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1. Inleiding.
Geschiedenis.
Vanaf begin 2009 is er gewerkt om aan een veiligheidsbeleid waarbij de volgende principes in
acht worden genomen.

Van reactief naar proactief werken. Door aan de ‘voorkant’ de problematiek aan te pakken
zal op den duur de problematiek beter hanteerbaar worden en hopelijk verminderen.

Straffen, maar ook belonen.

Verantwoordelijkheid nemen, geven en laten nemen.
De gemeente Renkum heeft voor de periode 20112013 een plan van aanpak opgesteld met een
aantal maatregelen die aansluiten op deze principes. Een aantal van deze maatregelen zijn
inmiddels geëffectueerd.
Aanleiding.
De behoefte aan een veiligheidsplan dat samenhang brengt en een meerjarenvisie blijft bestaan.
Vandaar dat de gemeente Renkum een gewijzigd Integraal Veiligheidsplan heeft gemaakt.
Opzet.
Dit plan is een overzicht van de speerpunten op het gebied van veiligheid waar de gemeente
Renkum de komende jaren aan zal werken. Deze speerpunten worden gekoppeld aan projecten.
Daarbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met onze partners zoals politie, justitie,
RIEC en maatschappelijk werk organisaties en met buurgemeente Wageningen. In dit plan zal
niet uitgebreid ingegaan worden op de andere gebieden van veiligheid, zoals de
calamiteitenbestrijding, externe veiligheid (gevaarlijke stoffen), verkeersveiligheid, etc. Waar
nodig zal naar deze onderdelen verwezen worden en dient de lezer de beschikbare stukken te
raadplegen.
Afbakening.
Zoals hierboven gesteld, zal dit veiligheidsplan een afgebakend plan zijn. Centraal in deze
afbakening staat hier de ‘lokale driehoek’. De driehoek bestaat uit de burgemeester, het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie. Daarnaast is het driehoeksoverleg belangrijk voor de
beleidsbepaling voor de politie. In de praktijk wordt in kleinere gemeenten, zoals Renkum, geen
lokaal veiligheidsoverleg gehouden, maar vindt het driehoeksoverleg plaats op teamniveau, in het
teamoverleg van Veluwe Vallei Zuid. Wanneer noodzakelijk zal er een lokaal driehoeksoverleg
georganiseerd dienen te worden om enerzijds afspraken te maken over capaciteit en sturing van
politie en anderzijds voor beleidsbepaling.
Naast de driehoek zijn de partners van de gemeente Renkum van essentieel belang (zie hoofdstuk
3 voor meer uitleg van de partners). Deze partners worden zonodig betrokken bij de projecten die
de gemeente Renkum wil uitvoeren. Met deze partners vindt op verschillende niveaus
afstemming plaats.
In de verschillende lagen van het beoogde model spelen de andere takken op veiligheidsgebied
een belangrijke rol, denk aan de rampenbestrijding, milieuzaken en verkeerskwesties. Maar ook
de dorpsplatforms en de inwoners van de gemeente zelf. Veiligheid maak je met elkaar en hierin
hebben dus ook de inwoners zelf een grote rol.
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2. Structuur.
Het belangrijkste uitgangspunt waar nu voor gekozen wordt, is zorgdragen voor een goede
structuur omtrent het veiligheidsbeleid. Zonder een goede structuur is een plan niet veel waard.
De gemeente Renkum kiest daarom voor een veiligheidsplan dat niet een zwaarlijvig document is.
Het is een helder document waarin de actuele problematiek naar voren komt en naar aanleiding
daarvan worden de speerpunten van de komende jaren bepaald. Het plan bevat korte
projectbeschrijvingen (indien bekend bij het schrijven van het plan), maar deze zullen
afzonderlijk worden uitgewerkt. Op basis van het veiligheidsplan gemeente Renkum 20142016
zal jaarlijks gekeken worden naar specifieke maatregelen die in dat jaar genomen worden c.q.
naar bijzondere aandachtspunten.
Hieronder een weergave van de beoogde structuur waaruit dit plan en werkwijze voortvloeit.

