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Algemeen 
 
Het zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving is een van de kerntaken van de overheid. Dit 
doen we niet alleen, maar samen met vele partners, waaronder politie, Openbaar Ministerie, de 
Veiligheidsregio, inwoners, instellingen en ondernemers. Gezamenlijk bereiden we maatregelen voor, 
zetten instrumenten in waar nodig, bedenken nieuwe oplossingen en leggen verbindingen met 
flankerend beleid. De gemeente heeft daarbij de regierol, waarbij zij verbindt, initieert en bewaakt.  
 
Voor een goede sturing, coördinatie en regievoering op het gebied van veiligheid is een Integraal 
Veiligheidsplan onmisbaar. Dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) geeft inzicht op het te voeren beleid en 
de ambities voor de aankomende vier jaar. Het doel van dit beleid is om vast te leggen hoe wij een 
veilig en leefbaar Bergen blijven houden. Dit vindt plaats door het vaststellen van een aantal 
veiligheidsthema’s waarop wij de komende jaren stappen willen zetten. Op deze thema’s is verdere 
terreinwinst mogelijk. Naast de vastgestelde veiligheidsthema’s zijn er nog vele andere thema’s waarin 
veiligheid een rol speelt. Dit zijn ook thema’s die behoren bij de reguliere taken die aandacht en 
capaciteit vragen, zij worden de komende vier jaar niet vergeten. 
 
Visie  
Bewoners en bezoekers van de gemeente hebben recht op een veilige leefomgeving en moeten zich 
ook veilig kunnen voelen. In onze aanpak staat preventie voorop, waarbij we doorpakken daar waar 
het nodig is. Samen met inwoners en andere partners streven we naar een veilige en prettige 
omgeving om te wonen, werken en recreëren. 
 
Gezamenlijke opgaven 
Onveiligheid, overlast en criminaliteit beperken zich niet tot de gemeentegrenzen. Voor de oplossing 
van sommige problematieken wordt er naast een lokale aanpak ook om een districtelijke, regionale, 
landelijke of zelfs internationale samenwerking gevraagd. Dit zorgt ervoor dat er niet alleen op lokaal 
niveau een prioritering wordt gemaakt van veiligheidsthema’s, maar ook op landelijk en districtelijk 
niveau gebeurt dit. 
 

- Landelijke Veiligheidsagenda 2019-2022: De burgemeesters en de officieren van justitie 
hebben het gezag over de politie. Om deze gezamenlijke verantwoordelijkheid te bekrachtigen 
is door de minister, de regioburgemeesters en het College van procureurs-generaal een 
gemeenschappelijke veiligheidsagenda opgesteld voor de periode 2019-2022. De minister en 
de gezagen hebben de volgende thema’s benoemd voor de landelijke Veiligheidsagenda: 

1. Cybercrime 
2. Mensenhandel 
3. Ondermijning 
4. Executie (waaronder opsporen van onvindbaren) 

- Beleidsplan Politie eenheid Limburg 2020-2023: In artikel 39 van de Politiewet 2012 is 
opgenomen dat de burgemeesters van de gemeenten in het gebied waarin de regionale 
eenheid de politietaak uitvoert, samen met de hoofdofficier van justitie, tenminste eenmaal in 
de vier jaar het beleidsplan voor de regionale eenheid vaststellen. De hoofdthema’s uit het 
Beleidsplan Politie eenheid Limburg voor de periode 2020-2023 zijn: 

1. Ondermijning 
2. High Impact Crime en Cyber crime 
3. Terrorisme, radicalisering en polarisatie 
4. Huiselijk geweld en kindermishandeling 
5. Personen met verward gedrag 

- Lokale prioriteiten en accenten: In de basisteamdriehoek worden afspraken gemaakt over de 
inzet van de politie. Door middel van het Integraal Veiligheidsplan geven de afzonderlijke 
gemeenten hun lokale prioriteiten en accenten aan. Gezien alle bovenstaande vastgestelde 
prioriteiten kan de gemeenteraad door middel van het Integraal Veiligheidsplan in beperkte 
mate taken meegeven aan de politie. Echter het Integraal Veiligheidsplan is de manier om op 
het gebied van veiligheid naast de politie ook richting te geven aan andere partners en de 
eigen organisatie. In bijlage 1 is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020 opgenomen dat 
wordt vastgesteld door het college. Hierin staat opgenomen welke extra maatregelen de 
gemeente, samen met haar partners, gaat nemen om de in het Integraal Veiligheidsplan 
gestelde doelen te behalen. Het Uitvoeringsplan wordt jaarlijks door het college vastgesteld. 
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Flankerend beleid 
Het gemeentelijk veiligheidsterrein kent een sociaal en een fysiek deel. Het sociale deel betreft, in 
algemene zin, de veiligheid rond sociale (intermenselijke) relaties en activiteiten en heeft betrekking 
op dreigingen, overlast en criminaliteit veroorzaakt door mensen onderling. In die zin is er een directe 
relatie met de beleidsterreinen binnen het sociaal domein. Om preventie, vroeg signalering, 
begeleiding en ondersteuning van kwetsbare mensen op gebied van (gezondheids-)zorg, jeugd, 
welzijn en onderwijs vorm te geven, wordt er integraal samengewerkt. De focus ligt hierbij op het 
voorkomen van risico’s op veiligheidsproblemen (preventie) voor henzelf en hun omgeving, escalatie 
voor zijn en integraal aanpakken met preventieve en repressieve maatregelen.  In het Integraal 
Veiligheidsbeleid komt deze relatie expliciet naar voren als onderdeel van het thema zorg en 
veiligheid, bijvoorbeeld als het gaat om verwarde personen, jeugdoverlast en woonoverlast.  
 
