLEN WE HEEN?
3.1 Onze missie
De inwoners en ondernemers van Lelystad zijn en voelen zich veilig en zijn zich bewust van hun eigen
aandeel in het veilig houden van de stad.
De missie is vertaald in de volgende meetbare doelstellingen:
Indicator
Percentage Lelystedelingen dat zich wel
eens onveilig voelt.
Percentage Lelystedelingen dat zich wel
eens onveilig voelt in de eigen wijk
Gemiddeld rapportcijfer buurtveiligheid
Totaal aantal misdrijven (per 1.000
inwoners)

Bron

Waarde
2012-2015

Doel 2018

Burgerpeiling O&S

2013: 32%

32%

Burgerpeiling O&S

2013: 19%

18%

Burgerpeiling O&S

2013: 7.1

Politie

2014: 4.603

7.2
4.250

3.2 Hoe gaan we te werk
Om dit te bewerkstelligen gaan we meer uit van zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van
inwoners en versterking van de kracht van de wijkverbanden. Hierbij werken we volgens een
gebiedsgerichte en persoonsgerichte aanpak, alsmede een probleemgerichte samenwerking met de
partners. Een heldere en duidelijke communicatie is hierbij essentieel. Dit alles doen we
oplossingsgericht en met de middelen die de overheid thans ter beschikking staan. Lokale overheden
beschikken over veel informatie mede door de decentralisaties op de terreinen van jeugdhulp, zorg en
werk. De gemeente beschikt, als gevolg van haar bevoegdheden, over veel informatie over haar
inwoners. Die informatie kan worden ingezet om het college in de juiste informatiepositie te krijgen en
voor preventieve doeleinden richting bewoners en om de partners op het gebied van veiligheid goed in
stelling te brengen. We gebruiken de informatie zorgvuldig alleen daar waar dit gewenst is.
We werken de werkwijze in de volgende hoofdstukken uit.

3.3 Prioriteiten voor de planperiode
Op basis van de veiligheidsanalyse, onze missie en de afstemming met onze partners, komen we tot
de volgende prioriteiten die in hoofdstuk 4 nader zullen worden behandeld:


Jeugd – preventie en vroegsignalering
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Veilige en leefbare buurten
Veiligheid en aansluiting van kwetsbare groepen
Bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit en woonoverlast

Op deze prioriteiten ligt voor de komende jaren de focus van ons integraal veiligheidsbeleid. In de
jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s zal samen met de partners gekeken op welke manier het beleid in
de praktijk kan worden gebracht om tot een sluitende aanpak van deze veiligheidsproblemen te
komen. Onze prioriteiten sluiten goed aan op de Veiligheidstrategie Midden-Nederland 2015-2018
(veilige wijken, aanpak misdrijven met grote impact (geweld en woninginbraken), bestuurlijke aanpak
georganiseerde ondermijnende criminaliteit met een persoonsgerichte aanpak).
Naast deze prioriteiten zetten we onze activiteiten binnen andere veiligheid thema’s zoals het
voorkomen van bijv. woninginbraken en fietsendiefstallen, tegengaan van verloedering en bestrijding
woonoverlast voort, voeren we wettelijke taken uit en reageren we op incidenten en urgente vragen
vanuit de samenleving.

4. PRIORITEITEN
Hieronder volgt per prioriteit de aanpak op hoofdlijnen. De specifieke activiteiten en inspanningen van
de betrokken partners zullen worden uitgewerkt in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma
(veiligheidsprogramma 2015).
Voor het bepalen van de prioriteiten is een drietal sessies gehouden:
 1e sessie met interne (gemeentelijke) partners
 2e sessie met lokale externe partners
 3e sessie met oa. bewoners, horeca, detailhandel, vastgoed etc.
De derde sessie is gecombineerd met de Stadstafel waar per thema een portefeuillehouder met de
maatschappij in gesprek ging.
Uit deze sessie zijn de volgende prioriteiten naar voren gekomen:
 Jeugd – preventie en vroegsignalering
 Veilige en leefbare buurten
 Veiligheid en aansluiting van kwetsbare groepen
 Bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit en woonoverlast
Deze gemeentelijke prioriteiten sluiten aan bij de gestelde prioriteiten in de Veiligheidsstrategie
Midden-Nederland 2015-2018 zoals deze is vastgesteld door de 41 gemeenten, het Openbaar
Ministerie (OM) en de politie. Deze prioriteiten zijn:
 Veilige buurten
 Misdrijven met grote impact
 Georganiseerde ondermijnende criminaliteit
 Persoonsgerichte aanpak
Daar waar deze prioriteiten in de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland sterk zijn gericht op de inzet
van politie en OM zijn de prioriteiten van het IVP gericht op wat de gemeente zelf , in samenwerking
met de partners, kan doen.
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4.1

Prioriteit: Jeugd – preventie en vroegsignalering

Motivatie
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor een jonge stad als Lelystad geldt dit zeker. Jeugd
verdient daarom extra aandacht. Met de meeste jongeren gaat het goed. Een klein deel veroorzaakt
evenwel overlast, vertoont risicogedrag of is al crimineel. We zien een verharding van de criminaliteit,
verjonging van de daders en verzwaring van delicten. In veel gevallen is er sprake van combinatie van
achterliggende problemen ( gezin, geen of onvoldoende dagbesteding (school of werk) en
persoonlijkheidsproblemen zoals een licht verstandelijke beperking (LVB).
Jongeren zonder startkwalificatie komen veel vaker in aanraking met de politie dan jongeren die wel
met een startkwalificatie het onderwijs hebben verlaten. Bij jongeren zonder startkwalificatie die geen
werk hebben, is dit aandeel nog groter.
Ook de vriendengroep is van grote invloed op de ontwikkeling van crimineel gedrag. Door de
combinatie van factoren staat jeugd en veiligheid niet op zichzelf. Er is een meer sporenaanpak van
straf en zorg nodig, gericht op het bieden van perspectief en inzet van straf(recht) daar waar nodig. De
aanpak is niet alleen gericht op de jongere maar ook op het gezin (ouders, broertjes en zusjes) en de
sociale omgeving (vrienden, school, sport, vrije tijd). Vroegtijdig signaleren en ingrijpen (verbinden van
leefwerelden en versterken van de basis) is daarbij essentieel om overlast en criminele carrières te
voorkomen of te doorbreken.
Met de komst van de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp naar de gemeente en de opgave om
het beroep op zware zorg te verminderen, is een ontwikkeling op gang gebracht waarin één gezin,
één plan, één regisseur als leidend principe nog nadrukkelijker wordt toegepast. Het kind en gezin
staan centraal. De inspanning is gericht op het verbinden van leefwerelden waarin het kind en gezin
zich bevinden (onderwijs, thuissituatie, vrije tijd). In het nieuwe Lelystads jeugdstelsel krijgt het verder
versterken van de basis, zodat daadwerkelijk minder zware en gespecialiseerde zorg nodig zal
worden, specifiek aandacht. Deze ontwikkeling, waarin sterkere verbindingen ontstaan en duidelijke
werkprocessen voor samenwerking rond gezinnen vorm krijgen, biedt een kans om het thema
veiligheid in nauwe samenhang uit te werken met thema’s passend onderwijs, transformatie jeugdhulp
en versterken van de basis van het jeugdstelsel. Daarmee zal de aandacht voor veiligheid, het vroeg
signaleren van risicogedrag en het tijdig ingrijpen geborgd zijn in een integrale aanpak.