Structuur Veiligheidsbeleid

VGGM

RIEC
Rampenbestrijding

Vergunning

Toezicht
& handhaving

OOV
-Burg./Gemeente
-OM
-Politie

Regiogemeenten

Milieu
&
Verkeer

Dorps
platforms

Jongerenbeleid

Veiligheidshuis

Reclassering

Maatschappelijk werk

Looptijd.
De gemeente Renkum kiest voor een veiligheidsplan met een looptijd die is gekoppeld aan een
halve burgemeesterstermijn, drie jaar. Dit vanwege de wettelijke rol die de burgemeester heeft op
het gebied van de openbare orde en veiligheid. Vanuit deze rol en vanuit zijn rol in de lokale
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gezagsdriehoek (burgemeesterOpenbaar Ministeriepolitie) is de burgemeester de belangrijkste
regievoerder in het lokale veiligheidsbeleid.
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Input.
De gemeente Renkum heeft verschillende bronnen om haar informatie te halen over wat er speelt
binnen de gemeente. De cijfers van de politie vormen daar een belangrijk onderdeel in. Door
actuele cijfers te vergelijken met cijfers uit voorgaande jaren zijn trends en ontwikkelingen te
ontdekken. Het is daarom van groot belang om deze cijfers regelmatig te ontvangen. Verder
maakt de politie jaarlijks een gebiedsscan. Met de gebiedsscan informeert de politie het lokaal
bestuur en andere ketenpartners over (on)veiligheidsontwikkelingen binnen de gemeente. De
politie geeft hiermee invulling aan haar signalerende en adviserende taak. Verder zijn er nog
mogelijkheden om op cijfermatig niveau de veiligheid te meten, bijvoorbeeld met de landelijke
misdaadmeter (Algemeen Dagblad), de Gemeentelijke Veligheidsindex (Politieacademie) of via de
Veiligheidsmonitor. Eind 2013 heeft de gemeente een Veiligheidsbelevingsonderzoek laten
uitvoeren om hiermee een vergelijking met voorgaande jaren te kunnen maken.
Daarnaast is voor de gemeente Renkum de informatie vanuit de (operationele) partners van
essentieel belang. Dit is de informatie van de straat, buurt of dorpskern. Door deze input goed te
monitoren kan er een goed beeld ontstaan wat er leeft en speelt. Aandachtspunt voor alle
partners is hierbij om niet te snel te reageren op incidenten en dus ook de informatie te doseren
wanneer er op strategisch niveau gesproken wordt. Dit geldt ook voor directe informatie vanuit
burgers, die vanzelfsprekend ook een belangrijke bron zijn.
Overlegstructuur.
De input voor het veiligheidsbeleid in de gemeente Renkum zal op verschillende niveaus
besproken worden. Daarbij zal gebruik gemaakt worden van de bestaande overlegvormen die er
zijn. Deze worden toereikend geacht om de afstemming op de juiste plekken te laten
plaatsvinden. Een belangrijk onderdeel daarin is de netwerkstructuur Zorg, Veiligheid en
Leefbaarheid waarmee binnen de gemeente Renkum wordt gewerkt vanaf 2011. Zie bijlage voor
een model van deze netwerkstructuur. Naast deze netwerkstructuur bestaan er nog andere
afstemmingsmomenten, zoals de overleggen die de burgemeester voert met de leidinggevenden
binnen de politieorganisatie. Ook op ambtelijk niveau zal, indien nodig, op projectniveau
afstemming plaatsvinden. Daarnaast zijn er verschillende bestuurlijke overlegvormen waarin de
burgemeester de gemeente vertegenwoordigt.
Afstemming met gemeenteraad.
De gemeenteraad krijgt dit Veiligheidsplan Gemeente Renkum 20142016 ter kennisname. Dit
houdt in dat de raad iedere drie jaar bijgepraat wordt over de speerpunten. In die drie jaar zullen
jaarlijks twee momenten zijn om de voortgang van de projecten, nieuwe ontwikkelingen en
toekomstige speerpunten met de raadsleden te bespreken. Ten eerste zal er jaarlijks een ‘benen
