
    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 
2021-2024 

 
 
 
 
 



 
Integraal Veiligheidsbeleid Midden-Groningen 2021-2024 

 

Inhoud 

 
1. Inleiding 
2. Onderwerp en samenhang beleid  
3. Proces totstandkoming IVB 
4. Uitkomsten analyses en afstemming partijen 
5. Jaarplannen - Monitoring  
6. Onze visie: slagvaardig samenwerken aan een veilig Midden-Groningen. 
6.1. Integrale samenwerking  
6.2. Gedeelde verantwoordelijkheid professionele partijen en inwoners 
6.3. Van ad hoc naar toekomstgericht 
6.4. Informatiegestuurd en datagedreven werken 
6.5. Communicatie  
7. Uitwerking prioriteiten 
7.1. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit 
7.2. Verbinding zorg en Veiligheid: 

7.2.a. Aanpak personen met verward gedrag in relatie tot uitvoering OGGZ en uitvoering 
Wvggz 

7.2.b. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 
7.2.c. Jongeren en Veiligheid 

7.3. Veilige woon- en leefomgeving  
7.4. Maatschappelijke onrust of verdeeldheid bij overheidsbeslissingen  
8. Financiële paragraaf 
9. Risico’s 

 

Bijlage 1. Aanverwant beleid – fysieke veiligheid 
 
 
  



 
Integraal Veiligheidsbeleid Midden-Groningen 2021-2024 

 

 

1. Inleiding 
Het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Midden-Groningen 2021-2024 (hierna: IVB) beschrijft het 
strategisch kader voor de lokale openbare orde en veiligheid voor de komende 4 jaar. We geven hiermee 
uitvoering aan de nieuwe Politiewet, die de gemeenteraden verplicht de beleidsprioriteiten vast te 
stellen. Voorliggende kadernota bevat de hoofdlijnen van en de visie op de veiligheidsaanpak. Bij 
vaststelling door de raad geeft dit beleidsstuk richting aan de activiteiten binnen het beleid. 

Het IVB richt zich op maatschappelijke of sociale veiligheid. Het gaat om de zorg voor veiligheid rond 
sociale relaties en activiteiten. De scope van veiligheid heeft zich afgelopen jaren verbreed van correctief 
optreden naar het bevorderen van sociale samenhang en leefbaarheid. We willen overlast en 
criminaliteit zoveel mogelijk voorkomen door veilig samenleven te ondersteunen. Daar waar nodig 
nemen we bestuurlijke maatregelen. 

Kenmerken veiligheidssituatie Midden-Groningen tot nu toe 
In de gemeente Midden-Groningen is op terrein van veiligheid tot nu toe sprake van een beleidsarme 
omgeving. Ook is er beperkt zicht op de veiligheidsproblematiek en hebben we relatief weinig mensen 
beschikbaar voor handhaving. Tegelijkertijd heeft de naburige stad Groningen juist een verscherpt 
beleid. Een ander kenmerk is dat locaties in landelijk gebied aantrekkelijk zijn voor bepaalde vormen van 
ondermijnende criminaliteit, zoals de productie van drugs.  
Dit alles maakt van onze gemeente een aantrekkelijk gebied voor criminele activiteiten. Een deel van de 
criminaliteit onttrekt zich aan het zicht. In het Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Midden-Groningen 
2021-2024 (hierna genoemd: IVB) voorzien wij in een aanscherping van het beleid en werken wij samen 
met onze partners uit hoe wij de knelpunten de komende jaren willen aanpakken.   
 

2. Onderwerp en samenhang beleid 
De gemeente en haar ketenpartners houden zich bezig met de aanpak van onveiligheid en criminaliteit. 
Naast lokaal veiligheidsbeleid is er sprake van regionaal overkoepelend beleid en van planvorming vanuit 
het Nationaal Programma Groningen. In dit IVB richten wij ons op de kaders van de lokale inzet voor 
veiligheid. Het gaat om de hoofdlijnen. De aanpak van de prioriteiten wordt nader uitgewerkt in 
uitvoeringsplannen en beleid.  

Uit een inventarisatie bij de stakeholders kwamen de grootste veiligheidsknelpunten in de gemeente 
Midden-Groningen naar voren. Deze zijn uitgewerkt in dit IVB.  
Hieronder lichten we het onderwerp van dit IVB toe en de samenhang met ander beleid.  

Maatschappelijke veiligheid  
Zoals gezegd richt dit beleidsplan zich op het bevorderen van de maatschappelijke of sociale veiligheid 
en legt de doelen vast. Het gaat daarbij om de mate waarin mensen beschermd zijn en zich beschermd 
voelen tegen (de dreiging van) gevaar dat veroorzaakt wordt door andere mensen. 

Raakvlakken met andere beleidsthema’s 
Fysieke veiligheid is de mate waarin mensen beschermd zijn -of zich beschermd voelen- tegen 
persoonlijk leed door ongevallen en dreigingen van niet-menselijke herkomst. Op het gebied van fysieke 
veiligheid is in Midden-Groningen sprake van een doorlopend beleid en uitvoering van reguliere 
wettelijke handhavingstaken met een eigen dynamiek. Zaken rond brandveiligheid, risico- en 
crisisbeheersing zijn opgenomen in het Veiligheidsplan van de Veiligheidsregio Groningen (VRG) 2020-
2023. De inrichting van de openbare ruimte en milieuveiligheid is vastgelegd in beheer- en 
uitvoeringsplannen. Verkeersveiligheid is geborgd door uitvoering van wettelijke handhavingstaken op 
deze gebieden en nieuw beleid is in ontwikkeling. 
In bijlage 1 is een uigebreidere schets opgenomen van het fysieke veiligheidsbeleid.    

Voor het zorgbeleid geldt dat lopende projecten en inzet een preventieve werking hebben en veiligheid 
in onze gemeente bevorderen. Hetzelfde geldt voor het woonbeleid en de veilige woonomgeving. Van 
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deze beleidsthema’s zijn in het IVB de doelstellingen en maatregelen opgenomen voor zover ze direct de 
maatschappelijke veiligheid raken. 

Regionaal en landelijk beleid van invloed op ons lokaal beleid 
Veiligheids- en criminaliteitsissues zijn vaak grensoverschrijdend. We werken daarbij nauw samen met 
bovenregionale partijen als de politie en het OM om ze lokaal aan te pakken. De hoofdthema’s die op 
deze niveaus aan de orde zijn komen deels terug in ons lokale IVB.  
De landelijke en regionale ontwikkelingen geven richting aan de aanpak. De regionale prioriteiten op 
gebied van maatschappelijke veiligheid zijn vastgelegd in het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord-
Nederland 2020-2023. Ook worden gemeenten steeds vaker gevraagd om een bijdrage te leveren aan de 
landelijke prioriteiten voor maatschappelijke veiligheid.  

Nationaal Programma Groningen (NPG) 
Vanuit het NPG-programmaplan “Hart voor Midden-Groningen” investeert de gemeente ook in de 
verbetering van de veiligheid. Het programma voorziet in middelen die over een periode van tien jaar 
worden ingezet. In de planvorming ligt de nadruk op de verbetering van de informatievoorziening en het 
ontwikkelen van innovatief handelingsrepertoire om een veiligheidsaanpak goed op touw te zetten. 
Hiermee willen we een extra impuls geven aan de aanpak van complexe vormen van criminaliteit.  
 