Evaluatie huidig beleid










In de afgelopen jaren is de jeugdcriminaliteit en overlast door jeugdgroepen flink afgenomen.
Lelystad kent geen overlast gevende jeugdgroepen meer; het aantal hinderlijke groepen is sterk
afgenomen. Criminele jeugdgroepen bestaan niet in Lelystad.
Door een verbeterde samenwerking van de partners in het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt
problematiek sneller dan voorheen gesignaleerd en opgepakt. Hierdoor kan crimineel en overlast
gevend gedrag op latere leeftijd worden voorkomen.
Welzijn Lelystad verzorgt op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs preventieactiviteiten
gericht op het voorkomen van criminaliteit en ongewenst gedrag.
De ondersteuningsstructuur op de scholen voor voortgezet onderwijs is in een samenwerking met
de politie voorzien.
Onder het motto “Perspectief bieden en handhaven” is vanaf 2010 extra geïnvesteerd in
maatregelen gericht op vermindering schoolverzuim, arbeidstoeleiding en persoonlijke
problematiek van jongeren vanaf 12 jaar. Dit gebeurt door een actieve en outreachende
benadering en een persoonsgerichte aanpak.
Essentieel is hierbij een goede en stevige ketensamenwerking van alle betrokken partners in de
domeinen onderwijs, hulpverlening, straf en vrije tijd. Immers, als jongeren perspectief op
onderwijs en arbeid hebben is er minder kans op risicovol gedrag.
De aanpak is doorontwikkeld naar het Eropafteam. Risicojongeren worden persoonlijk benaderd
en doorgeleid naar onderwijs, arbeid en/of zorg. Hierbij wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt

6



van reeds bestaande algemene voorzieningen. Waar nodig worden, aanvullend hierop, extra
specifieke activiteiten uitgevoerd, waardoor er een sluitende aanpak tussen zorg- en strafketen
ontstaat. In het Eropaf team wordt samengewerkt door de gemeente, politie Flevoland, Stichting
Welzijn, Kwintes en IDO. Deze partijen stemmen de operationele zorg af op managersniveau in
een begeleidingsgroep. De gemeente treedt hierbij op als regisseur.
Alle jongeren die terugkeren uit detentie komen in aanmerking voor nazorg. Hierbij wordt, onder
regie van de Raad voor de Kinderbescherming, samengewerkt in het Trajectberaad.

Doelstellingen
Wij willen zoveel mogelijk voorkomen dat jongeren zich schuldig maken aan criminaliteit en /of
overlast. Waar sprake is van criminaliteit door jongeren, willen we herhaling hiervan voorkomen.
Indicator
Percentage verdachten onder jongeren
tussen 12 en 18.
Percentage verdachten onder jongeren
tussen 18 en 24 jaar
Aandeel ‘harde kern’ recidivisten onder
jongeren
Aantal meldingen jongerenoverlast per
1000 inw.1
Minder voortijdig schoolverlaters
Verzuim leerplicht (% van leerplichtigen)

Bron

Waarde
2012-2015

Doel 2018

Politie

2012: 1.9%

1.6%

Politie

2012: 4.0%

3.2%

Politie

2012: 1.9%

1.6%

Politie

2014: 3,5

www.vsvverkenner.nl

2013 / 2014:
3.3%

Gemeente:
Leerplichtadministratie

2.4
2.4%

2013: 6,0%

Hoofdlijnen aanpak
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De vroegtijdige signalering van problematiek wordt verder vormgegeven door middel van
versterking van samenwerking door de partners in de domeinen onderwijs, zorg, straf en vrije tijd.
Hierbij is het bieden van perspectief op een goede positie in de maatschappij van groot belang
(onder andere door verder terugdringen van voortijdig schoolverlaten en stimuleren naar werk).
Er wordt meer aandacht geschonken aan aanpak van problematiek van kinderen
( 12-minners) die strafbare feiten plegen. Dit is immers de meest kwetsbare groep.
Er komt een nieuw convenant veilige school waarin afspraken gemaakt worden over veiligheid op
de scholen zelf én samenwerkingsafspraken over aanpak van jongeren die zich schuldig maken
aan criminaliteit of overlast veroorzaken.
De reeds bestaande voorlichtingsactiviteiten gericht op preventie van criminaliteit en ongewenst
gedrag worden voortgezet.
We blijven inzetten op voorkomen van overlast op straat, veroorzaakt door jongeren door een
goede samenwerking tussen Welzijn Lelystad, wijkagent en bewoners.
De persoonsgerichte aanpak, zoals uitgevoerd door het Eropafteam wordt voortgezet en waar
nodig verder ontwikkelt.
Jongeren worden meer betrokken bij de aanpak van jeugdproblematiek. Te denken valt aan
bemiddeling door jongeren zelf en het stimuleren van activiteiten door jongeren.
Het Veiligheidshuis Flevoland behandelt per jaar 10 TopX-casussen van de gemeente Lelystad
met meest complexe, keten overstijgende casuïstiek.

Aansluitend bij de prioriteiten uit de Veiligheidsstrategie Midden-Nederland
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4.2

Prioriteit: veilige en leefbare buurten

Motivatie
In een veilige en leefbare buurt is het prettig wonen. Een buurt leefbaar krijgen of leefbaar houden is
in de eerste plaats een taak van de bewoners zelf. Zij zien immers wat er aan de hand is en zien een
direct resultaat van hun eigen handelen. Daarnaast kan de gemeente, samen met de politie,
informeren, faciliteren en partijen bij elkaar brengen. Overlast en criminaliteit dienen direct aangepakt
te worden zodat duidelijk is dat dit niet wordt geaccepteerd en herhaling wordt voorkomen . Bij de
aanpak sluiten we aan bij wensen en initiatieven in de buurt en ondersteunen die binnen de ruimte die
we als overheid kunnen bieden.
Samen met de politie zal de gebiedsgerichte aanpak worden vormgegeven. We richten ons op die
plekken waar dat het meeste nodig is om zodoende verloedering en overlast tegen te gaan. Dat doen
we samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners want het is immers een
gezamenlijke verantwoordelijkheid.
We spelen gezamenlijk in op de actualiteit. Signalen vanuit de buurt zijn hierbij belangrijk. We trekken
daarin samen op met interne en externe partners zoals Politie (wijkagent), Welzijn Lelystad,
buurtcentra, scholen, woningcorporaties en buurtraden/wijkcomités.

Evaluatie huidig beleid














Het gaat goed met de veiligheidsbeleving in de wijken. Er is een duidelijke daling van het aandeel
inwoners dat zich wel eens onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen.
Hiermee voldoet aan het landelijk gemiddelde. Er is ook een daling van de gemiddelde
schaalscore “sociale overlast in de woonomgeving.
Het aantal delicten in woonwijken is eveneens duidelijk afgenomen. Met name op het gebied van
woninginbraken en vernielingen scoort Lelystad gunstig ten opzichte van andere gemeenten in
Midden-Nederland.
Helaas scoort Lelystad op fietsendiefstallen, overvallen en zedendelicten minder goed ten
opzichte van het landelijk gemiddelde. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat het absolute aantal
overvallen en zedendelicten niet groot is zodat het beeld in relatieve zin al snel vertekend.
Fysieke verloedering, met name hondenpoep en rommel op straat, is een grote ergernis.
Daarmee scoort Lelystad dan ook slechter dan het landelijk gemiddelde.
Door de inzet van de politie en gemeentelijke boa’s zijn de vernielingen, auto-inbraken en
fietsdiefstallen de afgelopen jaren afgenomen.
Door het optreden van de gemeentelijke boa’s zijn de kleine ergernissen verminderd.
Er worden vanuit wijken en buurten initiatieven ondernomen om de leefomgeving te verbeteren.
Lelystad heeft inmiddels 450 Waaks!- en 7000 Burgernetdeelnemers en zit met dit laatste (9,2)%
ruim boven het streefpercentage van 8%.
Voor het in stand houden van een veilige woonomgeving is de belangrijkste troef de versterking
van de integraliteit waarbij alle partners (dus ook burgers, ondernemers en woningcorporaties)
worden benut, waar partners hun verantwoordelijkheid nemen en waar maatregelen op maat
worden genomen. De Sociale wijkteams van Welzijn Lelystad speelden hierbij een belangrijke rol;
verbetering is echter altijd mogelijk. Men pakte dit op bij signalen van politie en Centrada als zij
zich zorgen maakten over individuele bewoners; andersom werden er signalen richting de politie
afgeven als een Sociaal wijkteam zich zorgen maakten over bewoners.