Fysieke veiligheid gaat over de bedreiging van gezondheid en goederen als gevolg van risico’s die 
kunnen optreden in de natuurlijke, gebouwde, technologische en sociaal maatschappelijke omgeving, 
in de infrastructuur en vitale voorzieningen en op gebied van gezondheid. Samenwerking met andere 
gemeenten is nodig; deze thema’s vragen vaak om regionaal overschrijdende inzet. Door samen te 
werken op het gebied van fysieke veiligheid is de voorbereiding op incidenten en crisis zo optimaal 
mogelijk en wordt de kans op- en de impact van een daadwerkelijk incident beperkt. Met betrekking tot 
fysieke veiligheid is het een en ander opgenomen in de lokale/regionale (beleids)plannen, zoals: 

- Algemene Plaatselijke Verordening 
- Regionaal mobiliteitsplan Noord Limburg (verkeersveiligheid) en 
- Regionaal beleidsplan van de Veiligheidsregio Limburg Noord. 

 
Preventie 
De gemeente zet zoveel mogelijk in op preventie, onder het motto: voorkomen is beter dan genezen. 
Deze preventie is een investering voor de gemeente. Denk aan voorlichting aan burgers en bedrijven 
over het voorkomen van inbraken en het herkennen van signalen van ondermijnende criminaliteit. 
Burgers en bedrijven zijn een van de belangrijkste actoren als het gaat om het terugdringen van 
criminaliteit en overlast. In de preventie investeren in plaats van alleen in de repressieve fase actie te 
ondernemen voorkomt een hoop onveiligheidsgevoelens, maar is ook merkbaar in de objectieve 
veiligheid.  
 
Binnen alle geprioriteerde thema’s wordt voornamelijk geïnvesteerd in preventie. Daarnaast willen we 
jaarlijks preventieprojecten vormgeven, waarbij het onderwerp inspeelt op trends en ontwikkelingen. 
Hier voor wordt jaarlijks een bedrag van € 15.000 begroot, voor de jaren 2020 tot en met 2023.  
 
Communicatie 
Communicatie en voorlichting zijn van groot belang binnen onze veiligheidsstrategie. Communicatie 
over veiligheid is effectief indien inwoners proactief worden geïnformeerd, er transparant wordt 
gecommuniceerd, mensen een handelingsperspectief wordt geboden en veiligheidspartners goed 
samenwerken. 
 
We willen met ons team communicatie de integrale samenwerking met onze partners optimaliseren. 
Samenwerking met betrokken partners is niet nieuw. We werken al jaren met diverse 
veiligheidspartners, dit zetten we voort en gaan we nog verder verbeteren. Daarnaast willen we met 
de communicatie de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid bevorderen. Wij verlangen van 
onze partners en inwoners dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Het moet daarom helder zijn 
wat wij als gemeente van onze inwoners en partners verlangen en andersom.  
 
De communicatie vindt plaats middels de bestaande communicatie middelen, namelijk 

 De wijkagenten en boa’s als aanspreekpunt voor de bewoners;  

 Gemeentepagina in de opvolger van de VIA Bergen;  

 De gemeentelijke website www.bergen.nl;  

 Social media, waaronder instagram, twitter en facebook;  

 Burgernet / NL-Alert;  

 Lokale media (er zijn afspraken met de lokale media om frequent aandacht te besteden aan 
gemeentelijke veiligheidsprojecten). 
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Ontwikkelingen 
De aflopen jaren zijn  diverse taken bij de gemeente komen te liggen. Ook de komende jaren vindt  
een uitbreiding plaats van het takenpakket. Dit heeft gevolgen voor de lokale capaciteit en middelen. 
Onderstaand worden de meest in het oog springende nieuwe taken besproken. 
  