3. Proces totstandkoming IVB 
Zoals gezegd, veiligheid is niet alleen een gemeentelijke zaak. Alle partijen zijn samen verantwoordelijk 
voor de veiligheid in de gemeente; inwoners, ondernemers en professionele (overheids)partijen. Daarom 
vonden we het belangrijk om op basis van informatie van de stakeholders dit beleid vorm te geven. 
Hieronder leest u hoe we dit hebben aangepakt. 

Afstemmingsproces met inwoners 
We hebben de inwoners van de gemeente bij de ontwikkeling van het beleid betrokken. Dit deden we 
enerzijds met een bijeenkomst met alle inwonersorganisaties. Anderzijds organiseerden we een 
enquête, die we breed verspreiden via de inwonersorganisaties en op social media. Dit heeft in totaal 
450 reacties opgeleverd.  
Daarnaast hebben de gebiedsregisseurs veiligheid onder de aandacht gebracht bij activiteiten en 
bijeenkomsten in de dorpen en wijken. Daarbij hebben zij inwoners en ondernemers om inbreng 
gevraagd voor dit beleid.  

Afstemmingsproces met samenwerkingspartners 
We hebben informatie opgehaald bij de interne en externe stakeholders (belanghebbenden) in het 
veiligheidsdomein. Zo organiseerden we brainstormsessies en gesprekken met betrokken partijen en 
collega’s. We spraken onder meer met de politie, het OM, sociale teams, handhavers, het 
Veiligheidshuis, VNN, GGD, ondernemers, zorgpartijen, jeugdwerkers, gebiedsregisseurs, 
(beleids)medewerkers sociaal, jeugd, medewerkers van de IBOR, en (beleids)medewerkers wonen en 
verkeer.  In de eindfase hebben we toetsende gesprekken gevoerd met alle stakeholders.  
Door de interne afstemming sluit dit veiligheidsbeleid goed aan bij de andere beleidsdomeinen.  
De bedreiging van de volksgezondheid door het Corona-virus vanaf begin 2020, vraagt van alle partijen in 
het veiligheidsdomein veel inzet. Enige vertraging in de planvorming was onvermijdelijk. Wij hebben een 
actualisatieronde gedaan om een actueel beeld voor te leggen.    

Informatie veiligheidsbeleid andere organisaties 
We hebben ons ook verdiept in het veiligheidsbeleid van de voormalige gemeenten, het landelijk en 
regionaal veiligheidsbeleid en cijfers van politie BT Ommelanden-Midden en andere veiligheidspartijen 
van afgelopen jaren. 
Daarnaast hebben we samen met het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) verschillende 
interne en externe stakeholderssessies georganiseerd om een ‘ondermijningsbeeld’ te ontwikkelen.  
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4. Uitkomsten analyses en afstemming partijen 
Uit voorgaande afstemming en analyses, is het volgende beeld naar voren gekomen van de 
veiligheidsthema’s in Midden-Groningen.  

Uitkomsten afstemming inwoners en ondernemers 
Uit de afstemming met de bewonersorganisaties kwam naar voren dat er beperkt zicht is op veiligheid in 
de buurt. Vooral als zaken zich in de verborgenheid afspelen. Zaken als verkeersveiligheid1 en overlast 
springen wel in het oog. De bewonersorganisaties zijn bereid samen te werken bij de aanpak van 
veiligheidsthema’s. Uit de enquete onder inwoners en uit de terugkoppelingen van de gebiedsregisseurs 
kwam naar voren dat de veilige leefomgeving speerpunt is: (escalerende) overlast en zorgen over 
kwetsbare buren. 

Uitkomsten afstemming samenwerkingspartijen  
Uit het afstemmingsproces met de professionele partijen kwam naar voren dat het van groot belang is 
de samenwerking te versterken op het terrein zorg- en veiligheid, waarbij de aandacht uitging naar 
jeugd, kwetsbare personen (met verward gedrag), woonoverlast en huiselijk geweld. Vermoedelijk is er 
sprake van een verschuiving van klassieke delicten -zoals inbraak- naar digitale criminaliteit.2 

Uitkomsten analyse en criminaliteitsbeeld 
De analyse van (veiligheids)beleid geeft aan dat maatschappelijke onrust en de veilige leefomgeving 
belangrijke aandachtspunten zijn. Het criminaliteitsbeeld van het RIEC heeft vormen van georganiseerde 
criminaliteit en ondermijning in beeld gebracht in onze gemeente (paragraaf 7.1.). 

Uitkomsten Interne inventarisatie werkterrein Veiligheid en Vergunningen 
Eind 2019 bleek uit een Benchmarkonderzoek van bureau Berenschot dat er bij de gemeente een tekort 
is aan capaciteit om in de basistaken op gebied van veiligheid te voorzien.  
Uit een interne inventarisatie die volgde blijkt dat er in de basis behoefte is aan  

o het wegwerken van achterstanden in beleid en het ontwikkelen van nieuw beleid (Bibob, horeca, 

prostitutie, ondermijning, enzovoort). 
o strategische werkzaamheden en prioritering 
o handhaving   
o gecoördineerde integrale samenwerking voor de toename van complexe veiligheidsvraagstukken 

(bijvoorbeeld op gebied van ondermijning). 

Ook andere partijen in het netwerk (politie, zorg) ervaren hun eigen interne capaciteitsknelpunten. 
Dit heeft als effect dat wij ons momenteel vooral richten op de ad hoc veiligheidsissues die zich 
aandienen.  

Vier hoofdthema’s 
Uit de opbrengst van alle beschreven activiteiten komt een rode draad naar voren, die ook bij de 
raadscommissie van 27 oktober 2020 is gepresenteerd. Vier thema’s komen naar voren als de 
belangrijkste veiligheidsthema’s in onze gemeente:  

o georganiseerde criminaliteit en ondermijning  
o verbinding veiligheid en zorg  
o veilige woon- en leefomgeving  
o maatschappelijke onrust bij overheidsbeslissingen  

De uitkomsten zijn per thema verder uitgewerkt in hoofdstuk 7. 
 
 
 

 
1 Dit heeft geleid tot vervolgsessies over verkeersveiligheid bij de ontwikkeling van het Mobiliteitsplan 
2 Het gaat om misdaad door ict gericht op ict, zoals hacking of virussen. En om klassieke delicten die tegenwoordig vaker online gepleegd 
worden. Internetoplichting, afpersing via e-mail, phishing, enzovoort. Onder jongeren is Sexting een aandachtspunt. 
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5. Jaarplannen - monitoring 
In 2022, 2023 en 20243 koppelen we jaarlijks een jaarplan aan dit IVB, waarin de werkwijze van de 
gemeente en haar ketenpartners nader is uitgewerkt. Het IVB Midden-Groningen 2021-2024 biedt het 
kader en de uitvoeringsplannen geven verdieping aan de geprioriteerde thema’s. Het jaarplan bestaat uit 
met ketenpartners afgestemde werkzaamheden en projecten, waarmee de nodige stappen worden 
gezet voor het voorkomen en het aanpakken van criminaliteit en onveiligheid. In de jaarplannen gaan we 
ook in op de monitoring van de effecten van de werkwijze. 