Doelstellingen
Wij stellen ons het volgende ten doel: een verdere afname van veelvoorkomende criminaliteit, afname
van overlastmeldingen en verkeersonveilige situaties in de wijk, veiligere openbare ruimte met een
prettig uitgaansklimaat en het versterken van de bijdrage van de inwoners in hun eigen buurt; en wel
zodanig dat het veiligheidsgevoel toeneemt.
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Indicator
Aantal woninginbraken per 1000 inw2
Aantal fietsdiefstallen per 1000 inw
Aantal vernielingen per 1000 inw
Aantal delicten in woonwijken per 100 inw.
Lokale risico om slachtoffer te worden
van een geweldsincident per 1000 inw
Percentage Lelystedelingen dat veel
overlast ervaart
Percentage inwoners dat verkeersoverlast
in de woonomgeving ervaart
Percentage Lelystedelingen dat zich soms
onveilig voelt 's avonds op straat in eigen
buurt
Percentage Lelystedelingen dat zich soms
niet op zijn gemak voelt 's avonds alleen
thuis
Aantal nieuwe initiatieven
bewonersparticipatie buurtveiligheid

Bron

Doel 2018

Politie
Politie
Politie
Politie

Waarde
2012-2015
2014: 5,1
2014: 6,3
2014: 6.2
2013: 5,1

Politie

2013: 19,6

15

Burgerpeiling O&S

2013: 48%

46%

Burgerpeiling O&S

2013: 32%

32%

Burgerpeiling O&S

2013: 22%

20%

Burgerpeiling O&S

2013: 13%

13%

Nieuwe indicator

4,0
5,1
5.1
4,5

Nulmeting in
2016

Hoofdlijnen aanpak
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Op wijk- of buurtniveau worden afspraken gemaakt over het terugdringen van criminaliteit en
buurtoverlast. Gebiedsgericht werken staat hierbij centraal: alle partijen kennen elkaar, weten wie
wat doet in de wijk en kennen elkaars verantwoordelijkheid. Om gebiedsgericht te werken, is wel
een flexibele instelling en gerichte inzet vereist van boa’s, politie en welzijnsorganisaties.
Woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld hebben een grote impact op de samenleving, de
zogenaamde High Impact Crimes (HIC). Het terugdringen van HIC is één van de prioriteiten van
het kabinet. Gemeenten, politie en ondernemers hebben een belangrijke taak bij deze aanpak.
Vergroten van buurtbetrokkenheid, bewustwording preventieve maatregelen en pakkans zijn
onderdeel van de aanpak zoals deze hieronder staat.
Sociale wijkteams hebben een signaalfunctie in de wijk t.a.v. leefbaarheid en veiligheid. Het zou
goed zijn als zij ook een eerste interventie kunnen plegen wanneer de situatie daar om vraagt en
zij het voorportaal kunnen zijn voor de vraag m.b.t. inzet partners.
Voor het monitoren van wijken ten behoeve van de inzet staat de Wijkmonitor centraal. Echter, dit
is niet dynamisch genoeg. De gemeente beschikt thans over veel informatie in het sociaal domein.
Onderzocht zal worden hoe deze informatie zo integer mogelijk kan worden ontsloten zodat de
werkers in het veld beter in positie worden gebracht en middelen doelgerichter kunnen worden
ingezet.
Bewoners zijn in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het creëren van een prettige
leefomgeving. We ondersteunen waar nodig en sluiten vooral aan bij lokale wensen en
initiatieven.
De betrokkenheid van inwoners bij de opsporing van strafbare feiten wordt versterkt (via Waaks!
en Burgernet).
We stimuleren inwoners en woningcorporaties om hun verantwoordelijkheid te nemen voor
inbraakpreventie en het verhogen van de veiligheid van de fysieke ruimte.
Woonoverlast, zeker daar waar sprake is van kamerverhuur, heeft een grote invloed op de
leefbaarheid in een buurt. We zullen samen met politie en andere partners inzetten op integrale
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aanpak overlast kamerverhuur (zie ook onder de prioriteit Bestuurlijke aanpak georganiseerde
criminaliteit).
We zijn alert op nieuwe ontwikkelingen zoals toenemende polarisatie, radicalisering en
extremisme en andere vormen van maatschappelijke onrust. We nemen onze
verantwoordelijkheid en reageren adequaat.
We willen wijken verkeersveilig houden. De eventuele locaties waar zich onveilige situaties
voordoen, zullen worden geïnventariseerd en waar mogelijk worden meegenomen in het
grootonderhoud.

Stadshart







Samen met de ondernemers en de politie werken we aan een veilig Stadshart als winkel- en
uitgaansgebied. Hiervoor zal een afzonderlijk Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) worden
afgesloten.
Er wordt een nieuw convenant ‘Veilig Uitgaan Lelystad’ afgesloten waarbij samen met de
horecaondernemers, politie en OM afspraken worden gemaakt over een veilig uitgaansgebied.
Geloofwaardig handhaven is vooral voor het Stadshart van belang. Daar wordt “gastvrij toezicht”
bevorderd; dat betekent dat men bereikbaar en aanspreekbaar is voor bezoekers en
ondernemers.
Door inwoners meer te betrekken bij hun buurt zal ook de subjectieve veiligheid toenemen.
Daarnaast is het belangrijk inwoners handelingsperspectief te bieden. Veiligheidscommunicatie
(voorlichting veiligheid in en om het huis) is hierin een belangrijk instrument.

Handhaving









Het toezicht in de openbare ruimte wordt daar waar het op dat moment nodig is, ingezet. Bij het
toezicht zal meer integraal worden waargenomen. Hiervoor zullen de juiste tools beschikbaar
worden gesteld.
Men treedt zichtbaar en daadkrachtig op vanuit het principe zacht waar het kan en hard waar het
moet. De wijze van handhaving is geloofwaardig: we doen wat we zeggen.
In het kader van de handhaving maakt de burgemeester gebruik van de mogelijkheden die de
Algemene plaatselijke verordening gemeente Lelystad 2015 (APV 2015) biedt. Indien nodig wijzen
we verbodsgebieden aan ten aanzien van alcohol of drugsgebruik (aanwijzingsbesluit
alcoholverbodgebieden wordt voorbereid).
Het gerichter inzetten van handhavers (Boa’s) vereist andere arbeidsvoorwaarden om op te
kunnen treden bij vormen van overlast hangjongeren, vuillast en vernieling, geluidsoverlast of
alcoholgebruik. We willen immers optreden bij “hotspots’ én ‘hottimes”.
De handhavingstrategie in algemene zin staat beschreven in de nota ‘Integrale Handhaving 20152018’. De handhaving wordt concreet vormgegeven in het jaarlijkse
handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP).

