
Integraal Veiligheidsplan 2018-2021
Gemeente Renkum

Objectieve cijfers

1 Veilige woon en leefomgeving



1.1 Verwarde personen

De overlast door verwarde en/of overspannen personen is in de afgelopen jaren fors toegenomen. 

Bezuinigingen in  de  zorg  leiden  ertoe  dat  de hulpverlening  aan het  verschuiven is  naar  meer 

ambulante zorg. De invloed die hulpverlening op deze groep overlastveroorzakers heeft, is daardoor 

minder geworden. De politie is vaak het eerste aanspreekpunt als het misgaat. Er zijn verschillende 

personen  in  het  gebied  waarvan  vaker  overlast  ervaren  wordt.  Op  deze  personen  is  een 

persoonsgerichte  aanpak  van  toepassing.  In  de  gemeente  hebben  we  daarnaast  grotere 

zorginstellingen. Bewoners van deze instellingen zorgen voor een groot deel van de geregistreerde 

incidenten. 

In 2016 is het aantal incidenten overlast door verward/overspannen persoon ten opzichte van 2015 

toegenomen van 147 naar 185, een toename van 26%. In 2017 is tot dusver een daling gaande. 

In het eerste halfjaar  van 2017 werden 78 incidenten van overlast  door verwarde/overspannen 

personen geregistreerd (80 unieke personen), tegenover 91 incidenten in het eerste halfjaar van 

2016.  Dit  betekent  een  afname  van  14  procent.  In  de  gemeente  bevinden  zich  grotere 

zorginstellingen die zorgen voor een groot deel van de geregistreerde incidenten. 

Hotspots zijn: 

 Wolfheze  (24  incidenten);  hotspots  zijn  Wolfheze  en  de  Wolfhezerweg  (21  incidenten 

samen.

 Renkum  (19  incidenten);  hotspots  zijn  de  Bergerhof  en  de  Bellevue  beiden  met  3 

incidenten.

 Oosterbeek  (17  incidenten);  geen  hotspots,  incidenten  vonden  verspreid  in  Oosterbeek 

plaats. 

De  overlast  door  personen  met  verward  gedrag  is  in  de  afgelopen  jaren  fors  toegenomen. 

Bezuinigingen in  de  zorg  leiden  ertoe  dat  de hulpverlening  aan het  verschuiven is  naar  meer 

ambulante zorg. De invloed die hulpverlening op deze groep overlastveroorzakers heeft, is daardoor 

minder geworden. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Verwarde 
personen

137 145 147 185 78

1.2 High Impact Crimes

De aanpak van High Impact Crimes (HIC)  is één van de landelijke prioriteiten van de politie. Het 

gaat hierbij om woninginbraken, overvallen, straatroof en geweld. Er is veel verwantschap tussen 

deze delicten, zowel qua aard als qua dadergroepen en aanpak. Het zijn delicten met een grote 

impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. De 

aanpak van deze delicten wordt met name lokaal bepaald.

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

HIC Crimes 176 162 116 142 57 (64)



Woninginbraken

Wat betreft de woninginbraken is sprake van een toename van 23 procent in 2016 ten opzichte van 

2015 (van 114 naar 140 woninginbraken). Ruim een derde van het aantal woninginbraken (50 van 

de 140 inbraken) betrof een poging. Opvallend is de stijging van woninginbraken in de ochtend en 

in de avond. Slechts 10 procent van de woninginbraken werd in de nacht gepleegd. In oktober werd 

het meest ingebroken. In de maand mei het minst. Het gemiddelde aantal in de jaren 2012 tot en 

met 2015 was 155. Het slachtofferrisico per 1000 inwoners is 9,6. Er is een ophelderingspercentage 

van 4 procent. Het woninginbrakenteam doet nog onderzoek in zaken waar er opsporingsindicatie is  

(sporen, signalementen daders, beelden etc.). 