- Toezicht Prostitutiewetgeving: Het bestuurlijk toezicht op de prostitutiebranche is per 1 januari 
2020 een verantwoordelijkheid van de gemeente. Voorheen lag dit bij de politie. In onze 
gemeente zijn er geen vergunnende seksinrichtingen. Bij illegale prostitutie wordt op basis van 
signalen opgetreden. 
 

- Ondermijningsgelden: Het kabinet geeft extra geld uit om ondermijnende criminaliteit te 
bestrijden. Zo staat in het regeerakkoord een ondermijningsfonds van €100 miljoen en een 
structurele bijdrage van €10 miljoen. Ook komt het kabinet met nieuwe wet- en regelgeving ter 
bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Het thema Ondermijning zal de komende jaren 
steeds meer capaciteit vragen van gemeenten. 

 

- Wet verplichte GGZ: Op 1 januari 2020 treedt de (nieuwe) Wet verplichte GGZ in werking. 
Deze vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). In 
de nieuwe wet is een uitbreiding opgenomen voor de bevoegdheden van de burgemeester 
zoals het voorschrijven van verplichte medicatie thuis en het opleggen van verplichte zorg. 
Daarnaast krijgt de gemeente extra verantwoordelijkheden zoals onderzoeksplicht bij 
meldingen van noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg. 

 

- Omgevingswet: In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Met de Omgevingswet wil de 
overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het 
straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Integrale veiligheid maakt 
hiervan ook onderdeel uit. Organisatiebreed wordt dit onderwerp opgepakt.  
 

- Aanscherping Wet meldcode Huiselijk Geweld: In 2019 heeft er een aanscherping 
plaatsgevonden van de Wet meldcode Huiselijk Geweld. Deze wet vereist van bepaalde 
organisaties, waaronder gemeenten dat  een meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is vastgesteld. Hierin is geregeld hoe  door medewerkers moet worden 
omgegaan met vermoedens van huiselijk geweld bij cliënten. Kern van de aanscherping is dat  
met ingang van 2019 in de meldcode een afwegingskader moet zijn opgenomen. Dit 
afwegingskader helpt professionals om in te schatten of er sprake is van acuut of structureel 
huiselijk geweld en/of kinderminshandeling en of melden bij Veilig Thuis een noodzakelijke 
stap is. 
  

- Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP): Op 1 januari 
2018 is het ‘Besluit Brandveilig Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen (BGBOP) 
van kracht geworden. Dit besluit geeft regels over het brandveilig gebruik van voor mensen 
toegankelijke plaatsen, voor zover dit niet in andere wetgeving is geregeld. Veel van de regels 
in dit besluit gaan over plaatsen waar groepen mensen in georganiseerd verband bij elkaar 
zijn, zoals openluchtfestivals. Als algemeen uitgangspunt geldt dat burgers verantwoordelijk 
zijn voor hun eigen veiligheid en dat de meeste burgers zelfredzaam zijn. Maar ook de 
overheid heeft een taak. 
 

- Personen met verward gedrag: De aanpak van personen met verward gedrag is een opdracht 
van het rijk aan alle gemeenten. In het kader van onze WMO-taken moeten alle gemeenten 
een sluitende aanpak organiseren gebaseerd op een aantal landelijk bepaalde bouwstenen. 
Omdat deze taak te omvangrijk is voor individuele gemeenten is er in de regio Noord Limburg 
gekozen voor een gezamenlijke aanpak. In regionaal verband zijn een aantal zaken al 
ingeregeld, zoals het herstelhuis en passend vervoer, een aantal andere zaken worden nog 
ingeregeld, zoals een time-outvoorziening en een niet-acuut meldpunt. 
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Veiligheidsbeeld 
 
De gemeente Bergen is een relatief veilige gemeente. Dit willen we graag zo houden. Door middel van 
monitoring van de politiecijfers en input vanuit partners is er een goed beeld wat er in de verschillende 
kernen speelt. Door middel van het periodiek overleg tussen de burgemeester, politie en adviseur 
openbare veiligheid blijven we de ontwikkelingen volgen. Daarnaast vindt er ook periodiek overleg 
plaats met de straatcoaches over hun bevindingen. 
 
Cijfers 
Onderstaand worden enkele politiecijfers weergegeven. Bij de geprioriteerde veiligheidsthema’s 
worden verdere (politie)cijfers inzichtelijk gemaakt.  