4.3

Prioriteit: Veiligheid en aansluiting van kwetsbare groepen

Motivatie
Het afgelopen jaar is er in het sociaal domein veel veranderd. De decentralisaties, de bezuinigingen en
een toenemend beroep op de eigen kracht van mensen staan daarbij centraal. Sommige mensen
bevinden zich echter in een kwetsbare positie, zoals jongeren met een beperking of achtergrond van
probleemgezin, dak- en thuislozen met psychische en/of verslavingsproblematiek. Deze personen zijn
vaak niet zelfredzaam, kunnen eerder overlast in de buurt geven of worden dader/slachtoffer van
criminaliteit. De oorzaken waarom deze personen de benodigde zorg en ondersteuning die zij nodig
hebben niet krijgen, liggen op verschillende niveaus. Eigen gedrag, ontoegankelijkheid van bepaalde
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instanties, wantrouwen voor hulpverlening door eerdere slechte ervaringen en regels waar instanties
zich aan (moeten) houden die nauwelijks aansluiten bij de dagelijkse realiteit.
We willen voorkomen dat kwetsbare personen tussen wal en schip vallen. Door de combinatie van
factoren is voor aansluiting van kwetsbare groepen een integrale aanpak noodzakelijk, om signalen uit
verschillende probleemgebieden op een juiste en adequate manier aan te pakken, aansluiting bij de
maatschappij te bevorderen en overlast te voorkomen of te verminderen. De motivatie is ingestoken
vanuit leefbaarheid en veiligheid. Er dient dan ook bij de andere programma’s van Lelystad te worden
aangesloten waarbij meer vanuit de persoon gerichte aanpak wordt gedacht.

Evaluatie huidig beleid







Vanuit het regionale Stedelijk Kompas zijn kwetsbare personen via een persoonsgerichte aanpak
toe geleid naar dagbesteding en/of zorgtrajecten.
In het kader van de reguliere huisvestingsproblematiek is voor het inkomen een maatwerktraject
gerealiseerd. De reguliere huisvestingsproblematiek is daarmee nog niet opgelost.
Alle ex-gedetineerden worden besproken in het Scenario Overleg, waarbij een passend
nazorgtraject wordt afgesproken met de zorgpartners.
Voor langgestraften (> 3 mnd) heeft Justitie een re-integratietraject. 60% van de gevangen zijn
echter kortgestraften (< 3 mnd). Zij worden sinds 2014 tijdens een inloopspreekuur gesproken
binnen de PI Lelystad, waardoor problemen in de leefomgeving voor terugkeer gesignaleerd
kunnen worden.
Om domein overstijgend te kunnen werken zijn ketenoverleg en netwerkbijeenkomsten
georganiseerd.

Doelstellingen
Verhinderen dat kwetsbare personen tussen wal en schip raken en zorgen dat zij opnieuw aansluiting
vinden bij de maatschappij zodat de kans wordt verkleind dat zij afglijden in criminaliteit of in een
situatie waarin zij worden uitgebuit.
Indicator
Daling van het aandeel ‘harde kern’
recidivisten
Percentage daklozen inclusief
zwerfjongeren ten opzichte van de
Lelystadse bevolking
Meldingen Drugs- en drankoverlast

Bron

Doel 2018

Politie

Waarde
2012-2015
2012: 1,9%

Politie

2013: 54

40

1,6%

Hoofdlijnen aanpak








Voorzetting van regulier beleid, aansluiten bij reguliere structuren waar mogelijk.
Tussen veiligheids-, zorg- en onderwijsdomein worden duidelijke afspraken gemaakt over
veiligheid in en rondom scholen. Alle partijen kennen elkaar en kennen elkaars
verantwoordelijkheid.
In de regio Flevoland wordt de samenwerking tussen straf- en zorgketen sluitend gemaakt zodat;
afstemming moet zorgen dat niemand tussen wal en schip raakt. Het gezamenlijk en integraal
aanpakken van de veiligheidsproblematiek staat centraal.
Domein overstijgend worden oplossingen gezocht voor de huisvestingproblematiek en participatie
van kwetsbare personen.
Er wordt ingezet op preventie en monitoring op alle terreinen waarmee de kwetsbare personen te
maken hebben.
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De drie Advies– en Meldpunten Huiselijk geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) in MiddenNederland zijn een herkenbaar meldpunt voor burgers en professionals en weten de verbinding te
leggen met ZSM3, het Veiligheidshuis, sociale wijkteams en Jeugd&Gezinteams.

4.4

Prioriteit: Bestuurlijke aanpak (georganiseerde) criminaliteit
en woonoverlast

Motivatie
Minder zichtbaar voor bewoners en ondernemers maar wel ontwrichtend voor de samenleving als
geheel is de georganiseerde criminaliteit. Georganiseerde criminaliteit veroorzaakt (met een kleine
omweg) criminaliteit en overlast op lokaal niveau. Aanhoudende praktijken van georganiseerde
criminelen ondermijnen het gezag van het lokaal bestuur.
Georganiseerde criminaliteit is een complex fenomeen. Gemeente Lelystad heeft de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde criminaliteit als een prioriteit aangewezen. De gemeente wil niet
(onbewust) criminele activiteiten faciliteren. Criminele groeperingen maken gebruik van dezelfde
economische en juridische infrastructuur die ook de legale economie faciliteert. Daar zit de kern van
de problematiek van verwevenheid van onder- en bovenwereld.

Evaluatie huidig beleid






De Lelystadse Bibob beleidslijn is toegepast in de horecasector, seksinrichtingen, milieusector,
coffeeshop en vastgoed. Het doel van de Wet Bibob (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar
Bestuur) is het voorkomen dat – met het aangaan of continueren van een rechtsrelatie met een
wederpartij – georganiseerde criminaliteit wordt gefaciliteerd en dientengevolge de integriteit van
de overheid wordt beschadigd.
De samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC Midden Nederland) is
versterkt en ingebed in een structureel overleg met de gemeentelijke handhavers, juristen,
adviseur openbare orde en veiligheid, belastingdienst en de politie in Lelystad.
Lelystad kent in bepaalde wijken woningen in een goede prijs-kwaliteitverhouding. Tegelijkertijd is
er een tekort aan een snelle beschikbaarheid aan betaalbare woningen/appartementen in het lage
prijssegment. Hierdoor is het voor speculanten interessant om over te gaan tot aankoop ten
behoeve van kamerverhuur of woningsplitsing. Het gemeentelijk beleid is hier al op aangepast
maar toch zien we regelmatig dat er bij dergelijke panden grote overlast optreedt.

Doelstellingen
Doel is voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd en dat er vermenging ontstaat
tussen de onder- en bovenwereld. De bestuurlijke aanpak wil de economische machtsposities
doorbreken die zijn opgebouwd met kapitaal dat met criminele activiteiten is verkregen.

Hoofdlijnen aanpak





We zetten de instrumenten en interventies die ons ter beschikking staan, systematisch en
consequent in.
Onze informatiepositie is op orde en we streven daarbij naar een optimale afstemming met de
interventies van onze veiligheidspartners: Openbaar Ministerie, politie, RIEC, Belastingdienst.
We versterken onze gemeente brede aanpak op dit onderwerp door expliciet te investeren in
waakzaamheid en risicobewustzijn van ambtenaren en bestuurders.
Specifieke onderwerpen waar wij de integrale aanpak op richten zijn hennepteelt- en handel,
oneigenlijk gebruik van woningen en bedrijven, seksuele- of arbeidsuitbuiting, vastgoedfraude en

3

Strafrecht volgens Zorgvuldig Snel Maatwerk waarbij na aanhouding van de verdachte snel een beslissing genomen over het
afdoeningstraject
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specifiek de misstanden omtrent kamerverhuur en aanpak ‘onaantastbaren’ (o.a. ‘outlaw motor
gangs’).
De Wet Bibob wordt toegepast bij het beoordelen van vergunningaanvragen voor gevoelige
branches.
Daarnaast geven we uitvoering aan Horecasanctiebeleid, Coffeeshopbeleid en
Prostitutiebeleidsplan (in voorbereiding).
We pakken de problemen bij kamerverhuur integraal aan waarbij een projectteam is
samengesteld. Hierbij werkt de gemeente samen met de recherche (politie), Belastingdienst,
RIEC en stichting hypotheekfraude.

