




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

tabel 2-1: Beleidsinstrumenten per veiligheidsveld  

Instrument 
Woon-/ 

leefomgeving 
Jeugd 

Bedrijvig-

heid 
Integriteit Overig 

1. Bureau Halt   x    

2. Burgernet  x     

3. Gemeentelijke cameratoezicht  x     

4. Maatregelen Stadsmariniers x x    

5. Regionale veiligheidsrapportage      x 

6. Pilot Opsporing Verzocht  x     

7. Buurtpreventieteams x     

8. Beke groepsaanpak  x    

9. Keurmerk Veilig Ondernemen   x   

10. Woonoverlast  x     

11. Regionaal Informatie en Expertise Centrum    x  

12. Veiligheidsalliantie Rotterdam (VAR)      x 

13. Veiligheidshuis  x x    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figuur 4-1 Beoogde werking van het beleid 
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Beke-groepsaanpak 

Advies- en onderzoeksbureau Beke heeft in het rapport Jeugdgroepen in beeld een aanpak 

beschreven voor het bestrijden van overlast voor problematische jongeren. Het bestaat uit een 

‘shortlist groepscriminaliteit’ om problematische jeugdgroepen in beeld te brengen en onder te 

verdelen in drie categorieën: hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen. In de door 

Beke ontwikkelde methodiek wordt een integrale benadering gebruikt die zowel aandacht besteedt 

aan aanpak van overlast en criminaliteit als aan achterliggende oorzaken. De methodiek bestaat uit 

acht stappen die op basis van een analyse per groep leidt tot een plan van aanpak. Om vervolgens 

een goede uitvoering te waarborgen kunnen de afspraken uit het plan van aanpak opgenomen 

worden in actieprogramma’s (bijvoorbeeld in de vorm van prestatieafspraken). Ook zijn afspraken 

nodig over de monitoring van de voortgang en het oplossen van knelpunten. Bij de gekozen aanpak 

zijn altijd de gemeente, politie, het Openbaar Ministerie en organisaties voor jeugd- en 

jongerenwerk betrokken. Afhankelijk van bestaande overlegvormen of de aard van de problemen 

kunnen hier ook andere organisaties aan gekoppeld worden (bijvoorbeeld Bureau Halt). De 

gemeente heeft in principe de regie en levert ook de projectleider. 

 



tabel 4-1: Normenkader 

Vraag Norm 

1 Zijn de ingezette maatregelen van de 

gemeente passend bij de 

geformuleerde doelen van het sociale 

veiligheidsbeleid? 

 De voorgenomen maatregelen zijn gebaseerd op een 

probleemanalyse 

 De voorgenomen maatregelen richten zich op de 

knelpunten die invloed kunnen hebben op de 

beleidsdoelstellingen 

 De voorgenomen maatregelen zijn getoetst aan kennis over 

effectieve gedragsbeïnvloeding en over bevordering van 

veiligheidsbeleving 

2 Is sprake van een adequate uitvoering 

van de ingezette instrumenten? 

Stadsmarinier  

 Er is een duidelijke opdrachtomschrijving voor de inzet 

 De in te zetten maatregelen zijn gebaseerd op een 

probleemanalyse en heldere afspraken over de opzet en 

wijze van uitvoering 

 De stadsmarinier heeft concrete eigen inbreng bij de 

aanpak van problemen 

 De veiligheidsproblemen in de gebieden of op de terreinen 

waarop de stadsmarinier actief is, ontwikkelen zich positief 

Beke-groepsaanpak 

 Er is obv van het instrument een plan van aanpak 

geformuleerd met afspraken over opzet, doelen en wijze 

van uitvoering 

 Afspraken worden door alle partijen nagekomen 

 De aanpak leidt tot concrete interventies 

 De veiligheidsproblemen in de gebieden met de Beke-

aanpak ontwikkelen zich positief 

Cameratoezicht 

 Er zijn duidelijk afspraken over de inzet van camera’s, de 

periode en de wijze van over opvolging van incidenten 

 De beelden zijn bruikbaar voor herkenning van daders 

 De veiligheidsproblemen in de gebieden met 

cameratoezicht ontwikkelen zich positief 

Inzet BOA’s op sociale veiligheid 

 De inzet van BOA’s op sociale veiligheid is gekoppeld aan 

een heldere risicoanalyse, prioriteitstelling, 

capaciteitstoewijzing en (ontwikkeling van) benodigde 

competenties  

 De inzet hangt samen met de andere beleidsinitiatieven op 

sociale veiligheid en er is concrete afstemming op 

operationeel niveau  

 De inzet leidt tot concrete interventies gericht op het 

aanpakken van problemen op het gebied van sociale 

veiligheid 



3 Hoe verloopt de samenwerking met de 

betrokken lokale partners? 

 

 Er zijn heldere afspraken met betrokken partners gemaakt 

over capaciteit, afstemming van de inzet en informatie-

uitwisseling 

 De gemeente zorgt voor goede onderlinge afstemming en 

coördinatie op de terreinen waarop een regierol aanwezig is 

 De samenwerking draagt bij aan het bereiken van de 

gestelde doelen 

4 Wat is de voortgang op de 

geformuleerde beleidsdoelstellingen? 

 De ontwikkeling van misdrijven, subjectieve onveiligheid en 

de buurtindexscore is in lijn met de beleidsdoelen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