High impact crimes 2016 2017 2018 2019 (tot 
7 okt‘19) 

Diefstal / inbraak woning 39 20 16 13 

Overvallen 2 1 0 0 

Straatroof 0 0 0 0 

Openlijk geweld  47 35 36 31 

Bedreiging 15 16 9 11 

Mishandeling 25 12 19 10 

 

Overige delicten 2016 2017 2018 2019 (tot 
7 okt‘19) 

Diefstal / inbraak bedrijven en instellingen 8 13 15 12 

Diefstal uit / vanaf motorvoertuigen 45 26 38 29 

Diefstal van brom-, snor en fietsen 14 17 11 9 

Brandstichting 4 2 1 3 

Vernieling 36 35 33 24 

 
Uit de cijfers blijkt dat het aantal high impact crimes de afgelopen jaren zijn verminderd. Met name het 
aantal woninginbraken is aanzienlijk terug gelopen.  
 
Subjectieve veiligheid 
In 2016 heeft een stagiair Integrale Veiligheid onderzoek verricht naar de veiligheidsbeleving van de 
inwoners van de gemeente Bergen. Uit zijn onderzoek zijn de volgende punten naar voren gekomen: 
 

 Vergeleken met de omliggende gemeenten speelt er in de gemeente Bergen minder 
veiligheidsproblematiek.  

 In de dorpen leeft weinig op gebied van (on)veiligheid. Tijdens het bezoeken van de 
dorpsraden kwamen vooral veel fysieke (pijn)punten naar voren. Geen échte signalen van 
structurele onveiligheidsgevoelens in het dorp.  

 Het grootste deel van de gesproken ouderen voelt zich veilig in de gemeente Bergen.  

 De ouderen die in onveilige situaties terecht komen ondervinden dit vaak tijdens deelname 
aan het verkeer. 

 De jongeren voelen zich in algemene zin veilig in de gemeente Bergen.  
 
Om zicht te houden op de veiligheidsbeleving van de inwoners wordt de opdracht voor het meten van 
de subjectieve veiligheid uitgezet bij de Hogeschool Avans, Integrale Veiligheidskunde. We hopen dat 
in 2020/2021 een student dit onderzoek voor de gemeente wil uitvoeren. Daarnaast gaat de 
burgemeester samen met de wijkagenten de dorpen in om informatie over het veiligheidsbeeld op te 
halen. 
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Ondermijning 

Georganiseerde criminaliteit, waarbij de onderwereld en de bovenwereld met elkaar verweven zijn, 
wordt ondermijning genoemd. De afgelopen jaren is er veel media-aandacht voor ondermijning, maar 
het is geen nieuw fenomeen. De aanpak was jarenlang de verantwoordelijkheid van de politie en het 
Openbaar Ministerie. Maar momenteel staat het landelijk hoog op de politieke agenda en hebben ook 
andere overheidsinstanties een rol gekregen in de aanpak van ondermijning. Dit houdt in dat 
ondermijning wordt tegengegaan door inzet van strafrechtelijke, bestuurlijke, privaatrechtelijke en 
fiscaal rechtelijke maatregelen/instrumenten.  
 
Binnen de gemeente hebben we een basis gelegd voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en 
ondermijning middels de samenwerking in regionaal verband met het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC), politie, openbaar ministerie en belastingdienst. Daarnaast wordt eind 2019  
een Integraal Ondermijningsbeeld van de gemeente Bergen opgesteld, waardoor de prioriteiten voor 
de volgende jaren bepaald kunnen worden.  De komende jaren is het van belang te investeren in het 
opwerpen van barrières en inwoners en bedrijven bekend te maken met het fenomeen ondermijning. 
Zij zijn namelijk de oren en ogen in onze samenleving en van groot belang bij de aanpak van 
ondermijning.  
 
Cijfers 
 

 2016 2017 2018 2019 (tot 
7 okt‘19) 

Drugshandel (politiecijfers) 4 2 8 8 

Mensensmokkel (politiecijfers) 0 0 1 0 

Wapenhandel (politiecijfers) 2 0 2 4 

Sluitingen artikel 13b Opiumwet 1 1 5 3 

Behandelde casussen 
ondermijningstafel 

Nvt Nvt Nvt 2 

 
Wat willen we bereiken? 

 Criminelen het zo moeilijk mogelijk maken voet aan de grond te krijgen in de gemeente Bergen. 

 Maatschappelijke weerbaarheid van inwoners en bedrijven vergroten. 

 Bestuurlijke en ambtelijke weerbaarheid vergroten en beter benutten van bestuurlijke 
bevoegdheden. 
 

Wat doen we al en blijven we doen? 

 Behandeling van casussen bij de Ondermijningstafel in samenwerking met RIEC, politie en 
belastingdienst. 

 Toepassing van bestuurlijke bevoegdheden op het gebied van de Opiumwet en Bibob. 
 
Wat willen we nog meer gaan doen? 

 Versterken van de regierol, signaleringsfunctie en informatiepositie van de gemeente. 