5. OVERIGE INZET
In hoofdstuk 4 hebben we de onderwerpen behandeld waaraan we in de planperiode prioriteit geven.
Hiernaast hebben we als gemeente te maken met inzet op overige (niet-prioritaire) veiligheidsthema’s,
wettelijke taken en met vragen uit de samenleving en incidenten. Ook nemen we deel aan regionale
en landelijke samenwerkingsverbanden op het gebied van veiligheid. We maken continu de afweging
welke inzet we op welk gebied moeten plegen. Hierin spelen de beschikbare middelen, de
doorlooptijd, het gewenst kwaliteitsniveau en de urgentie vanuit het bestuur en de samenleving een
rol.

5.1

Overige thema’s

Naast de vier hiervoor beschreven prioriteiten onderscheiden wij de volgende ‘overige
veiligheidsthema’s’:

Veiligheidsveld
Kernbeleid Veiligheid

onderwerp

Veilige woon- en leefomgeving




Bedrijvigheid en veiligheid




Jeugd en veiligheid
Fysieke veiligheid



Integriteit en veiligheid








Realiseren van sluitende trajecten voor meer- en
veelplegers
Aanpak problematiek onder gezinnen met een Roma
achtergrond
Veilig uitgaan en veilig ondernemen
Evenementenbeleid 2015 is kader voor de
vergunningverlening
Alcohol- en drugspreventie
Gasleidingen
Asbestproblematiek
Crisisbeheersing en Rampenbestrijding
Polarisatie, radicalisering en extremisme
Inzicht in publiek vertrouwen

Op deze veiligheidsthema’s zetten wij consequent in en spelen we in op ontwikkelingen. In het
uitvoeringsprogramma dat bij dit veiligheidsplan hoort, wordt de aanpak jaarlijks uitgewerkt.

5.2

Wettelijke taken

Nieuwe wettelijke taken zijn de uitvoering van de jeugdzorg, WMO en uitbreiding van de
participatiewet. Ook deze taken kennen veiligheidsaspecten. Andere wettelijke taken op het terrein
van veiligheid zijn:
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Op het gebied van geweld en overlast:








Opleggen huisverbod bij huiselijk geweld: Bij huiselijk geweld kan de burgemeester een
huisverbod van maximaal 28 dagen opleggen.
Ingrijpen bij calamiteiten op het gebied van jeugdzorg op basis van de Jeugdwet.
Toepassen Wet bopz: De wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen regelt
wanneer iemand onvrijwillig mag worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
Deelname aan bestuurlijke informatie justitiabelen (BIJ): Hierbij gaat het om het verstrekken van
informatie aan burgemeesters over vrijkomende gedetineerden die ernstige gewelds- en
zedendelicten gepleegd hebben om maatschappelijke onrust te voorkomen.
Toepassen van de overlastwet: Met deze wet kan langdurige en ernstige overlast van groepen en
individuen worden aangepakt.
Coffeeshopbeleid: De gemeente voert de regie op de implementatie en handhaving van het
‘Besloten club criterium’, ‘Ingezetenen van Nederland criterium’ en op het ‘Afstandscriterium’.

Op het gebied van integriteit/ordening gaat het om het toepassen van de:






Drank en Horecawet: De doelstelling van deze wet is het voorkomen van gezondheidsschade en
verstoring van de openbare orde door alcoholgebruik.
Gemeentewet Drank en horecawet bij extreme situaties: Gemeenten hebben extra mogelijkheden
om op lokaal niveau beter invulling te geven aan het alcoholbeleid, vooral om overmatig
alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan.
Opiumwet: Het bezit van verdovende middelen is verboden. In Nederland is dit geregeld in de
Opiumwet. De regelgeving over coffeeshops is hierin ook opgenomen.
Wet Bibob: De Wet ter bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur maakt het
mogelijk om ongewild faciliteren door de overheid van criminele organisaties tegen te gaan.

Op het gebied van de leefomgeving/openbare orde:


Toepassen van de APV (algemene plaatselijke verordening). Deze gemeentelijke wetgeving
passen we onder meer toe bij circussen/kermissen, evenementen, vuurwerk, prostitutie, overlast,
geluidshinder en alcoholverstrekking.

Op het gebied van brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing:




De veiligheidsregio’s zijn ingesteld om de crisisbeheersing en rampenbestrijding in ons land te
verbeteren, zodat burgers beter beschermd worden tegen de risico’s van brand, rampen en crises. De
wet Veiligheidsregio’s heeft als centraal doel de rampenbestrijding en crisisbeheersing te

verbeteren. Paragraaf 2 van de Wet veiligheidsregio’s bepaalt dat het college van burgemeesters
en wethouders in de basis belast is met de organisatie van de brandweerzorg en de
geneeskundige hulpverlening, evenals de algemene rampenbestrijding en de crisisbeheersing.
Wettelijke taken op het terrein van vergunningverlening, controle en integrale handhaving.

5.3

Lokale, Regionale en landelijke samenwerkingsverbanden

Op het gebied van het algemeen veiligheidsbeleid:
Veiligheidshuis
Een belangrijk instrument in de aanpak van de vier thema’s is het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis
Flevoland heeft sinds 1 januari 2014 een regionale functie. De focus van het Veiligheidshuis ligt op
complexe casuïstiek waarbij keten overstijgend gewerkt moet worden om tot een oplossing te komen.
Het Veiligheidshuis richt zich daarbij op drie pijlers:
- huiselijk geweld
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-

de pilot Bestuurlijke Informatie Justitiabelen waarbij de burgemeester tijdig wordt geïnformeerd
over de terugkeer van ‘justitiabelen’
De Top X aanpak: een geprioriteerde lijst van personen die voor ernstige criminaliteit en overlast
zorgen in de stad.

Bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS-MN)
Dit is een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie.
Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners in het veiliger maken van de regio. Door krachten te
bundelen wordt de effectiviteit van het netwerk van veiligheidspartners vergroot.
Driehoek
In het driehoeksoverleg worden afspraken gemaakt over de inzet van de politie op de lokale
prioriteiten en de criminaliteitsbeheersing. De driehoek bestaat uit de burgemeester als voorzitter, de
officier van justitie en de teamchef van politie.

Op het gebied van participatie van de bewoners:
Burgernet
Door middel van een telefonisch netwerk worden bewoners, die zich hebben aangemeld, via de
meldkamer van de politie geïnformeerd over actuele veiligheidsaspecten in hun buurt en worden ze
betrokken bij opsporingsactiviteiten.
Integrale Veiligheidsmonitor
Dit is een (veelal) tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en
slachtofferschap op landelijk, regionaal en lokaal niveau.

Op het gebied van ondermijning/niet integer gedrag:
Regionale convenant Hennepteelt
De hoofddoelstelling van het convenant is om, door een eenduidige integrale aanpak, het aantal
hennepkwekerijen en de daarmee samenhangende overlast, verloedering en gevaren terug te dringen
en potentiële henneptelers te ontmoedigen. Ook de verwevenheid van de hennepcriminelen met de
bovenwereld wordt hiermee aangepakt.
Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden Nederland
Het doel van het RIEC-MN is voorkomen dat de overheid criminelen faciliteert. Het RIEC-MN
ondersteunt bij het uitvoeren van de Wet Bibob, biedt de mogelijkheid om informatie van verschillende
organisaties te delen om te komen tot een bestuurlijke of geïntegreerde aanpak van de
georganiseerde criminaliteit.

Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing:
Veiligheidsregio’s
De wet bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven.
De wet veiligheidsregio’s beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de
brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder één regionale bestuurlijke
regie. Omdat de veiligheidsregio via verlengd lokaal bestuur is vormgegeven, blijft de betrokkenheid
van de gemeenten bij brandweer en rampenbestrijding. Met de realisatie van de Wet veiligheidsregio’s
is het fundament gelegd voor de organisatie van rampenbestrijding en crisisbeheersing met het
beoogde doel: de burgers beter te beschermen tegen risico’s.
De burgemeester blijft verantwoordelijk voor het bestrijden van branden, ongevallen, rampen en crises
in de gemeente.
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6. ORGANISATIE
Burgemeester
De burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en is
daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. De burgemeester heeft het
opperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is de gezagsdrager op het terrein van
de openbare orde en veiligheid en hulpverlening. De burgemeester vervult in verband met deze
wettelijke taken een coördinerende rol binnen het IVP. Binnen de lokale driehoek (gemeente, politie
en OM) stemt hij af wat de rol van de politie is als het gaat om de uitvoerende taken binnen het IVP en
veiligheidsprogramma en welke capaciteit daaraan gekoppeld kan worden. Deze positie maakt het
mogelijk om in te grijpen wanneer het draagvlak vermindert, afspraken niet worden nagekomen of een
koerswijziging nodig is.

Wethouders/college
De portefeuilles van wethouders raken bijna zonder uitzondering het integraal Veiligheidsbeleid,
waardoor veiligheid kan worden beschouwd als een collectieve verantwoordelijkheid van het gehele
college. Veiligheid werkt door op vele terreinen en heeft daardoor raakvlakken met bijna alle
gemeentelijke afdelingen. Om deze reden is het noodzakelijk dat het gehele college alert is op
veiligheidsaspecten van het gemeentelijk beleid en een actieve rol vervult ten aanzien van integraal
veiligheidsbeleid.

De gemeenteraad
De raad stelt de kaders en het veiligheidsbeleid in het IVP vast en heeft een controlerende taak. De
raad wordt jaarlijks geïnformeerd over het Veiligheidsprogramma voor het volgende jaar, zoals dat
door burgemeester en wethouders is vastgesteld en past binnen dit IVP.

Bestuurlijke coördinatie
Op bestuurlijk niveau voert de burgemeester overleg in het Regionaal Veiligheidscollege en
de lokale driehoek over de voortgang in de aanpak van veiligheid. Het Regionaal
Veiligheidscollege komt vier maal per jaar bij elkaar. Op het gebied van crisisbeheersing en
rampenbestrijding vergadert het bestuur van de Veiligheidsregio ongeveer acht keer per jaar
De burgemeester heeft daarnaast tweewekelijks overleg met de basisteamchef van de politie. Ook
met de andere partners voert de burgemeester periodiek overleg.

Bestuurlijk-ambtelijke coördinatie
Als voorportaal van het college vindt maandelijks het overleg plaats van de Stuurgroep Veiligheid. De
burgemeester is voorzitter van dit overleg. Daarnaast hebben de wethouders op de domeinen zorg en
welzijn, jeugd en onderwijs en handhaving zitting. De adviseur Integrale Veiligheid & Handhaving is
secretaris van de stuurgroep en bereidt dit overleg ambtelijk voor. De secretaris zorgt voor de
afstemming met de directie en afdelingshoofden.
Ambtelijke ondersteuning vindt tevens plaats door middel van programma Veilige Stad waarvan de
burgemeester de verantwoordelijke portefeuillehouder is. In dit programma worden vanuit
verschillende interne en externe disciplines alle veiligheidsaspecten met elkaar afgestemd en
vormgegeven.
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Ambtelijke coördinatie
De coördinatie van de uitvoering van het integraal veiligheidsplan en uitvoeringsprogramma’s alsmede
het management van het programma Veilige Stad wordt uitgevoerd door de adviseur Integrale
Veiligheid & Handhaving.
Maandelijks treffen de belangrijkste interne partners op het gebied van veiligheid elkaar in het
Afstemmingsoverleg Veiligheid.

Kolom

Huidige situatie

Verantwoordelijk voor

Nationale politie ???820280

???
De politie is tevens betrokken bij grootschalige
optredens en crisissituaties met een openbare orde
aspect. Het gaat dan om grootschalige optredens bij
conflicten en crises.
De regionale brandweer heeft tot taak:

het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

het beperken en bestrijden van gevaar voor
mensen en dieren bij ongevallen anders dan
bij brand.
Ook voert de regionale brandweer taken uit in het
kader van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing; Het brandweerkorps dient daarbij te
voldoen aan landelijke kwaliteitseisen.
Om deze taak zo goed mogelijk voor te bereiden,
maakt de directeur GHOR namens het bestuur van de
veiligheidsregio afspraken met zorg-verleners als:
GGD’s, huisartsen, Rode Kruis, psychosociale
hulpverlening, traumacentra, ziekenhuizen en
ambulancediensten. Tevens draagt de directeur GHOR
er zorg voor dat bekwaam personeel (GHORfunctionarissen) tijdens rampen en crises in de leiding
en coördinatie van de geneeskundige hulpverlening
voorziet.
Door het bundelen van krachten op regionale
schaal kunnen de hulpverleningsdiensten zich
beter voorbereiden op dreigingen zoals grote
branden, grootschalige evenementen,
terrorisme, pandemie of nucleaire ongevallen.
Ook kan er beter en meer multidisciplinair
geoefend en samengewerkt worden omdat het
verantwoordelijke bestuur een samenhangend
beleid voor alle hulpverleningsdiensten
vaststelt.

Politie

Eén brandweerorganisatie voor de gehele
regio onder leiding van één regionale
brandweercommandant.

Brandweer

GHOR

Veiligheidsregio

De GHOR is belast met de
coördinatie, aansturing en regie van de
geneeskundige hulpverlening in het kader
van de rampenbestrijding en de
crisisbeheersing, en met de advisering van
andere overheden en organisaties op dat
gebied.

De veiligheidsregio is een vorm van
verlengd lokaal bestuur. Alle
veiligheidsregio’s in Nederland moeten voor
de rampen-bestrijding en crisisbeheersing
beschikken over een goed geoefende
professionele organisatie, die in staat is
grootschalige incidenten aan te pakken.
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7. COMMUNICEREN OVER VEILIGHEID
Communiceren over veiligheid is complex. Het raakt mensen direct en kan het veiligheidsgevoel ook
negatief beïnvloeden. Om effectief te communiceren over veiligheid en een positieve beïnvloeding
teweeg te brengen is het daarom belangrijk om inwoners proactief te informeren, transparant te zijn,
mensen handelingsperspectief te bieden en als veiligheidspartners elkaar goed te informeren en
samen te werken vanuit dezelfde informatiepositie.

Uitgangspunten
Onze uitgangspunten op het gebied van communicatie zijn:
1. Transparantie: open en eerlijk communiceren over (on)veiligheid; daar waar het om
strafrechtelijke zaken gaat, wordt communicatie aan politie of OM overgelaten.
2. Waarde congruentie: aansluiten bij de thema’s die inwoners belangrijk vinden.
3. Reputatie: we zeggen wat we doen en doen wat we zeggen.