op tafel’overleg plaatsvinden, waarbij op informele wijze met elkaar over de thema’s gesproken
kan worden. Daarnaast zal het thema veiligheid jaarlijks op de agenda komen bij een van de
vergaderingen van de commissie inwoners. Daar kunnen de projecten besproken worden en zo
nodig kan gesproken worden over het benodigde budget.
In deze werkwijze is er een belangrijke rol weggelegd voor de burgemeester. Door de groeiende
bevoegdheden van de burgemeester is dit een logisch gevolg.
Budgettering.
De meeste kosten die uit de projecten voortvloeien uit de speerpunten van het veiligheidsplan
zullen ten laste komen van het budget Openbare orde en Veiligheid, dat valt onder het team
Bestuursondersteuning en Advies. Wanneer het accent van een veiligheidsproject ligt op
maatschappelijke zorg e.d. dan zal bekeken worden of de kosten ten laste zullen komen van een
ander budget.
Wanneer nodig zal aan de raad gevraagd worden in de bestaande en bovengenoemde
vergaderingen het budget aan te passen.
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3. Partners.
Politie.
De politie (een partner in de genoemde driehoek) laat zich
indelen in één korps, daarna eenheden, districten en vervolgens
in teams. De gemeente Renkum ligt in de eenheid Oost, district
GelderlandMidden, team Veluwe Vallei Zuid. Zoals hierboven
gesteld, heeft ieder van deze verschillende niveaus een of
meerdere overlegvormen. In het team werken dagelijks
ongeveer 70 agenten. Zij zorgen voor het opsporen van strafbare feiten, ze houden toezicht en
zorgen voor de handhaving van de openbare orde. Er werken politieagenten in de basispolitiezorg,
de taken van de politie waarmee de inwoners het eerst mee te maken krijgen, zoals het opnemen
van aangiften, afhandelen van incidenten, het verlenen van hulp, etc. De wijkagenten spelen hier
een belangrijke rol in. Zij zijn vaak de intermediair tussen bijvoorbeeld burgerpolitiegemeente.
De gemeente Renkum vindt de rol van deze wijkagenten dan ook essentieel. De burgemeester is
verantwoordelijk voor de openbare orde en het afgeven van vergunningen. De burgemeester
neemt deel aan het Districtelijk Veiligheidsheidsoverleg. De vijf DVO’s hebben verbinding met de
eenheid middels het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) bestaande uit de voorzitters van de vijf
DVO’s, de hoofdofficier van Justitie en de politiechef OostNederland. Zie ook de bijlage: Overleg
en afstemmingsstructuur OostNederland.
Openbaar Ministerie (OM).
De gemeente Renkum valt onder het arrondissementsparket Oost Nederland.
De (gebieds)officier van justitie schuift indien nodig aan in het teamoverleg
Veluwe Vallei Zuid om zo de driehoek te completeren. Desgewenst schuiven
medewerkers van het OM aan bij andere overlegvormen voor verdere
afstemming, zoals bijvoorbeeld in het veiligheidshuis. Daarnaast is er in elk
arrondissement een Arrondissementaal Justitieel Beraad(AJB), dit heeft als
doel om te komen tot een goed werkende strafrechtketen.
Veiligheidshuis.
Het veiligheidshuis WestVeluwe Vallei is in Ede van start gegaan
en op 10 juni 2009 officieel door de toenmalig Minister van
Justitie, Hirsch Ballin, geopend. Het veiligheidshuis is een fysieke
voorziening waar ketenpartners uit de justitieketen en de
zorgketen samenwerken om te komen tot een efficiëntere en
effectievere aanpak van criminaliteit en overlast in het gebied van
de WestVeluwe Vallei. Hierbij gaat het om het terugdringen van recidive, het bieden van
perspectief aan probleemgroepen, daders en slachtoffers adequate zorg en ondersteuning
verlenen.