6. Onze visie: slagvaardig samenwerken aan een veilig Midden-Groningen. 
Onze missie is om de leefomgeving in Midden-Groningen veiliger te maken. De gemeente heeft een 
cruciale rol in een veilige leefomgeving. Maar we doen dit niet alleen. Inwoners en ondernemers hebben 
een belangrijke rol in de informatievoorziening en het sociale vangnet. Wij ondersteunen dit waar nodig 
-samen met andere partijen- met aandacht voor preventie en met repressieve maatregelen wanneer het 
niet goed gaat.  
Het IVB 2021-2024 van de gemeente Midden-Groningen staat in het teken van een integrale en 
intergemeentelijke samenwerking. Dit geldt voor casuistiek, beleidsvorming en informatiedeling. We 
willen toe naar een effectieve daadkrachtige samenwerking. Onze visie is: ‘slagvaardig samenwerken aan 
een veilig Midden-Groningen’. Hieronder leest u hoe we deze visie in de praktijk gaan brengen. 
 

6.1. Integrale samenwerking 
De gemeente werkt nauw samen met verschillende veiligheidspartners: de politie, het Openbaar 
Ministerie, de Veiligheidsregio Groningen, de sociale teams, zorgpartijen, instellingen en ondernemers. 
Samen bereiden we maatregelen voor, zetten we waar nodig instrumenten in, bedenken we nieuwe 
oplossingen en leggen we verbindingen met andere beleidsthema’s. De gemeente heeft bij deze 
integrale veiligheidsaanpak de regierol. 
Veiligheid is verbonden met de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte, de 
verkeersveiligheid, de zorg, het onderwijs en diverse andere terreinen. Publieke/private partijen en 
inwoners kunnen samen het verschil maken in de aanpak van onveiligheid. Door samen te werken 
worden problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Dat is een randvoorwaarde voor een 
succesvolle aanpak.  
Het betrekken van partijen bij de doelstellingen van het veiligheidsbeleid en het aanhaken op 
veiligheidsprioriteiten die inwoners/ de omgeving vaststellen, vergt een gemeente die coördineert, 
enthousiasmeert, luistert en in actie komt. De gemeente zorgt voor partijen en processen die elkaar 
versterken om onveiligheid tegen te gaan.  

Dit willen we bereiken door: 
De overlegstructuur efficienter in te richten, zodat wij beter gebruikmaken van elkaars kennis en 
interventies. We komen als partijen bij elkaar op de juiste momenten en werken met gezamenlijke 
plannen van aanpak4.  

6.2. Gedeelde verantwoordelijkheid professionele partijen en inwoners 
De veiligheid in Midden-Groningen is een gedeelde verantwoordelijkheid. Alle partijen in de 
veiligheidsketen hebben hun eigen expertise en taken. Zij krijgen de ruimte en de juiste stimulans om 
deze in te zetten.  
Naast de professionele partners geldt dit ook voor de inwoners van de gemeente Midden-Groningen. De 
meeste inwoners en ondernemers zijn goed in staat om problemen binnen het eigen netwerk op te 
lossen. Met elkaar de ogen en oren van de buurt vormen, kwetsbare buurtbewoners helpen, verdachte 
situaties melden, het huis goed beveiligen en afsluiten en elkaar aanspreken; het draagt allemaal bij aan 
het versterken van de veiligheidssituatie in de eigen leefomgeving. 

 
3 Vanaf 2022 omdat zoals toegelicht een belangrijk deel van 2021 nog in het teken zal staan van de Corona-maatregelen en het op sterkte 
brengen van het subteam Veiligheid en Vergunningen.  
4 De planvorming vanuit het NPG programma onderdeel Veiligheid geeft hier een extra impuls aan. 
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De inwoners moeten er vertrouwen in kunnen hebben dat de gemeente ze steunt om succesvol de 
veiligheid in de eigen buurt te verbeteren. In 2021-2024 willen wij de inwonersbetrokkenheid, de 
samenwerking en de bereidheid tot melden vergroten.  

Dit willen we bereiken door:  
De samenwerking te zoeken met inwoners(organisaties) en ondernemers bij de aanpak van onveiligheid. 
Onderzoeken wat we van elkaar nodig hebben en lessen toepassen. 

6.3. Van ad hoc naar toekomstgericht handelen  
De gemeente Midden-Groningen is als 60.000+ gemeente een van de grootste gemeenten van de 
provincie en Noord-Nederland. Wij nemen een strategische positie in. De gemeente Midden-Groningen 
is bestuurlijk aanstuurder van het basisteam Ommelanden-Midden en van de driehoek van de 
gemeenten Pekela, Veendam en Midden-Groningen, het Openbaar Ministerie en de politie. We 
vertegenwoordigen het basisteam Ommelanden-Midden in het Regionaal Beleids- en Politie Overleg 
regio Noord-Nederland (RBPO N-N). Ook hebben we een grote rol in gemeenschappelijke regelingen en 
regionale afstemming over veiligheidsaangelegenheden.  
De opgaven en ambities op grotere schaal en in een complexere omgeving, zorgen voor een toenemende 
behoefte aan een professionaliseringsslag. We ontwikkelen van een ad hoc aanpak naar een 
toekomstgerichte aanpak. Wij willen daarvoor een effectievere werkvorm met alle betrokken partijen 
organiseren. Daarvoor is nu eerst nodig dat wij de achterstanden in beleid aanpakken en investeren in 
(prioriteren op) het strategische niveau. In 2021 en verder willen wij de basis verder neerzetten.  
Wij willen toe naar een veiligheidsaanpak die de complexe opgaves van een 60.000+ gemeente en de 
toename van veiligheidsissues goed kan ondervangen. De plus-aanpak vanuit het NPG-programma geeft 
een boost geven aan deze ontwikkelingen. 

Dit willen we bereiken door: 
De strategische- en beleidsinzet te versterken als onderdeel van de professionaliseringsslag die wij 
hebben ingezet met extra formatie. Ontwikkelen van bestuurlijke instrumenten om veiligheid goed in 
beeld te krijgen en aan te pakken.  

6.4. Informatie- en datagestuurd werken 
Voor een goede aanpak van onveiligheid is het van belang dat de veiligheidspartners weten wat er speelt 
in de gemeente. Die kennis is deels aanwezig bij de professionals op straat, vanuit hun contact met 
inwoners en ondernemers. Daarnaast geven cijfers inzicht in de aard en omvang van veiligheidsissues. 
Met name de periodieke en ad hoc rapportages van de politie geven richting aan de aanpak van 
criminaliteit en onveiligheid.  

Kanttekening daarbij is dat cijfers over veiligheid vaak lastig zijn te interpreteren door het zogenoemde 
dark number. Als een bepaalde periode een veiligheidsissue prioriteit krijgt, kan het hierdoor beter in 
beeld komen en wordt er meer geïnvesteerd in de aanpak. Het is lastig te beoordelen of een afname of 
toename van meldingen komt door deze mate van aandacht en inzet, de meldingsbereidheid van 
inwoners, of door andere factoren.  
Bovendien hebben wij nog beperkt zicht op het geheel van informatie. We zijn nog niet in staat dit 
structureel goed bij elkaar te brengen.  
Door actuele monitoring van de cijfers, aangevuld met ervaringen van inwoners en professionals die 
werken in onze gemeente, kunnen we een zo goed mogelijk beeld vormen. Zo kunnen de professionals 
geïnformeerd hun werk doen en zijn zij beter in staat om te prioriteren. 5 

Dit willen we bereiken door:  
Tactische keuzes te maken in onze aanpak op grond van:  

o Informatie; welke veiligheidsissues zijn actueel en dringend volgens de monitoring van cijfers en 
de ervaringen in het professionele netwerk en van inwoners. We maken informatiegestuurde 
beslissingen.  