Ambities
We willen met onze communicatie over veiligheid:
 de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderen;
Wij verlangen van onze inwoners dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het moet daarom
helder zijn wat wij als gemeente van onze inwoners verlangen en wat zij van ons kunnen
verwachten. De nadruk ligt hierbij op preventie en risicocommunicatie.


een positieve bijdrage leveren aan de subjectieve veiligheid;
De veiligheidsbeleving van mensen hangt sterk af van de (geografische en psychologische)
afstand van de waarnemer tot de beleefde situatie. Mensen hebben bijna altijd een rooskleuriger
beeld van de eigen veiligheid in de eigen omgeving dan van de veiligheid ergens anders. De
verklaring hiervoor is onder meer dat mensen voor de situatie in de eigen buurt afgaan op hun
ervaringen, maar voor het beeld ergens anders veel meer afhankelijk zijn van mediaberichtgeving.
Deze berichtgeving heeft over het algemeen meer aandacht voor het afwijkende en creëert
daarmee een beeld dat niet per definitie strookt met de werkelijke veiligheidssituatie.
Om de veiligheidsbeleving van onze inwoners meer aan te laten sluiten bij de situatie zoals die is
het belangrijk om pro actief te communiceren over onze aanpak en de resultaten.



bijdragen aan samenwerking met inwoners en partners.
Voor een goede samenwerking met onze inwoners en partners in de stad is het belangrijk
informatie uit te wisselen. Inwoners en partners in de stad moeten weten waar zij informatie
kunnen halen en brengen. De nadruk ligt hierbij op transparantie en open overheid.

Effectief communiceren
Het meest effectief is het om te communiceren op een zo laag mogelijk schaalniveau; bijv
buurtgericht. Dat wat je over wil brengen, moet daarnaast goed aansluiten op de persoonlijke en
situationele context van de ontvanger. Daarom is het belangrijk om te weten met wie je communiceert
en wat hun drijfveren en motieven zijn.
Hiervoor zal gebruik gemaakt worden van de leefstijldata die voor Lelystad in kaart zijn gebracht en de
handreiking ‘Bewust communiceren over (on)veiligheid’. Deze handreiking, een uitgave van Bureau
Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland i.s.m. SmartAgent, bevat tips om de communicatieinzet en middelen zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de belevingswereld van onze inwoners.
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8. BIJLAGEN
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8.1

Analyse ten behoeve van het Integraal Veiligheidsplan

Voor u ligt de analyse ten behoeve van het Integraal Veiligheidsplan voor Lelystad. Deze analyse dient
als input de voor de vaststelling van de prioriteiten voor het veiligheidplan van de gemeente Lelystad
voor de periode 2015 – 2018. Voor deze analyse is gebruik gemaakt van de volgende documentatie:
 Misdrijvenindex (Politie, bewerkt door Onderzoek en Statistiek)
 Integrale gebiedsscan gemeente Lelystad, beschrijving veiligheidsontwikkeling en trends
(Bureau RVS)
 Burgerpeiling ‘Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2013’ (Onderzoek en Statistiek)
In deze analyse worden de ontwikkelingen die in de periode 2010 – 2014 hebben plaatsgevonden
binnen de verschillende thema’s (veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, bedrijvigheid en
veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid) 4 behandeld. Ontwikkelingen in Lelystad worden
vergeleken met landelijke ontwikkelingen en/of
ontwikkelingen in de gemeenten in MiddenNederland. Daarnaast zal waar nodig worden
ingegaan op verschillen tussen de Lelystadse
stadsdelen5.

Overzichtskaart Lelystadse stadsdelen

Algemeen
Op basis van politiecijfers is zichtbaar dat de criminaliteit in Lelystad in de periode 2010 – 2013 met 7%
is afgenomen. Hiermee houdt de daling in Lelystad gelijke tred met landelijke cijfers (afname van 10%)
en de cijfers voor de gemeenten Midden-Nederland (afname van 8%). In 2014 is de criminaliteit
wederom met 7% afgenomen ten opzichte van 2013, gelijkend op de trend voor de gemeenten MiddenNederland. Binnen Lelystad zijn verschillen in veiligheid zichtbaar tussen de verschillende stadsdelen.
Met name stadsdeel Zuidwest (incl. Stadshart) valt in negatieve zin op (figuur 1). In Lelystad geeft 19%
van de inwoners aan zich wel eens onveilig te Figuur 1
voelen in de eigen wijk (Burgerpeiling ‘Wonen,
Leefbaarheid en Veiligheid, 2013; figuur 2).
Hiermee scoort Lelystad beter dan het
gemiddelde van gemeenten met meer dan 70.000
inwoners. In een vergelijkbaar onderzoek
(Integrale Veiligheidsmonitor (IVM) 2013) geeft
ook ongeveer eenvijfde van de Lelystedelingen
aan zich wel eens onveilig te voelen in eigen wijk;
hiermee neemt Lelystad een middenpositie in vergelijking met andere gemeenten uit MiddenNederland6. In de IVM 2014 zijn deze getallen onveranderd. Bewoners uit de stadsdelen Noordwest en
4

Kernbeleid Veiligheid 2014, handreiking voor gemeenten (VNG 2013).
Stadsdeel Noordoost (Zuiderzeewijk en Atolwijk); stadsdeel Zuidoost (Waterwijk en Boswijk); Stadsdeel Noordwest (Kustwijk
en Schepenwijk-Midden); stadsdeel Zuidwest (Lelystad-Haven, Havendiep en Stadshart).
6
Almere, Amersfoort, Bussum, De Bilt, De Ronde Venen, Dronten, Hilversum, Houten, Huizen, IJsselstein, Lelystad,
Nieuwegein, Noordoostpolder, Soest, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Woerden, Zeist.
5
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het Stadshart voelen zich het meest onveilig in hun eigen wijk. In het Stadshart is het algemene
onveiligheidgevoel het hoogst met 49% (figuur 3).

Figuur 2: % inwoners dat wel eens in
de eigen buurt onveilig voelt
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Figuur 3: % inwoners dat zich wel
eens onveilig voelt
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Veilige woon- en leefomgeving
Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel de veiligheid en leefbaarheid
in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Waarbij het exclusief om de sociale veiligheid gaat: criminaliteit, overlast en verloedering.
Voor zover er fysieke aspecten aan de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan
verlichting, zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. In de analyse van dit veiligheidsveld speelt zowel de objectieve als
subjectieve veiligheid een rol. Meer precies onderscheiden we vier kernindicatoren ofwel veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit
(woonoverlast, overlast verslaafden en zwervers e.d.), fysieke kwaliteit (vernieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid
ofwel veelvoorkomende criminaliteit (onder meer woninginbraak, fietsendiefstal en geweldsdelicten) en subjectieve veiligheid
ofwel het Vereniging van Nederlandse Gemeenten 37 veiligheidsgevoel. Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de
veiligheid als de leefbaarheid van de buurt betreft, waarbij leefbaarheid vooral betrekking heeft op de sociale en fysieke kwaliteit
en veiligheid op de twee andere kernindicatoren.