Het veiligheidshuis faciliteert, coördineert en ondersteunt de deelnemende ketenpartners bij de
aanpak van onderstaande prioriteiten. Het Veiligheidshuis is nadrukkelijk geen eigenstandige
organisatie, maar een samenwerkingsverband. De winst moet vooral zitten in het beter
afstemmen van de werkprocessen van de deelnemende ketenpartners en in de samenwerking in
de fysieke omgeving van het veiligheidshuis.
In het Veiligheidshuis richt men zich op de meest complex casussen, personen of systemen waar
een aanpak alleen effectief kan zijn wanneer zorg en straf gecombineerd worden in een
maatwerkaanpak.
Bovenstaande wordt op basis van de navolgende systematiek ingericht:
a. Signaleren en diagnosticeren van de casuïstiek;
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b. Vaststellen van een aanpak op basis van de beschikbare informatie;
c. Snelle en effectieve uitvoering door de ketenpartners
d. Monitoring en voortgangsbewaking van de casuïstiek.
In het Veiligheidshuis werken de navolgende partners samen:
•
gemeenten Renkum, Wageningen, Ede, Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk;
•
het Openbaar Ministerie;
•
Politie, district WestVeluwe Vallei;
•
Raad voor de Kinderbescherming;
•
Bureau Jeugdzorg;
•
Provincie Gelderland;
•
Centrum voor Jeugd en Gezin;
•
de drie reclasseringsinstellingen;
•
Dienst Justitiële Inrichtingen;
•
Steunpunt Huiselijk Geweld;
•
Moviera
•
OGGZ;
•
Instellingen maatschappelijk werk;
•
Woningbouwcoöperaties;
•
Slachtofferhulp Nederland.
Bovenstaande ketenpartners hebben een gemeenschappelijk uitgangspunt bij de aanpak van de
problemen, te weten: waar mogelijk straf en zorg op een effectieve manier met elkaar afstemmen,
met als doel de recidive van de betrokken persoon terug te dringen.
Om tot een goede integrale aanpak en samenwerking te komen in het veiligheidshuis is het van
groot belang dat informatie op een goede en zorgvuldige manier met elkaar wordt gedeeld. Het
veilgheidshuis West Veluwe Vallei werkt nauw samen met veiligheidshuis Arnhem.
Andere gemeenten.
De verschillende gemeenten in de regio hebben nog al eens te maken met
dezelfde problematiek. Daarbij delen de gemeenten de dezelfde politieregio,
district, en/of team. De politie heeft een duidelijke voorkeur voor dezelfde
werkwijze binnen de verschillende gemeenten. Vandaar dat ook regionaal of
districtelijk projecten worden opgepakt, zodat er eenduidig wordt opgetreden
per regio of district. Zo wordt ook voorkomen dat problemen die spelen in de
ene gemeente verschuift worden naar de buurgemeenten. Niet alle gemeenten hebben altijd
dezelfde problematiek, vandaar dat iedere gemeente vrij is om te participeren in regionale
projecten.
RIEC.
Georganiseerde misdaad heeft vrijwel altijd connecties op lokaal niveau, met
als gevolg dat het van directe invloed is op de woon en leefomgeving van de
burger. De georganiseerde misdaad maakt vaak gebruik van de lokale en
legale economische en juridische infrastructuren en van economische sectoren
om criminele handelingen te verrichten, te verhullen of crimineel geld te
investeren (hennepteelt, illegale autohandel, coffeeshops, prostitutie,
vastgoedfraude, witwassen, mensenhandel, etc.). Voorkomen moet worden dat de onder en
bovenwereld zich ongemerkt met elkaar vermengen en dat de lokale overheid onbewust meewerkt
aan verschillende vormen van criminaliteit.
Tussen gemeenten en het Rijk is afgesproken dat gemeenten zich actief gaan bezighouden met de
bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.
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Gemeenten kunnen met bestuurlijke instrumenten een belangrijke bijdrage leveren aan het