 
5 De planvorming vanuit het NPG programma onderdeel Veiligheid geeft hier een extra impuls aan. 
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o Kennis van alle relevante informatie over het veiligheidsprobleem: wat is de omvang, waar en 
wanneer doet het zich voor, wat speelt hierin een rol, enzovoorts. Op basis van een degelijke 
analyse maken we een gerichte aanpak.  

o Kennis over (te verwachten) effectiviteit, ofwel evidence-based aanpak. Het gaat daarbij om het 
helder formuleren van het doel van interventies en om het goed volgen van de effecten. Daarbij 
nemen we de ruimte om te experimenteren. 

6.5. Communicatie  
De veiligheidsbeleving loopt soms niet parallel met de daadwerkelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. 
Een grote inzet voor de veiligheid van bewoners hoeft niet altijd te leiden tot een groter 
veiligheidsgevoel. Naast het werken met objectieve veiligheid, is het goed om aandacht te hebben voor 
de ervaringen van bewoners en daarop te reageren. Uitgangspunt is dat het beleid en de communicatie 
over (on)veiligheid goed aansluit op de frustraties en angsten die leven bij de bewoners van de 
gemeente Midden-Groningen. We willen de veiligheidsbeleving en objectieve veiligheid dichter bij elkaar 
brengen.  

Dit willen we bereiken door:  
Bewoners goed te informeren. Zo kunnen zorgen afnemen of kan alertheid toenemen. Inwoners zijn 
beter in staat signalen te herkennen. We willen via social media en lokale media delen waar bewoners 
met hun meldingen terecht kunnen. De gebiedsregisseurs, sociale teams en andere lokale stakeholders 
hebben een belangrijke signalerende rol. Onder meer bij buurtbijeenkomsten kunnen dergelijke signalen 
worden opgehaald. Verder kan communicatie over de inzet van bestuurlijke maatregelen helpen om 
herhaling te voorkomen.  
 
7. Prioritering 
In 2021 gaat een deel van de aandacht uit naar de Corona-maatregelen en de professionaliseringsslag op 
gebied van beleid en coördinatie. Daarnaast ontwikkelen wij de komende jaren een aantal nieuwe 
bestuurlijke instrumenten en beleid die wij hieronder per thema toelichten.  

Zoals toegelicht in hoofdstuk 4 is voor dit meerjarige beleidsplan geïnventariseerd welke veiligheids-
thema’s spelen in Midden-Groningen. De volgende thema’s kwamen daaruit naar voren:  

1. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit (met name de aanpak van drugshandel/ 
en -overlast). 

2. Effectieve verbinding veiligheid & zorg (bijvoorbeeld de aanpak van verwarde personen, huiselijk 
geweld en kindermishandeling, veiligheid jongeren en uitrollen van de integrale Aanpak 
Voorkomen Escalatie). 

3. Veilige woon- en leefomgeving (integrale aanpak escalerende woonoverlast in samenhang met 
herstructurering verloederde wijken en aanpak ondermijning) 

4. Maatschappelijke onrust bij overheidsbeslissingen (bijvoorbeeld bij de aanpak van 
aardbevingsschade, de aanleg van windparken en de zoutwinning). 

Bij een aantal andere thema’s zien wij afgelopen jaren een afname in misdrijven en overtredingen. 
Bijvoorbeeld voor de aanpak van woninginbraken geldt dat er landelijk en lokaal sprake is van een lagere 
noodzaak. Vermoedelijk is er sprake van een verschuiving naar cybercrime. Voor dit thema is op 
regionaal niveau een aanpak in ontwikkeling, waar wij lokaal bij aansluiten.  

Hierboven is toegelicht dat wij informatiegestuurd werken (paragraaf 6.4). Als in 2021-2024 sprake is van 
een toename van incidenten buiten de geprioriteerde thema’s, dan passen wij bestaande instrumenten 
toe en stemmen wij ad hoc interventies af in het integrale Tactisch Veiligheids Overleg (TVO).  

In onderstaande paragrafen bepalen we zoveel mogelijk per thema de richting. Daarbij plaatsen we de 
kanttekening dat we op dit moment -door gebrek aan beleid en beperkt zicht op de problematiek- nog 
niet in staat zijn de programmadoelen concreet te formuleren en SMART te maken. Door de genoemde 
dark number is het sowieso beperkt mogelijk de toe of afname van bepaalde problematiek goed in cijfers 
uit te drukken.  
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7.1. Aanpak georganiseerde en ondermijnende criminaliteit  
Ondermijning is een gevolg van verschillende vormen van criminaliteit, waarbij de grenzen tussen de 
bovenwereld en de onderwereld vervagen. De onderwereld maakt voor illegale activiteiten gebruik van 
diensten van 'de bovenwereld'. Bijvoorbeeld voor distributie, financiële handelingen, vergunningen en 
huisvesting. Georganiseerde criminaliteit ondermijnt het lokale gezag, verslechtert de leefbaarheid en 
levert schade op voor ondernemers.  

Georganiseerde criminaliteit en ondermijning ontrekken zich grotendeels aan het zicht. In de 
verborgenheid lopen de slachtoffers ernstige schade op. Bijvoorbeeld slachtoffers van arbeidsuitbuiting 
verkeren in gevaarlijke omstandigheden. Dit heeft weinig invloed op de openbare ruimte, waar de 
aandacht van de gemeente normaal gesproken naar uit neigt te gaan door meldingen en klachten. De 
gemeente en samenwerkingspartners kunnen echter een belangrijke rol spelen in het in beeld brengen 
van deze vormen van onzichtbare criminaliteit en het voorkomen of veiligstellen van de slachtoffers.  

Georganiseerde criminaliteit kent ook meer zichtbare ‘bedrijfstakken’. In onze gemeente is drugshandel 
op straat daar een voorbeeld van. Bij kamerverhuurpanden van al dan niet malafide vastgoedeigenaren 
zien wij met regelmaat escalaties van overlast. Het gaat om panden waar veel mensen in kleine ruimte 
zijn ondergebracht en de leefomstandigheden te wensen overlaten. Dit willen we aanpakken. 

Op 18 oktober 2020 presenteerden wij bij de raadscommissie het ondermijningsbeeld voor de gemeente 
Midden-Groningen. Hieruit blijkt dat in de gemeente Midden-Groningen 4 aandachtsgebieden naar 
voren komen, namelijk: drugscriminaliteit, vastgoedfraude en -misbruik, witwassen en financieel-
economische criminaliteit en mensenhandel. Deze thema’s zullen in de periode 2021-2024 prioriteit 
krijgen in de aanpak van ondermijning.  

 
Programmadoel:  

- Georganiseerde en ondermijnende criminaliteit terugdringen  

Wat willen we bereiken? 
- De integrale aanpak versterken.6  
- Voorkomen dat de georganiseerde misdaad misbruik maakt van gemeentelijke dienstverlening. 
- Criminele verdienmodellen frustreren en verstoren.  

Hoe willen we dat bereiken? 
- Meerdere interventies tegelijk inzetten bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

Bijvoorbeeld voor de aanpak van drugs: wij nemen niet alleen waar nodig bestuurlijke 
maatregelen zoals de sluiting van drugspanden, ook investeren we in een goede samenwerking 
met de ketenpartners onder het Hennepconvenant (met politie, woningcorporaties, 
netwerkbeheerder) en in bewustwording en in de aanpak van drugsoverlast op straat.  

- Voor ondermijning gevoelige branches (zoals prostitutie, horeca, vastgoed) beter in beeld krijgen 
en geconstateerde misstanden effectiever aanpakken. 7  

- Locaties binnen Midden-Groningen onaantrekkelijk maken voor crimineel ondernemerschap. 
- Bewustwordingssessies organiseren voor gemeente, ketenpartners en inwoners.  
- De integrale aanpak in RIEC-verband intensiveren.  