De inbraken zijn  verspreid over de gemeente Renkum gepleegd.  In Oosterbeek zijn  de meeste 

woninginbraken gepleegd (71) gevolgd door Renkum (28) en Doorwerth (19). De stijging dit jaar is 

vooral te wijten aan de stijging in Oosterbeek. In de andere plaatsen is het aantal woninginbraken 

ongeveer gelijk gebleven.Er is veel ingezet geweest om de burgers actiever te maken en verdachte 

situaties  bij  de  politie  te  melden.  Hierbij  zijn  Facebook,  de  website  van  de  gemeente,  de 

Gelderlander en twee matrixborden bij de toegangswegen van Oosterbeek ingezet. In het kader 

van burgerparticipatie is ingezet op het oprichten van WhatsApp buurtpreventiegroepen. Daarvoor 

is ook bebording gefaciliteerd. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Diefstal/ 
inbraak 
woning

172 158 114 140 55 (64)

Box/  garage/ 
schuur/ 
tuinhuis

45 21 24 44 13 (33)

Diefstal auto 29 21 10 17 7
Diefstal 
uit/vanaf auto

200 167 172 140 56

Diefstal  fiets, 
brom-  en 
snorfiets

125 130 80 92 32

Totaal 571 497 400 433 163

1.3 Geweld

 Het totale aantal geweldsdelicten in Renkum is in 2016 ten opzichte van 2015 afgenomen met  

16%, van 160 naar 134.  

 Openlijk geweld van 5 naar 3, een afname van 40%. 

 Bedreiging van 81 naar 54, een afname van 33 % .

Onder de noemer geweld vallen de categorieën openlijk geweld tegen personen, bedreiging en 

mishandeling. In 2016 is 134 keer aangifte gedaan van geweldszaken. Vorig jaar was dit 160 keer 

het geval. Een afname van 16 procent. Er zijn in deze periode 104 geweldszaken opgehelderd, een 

ophelderingspercentage van 78 procent. 

Openlijk geweld (persoon) 

Er is 3 keer aangifte gedaan van openlijk geweld. In 2015 werd 5 keer aangifte gedaan. 

Bedreiging 



Er is 54 keer aangifte gedaan van bedreiging. Vorig jaar werd 81 keer aangifte gedaan. Dit betekent 

een afname van 33 procent. 

Mishandeling 

Van mishandeling  werd  in  2016  77  keer  aangifte  gedaan  tegenover  74  aangiftes  in  2015.  Dit 

betekent een toename van 4 procent. In april, juni en september is er een lichte piek wat betreft 

het  aantal  mishandelingen  zichtbaar.  Veel  bedreigingen  en  mishandelingen  zijn  te  linken  aan 

instellingen in de gemeente: hotspot wat betreft bedreigingen is het adres Wolfheze 2 (12 aangiftes 

van  bedreiging).  Ook  wat  betreft  mishandelingen  (16  aangiftes)  scoort  dit  adres  hoog.  Een 

verdachte  heeft  in  een  instelling  in  Wolfheze  3  hulpverleners  mishandeld.  De  verdachte  is 

aangehouden  en  overgeplaatst.  Wat  betreft  mishandelingen  en  bedreigingen  komen  ook  de 

Utrechtseweg 316 en 320 regelmatig naar voren. 4 bedreigingen en 3 mishandelingen in Doorwerth 

zijn te linken aan één conflict (burenruzie) tussen twee gezinnen. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Openlijk 
geweld

3 8 5 3 2 (0)

Bedreiging 70 70 81 55 20 (33)
Mishandeling 78 67 74 77 24 (51)
Totaal geweld 151 145 160 135 46 (85)

2 Bedrijvigheid en veiligheid

Het  aantal  incidenten  omtrent  bedrijvigheid  en  veiligheid  lopen  de  laatste  jaren  terug.  Alleen 

diefstal/inbraak bedrijven en instellingen is in het eerste halfjaar van 2017 al even hoog als in heel 

2016. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Diefstal/ 
inbraak 
bedrijven  en 
instellingen

48 33 47 26 26 (8)

Winkeldiefstal 31 48 43 34 10 (18)
Zakkenrollerij 29 20 11 10 3 (7)
Totaal 108 101 101 70 39

3 Jeugd en veiligheid

In  het  eerste halfjaar  van 2017 zijn  96 incidenten van jeugdoverlast  geregistreerd.  In  dezelfde 

periode in 2016 waren dat 49 incidenten. Dit betekent een toename van bijna 100 procent. 