 Inzetten op een weerbare maatschappij door het creëren van bewustwording. 

 Het inzetten van juridische instrumenten ter voorkoming en in de aanpak van ondermijning. 

 Op basis van het Integraal Ondermijningsbeeld inzetten op het voorkomen van ondermijning. 
 
Welke extra middelen zijn hier voor nodig? 

 Kosten RIEC: In de begroting is een structureel bedrag op genomen van € 5.777,00.  

 Capaciteit uitvoering extra barrières: Door aanscherping van beleid en het opwerpen van 
barriéres komt er meer werk naar de gemeente toe, bijv. vergunningstelsel. Wanneer beleid 
wordt aangepast zal de financiële consequentie mee genomen worden in de afweging.  
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Versterken verbinding zorg en veiligheid 
 
Gemeenten krijgen steeds meer te maken met zogenaamde complexe casuïstiek. Het gaat hierbij om 
personen en/of huishoudens met meervoudige sociale en veiligheidsproblematiek. De problematiek uit 
zich vaak in het veroorzaken van overlast, geweld of criminaliteit. De laatste jaren neemt het aantal 
zorgcasussen landelijk gezien flink toe. Ook in de gemeente Bergen hebben we te maken met 
complexe casuïstiek met meervoudige sociale en veiligheidsproblematiek. Steeds vaker vindt de 
begeleiding ambulant plaats en niet in een instelling. 
 
Voor de aanpak van complexe casuïstiek is het belangrijk dat de betrokken partijen binnen het sociaal 
domein en het veiligheidsdomein goed met elkaar samenwerken. Straf en zorg dienen op de juiste 
manier gecombineerd te worden. In de aanpak wordt gestreefd naar de juiste balans tussen preventie, 
zorg en repressie. We voorkomen waar dat kan, maar grijpen ook in indien zaken uit de hand lopen of 
dreigen te lopen. We streven naar een optimaal effect door een goed afgestemde toepassing van 
bestuurlijke en strafrechtelijke interventies in combinatie met een pakket maatregelen gericht op 
(na)zorg en preventie. De komende jaren willen we deze regierol binnen de gemeente Bergen 
versterken.  
 
Cijfers 

 2016 2017 2018 2019 (tot 7 

okt‘19) 
Overlast door personen met verward 
gedrag 

33 32 43 55 

In bewaringstellingen (vanaf 2020: 
crisismaatregel) 

1 2 4 4 

Meldingen huiselijke twist 10 4 5 5 

Meldingen overlast jeugd 36 19 14 13 

Halt verwijzingen 4 9 2 onbekend 

 
Wat willen we bereiken? 

 Multi problemcasussen binnen het zorg- en veiligheidsdomein integraal bekijken en met 
maatwerk langdurig oplossen. 

 Preventief toezicht houden op jeugdgroepen in de openbare ruimte. 
 
Wat doen we al en blijven we doen? 

 Inzet straatcoaches 

 Informatieprogramma voor basisschool leerlingen verzorgd door Halt. 

 Regionale uitvoering van het project Verwarde personen. 

 Uitvoering Nazorg traject ex-gedetineerden. 
 
Wat willen we nog meer gaan doen? 

 We zetten in op een sluitende zorg- en veiligheidsketen, alsmede op de netwerken rondom 
groepen en/of personen. 

 Verder stimuleren van het opvangen van vroegtijdige signalen en zorgen ervoor dat deze op 
de juiste plek aangekaart worden.  

 Verdere uitwerking en samenwerking van de diverse overleg structuren waarin de casuïstiek 
in het eerste stadium lokaal wordt aangepakt, maar waar nodig  opgeschaald kan worden. 

 We zetten verder in op de preventie van drugsgebruik en verslaving, mede door de 
versterking van de ketenregie en een sluitende aanpak van zorg- en veiligheid en ontwikkelen 
het jeugd- en veiligheidsoverleg verder door. 

 We pakken overlastgevende jeugdgroepen integraal aan, door met diverse partners hierop de 
investeren. 

 We sluiten aan op het landelijke NIX 18 project. 
 
Welke extra middelen zijn hier voor nodig? 

De benodigde budgeten zijn reeds aangevraagd in de begroting 2020 en de meerjarenbegroting. Voor 

wat betreft de Wet verplicht GGZ dient nog bezien te worden welke kosten dit met zich meebrengt.  
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Veilig recreëren in natuurgebieden 
 
De natuurgebieden in de gemeenten hebben een grote aantrekkingskracht op toeristen. De gemeente 
Bergen is een gastvrije gemeente die er voor wil zorgen dat het veilig recreëren is in de gemeente en 
dat veilig recreëren en veilig wonen naast elkaar kunnen lopen. Daarnaast willen we ook onze 
natuurgebieden in goede conditie houden voor de flora en fauna.  
 