 

 
6 De planvorming vanuit het NPG programma onderdeel Veiligheid geeft hier een extra impuls aan. 
7 De planvorming vanuit het NPG programma onderdeel Veiligheid geeft hier een extra impuls aan. 

Samenhang beleid 
Ondermijning is tevens een van de vier prioriteiten van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 
Noord-Nederland. De lokale integrale (beleids)aanpak ondermijning wordt vanuit subteam 
Veiligheid en Vergunningen ontwikkeld in samenwerking met betrokken partijen en gemeenten. 
Het NPG Veiligheidsplan vormt de plus op de aanpak. 
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Instrumenten:  
- BIBOB beleid ontwikkelen en vaststellen. De Wet BIBOB vaker toepassen op 

vergunningaanvragen en transacties in voor ondermijning gevoelige branches (zoals horeca, 
prostitutie, vastgoed), wanneer er signalen zijn van ondermijning of criminele activiteiten. 

- Handhaving effectiever inzetten. 
- Prostitutiebeleid ontwikkelen en vaststellen. 
- Drugsbeleid actualiseren. 
- Horecabeleid ontwikkelen en vaststellen. 
- Integrale en regionale aanpak ondermijning in RIEC-verband. 
- Kamerverhuurbeleid ontwikkelen en vaststellen. 

 
7.2. Effectieve verbinding Zorg en Veiligheid 

Binnen sociale veiligheid ligt bij een aantal thema’s het zwaartepunt op preventie en zorg; het voorkomen 
van inbreuken op de Openbare Orde en Veiligheid. Bij escalatie kan het nodig zijn de openbare orde en 
veiligheid te herstellen door het opleggen van een bestuurlijke en/of strafrechtelijke maatregel.  

Een deel van de criminaliteit op het snijvlak van zorg en veiligheid is onzichtbaar. Het vindt plaats achter 
de voordeur, zoals huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij krijgen daar aanhoudend veel signalen 
van en wij hebben een stevige inzet op dit thema. Het belang hiervan wordt ook voor de komende jaren 
onderkend door alle partijen.  

We constateren een toename van geëscaleerde woonoverlast met (dreiging van) gevaar voor  
omwonenden. Hier kunnen volwassenen of jongeren bij betrokken zijn. We zien steeds vaker dat  
kwetsbare bewoners met verward gedrag een rol spelen.  

Programmadoel 
- Escalaties in overlast- en zorgsituaties zoveel mogelijk voorkomen  

 
7.2.a. Aanpak personen met verward gedrag in relatie tot uitvoering OGGZ en uitvoering Wvggz 
Wat willen we bereiken? 

- Mensen met psychische en verslavingsproblemen die moeilijk te bereiken zijn (zorg mijden) 
helpen om hun eigen leefsituatie en de relatie met hun omgeving te verbeteren. Met een 
integrale, multidisciplinaire aanpak willen we (het risico op) onveilig gedrag voor de persoon zelf 
en zijn omgeving voorkomen en waar noodzakelijk, vroegtijdig aanpakken en oplossen.  

Hoe willen we dat bereiken?   
- We zetten in op vrijwillige zorg en ondersteuning waar het kan en verplichte zorg waar het moet 

(op basis van de Wet verplichte GGZ). 
- Daar waar nodig repressieve maatregelen opleggen om een inbreuk van de openbare orde en 

veiligheid te herstellen en herhaling te voorkomen.  

- O.a.: 

o Kwetsbare inwoners met risico op ernstige psychiatrische terugval zijn in beeld en 

krijgen ondersteuning om escalatie te voorkomen.  
o Een goede verbinding tussen zorg en veiligheid. We hebben korte lijnen en heldere 

afspraken over opschaling en afschaling.  

o Kwetsbare inwoners die beoordeeld zijn in de Crisisbeoordelingskamer van Lentis op 

passende en veilige wijze teruggeleiden naar hun thuissituatie.  

Samenhang beleid 
In deze paragraaf wordt de integrale inzet geschetst op het snijvlak zorg en veiligheid voor het veilig 
samenleven:  
-de inzet en maatregelen zoals verwerkt in veiligheidsbeleid en/of -afspraken. 
-de inzet van het zorgdomein, zoals verwerkt in zorgbeleid en/of -afspraken.  
-de inzet op de woonomgeving van de inwoners, zoals verwerkt in de woonvisie en/of -afspraken. 
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o Opleggen maatregelen bij escalatie of ter voorkoming van escalatie.  

Instrumenten gemeente: 

- Bij complexe zorgcasuistiek waarin aan voorkant escalatie wordt voorkomen: een 

multidisciplinaire, gecoordineerde, integrale aanpak vanuit de sociale teams in nauwe 

samenwerking met belangrijke ketenpartners: politie, woningcorporaties, FACT Lentis/VNN, 

gemeentelijke afdelingen, Veiligheidshuis en OM.  

- Bij complexe zorgcasuistiek met (dreiging van) escalatie en (dreigende) onveiligheid voor 

betrokkenen: opschaling naar burgemeester en Tactisch Veiligheidsoverleg (ambtelijke regierol 

OOV). Integraal plan van aanpak met deescalatie als doel.      

- Bij deze aanpak wordt gewerkt met het AVE-model (aanpak voorkomen escalatie) waarin de 

routes en afspraken zijn vastgelegd voor op –en afschaling.  

- Een lokale werkwijze voor de uitvoering van de Wet verplichte ggz, die aansluit bij de regionale 

structuur. In deze werkwijze spelen de sociale teams en het OGGz netwerk een belangrijke rol, 

zodat vrijwillige zorg volledig benut kan worden voordat dwang wordt overwogen.  

Indien nodig om gevaar voor betrokkene of de omgeving te voorkomen, wordt een 

dwangmaatregel opgelegd door de burgemeester om crisiszorg te verlenen 

In de werkwijze hebben familie, naasten en de omgeving een belangrijke rol. Signalen worden in 

een vroeg stadium opgevangen en serieus genomen.   

- Toegang voor onze inwoners tot de Crisisbeoordelingslocatie met afspraken over overdracht, 

vervoer en nazorg/ondersteuning. 

- Indien nodig inzetten bestuurlijke instrumenten als de Wet aanpak Woonoverlast 

(gedragsaanwijzing) en Wet Damocles. Eventueel in combinatie met strafrechtelijke interventies.  
 
7.2.b. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Wat willen we bereiken? 
- Bijdragen aan een duurzaam veilig thuis voor kinderen en volwassenen in onze gemeente.  

Hoe willen we dat bereiken? 
- Alert zijn op situaties van huiselijk geweld; vroeg signaleren, opschalen en blijven volgen. 
- Bij escalaties betrokkenen in veiligheid brengen en sturen op blijvende veiligheid 
- O.a.: 

o Inzetten op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling door te investeren in 
een positieve opvoedomgeving, het vergroten van bewustzijn en betrokkenheid van 
partners (kinder-/peuteropvang, onderwijs, kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg), het 
verbinden en verbeteren van de relatie met de sociale teams en tussen sociale teams en 
Veilig Thuis Groningen (VTG).  

o Bij escalaties interventies plegen om de betrokkenen in veiligheid te brengen. In 
samenhang met zorg- en strafrechtelijke aanpak.  