De toename van het aantal geregistreerde incidenten komt mede doordat de politie erop ingezet 

heeft  om  de  nieuwe  aanwas  van  jeugdgroepen  in  beeld  te  brengen.  Hiervoor  zijn  informatie 

gestuurde  opdrachten  meegegeven  aan  de  politiecollega’s.  Er  zijn  binnen  de  gemeente  geen 



geprioriteerde  jeugdgroepen.  Volgens  de  wijkagenten  zijn  er  wel  (nieuwe)  jeugdgroepen  maar 

trekken deze rond. 

De  politie  heeft  in  samenwerking  met  de  gemeente  een  gezamenlijke  aanpak  ingezet  waarbij 

jongerenwerk en politie zijn ingezet op de betreffende jongerengroep. Een gebiedsverbod voor de 

duur van meerdere maanden heeft geresulteerd in een daling van de overlast op het Europaplein. 

De jongerengroep blijft echter om aandacht vragen, ook op alternatieve locaties. Het gebrek aan 

een jongerencentrum in Renkum maakt het lastig om de jeugd te verwijzen naar een locatie waar 

zij geen overlast veroorzaken. 

Hotspots wat betreft jeugdoverlast zijn: 

 Renkum (61 incidenten) Dorpsstraat 19 incidenten, Europalaan 15 incidenten daarnaast zijn 

er veel overlastmeldingen en ook vernielingen bij de Dr. A. Schweitzerschool. 

 Oosterbeek  (25  incidenten),  Generaal  Urquhartlaan  3  incidenten  en  Utrechtseweg  3 

incidenten.

 Heelsum  (7  incidenten),  Barend  Ferwerdastraat  2  incidenten  en  Bart  Crumstraat  2 

incidenten . In Doorwerth zijn wat betreft jeugdoverlast geen hotspots aan te wijzen. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Overlast jeugd 125 90 71 168 96
Vermissingen 
minderjarigen

63 302 447 312 110

Totaal 188 392 518 480 206

4 Fysieke veiligheid

4.1 Verkeersongevallen 

Onder  verkeersongevallen  vielen  voorheen  drie  categorieën:  verkeersongevallen  met  letsel, 

verkeersongevallen met dodelijke afloop en verlaten plaats ongeval. Tegenwoordig wordt de politie 

ook (weer) meegestuurd naar ongevallen waar alleen materiele schade is. In het eerste halfjaar zijn 

66 verkeersongevallen geregistreerd. Er is geen aanrijding geweest met dodelijke afloop. Wel waren 

er 9 aanrijdingen met letsel, er is hierbij geen hotspot aan te wijzen. 

In 57 gevallen was er sprake van een ongeval met alleen materiele schade. De hotspots zijn: 

 Rijksweg N225/Utrechtseweg: 8 aanrijdingen in totaal.  Dit is een lange doorgaande weg 

door de gemeente en kan daardoor niet echt als hotspot aangemerkt worden. 

 A50 – Afrit en oprit Renkum 19: 17 aanrijdingen in totaal. Ook is er 51 keer sprake geweest 

van verlaten plaats na ongeval. 