Ondanks de heldere spelregels die zijn geformuleerd voor de natuurgebieden houdt niet iedereen zich 
aan deze spelregels. De boa’s domein II hebben in 2019 (tot 1 december) 1125 constateringen 
gedaan van overtredingen. In de meeste gevallen wordt nu nog gewaarschuwd. Echter in de toekomst 
zal overwogen worden wanneer er sprake is van gevaarsetting of geen gehoor gegeven wordt aan 
een aanwijzing, geverbaliseerd zal worden. In 2019 (tot 1 december) is er 73 keer verbaliseerd. 
 
De overtredingen die plaatsvinden hebben te maken met: 

- de visserijwet: vissen zonder vergunning, gebruik van de verkeerde aassoort, nachtvissen, 
gebruik leefnet, te groot aantal hengels; 

- Wetboek van Strafrecht: loslopende honden, buiten de paden lopen of geen corrrect gebruik 
van de padenstructuur; 

- Waterverkeer: varen zonder vaarbewijs, overschrijding snelheid 
- APV: open vuur, nachtrecreatie 

 
Wat willen we bereiken? 

 Voorkomen van onveilige situaties tijdens het recreëren in de gemeente. 

 Bewaken van de goede conditie van de flora en fauna. 
 
Wat doen we al en blijven we doen? 

 De boa’s domein II (groen) houden frequent toezicht in de natuurgebieden. Zij werken hierbij 
samen met Staatsbosbeheer en de Provincie. In het handhavingsprogramma zijn de taken 
opgenomen. 

 De spelregels voor het betreden van de natuurgebieden zijn bij de toegangswegen geplaatst 
in drie talen. 

 
Wat willen we nog meer gaan doen? 

 Projectmatige controles met partners. 
 
Welke extra middelen zijn hier voor nodig? 
De gemeente beschikt over boa’s domein II (groen). Hun werkzaamheden worden bepaald op basis 

van het Handhavingsprogramma Omgevingsrecht. Het toezicht in de natuurgebieden is hierin 

meegenomen.  
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Woonoverlast  
 
Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning kan worden veroorzaakt. De 

overlastgever en of degenen voor wie hij verantwoordelijk is vertonen overlastgevend gedrag en of 

laten juist na bepaald gedrag te vertonen waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt 

veroorzaakt.  Te denken valt aan: geluidsoverlast, foutief parkeren, verloedering van de woning, niet 

opruimen van afval, overvolle woningen en tuinen, grote aantallen overlastgevende dieren in een 

woning en hondenpoep.  

Sinds enige tijd is er een boa domein I (blauw) werkzaam in de gemeente. Hij houdt zich onder andere 

bezig met signalen van woonoverlast. 

Cijfers 

Soort melding (bron) 2016 2017 2018 2019 (tot 7 

okt‘19) 
Vernieling (politiecijfers) 36 35 33 24 

Overlast ivm drugs/alcohol 
(politiecijfers) 

15 9 9 9 

Parkeerproblemen (politiecijfers) 16 3 5 1 

Burengerucht (politiecijfers) 35 38 20 24 

Overlast door personen met verward 
gedrag 

33 32 43 55 

Melding overlast jeugd 36 19 14 13 

 
Wat willen we bereiken? 

 Afname van de door burgers beleefde overlast in de openbare ruimte. 

 Woonoverlast met alle betrokken partijen op een adequate en efficiënte manier aanpakken. 
 

Wat doen we al en blijven we doen? 

 Eind 2019 heeft de raad besloten de burgemeester de bevoegdheid te geven tot het opleggen 
van een last onder bestuursdwang aan degene, die een woning- of een bij die woning 
behorend erf – gebruikt, indien door gedragingen in of vanuit de woning of dat erf 
omwonenden ernstig wordt gehinderd.  

 Woonoverlast aanpakken door inzet van reeds beschikbare instrumenten zoals hulpverlening, 
maatregelen tegen vervuiling en bestuursdwang. 

 Inzet van een boa domein I (blauw). Hij werkt op basis van het Handhavingsprogramma 
Omgevingsrecht. 
 

Wat willen we nog meer gaan doen? 

 Verdere afstemming tussen zorg- en veiligheidspartners (zie prioriteit verbinding zorg en 
veiligheid) 

 Vergroten van de herkenbaarheid en bekendheid van de boa. 

 Inzetten op communicatie aangaande parkeren. 
 