Instrumenten gemeente: 

- Samenwerkingsafspraken tussen sociale teams, JGZ, verloskunde, kraamzorg, huisartsen, 

kinderopvang en ondersteuners jeugd en gezin. En tussen sociale teams en Veilig Thuis 

Groningen. 

- Diverse preventieve projecten en pilots in zorgdomein:  

o Zorg voor Jeugd. Project met betrokken hulpverlening om te voorkomen dat problemen bij 

jongeren uitgroeien tot grote risico’s voor hun ontwikkeling.  

o Pilot Handle with Care in samenwerking met politie en scholen om het ‘beschermend 

netwerk’ rondom het kind na situatie huiselijk geweld te vergroten (in samenwerking met 

regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT))  

o Werkgroep Voorlichting Veilig Opgroeien - Onderwijs, sociale teams, jongerenwerk, GGD en 

een ervaringsdeskundige. 
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o Een gecoördineerde integrale aanpak zorg/veiligheid vanuit de sociale teams in nauwe 

samenwerking met belangrijke ketenpartners: VTG, politie en Veiligheidshuis.  

o Bij escalatie in casus opschaling naar burgemeester en Tactisch Veiligheidsoverleg (regie 

OOV). 

o Aanpak volgens het AVE-model (aanpak voorkomen escalatie) waarin de routes en afspraken 

zijn vastgelegd voor op –en afschaling. 

o Bij (dreigend) gevaar voor de betrokkenen legt de burgemeester een huisverbod op. Het 

verbod geldt voor een periode van tien dagen, behoudens verlenging als er nog sprake is van 

onveiligheid.  

 
7.2.c. Jongeren en veiligheid 

Wat willen we bereiken? 
- Jongeren kunnen in veiligheid opgroeien, leren en zich voorbereiden op de maatschappij. 

Hoe willen we dat bereiken? 
- Overlastgevend en grensoverschrijdend gedrag onaantrekkelijk maken voor jongeren. 
- Criminele activiteiten waar jongeren de dupe van zijn in beeld brengen en aanpakken. 

Voorbeelden zijn Sexting (verspreiden of delen van seksueel getinte berichten of foto's of 
video's) en drugshandel.  

- Jongeren perspectief bieden. Als zij ergens vastlopen in hun ontwikkeling zo vroeg mogelijk een 
steuntje in de rug geven, waardoor hun talenten benut kunnen worden en hun zelfredzaamheid 
wordt vergroot.  

- O.a.: 
o Integrale aanpak van in beeld gebrachte casuistiek met betrokkenheid jongeren.  
o Meer zicht te krijgen in criminaliteit waar jongeren een rol in spelen. 

Instrumenten gemeente: 

- Jongerenwerk - Bij het jongerenwerk komen overlastgevende jongeren in beeld en wordt samen 

met de jongeren gewerkt aan perspectief 

- Jongerenoverleg veiligheid - Politie, jongerenwerk, OOV-ambtenaar, BOA’s, OGGz-coördinator 

aangevuld met o.a. VNN en Halt op afroep, bespreken samen signalen en komen tot een plan 

van aanpak rondom jongeren(groepen) die de openbare orde en veiligheid verstoren.  

- Informatie verzamelen over betrokkenheid jongeren bij criminaliteit. Bij jongeren zelf en bij onze 

ketenpartners. Gerichte aanpak van het in beeld gebrachte probleem, waarbij we gebruik maken 

van de overlegstructuur (Jongerenoverleg, Tactisch Veiligheidsoverleg etc).   

- Inzet van de Plus-Min-Mee-methodiek van het Zorg en Veiligheidshuis Groningen bij 

problematische jeugdgroepen. Deze methode geeft inzicht in de groepsdynamiek en de positie 

van de jongere in de groep. Dit biedt houvast bij de aanpak.  
 

7.3. Veilige woon- en leefomgeving  

Programmadoel 
- Veilig samenleven bevorderen 

Wat willen we bereiken? 

- Dat inwoners met elkaar zorgdragen voor een plezierige, gezonde en veilige woonomgeving.  

- Minder escalaties van burenruzies en overlast – 

- Dat Inwoners die in schrijnende omstandigheden leven zicht krijgen op een verbeterde veilige en 

gezonde leefsituatie. De fysieke en sociale veiligheid voor inwoners in de directe woonomgeving 

van schrijnende situaties is gewaarborgd en de gezondheidsrisico’s zijn beperkt. 
 
Hoe willen we dat bereiken? 
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- Ondersteunen bij het voorkomen van escalatie van overlastsituaties in een zo vroeg mogelijk 
stadium door inzet van buurtbemiddeling. 

- Integrale samenwerking versterken bij (dreigende) escalatie. Daar waar nodig legt de 
burgemeester maatregelen op, op grond van de Wet Woonoverlast.       

- In de woonvisie is vastgelegd dat wij de gemeentelijke inspanning voor onderhoud van panden 
op een aantal plekken vergroten. Waar sprake is van verloederde, verpauperde bebouwing of 
inrichting en verwaarloosde tuinen bekijkt de gemeente per geval of er reden is voor ingrijpen. 
Bij de selectie van panden weegt de sociale situatie en onveiligheid mee.  

- Een combinatie van de harde hand (bestuursdwang) en zachte hand.  
Er is een gemeentelijk kernteam met gebiedsregisseurs, beleidsmedewerkers (sociaal, wonen), 
casemanagers en een jurist. Als het kwetsbare inwoners betreft en er zijn zorgen zover de 
situatie, werkt het kernteam samen met de sociale teams en met het subteam Veiligheid en 
Vergunningen.  

- Betere huisvesting van kwetsbare personen. De woonvisie stelt het volgende: om te voorkomen 
dat mensen in wijken overlast ervaren of in problemen komen (zowel kwetsbare personen als 
omwonenden) willen we meer grip krijgen op de toewijzing aan huishoudens in kwetsbare 
buurten. 

 
Instrumenten gemeente: 

- Samenwerking voortzetten tussen opbouwwerk en gebiedsregie.  

- Samenwerkingsafspraken maken tussen sociale teams, gebiedsregie, handhaving, 

omgevingsdienst en subteam Veiligheid en Vergunningen. 

- Buurtbemiddeling vanuit Kwartier Zorg en Welzijn gemeentebreed blijven inzetten  

- Gedragsaanwijzingen (Wet Woonoverlast)  
- Gebruik van de ontwikkelde app voor melden zorgelijk onderhoud. 

- Initiatief nemen om binnen wettelijke mogelijkheden, samen met corporaties en 
huurderorganisaties, tot een voorstel te komen voor de huisvesting van kwetsbare inwoners. 
Daarbij is er aandacht voor schuldhulpverlening en het voorkomen van financiële problemen.  

- Gemeente, corporaties en huurderorganisaties hebben voor 2020 prestatieafspraken gemaakt. 
Hierin is aandacht voor schuldhulpverlening en huisvesting van kwetsbare personen, waaronder 
personen die verward gedrag vertonen. Het gaat dan vooral om procesafspraken om te komen 
tot goede ondersteuning en een ‘time out’-voorziening. Komende jaren worden de afgesproken 
voorzieningen ingezet.  