Parkeerschades waarbij de veroorzaker geen briefje achterlaat, vallen hier ook onder. Er zijn geen 

echte hotspots aan te wijzen. Op verschillende locaties zijn tijdens de spits in het kader van de 

verkeersveiligheid controles geweest. Hierbij zijn verschillende verbalen uitgeschreven. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Verkeersongevalle
n met letsel

23 30 23 22 8



Verkeersongevalle
n  met  dodelijke 
afloop

0 0 1 0 0

Totaal 23 30 24 22 8

4.2 Brandweercijfers

4.2.1 Meldingen/uitrukken

Met ingang van 2014 worden de meldingen/uitrukken geregistreerd door Brandweer Gelderland-

Midden volgens de landelijke meldingsclassificatie en conform gerapporteerd aan burgemeester en

bestuur. De landelijke meldingsclassificatie wijkt enigszins af van de onderscheiden categorieën

incidenten  die  tot  2014  in  de  registraties  van  de  voormalige  gemeentelijke  korpsen  werden 

gehanteerd. Daardoor is een 1 op 1 vergelijking van de gegevens vóór en na 1 januari 2014 lastig.

De categorieën incidenten binnen de landelijke meldingsclassificatie zijn:

 Brand (gebouw, natuur, wegvervoer, container, gerucht, specifiek)

 Brand-OMS (rook, hand, brand, sprinkler, PAC)

 Dienstverlening (lift, dier, meting, hoogte, buitensluiting, derden)

 Leefmilieu (water, weer)

 Ongeval (binnen, weg, spoor, water, buiten)

 Gezondheid (reanimatie, onwel, onbekend)

 Verkeer (meubilair)

 Overig (PAC, gas, optische, inbraak, verdacht)

In onderstaand overzicht staan de alarmeringen per incidentcategorie voor de gemeente Renkum.

2014 2015 2016
Brand 66 57 68
Brand OMS 146 120 159
Dienstverlening 34 46 54
Leefmilieu 33 50 35
Ongeval 15 16 12
Gezondheid 48 52 58
Verkeer 3 - -
Overig - 2 5
Totaal 345 343 391

4.2.2 Opkomsttijden

De opkomsttijd is de optelsom van de verwerkingstijd van de melding door de meldkamer, de

uitruktijd en de aanrijdtijd. De uitruktijd is de tijd tussen het alarmeren van de brandweer door de

meldkamer en het tijdstip dat het eerste voertuig de kazerne verlaat. De aanrijdtijd is de tijd die het 

eerste  voertuig  nodig  heeft  om van  de  kazerne  naar  de  plaats  van het  incident  te  gaan.  Het 

behalen van de opkomsttijd wordt uitgedrukt in een percentage. Onderstaande tabel bevat de

opkomstpercentages voor de gemeente Renkum ten aanzien van objecten met een normtijd van 8 

en 10 minuten (inclusief het regionaal gemiddelde).



2014 2015 2016
Norm  gerelateerde 
meldingen

66 76 101

Binnen de norm (8-10 
minuten)

24 43 64

Percentage 36% 57% 63%
Regionaal 
gemiddelde

59% 65% 60%

Geconstateerd moet worden dat de huidige rigide normtijden nergens in Nederland volgens de

bedoeling van wet worden behaald. Het niet behalen van de normtijden kan diverse oorzaken

hebben. De meest voorkomende oorzaken zijn:

 De uitruktijd van de tankautospuit (de tijd tussen de melding en het verlaten van de post 

met prioriteit 1) is relatief hoog.

 De  eerste  tankautospuit  heeft  zich  niet  of  niet  tijdig  ter  plaatse  gemeld  (menselijk  

handelen).

 Overschrijdingen betreffen in sommige gevallen slechts enkele seconden.

 De melding komt in de meldkamer bij de politie binnen, waarna eerst een politie-eenheid 

ter plaatse gaat en de brandweer vertraagd c.q. in een later stadium wordt gealarmeerd. 

Dit  komt  voor  indien  er  sprake  is  van  bijv.  een  inbraak(alarm)  gekoppeld  aan  een 

brandgerucht, een boobytrap, een overval o.i.d.. De starttijd is echter wel de tijd dat de 

melding binnen is gekomen in de meldkamer.