Welke extra middelen zijn hier voor nodig? 
De maatregelen kunnen worden ingezet binnen de bestaande begroting. 
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Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma 2020 
 
Het college is verantwoordelijk voor het vaststellen van een Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid. Onderstaand staat het uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 
2020. Hierin is opgenomen welke extra activiteiten er worden uitgevoerd in 2020. De reguliere werkzaamheden worden hierin niet omschreven.  
 

 Verantwoordelijke Q1 Q2 Q3 Q4 

Preventie project (portefeuillehouder: burgemeester Pelzer) 

Organiseren Veiligheidsdagen gemeente Bergen 
In overleg met de partners willen we twee achtereenvolgende dagen de inwoners en bedrijven de kans 
geven om kennis te maken met veiligheid in de gemeente Bergen. Wat doet de politie? Hoe zit het met 
de brandweer? Welke maatregelen kunnen burgers zelf nemen om hun eigen veiligheid te verbeteren? 
We gaan een interactieve markt organiseren waar partners de kans krijgen zichzelf te laten zien. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: o.a. politie, 
brandweer, RIEC 

    

Ophalen veiligheidsbeleving inwoners 
Om te weten te komen wat er op het gebied van veiligheid leeft bij de inwoners gaan we 
inloopbijeenkomsten/-momenten organiseren op diverse locaties, zoals de multifunctionele centra en 
supermarkten. Hierbij wordt samengewerkt met de wijkagenten en het sociaal domein. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV, 
coördinator 
dienstverlening 
Partners: politie 

    

Ondermijning (portefeuillehouder: burgemeester Pelzer) 

Aanscherpen bibob beleid 
De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur geeft overheden een 
instrument om ondernemers door te lichten en is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. 
Momenteel wordt de Wet Bibob toegepast bij aanvragen voor een Drank- en horecavergunning, het 
exploiteren van seksinrichtingen en speelautomaten. Landelijk breiden steeds meer gemeenten de 
bevoegdheid uit, door ook bepaalde omgevingsvergunningen, vastgoedtransacties en subsidies onder 
het Bibob-beleid te laten vallen. Uitbreiding van het Bibob beleid zorgt voor barrières die bijdrage in de 
aanpak van ondermijning. De bevoegdheid tot vaststelling van het Bibob beleid ligt bij het college van 
burgemeester en wethouders. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: RIEC 

 
 

   

Opstellen communicatieplan ondermijning om awareness te creëren bij burgers 
Door inwoners en bedrijven te informeren willen we de weerbaarheid vergroten. Ongemerkt komen 
inwoners en bedrijven in aanmerking met ondermijnende criminaliteit. Herkenning van signalen zorgt 
voor vroegtijdige signalering en een verbeterde informatiepositie van de partners.  

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: RIEC, 
belastingsdienst, 
omliggende gemeenten, 
politie 

    

Uitbreiden APV met bepalingen verbod Outlaw Motor Gangs (OMG)  
Door de rechter is geoordeeld dat de werkzaamheid van OMG’s in strijd zijn met de openbare orde. 
Hierdoor is het juridisch verdedigbaar dat het voeren van kenmerken van een verboden OMG in de 
openbare ruimte, een gevaar/risico is voor de openbare orde en/of de openbare orde verstoord. Dit 
geeft gemeenten de mogelijkheid het voeren van kenmerken van OMG’s in de openbare ruimte als 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV, juridisch 
adviseurs 
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verbod op te nemen in de APV. Momenteel is deze bepaling nog niet opgenomen in de APV van de 
gemeente Bergen. In het kader van de aanpak  van ondermijning is het wenselijk deze bepaling in de 
APV te zetten. De bevoegdheid tot het opnemen van dit artikel in de APV ligt bij de gemeenteraad.  

Organiseren awareness bijeenkomst ondermijning raadsleden 
Criminelen die voet aan de grond proberen te krijgen in de gemeente proberen zich in alle lagen van de 
samenleving te mengen. Ook raadsleden kunnen hier mee te maken krijgen. De burgemeester wil de 
raadsleden daarom in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een awareness training over 
ondermijning 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: RIEC 

    

Versterken verbinding zorg- en veiligheid (portefeuillehouder: burgemeester Pelzer en wethouder Roefs) 

Verdere implementatie van de Wet verplichte GGZ 
Vanaf 1 januari 2020 is de nieuwe Wet verplicht GGZ van kracht. De basis hiervoor is gelegd in 
afstemming met omliggende gemeenten en partners. Op basis van de praktijk moet de gewijzigde wet 
verder worden geïmplementeerd en bijgeschaafd worden binnen de regio. 