In de periode 2010–2014 is op veel gebieden binnen dit themaveld vooruitgang geboekt.
Woninginbraken, diefstal van motorvoertuigen, vernielingen, bedreigingen, relatieproblemen en
verschillende vormen van geweld (moord, doodslag, huiselijk geweld, openlijk geweld, bedreiging,
mishandeling) zijn in deze periode afgenomen. Daarentegen zijn overvallen, zedenmisdrijven,
drugsoverlast, diefstallen en fietsendiefstallen toegenomen (zie tabel 1). Straatroof is in de periode 2010
– 2013 afgenomen, maar weer sterk toegenomen in 2014 en concentreert zich voor 70% in het
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Stadshart. Het verloop van de straatroof wijkt in Lelystad niet af van andere gemeenten in MiddenNederland. Op het gebied van fietsendiefstallen presteert Lelystad matig ten opzichte van andere
gemeenten in Midden Nederland. Deze vorm van criminaliteit vindt voornamelijk plaats in het Stadshart.
Met name op het gebied van woninginbraken en vernielingen scoort Lelystad gunstig ten opzichte van
andere gemeenten in Midden-Nederland. Binnen Lelystad zijn de verschillen groot: met name stadsdeel
Zuidwest (incl. Stadshart) laat vrijwel geen daling zien. Hoewel er in Lelystad een afname zichtbaar is
in vernielingen, scoort Lelystad op dit punt relatief slecht ten opzichte van andere gemeenten in MiddenNederland. Mishandelingen vinden voornamelijk plaats in stadsdeel Zuidwest (incl. stadshart); In
stadsdeel Noordwest, waar het Lelycentre ligt, wordt echter ook een toename geconstateerd.
Gemiddeld 29% van de inwoners van Lelystad ervaart fysieke verloedering (Burgerpeiling ‘Wonen,
Leefbaarheid en Veiligheid, 2013). Dit ligt hoger dan het landelijk gemiddelde. De wijken die het de
hoogst scoren op fysieke verloedering liggen in stadsdeel Noordoost. Hondenpoep en rommel op straat
staan op de tweede en derde plek van belangrijkste buurtproblemen die moeten worden aangepakt.
Negen procent van de inwoners van Lelystad ervaart veel sociale overlast in hun buurt. Dit ligt ver onder
het landelijke gemiddelde voor (middel-)grote steden (14%) en zelfs onder het landelijke gemiddelde
(10%). Stadsdeel Noordoost en de deelwijken rond het Stadshart scoren het slechts op dit punt.
Lelystedelingen kennen gemiddeld een rapportcijfer zeven toe voor de veiligheid van hun
woonomgeving, variërend van een 6,7 in het Stadshart tot een 7,4 in Zuidwest.

Jeugd en veiligheid
Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd: ‘overlastgevende jeugd’, ‘criminele
jeugd/individuele probleemjongeren’, ‘jeugd, alcohol en drugs’ en ‘veilig in en om de school’.

In de periode 2012 – 2014 is het aantal meldingen van jongerenoverlast licht gedaald. Lelystad zit nog
wel boven het landelijk gemiddelde waar het gaat om het percentage bewoners dat aangeeft vaak
overlast te ervaren van rondhangende jongeren. Stadsdeel Noordwest laat het meest gunstige beeld
zien. In dit stadsdeel is het percentage inwoners dat zegt vaak last te hebben van rondhangende
jongeren het laagst. In het stadsdeel Zuidoost is de score het hoogst. Rondhangende jongeren staan
op de vijfde plek van de buurtproblemen die moeten worden aangepakt (burgerpeiling ‘Wonen,
Leefbaarheid en Veiligheid 2013’).

Bedrijvigheid en veiligheid
Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische voorzieningen zoals
winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema’s binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, Veilige
bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige evenementen en Veilig toerisme. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de sociale
veiligheid rond genoemde vormen van bedrijvigheid: delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en uitgaansgeweld.

Binnen het themaveld ‘bedrijvigheid en veiligheid’ is een gevarieerd beeld te zien. Het aantal inbraken
en diefstallen bij bedrijven en instellingen is in de periode 2010-2014 ongeveer gelijk gebleven; in 2014
is er een sterke afname zichtbaar. Aan de andere kant is er een stijging zichtbaar van het aantal
winkeldiefstallen. Op beide velden scoort Lelystad relatief slecht ten opzichte van andere gemeenten in
Midden-Nederland. Diefstallen in dit themaveld zijn niet gelijk verdeeld over de stad: winkeldiefstal vindt
voornamelijk in het Stadshart plaats (40%), de grootste groei doet zich voor in de stadsdelen Noordoost
en Zuidoost. Stadsdelen Noordoost en Zuidwest (Noordersluis) scoren tevens het slechts op het gebied
van bedrijfsinbraken.
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Fysieke veiligheid
Binnen dit veiligheidsveld vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid en
rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat hier vaak om de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s omdat het hier exclusief
draait om de fysieke veiligheidsrisico’s en niet om sociale veiligheid. Bij het eerste veiligheidsveld zagen we dat daar ook
fysieke aspecten in zitten maar dat die slechts relevant zijn vanwege het oorzakelijke verband met sociale veiligheid.

Binnen het themaveld ‘fysieke veiligheid’ is een relatief eenduidig beeld te destilleren over
verkeersveiligheid. Er is al jaren een geleidelijk afname van het aantal verkeersongelukken.
Desalniettemin ervaart 32% van de Lelystedelingen veel verkeersoverlast, gelijkend aan het landelijke
percentage en onder het gemiddelde van (middel-)grote steden (35%). Te hard rijden en parkeeroverlast
staan op de eerste en respectievelijk vierde plek van belangrijkste buurtproblemen die moeten worden
aangepakt (burgerpeiling ‘Wonen, Leefbaarheid en Veiligheid 2013’).

Integriteit en veiligheid
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke regels
en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel
dan ook een omvangrijk veiligheidseffect – ze kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema’s
binnen dit veiligheidsveld zijn radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit, Veilige Publieke Taak,
informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit.

Binnen het themaveld ‘integriteit en veiligheid’ zijn vanuit de geraadpleegde bronnen geen directe
gegevens beschikbaar om een uitspraak te kunnen doen over de resultaten die Lelystad op dit gebied
boekt. Een aantal misdrijven die vaak plaatsvinden binnen de georganiseerde misdaad kunnen wel
nader worden beschouwd. Wapenhandel, fraude en aantasting openbare orde zijn in de periode 2010
– 2014 afgenomen in Lelystad. Wapenhandel is, ondanks de dalende trend, in 2014 met 22%
toegenomen ten opzichte van 2013. Drugshandel is toegenomen in de periode 2010 – 2013, maar fors
afgenomen in 2014 (36% ten opzichte van 2013).

23

24

8.2

Aantal incidenten uitgesplitst naar stadsdelen

Incident
diefstal / braak voertuigen

NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*
Bedrijfs- en winkeldiefstal
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied
Wapen- en drugsoverlast
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*
Geweld totaal
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*
Verkeersongevallen
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied
Verkeersoverlast
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied
Vermogensdelicten (excl.inbraak)
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*
Vernieling
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*
Woninginbraak
NO
NW
ZO
ZW
buitengebied*

2010
173
219
162
551
46
98
79
59
215
60
28
20
42
65
5
314
284
371
427
37
156
141
150
231
221
139
97
112
175
176
397
428
336
1038
132
151
129
181
162
23
121
196
228
89
5

2011
220
207
229
497
53
132
72
38
203
50
53
25
57
72
8
357
257
337
367
43
128
131
93
202
196
110
95
109
162
162
465
415
392
1002
175
116
116
171
169
33
141
132
127
58
6

2012
196
182
247
448
62
114
74
57
227
45
52
32
49
74
10
320
284
303
340
49
109
119
107
188
208
116
73
93
179
157
440
441
438
921
159
98
126
158
137
27
121
172
138
100
8

2013
172
182
181
465
61
117
73
53
249
30
42
39
57
76
14
335
340
374
377
66
126
126
99
192
209
109
107
117
211
149
377
377
361
979
134
115
136
141
150
17
86
151
169
81
15

rood = slechtste score
groen = beste score
* In deze incidentencategorie is het buitengebied buiten beschouwing gelaten
bij de toekenning van de scores
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