 Er  is  sprake  van  een  onduidelijke  locatie  en  de  melder  heeft  de  verbinding  met  de 

meldkamer  verbroken;  daardoor  wordt  of  vertraagd  gealarmeerd  of  achteraf  blijkt  de 

verkeerde tankautospuit gealarmeerd te zijn.

 Er  is  sprake  van  een  automatische  melding  (OMS)  waarbij  de  verificatietijd  van  de 

meldkamer  met  de  OMS-klant  net  iets  te  lang  heeft  geduurd,  waardoor  vertraagd 

gealarmeerd wordt.

 Ligging van objecten in het buitengebied. In uitgestrekte (buiten)gebieden zijn de

 opkomsttijden moeilijk te realiseren.

 Weersomstandigheden.

 Verkeersbelemmeringen.

 De vier vrijwillige ploegen in de gemeente Renkum worden in de dag situatie aangevuld 

met brandweerpersoneel welke werkzaam is in Doorwerth. Als het voertuig niet compleet is 

moet er gewacht worden op deze aanvulling die met een prio 1 ter plaatse komen.

Een  belangrijke  nuancering  is  ook  dat  in  de  huidige  systematiek  statistiek  wordt  bedreven  op 

relatief  kleine  getallen.  Voor  het  bepalen  van  de  opkomsttijden  tellen  alleen  de  spoedeisende 

uitrukken (prioriteit  1) voor brandmeldingen mee. Kijkend naar het totaal  aantal  uitrukken, dus 

inclusief de niet norm gerelateerde uitrukken, gaat het om een relatief beperkt aantal uitrukken op 

jaarbasis. De vraag is dan ook hoe representatief de opkomstcijfers zijn voor het bepalen van de 

kwaliteit van de basisbrandweerzorg.

4.2.3 Toezicht/controle brandveiligheid

De prestatiegegevens op het gebied van brandveiligheid zijn primair gekoppeld aan advisering en

toezicht/controle.  Adviseringen  zijn  moeilijk  vooraf  te  plannen,  aangezien  deze  vooral 

aanbodgericht zijn. Het toezicht wordt uitgevoerd op basis van een jaarlijks controleplan. Daarbij is 

van belang dat  niet  alle  objecten jaarlijks  gecontroleerd  hoeven te  worden,  sommige objecten 

kennen een lagere controlefrequentie (1 keer per 2 jaar).



2014 2015 2016
Bouwen 12 8 11
Evenementen 18 13 22
Vergunning  en  melding 
brandveilig gebruik

9 17 5

Milieu 1 - -
Ontbrandingstoestemmin
g

- - 2

Vuurwerk - - 1
Overig 14 - 24
Totaal advisering 54 38 65
Controle  meldingen  en 
vergunningen

257 (=100%) 243 (=100%) 215 (=100%)

5 Integriteit en veiligheid

Er zijn in 2016 acht hennepkwekerijen geruimd in de gemeente Renkum. 

 Twee kwekerijen werden geruimd in Oosterbeek. Tevens werden resten van een kwekerij 

aangetroffen.

 In  één  woning  stond  een  kweektent.  De  planten  waren  al  geoogst.  Er  werden  288 

bloempotten aangetroffen. 

 In de andere woning werden drie kweekruimtes aangetroffen met in totaal 400 planten. 

 In een woning werden attributen en hennepresten aangetroffen. Men was bezig met het 

afbreken van een kwekerij.

Daarnaast werden in Renkum vier hennepkwekerij geruimd. 

 In de eerste kwekerij is brand ontstaan. De kweektent, die in een woning stond, is in zijn 

geheel afgebrand. 

 De tweede kwekerij betrof een kwekerij in twee bedrijfspanden. In het eerste pand werd een 

stekkerij aangetroffen met 66 moederplanten en 325 stekken in stekbakken. In het tweede 

pand werden 443 hennepplanten aangetroffen verdeeld over drie kweekruimtes. 