 
7.4. Maatschappelijke onrust of verdeeldheid bij overheidsbeslissingen  

De afgelopen jaren hebben een optelsom van beslissingen van de landelijke overheid gevolgen gehad 
voor de woonomgeving van inwoners van noordelijke gemeenten. Dit heeft in een aantal gevallen geleid 
tot maatschappelijke onrust. Een belangrijk deel van de onrust hangt samen met de landelijke 
ontwikkelingen op het gebied van energie, zoals de gas- en zoutwinning, wind- en zonneparken. Het 
noorden biedt een aantrekkelijke omgeving voor deze energievoorzieningen. Dat geldt ook voor Midden-
Groningen. Een vaak gehoord geluid is dat de ene zorg (gaswinning) wordt ingeruild voor een andere 
(wind/zon); beide met grote gevolgen voor het woongenot en het landschap in dit gebied.  

De algemene tendens is dat de gemeente Midden-Groningen wil voorkomen dat dit soort onvrede 
speelt. Bij het nemen van collegebesluiten doen wij aan de voorkant ons best om inwoners te steunen en 
te voorkomen dat zij worden overvallen door een beslissing. We willen naast de inwoners staan. De 
uitdaging is om lessen te trekken uit de situaties waarbij er toch onvrede ontstond en herhaling te 
voorkomen in de toekomst. De wijze waarop we acteren vraagt om voortdurende reflectie en 
ontwikkeling, met als doel om het vertrouwen bij de inwoners te versterken.  

De lokale gemeentebesturen staan echter vaak machteloos bij beslissingen van ‘bovenaf’ in relatie tot de 
energietransitie. Terwijl we zien dat deze beslissingen tot maatschappelijke onrust leiden, hebben we 
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beperkte zeggenschap en invloed. De inwoners voelen zich buitenspel gezet en doen tevergeefs een 
beroep op het lokale gezag. Het ervaren onrecht over het proces kan een aanjager zijn voor inwoners om 
zich te verenigen om hun onvrede te uiten. 

Het belang van groene stroom door windparken en zonneparken wordt nog groter, en de discussies over 
het aanleggen van energieparken zal nog fors vervolg krijgen. Maatschappelijke onrust is daarom een 
van de thema’s waar de gemeenten in Noord-Nederland de komende jaren de aandacht voor hebben. 

Programmadoel 

- Maatschappelijke onrust voorkomen 

Wat willen we bereiken? 
- Binding met de inwoners vergroten en vertrouwen in de overheid versterken 

 
Hoe willen we dat bereiken? 

- Contact met de inwoners die geconfronteerd worden met een overheidsbeslissing met impact 
op de leefomgeving.  

- Alert zijn op maatschappelijke onrust en proactief handelen. 
- 0.a.: 

o Voor de gemeente is het van belang om een passend handelingsperspectief te vinden.  
Daarvoor is het nodig inzicht te krijgen in maatschappelijke onrust. Het gaat met name 
om de verhouding tussen de verschillende bestuurslagen rijk-provincie-gemeente. 
In 2021 is een regionale werkgroep van het Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg (RBPO) 
een onderzoek gestart naar de maatschappelijke onrust door beslissingen van de 
rijksoverheid. Hierin onderzoeken wetenschappers van de RUG en het Verwey-
Jonkerinstuut factoren die tot onrust kunnen leiden. Doel is om tot inzichten te komen 
en de gemeente vervolgens een (richtinggevend) handelingskader te bieden. 

De onderzoekers zullen aan de hand van een casusanalyse vier invalshoeken 

onderzoeken: 

 

1. Inzicht in sentimenten. Met name het anti-overheidssentiment. 

2. Wat betekent de onrust voor het lokaal bestuur om draagvlak te kunnen realiseren. 

3. Wat betekent de onrust voor de lokale politie. 

4. Hoe te voorkomen dat lokaal en landelijk bestuur tegenover elkaar komen te staan. 

o Op regionaal niveau en in onze gemeente de ontwikkelingen op genoemde onderwerpen 
volgen en daarin proberen proactief te handelen. Het is vooraf immers niet altijd 
duidelijk welke overheidsbeslissingen tot maatschappelijke onrust leiden. Het is van 
belang dat wij er gezamenlijk alert op zijn.  

Gemeentelijke instrumenten: 
- Onderzoek Verwey-Jonker en RUG naar maatschappelijke onrust blijven ondersteunen en te 

zijner tijd het handelingskader toepassen. 
- Voor het Windpark N33 is een samenwerking met alle betrokken partijen (gebiedsregisseur, 

bestuur, wijkagent/politie, sociale teams, projectleiding, ondernemers, omliggende gemeenten 
etc) opgebouwd om de situatie in goede banen te leiden, onrust vroegtijdig te signaleren en 

Samenhang beleid 
De in deze paragraaf omschreven activiteiten worden in samenhang met het Regionaal Beleidsplan 
Veiligheid (RBP) 2020-2023 Noord-Nederland opgepakt. Maatschappelijke onrust is een van de vier 
veiligheidsprioriteiten op regionaal niveau. De burgemeester van Midden-Groningen heeft daarbij -
namens regionale driehoek- samen met de burgemeester van Harlingen de bestuurlijke trekkersol.  
 
 
waarbij de gemeente Midden-Groningen een bestuurlijke trekkersrol heeft. De genoemde  
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preventief op in te zetten. De samenwerkingsstructuur en de leerpunten van deze gezamenlijke 
aanpak worden komende jaren ingezet in andere situaties van maatschappelijke onrust.   

- Bij (signalen van) maatschappelijke onrust buurtbijeenkomsten organiseren om het onderwerp 
bespreekbaar te maken, de verschillende perspectieven te delen, op te halen wat er speelt, 
gezamenlijke oplossingen te bespreken.  
  

8. Financiële paragraaf 
De kosten die het IVB met zich meebrengen kunnen binnen de huidige begroting van Integrale Veiligheid 
worden gedekt. Hierbij is al rekening gehouden met de extra middelen die voor de komende jaren in de 
begroting 2021 zijn verwerkt. Er zijn geen overige financiële consequenties met het voorstel gemoeid. 
 
9. Risico´s 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risico Maatregel(en) 

Capaciteitsknelpunt ketenpartners en intern Inzetten op strategisch prioriteren. 
Afspraken maken over effectieve inzet en samenwerking; welke 
kleine inzet heeft groot effect.  

Aandacht blijft uitgaan naar zichtbare criminaliteits- 
en openbare orde issues (‘de waan van de dag’) en 
daardoor blijvend capaciteitsknelpunt bij aanpak 
ondermijnende onzichtbare criminaliteit  

Inzetten op strategisch prioriteren. 
Inzetten op effectievere structuur voor informatiedeling en 
samenwerking op alle niveaus: bij overlast-, openbare orde en 
veiligheidsissues, en bij signalen van ondermijning. 

Buurten zijn terughoudend in eigen inzet voor -en 
samenwerking met gemeente bij- het tackelen van 
lokaal veiligheidsissue.  

Lokale aanspreekpunten van de gemeente en andere partijen en 
inwoners inzetten om verbinding te zoeken. 
 