terugdringen en het voorkomen van georganiseerde misdaad. Te denken valt hierbij aan het
weigeren, intrekken van bepaalde vergunningen of bestuurlijke aanpak (bijvoorbeeld BIBOB).
Om een weigering goed te kunnen onderbouwen heeft de gemeente de juiste informatie nodig en
moeten aanvragen deskundig doorgelicht worden. Deze maatregelen vragen om een specifieke
expertise waar de individuele gemeente te klein voor is om deze adequaat en effectief te kunnen
ontwikkelen.
Effectieve bestrijding van de georganiseerde criminaliteit is met samenwerking op regionaal
niveau echter wel goed te realiseren. In den lande is hiervoor, met financiële steun vanuit he
Rijk Regionale Informatie en Expertisecentra opgericht. Er wordt, in het kader van het door het
Rijk verplicht gestelde cofinanciering, aan de gemeente over 2014 een bijdrage gevraagd van
0,15 cent per inwoner.
Het RIEC biedt de gemeente een goed informatieknooppunt zodat een integrale (casusgerichte)
aanpak kan worden bereikt. Het RIEC ondersteunt de gemeente verder bij de ontwikkeling en
uitvoering van BIBOB (integer vergunning verlenen) en andere bestuurlijke maatregelen voor de
aanpak van de georganiseerde criminaliteit.
Welzijnsorganisaties, maatschappelijk werk.
Voor een integrale aanpak kan de gemeente niet zonder haar partners die zich op andere punten
richten dan repressie. Met de verschillende organisaties die zich richten op welzijn en
maatschappelijk werk wordt zo een sociaal vangnet gecreëerd. Denk daarbij aan Solidez, Vilente,
Vivare en andere maatschappelijke instanties.
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Speerpunten 20142016.
De speerpunten die in dit hoofdstuk genoemd worden komen voort uit de analyse van de gegevens
die voorradig zijn. Deze speerpunten worden afgestemd in de daarvoor bestemde overleggen.
Woninginbraken.
Er is de aflopen jaren veel inzet geweest op woninginbraken. De cijfers over de afgelopen jaren
zijn hierdoor gedaald. Er zijn verschillende maatregelen genomen. Deze waren van verschillend
karakter, namelijk repressief (door politie, OM) en preventief. De gemeente Renkum speelt hier
een rol in, maar ook op de eigen verantwoordelijk van de inwoners van de gemeente is een beroep
gedaan. De verschillende maatregelen zijn in projectvorm opgepakt.
Vernielingen, in het bijzonder bij scholen.
In de gemeente Renkum vinden al jaren vernielingen plaats. De trend is wisselend.
Vernielingen blijven een doorn in het oog. Wat opviel waren de vernielingen om en nabij de
scholen. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de schoolpleinen en fietsenhokken een prettige
locatie zijn voor hangjongeren, die hier waarschijnlijk ook vernielingen plegen en rommel
achterlaten. Om met name de vernielingen bij scholen tegen te gaan, heeft de gemeente in
samenwerking met politie en scholen een aantal maatregelen getroffen, onder andere door het
instellen van cameratoezicht. Door deze maatregelen is het aantal vernielingen bij scholen
afgenomen, vooral daar waar camera’s hangen.
Jeugdoverlast.
Naast vernielingen, zijn er nog andere vormen van jeugdoverlast. Het gaat hier dan om
jeugdgroepen die hinderlijk of overlastgevend zijn. Deze overlast uit zich in allerlei verschillende
vormen. Ook brommer en scooter maakt hier deel van uit. Samen met de partners wordt er
gewerkt aan een integrale aanpak. Bij de integrale aanpak wordt gebruikgemaakt van de short
listmethodiek van Bureau Beke en vervolgens in de verschillende overlegvormen uitgewerkt.
Bron: Politie GelderlandMidden