 De derde  kwekerij  betrof  er  een  in  een  woning  waar  op  het  moment  van  ontdekking 

geoogst werd. Er werden 180 planten aangetroffen.

 De vierde ‘kwekerij’  betrof  vijf  grote planten (twee meter hoog en minimaal een meter 

doorsnede) in een tuin in Renkum. 

In Doorwerth werden twee kwekerijen geruimd. Een in een woning en een in een bedrijfspand.

In  de  woning  werd  een  kleine  kwekerij  aangetroffen  naar  aanleiding  van  een  brandalarm wat 

afging. De transformator van de kwekerij was gaan smeulen. Er werden 11 planten aangetroffen.

In het bedrijfspand werd op de bovenverdieping een kwekerij aangetroffen met 484 planten. Door 

de aangetroffen spullen is duidelijk dat er minimaal twee eerdere oogsten zijn geweest in deze  

kwekerij.In alle zaken zijn verdachten aangehouden. Alle planten, plantenresten en materialen die 

gebruikt worden bij het vervaardigen van softdrugs zijn in beslag genomen en vernietigd. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)

Maatschappelijke 
integriteit overig

9 15 21 13 9

Drugshandel 13 15 12 14 20
Geweld  tegen 
politieambtenare
n

5 1 3 1 0

Verticale fraude Geen Geen Geen Geen -



cijfers 
bekend

cijfers 
bekend

cijfers 
bekend

cijfers 
bekend

Totaal 27 31 36 28 29

6 Focus op intramurale zorginstellingen

Van de afgelopen jaren zijn er weinig cijfers bekend omtrent de intramurale zorginstellingen. De 

focus voor de komende vier jaar ligt op het inzichtelijk krijgen van het huidige veiligheidsbeeld 

rondom  intramurale  zorginstellingen  en  de  kwaliteit  van  geboden  zorg  door  intramurale 

instellingen. Vooral de koppeling tussen zorg en veiligheid staat hierbij centraal. Daarnaast moeten 

we bezien hoe we in de toekomst het beste cijfers kunnen bijhouden. 

Kijkend naar  onderstaande cijfers,  zijn  er  in  Renkum relatief  veel  personen opgenomen in een 

intramurale  zorginstelling.  Dit  is  gemakkelijk  te  verklaren,  aangezien  het  aantal  intramurale 

zorginstellingen binnen de gemeente bovenmatig vertegenwoordigd is. 

In zorginstelling In zorginstelling per 1000 
inwoners

Arnhem 2770 17.79
Duiven 120 4.72
Doesburg 70 7.94
Lingewaard 500 10.83
Overbetuwe 540 11.39
Renkum 990 31.54
Rheden 980 22.45
Rijnwaarden 120 11.06
Wageningen 670 17.42
Westervoort 120 8
Zevenaar 210 6.49

7 Alcoholmatiging en drugsaanpak 

De overlast in verband met drank/drugs is in 2016 toegenomen met 23 procent ten opzichte van 

2015 (van 44 geregistreerde  incidenten  naar  54).  Er  zijn  6  incidenten openbare  dronkenschap 

geregistreerd en 18 keer aantreffen drugs. Er werden in 2016 42 personen betrapt op het rijden 

onder invloed van alcohol en/of drugs. 

Wolfheze scoort hoger dan omliggende plaatsen. Er zijn regelmatig drugscontroles wat deze hogere 

cijfers mogelijke mede kan verklaren. De wijkagent houdt eventuele drugsdealers goed in de gaten 

en zorgt dat ook andere politiecollega’s op de hoogte zijn van mogelijke verdachte personen en 

daar actie op ondernemen. In Heelsum en Renkum is er sprake van terugkerende overlast door 

dezelfde personen. 

2013 2014 2015 2016 2017 
(1e half jaar)



Bezit 
harddrugs

16 8 8 9 13

Bezit 
softdrugs

8 8 3 4 7

Vervaardigen 
drugs

12 15 22 20 7

Totaal 36 41 33 33 27
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