Criminaliteit verplaatst zich Blijven volgen en aanpakken. Grensoverschrijdend handelen.  
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Bijlage 1. Samenhang aanverwant beleid - fysieke veiligheid 
 
Verkeersveiligheid  
Tijdens een bijeenkomst met alle inwonersorganisaties op 27 mei 2019 en uit de onder inwoners van 
Midden-Groningen verspreide enquête kwam naar voren dat inwoners verkeersveiligheid een belangrijk 
thema vinden. Ook het Openbaar Ministerie heeft dit als een van de 4 hoofdprioriteiten benoemd voor 
de jaren 2020-2023.  
Het Strategisch Plan Verkeersveiligheid “Veilig van deur tot deur” (hierna: SPV2030) bevat een 
gezamenlijke strategische visie op de aanpak van het verkeersveiligheidsbeleid van alle overheden. 
Ondanks grote inzet op verkeersveiligheid, blijkt uit de cijfers dat het aantal verkeersgewonden blijft 
stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert.  
Om een trendbreuk te bewerkstelligen worden via een risicoanalyse de grootste risico’s in kaart 
gebracht. De verbetering van de verkeersveiligheid zal vanuit een integrale benadering worden 
vormgegeven. Dit betekent dat maatregelen op het gebied van infrastructuur, educatie en handhaving 
(de drie E’s: Engineering, Education, Enforcement) in onderlinge samenhang worden bezien.  
 De gemeente Midden-Groningen heeft het Gemeentelijke Mobiliteitsplan in ontwikkeling die voorjaar 
2021 aan uw raad wordt voorgelegd.  

Om input te vergaren voor het mobiliteitsplan is een enquête over verkeer breed uitgezet onder 
inwoners en alle inwonersorganisaties in Midden-Groningen. Dit heeft bijgedragen aan het in beeld 
brengen van de knelpunten in onze gemeente op gebied van verkeersveiligheid. Als verdere 
verdiepingsslag is in 2020 een thema inwonersavond “Verkeersveiligheid” georganiseerd voor inwoners 
en besturen van de dorpsbelangenverenigingen en wijkbelangenverenigingen. De opbrengsten van deze 
avond zijn meegenomen in het concept Mobiliteitsplan. Op 19 november 2020 is het concept 
gepresenteerd aan uw raadscommissie.  
De aanpak van verkeersveiligheid is risico gestuurd. Dat betekent dat prioriteit wordt aangebracht op 
thema’s en onderwerpen met een hoog risico. We benoemen daarbij locaties waar zowel rijsnelheden 
als het aantal ernstige verkeersongevallen hoog scoren. Op die locaties zetten wij in op preventieve 
(fysieke) maatregelen ingezet en/of handhaving door de politie. 

Covid-19 heeft een grote invloed gehad op het aantal verplaatsingen. Vanaf begin maart 2020 hebben 
we het aantal reisbewegingen met 60% zien afnemen. Dat heeft ook een gevolg voor de 
verkeersveiligheid. Het aantal letselongevallen is gedaald van gemiddeld 23 gewonden per kwartaal naar 
17 gewonden per kwartaal in de laatste drie kwartalen van 2020.  
 
Veiligheidsregio Groningen (VRG) 
De VRG is een gemeenschappelijke regeling die zich inzet om incidenten, rampen en crises en ook om 
mogelijke gevolgen te voorkomen, beperken, beheersen en te herstellen. Zij biedt kennis en expertise, 
de ervaring en de samenwerking met onze partners die nodig zijn om verantwoord met risico’s om te 
gaan. Dat doen zij vanuit de eigen rol, in nauwe samenwerking met de gemeente, om risico’s op tijd te 
signaleren en proactief te kunnen acteren. 
Als één of meerdere vitale belangen (dreigen te) worden aangetast en reguliere middelen zijn 
ontoereikend, dan is sprake van een buitengewone omstandigheid (ramp of crisis). De VRG is 
verantwoordelijk voor risico- en incidentmanagement in (buiten)gewone omstandigheden. 
Indien een incident of ernstige gebeurtenis grote gevolgen heeft voor de lokale inwoners krijgt de 
burgemeester de leiding. Denk aan een een brand waarbij gevaarlijke gifstoffen vrijkomen. Bij sommige 
rampen is meer dan één gemeente betrokken. Bijvoorbeeld als de gifwolk zich verplaatst over meerdere 
gemeenten. Dan wordt opgeschaald naar de voorzitter van Veiligheidsregio Groningen.  
In de VRG komen Brandweer Groningen, Crisisbeheersing, Risicobeheersing, Gemeentelijke Kolom 
Groningen (GKG; Bevolkingszorg), de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en 
de Meldkamer Noord-Nederland samen in een integrale crisisorganisatie.  
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In 2020 is het Veiligheidsplan Veiligheidsregio Groningen 2020-2024 aan de gemeenteraden voorgelegd.  
Aan de hand van het veiligheidsplan wil Veiligheidsregio Groningen een bijdrage leveren aan het streven 
naar een gezond en veilig bestaan in Groningen. Het gaat erom dat gezamenlijk de risico’s beperkt 
kunnen worden.  Samen met inwoners, gemeenten en netwerkpartners werken aan veiligheid. Hoe dit 
plaatsvindt, wordt beschreven in het Veiligheidsplan van de VRG met de onderdelen Regionaal 
Risicoprofiel, Regionaal Beleidsplan en Regionaal Crisisplan.  
Het voorzien in voldoende bluswatervoorzieningen is een van de daarin vastgelegde doelstellingen. Met 
behulp van een zogenoemde ´witte vlekkenkaart’ wordt nagegaan of in onze gemeente op alle locaties 
voldoende blusmogelijkheden aanwezig zijn en of de bereikbaarheid in orde is. Daar waar er knelpunten 
zijn worden maatregelen genomen.  

Veiligheidsonderwerpen als crisisbeheersing en rampenbestrijding zijn op regionaal niveau belegd bij de 
VRG. Gemeenten en de VRG werken nauw samen om elkaar in hun rol te versterken. De GKG 
(Bevolkingszorg) speelt hier een belangrijke rol in.  

Integraal beheer openbare ruimte, milieu en afval 
Wij zetten ons in voor de uitgangspunten van het Kompas en het coalitieakkoord; schoon, heel en veilig. 
In dat kader werken wij aan een duurzame, gelijkwaardige samenwerking tussen inwoners en de 
uitvoerende dienst (wijkteams en bedrijfsbureau) van de gemeente in het beheer en onderhoud van de 
openbare ruimte.  
Een van de belangrijkste recente ontwikkelingen met positieve invloed op de veiligheid is het werken 
met gebiedsbeheerders. Recent zijn er vijf toegevoegd aan onze organisatie. Zij zijn op gebied van 
openbare ruimte op buurt-/wijkniveau op de hoogte van de behoefte aan beheer en onderhoud en van 
de werkzaamheden van IBOR. Inwoners kunnen meldingen over de openbare ruimte melden via een 
meldingssysteem. Daarnaast zijn de gebiedsbeheerder het eerste aanspreekpunt voor Contactplein, 
bestuur, gebiedsregisseur en collega’s voor meldingen over de openbare ruimte.  
De gebiedsbeheerder heeft een proactieve rol. Niet wachten op een melding maar ook zelf kijken wat er 
in de wijk beter en anders kan. De gebiedsbeheerder is zoveel mogelijk fysiek in de wijk aanwezig (op of 
vanuit de locaties van IBOR).  
De gebiedsbeheerders in combinatie met andere uitvoerende medewerkers, zijn extra ogen en oren in 
de wijk. Zij vangen signalen op van zorgissues, onveiligheid of criminaliteit (vervuiling, gordijnen dicht). 
Ook zetten wij ons in voor de aanpak van milieudelicten, zoals afvaldumping. In sommige gevallen kan 
het aangetroffen afval duiden op ondermijnende criminaliteit. Bijvoorbeeld het gedumpte afval van de 
productie van synthetische drugs op verlaten terreinen.  
Wij willen de lokale samenwerking tussen handhaving in de wijk, gebiedsbeheerders en de sociale teams 
verder opbouwen. En onze informatiepositie versterken, door een goede doorgeleiding van de signalen 
naar de aanspreekpunten binnen de organisatie en van de politie.  