Multiprobleemgezinnen.
De gemeente Renkum kent enkele multiprobleemgezinnen. Deze gezinnen veroorzaken
onevenredig veel problemen in de omgeving waarin zij wonen. Dit vergt een gezamenlijke aanpak
met de partners. Er is repressief opgetreden maar tevens is er voor gezorgd dat er een goede zorg
geboden is aan betrokkenen. De aanpak heeft resultaat, de overlast rondom dit gezin is
significant afgenomen. Echter er dient blijvend aandacht te zijn voor dit onderwerp, Dit wil
zeggen dat hier middelen voor beschikbaar moeten blijven.
Bron: Politie GelderlandMidden

Aanpak georganiseerde criminaliteit:
Gemeenten worden in toenemende mate geconfronteerd met dit fenomeen. We zijn regievoerder
op de aanpak van hennepteelt, prostitutie, mensenhandel, arbeidsuitbuiting, loverboys en
vastgoedfraude. Deze zaken hebben een ondermijnend effect op de samenleving en op de
integriteit van het openbaar bestuur. Het is van groot belang dat de gemeente hier oog voor
houdt, expertise in ontwikkeld en samenwerking zoekt met andere gemeenten, dit geldt zeker
voor kleinere gemeenten zoals Renkum. Renkum vervult hierin een voortrekkersrol in de regio.
We kunnen constateren dat we een aantal successen hebben geboekt op dit gebied. Een aantal
bekende namen die opdoken in onze gemeente zijn intussen weer verdwenen. Nieuwe spelers
duiken alweer op.
Pro Persona
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Zoals bij veel GGZ instellingen vindt er drugsgebruiken handel plaats op en rond het terrein van
Pro Persona. Gelet op de kwetsbaarheid van de patiënten en het de het feit dat Pro Persona in
een kleine gemeenschap als Wolfheze ligt is dit een serieus probleem. Samen met de directie van
Pro Persona, de politie en het OM werkt de gemeente aan het terugdringen van dit fenomeen.
Verschil in cultuur tussen gezondheidszorg en andere partners maken deze taak tot een
uitdaging.
Toezicht op Dranken Horecawet.
Vanaf 1 januari 2013 is gemeente verantwoordelijk voor toezicht op naleving van deze wet. We
richten ons vooral op overlast en jeugd.
Toekomstige ontwikkelingen:
Door veranderingen in het sociaal domein veranderen er voor de gemeente ook een aantal zaken.
Op het gebied van jeugd valt de volgende ontwikkeling waar te nemen. Tot 18 jaar vallen
jongeren onder het bereik van de Jeugdwet, daarna vallen ze onder de Wmo. Voor sommige
groepen betekent dit dat ze in een zwart gat vallen, vooral jongeren met een LVB. Voor de deze
groep moeten afspraken gemaakt worden. Door ambulantisering van de zorg zullen meer mensen
met een verstandelijke of lichamelijke beperking in de wijk worden gehuisvest. Intramuraal is
enkel nog plaats voor mensen met een zware problematiek. Dit kan een belasting betekenen voor
de leefbaarheid in wijken en voor de mensen zelf. Afstemming met zorg instellingen is nodig.
Gebiedsgericht werken is hierbij van groot belang.
Met de Jeugdwet en de Wmo gaan ook taken in het kader van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling meer verschuiven naar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hiervoor
is een regionale visie opgesteld.
In maart 2014 heeft de VNG een brief gestuurd naar alle gemeenten waarin aandacht wordt
gevraagd voor het veiligheidsbeleid en het sociaal domein. Een thema dat in deze brief werd
benoemd is de casusregisseur. Deze casusregisseur is van groot belang bij het in de praktijk
brengen van uitgangspunt één huishouden, één plan, één regie. Deze rol wordt van nog groter
belang in casuïstiek waar moet worden samengewerkt tussen de zorgen veiligheidsketen,
bijvoorbeeld bij de aanpak van multiprobleem gezinnen.
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Lopende projecten, toekomstige projecten.
Lopende projecten.
In voorgaande jaren zijn er verschillende projecten gestart op het gebied van openbare orde en
veiligheid, zowel lokaal als regionaal. Deze projecten sluiten aan op de speerpunten die de
gemeente Renkum vaststelt met dit plan.
Hieronder een beknopt overzicht van de reeds lopende projecten.
•