Bestuurlijk: burgemeester, 
wethouder zorg 
Ambtelijk: AOV en 
adviseur sociaal domein 
Partners: omliggende 
gemeenten, OM, GGZ 

    

Verdere uitrol project personen met verward gedrag 
Er wordt gewerkt met enkele bouwstenen. Een van de bouwstenen is het opzetten van het herstelhuis. 
Deze is inmiddels gerealiseerd. De andere bouwstenen hebben betrekking op een 24 uursmeldpunt en 
een time-out voorziening. Dit wordt de komende jaren verder uitgerold.  

Bestuurlijk: wethouder 
zorg 
Ambtelijk: adviseur 
sociaal domein 
Partners: GGZ, 
omliggende gemeenten, 
politie, diverse instellingen 

    

Jeugd- en Veiligheidsoverleg 
Eind 2019 is gestart met het jeugd- en Veiligheidsoverleg. Op basis van kennis uit het veld en van de 
betreffende jongeren en samenstelling van groepen wordt er gekeken naar persoons- en groepsgerichte 
interventies. Dit nieuwe overleg moet nog verder uitgewerkt en bijgesteld worden. 

Bestuurlijk: burgemeester, 
wethouder zorg 
Ambtelijk: AOV en 
coördinator 
dienstverlening 
Partners: straatcoaches, 
politie 

    

Structureel prioriteringsoverleg zorg- en veiligheid opstarten 
Momenteel is er geen casus overleg in de gemeente waarin in afstemming met het OM en het Zorg- en 
Veiligheidshuis casussen worden geprioriteerd. Dit overleg dient vormgegeven te worden.  

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: politie, OM, 
zorg- en veiligheidshuis 

    

Afstemmingsoverleg burgemeester en wethouder zorg opzetten 
De regiefunctie op zorg en veiligheid wordt steeds groter en heeft betrekking op twee portefeuilles. Om 
deze reden is een goede afstemming tussen de burgemeester en wethouder zorg van belang.  

Bestuurlijk: burgemeester, 
wethouder zorg 
Ambtelijk: AOV, adviseur 
sociaal domein 

    

Preventie inzet van straatcoaches 
Sinds enkele jaren zet de gemeente straatcoaches in. Besloten is de straatcoaches ook in 2020 in te 

Bestuurlijk: wethouder 
zorg 

Doorlopend 
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zetten. Dit in het kader van preventie op het gebied van jeugd.  Ambtelijk: Adviseur 
sociaal domein 

Bekendheid straatcoaches vergroten 
De straatcoaches gaan samen met de wijkagent bij de scholen op bezoek om kennis te maken met de 
leerlingen van groep 7/8. Zij vertellen daar wat de straatcoaches voor hen kunnen betekenen en waar 
ze de straatcoaches kunnen tegenkomen. In 2019 heeft een pilot hierop plaatsgevonden. De reacties 
hierop waren positief. 

Bestuurlijk: wethouder 
zorg 
Partners: straatcoaches 

    

Ontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis 
Momenteel worden de mogelijkheden voor het zorg- en veiligheidshuis bekeken. Vanuit de gemeente 
wordt meegedacht in dit proces om te komen tot een goed gepositioneerd zorg- en veiligheidshuis 
waarin complexe casuïstiek wordt besproken. 

Bestuurlijk: burgemeester, 
wethouder zorg 
Ambtelijk: AOV, adviseur 
sociaal domein 

    

Veilig recreëren in natuurgebieden (portefeuillehouder: burgemeester Pelzer) 

Projectmatige aanpak controle gebruik oevers voor recreatie 
Door de lage waterstanden van de afgelopen zomers wordt er steeds vaker gerecreëerd aan de oevers 
in de natuurgebieden. Dit is niet toegestaan. Samen met partners worden er controles ingepland. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: boa’s 
Partners: 
staatsbosbeheer, 
limburgs landschap 

    

Woonoverlast (portefeuillehouder: burgemeester Pelzer) 

Verkennen noodzaak beleidsregel Wet aanpak woonoverlast 
In verband met de efficiënte en eenduidige afdoening van de burgemeestersbevoegdheid in het kader 
van de Wet aanpak woonoverlast wordt bekeken of het noodzakelijk is een beleidsregel vast te stellen. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: politie 

    

Opstellen communicatieplan woonoverlast 
Door middel van het communicatieplan woonoverlast worden burgers preventief en met enige regelmaat 
geïnformeerd over de wet- en regelgeving met betrekking ergernissen en overlast , zoals hondenpoep, 
geluidsoverlast, foutief parkeren. Maar ook over het voorkomen van High Impact Crime (zogenoemde 
HIC feiten). 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
 

    

Waak voor inbraak 
Uitvoering van het project Waak voor Inbraak. De gemeente Bergen is kartrekker in deze. 

Bestuurlijk: burgemeester 
Ambtelijk: AOV 
Partners: politie, 
omliggende gemeenten 

Doorlopend 

 
 