Burgernet:

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woon en werkomgeving te
bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De
centralist van de meldkamer van de politie start, na een melding van bijvoorbeeld een
inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie op. Dit gebeurt op basis van een goed
signalement. De Burgernetdeelnemers krijgen een ingesproken bericht via de (mobiele)
telefoon of een tekstbericht per SMS met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Gewoon vanuit de eigen woning, op straat of vanaf de
werkplek. Zo is men direct behulpzaam bij de opsporing van bijvoorbeeld dader(s), een
voertuig of een vermist kind. In de gemeente Renkum wordt sinds 1 januari 2010 gebruik
gemaakt van Burgernet en het is ook al enkele malen ingezet.
•

Selecta DNA:
Eén van de maatregelen om de stijging van inbraken tegen te gaan is Selecta DNA.
Sinds november 2010 biedt de gemeente Renkum dit product met korting aan. Aan
slachtoffers van woninginbraken wordt dit product gratis vertrekt door de politie,
namens de gemeente. Inwoners van de gemeente Renkum kunnen hun
eigendommen beschermen met synthetisch DNA, een unieke code, waarmee deze
eigendommen minder aantrekkelijk worden voor inbrekers.

•

Cameratoezicht:

In de openbare ruimte en dus ook aan gemeentelijke objecten worden
geregeld vernielingen gepleegd. Hiermede zijn niet alleen de nodige kosten
mee gemoeid, maar dit gaat ook ten koste van het gevoel van veiligheid bij
de burgers. De gemeente heeft inmiddels een camera aangeschaft en een
tweede zal volgen. De aanwezigheid van camera’s heeft een preventieve
werking. Na een incident kunnen de beelden worden teruggekeken en bij het
betrappen van daders via cameratoezicht is het mogelijk om de schadebedragen te gaan verhalen.
Privaat cameratoezicht behoeft geen protocol aan regelgeving, maar kan vrij eenvoudig in de
praktijk worden toegepast. Voor cameratoezicht in de openbare ruimte is wel vereist dat de
camera’s op de juiste plek (hotspots) worden geplaatst. Op dit moment concentreert het
cameratoezicht zich bij schoolpleinen en –gebouwen.
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Bijlagen.
Bijlage 1: Netwerkstructuur Zorg, Veiligheid &
Leefbaarheid.

1) Stuurgroep Zorg,
Veiligheid
en Leefbaarheid

11) Veiligheidshuis

2) Adviesgroep Zorg,
Veiligheid
en Leefbaarheid
12) Backoffice CJG

10) Zorgloket

3) Frontoffice CJG

4) Zorgnetwerk
0 – 12

5) Zorgnetwerk
12 - 23

6) Zorgnetwerk
23 +

7) Wijkteams

8) Netwerk Veiligheid &
Leefbaarheid

9) Zorg Advies Team
Voortgezet onderwijs
13) Zorg Advies Team
Regionaal

Rood= Strategisch
Blauw = Tactisch
Geel = Uitvoerend
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school

adres

2010

2011

2012

2013

2014

totaal

dorendal

bachlaan 23 doorwerth

11

10

8

2

3

34

mariënborn

mariënbergweg 28 oosterbeek

0

4

2

1

1

8

jp thijseschool

bram streeflandweg 111 renkum

4

7

10

7

3

31

a schweitzerschool

goudsbloemstraat 2 renkum

23

5

7

7

3

45

38

26

27

17

10

118

totaal
Bijlage 2: Vernielingen bij scholen
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Bijlage 3: Cijferoverzicht
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Bijlage 4: Cijferoverzicht restcategorie
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