
Beeldvorming kadernota 
Integrale Veiligheid 
9 april 2019 



Programma 

 
• Welkom 
 Mark van Stappershoef - burgemeester 

 
• Toelichting kadernota Integrale Veiligheid en resultaten onderzoek lokale veiligheidsproblematiek  
 Désirée Lesger - gemeente Goirle 

 
• Ondermijning   
 Carlo Steijnen - Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)   

 
• Zorg en veiligheid  
 Jorrit de Boer - Zorg- en Veiligheidshuis Midden Brabant  

 
• Veiligheidsbeeld Goirle  
 Cissy Oerlemans - Politie 



Huidig beleid 

Doel: Goirle is zowel objectief gemeten als subjectief ervaren een veilige 
en leefbare gemeente 

 

Speerpunten: 
 1. Georganiseerde criminaliteit 

 2. Crisisbeheersing 

 3. High Impact Crimes 

 



Stappen richting nieuwe nota 

 

1. Evaluatie huidig beleid 

2. Enquête inwoners  

3. Interviews inwoners & lokale organisaties 

4. Interviews netwerkpartners  

5. Bijeenkomst raad 

6. Opstellen nieuwe kadernota 

7. Besluitvorming door raad 

8. Uitvoering veiligheidsbeleid 



Veiligheidsbeleving 

 

 

Rapportcijfer veiligheid in Goirle: 

7,5 



Veiligheidsmonitor 2017 

 

 
Volgens de inwoners…. 

 

• heeft de gemeente Goirle aandacht voor het verbeteren van 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt 

• nemen zij preventieve maatregelen om onveiligheid tegen te 
gaan 

• ervaart een minderheid overlast 

• manifesteert sociale overlast zich vooral in rondhangende 
jongeren en overlast van buurtbewoners 

 

 



Enquête inwoners 

Enquête & interviews 

“In Goirle voel ik mij hartstikke veilig”  

 

Thema´s kadernota integrale veiligheid: 

• Drugsgerelateerde criminaliteit 

• Zichtbaarheid politie 

• Samenwerking inwoners 



Interviews lokale organisaties 

 

Waarop moet de gemeente Goirle zich richten in haar 
kadernota integrale veiligheid? 

 

• Preventie 

• Ondermijning 

• Openbare ruimte bedrijventerrein 

• Communicatie 



Interviews netwerkpartners 

 

Waarop moet de gemeente Goirle zich richten in haar 
kadernota integrale veiligheid? 

 

• Zorg en veiligheid 

• Ondermijning en georganiseerde criminaliteit 

• High Impact Crimes  

• Communicatie 



Casus 

 

• Melding gemeente bij Zorg- en Veiligheidshuis 

• Zorgen over verward gedrag 

• Zorg- en Veiligheidshuis stelt plan op 

• Dhr. S verliest woning 

• Zorgverlener geeft zorg en onderdak 

• Alarmbellen! 





Ondermijning 



“Het verzwakken of misbruiken van de 
structuur van onze maatschappij, leidend 
tot een aantasting van haar fundamenten 
en/of van de legitimiteit van het stelsel dat 

haar beschermt.” 



Anders kijken…. 



 Waarom op de agenda ? 
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Informaticastudenten 
gerekruteerd door zware 
criminelen 

Agrarische sector  
onder druk: gedwongen  

om hennep / synthetische  

drugs te telen  
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Georganiseerde criminaliteit 

 

• Niet alleen ergens anders 

• Een parasiterende, ondermijnende en 

florerende industrie 

• Heeft ons nodig en investeert in ons 

• Rekruteert onder kwetsbare groepen 

• Geld en geweld: het recht van de sterkste 

• Ondermijnt de samenleving 



Aanpak ondermijning  

• Programma aanpak ondermijning 

• Eén Smart overheid 

• Maatschappelijke weerbaarheid 

• Bestuurlijke weerbaarheid 

 

• Casusaanpak 

Van informatie naar actie 

 

 



Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant 

Kadernota integrale veiligheid Goirle  9 april 2019 



Welkom 

Agenda 

 

1. Zicht op werkwijze ZVHMB 

2. Personen met Verward gedrag 

 



Zorg- en Veiligheidshuis 
In het ZVHMB vinden zorg- en 
veiligheidsprofessionals een netwerk waarin zij 
samen oplossingen zoeken - en realiseren-  in 
situaties die hun reguliere werk overstijgen. 

 

❖ Doelstelling van de samenwerking in het Zorg- 
en Veiligheidshuis is : 

❖ - bijdragen aan de algemene veiligheid,  

❖ - het verbeteren van de persoonlijke situatie,  

❖ - het voorkomen en verminderen van recidive, 
(ernstige) overlast, criminaliteit en/of 
maatschappelijke uitval. 

 



Definitie Personen met Verward 
gedrag 

❖ eenieder die vanwege zijn of haar al dan niet tijdelijk verstoorde oordeelsvermogen gedrag vertoont waarmee hij 

of zij zichzelf of iemand anders in gevaar brengt en/of een bedreiging vormt voor de openbare orde en 

veiligheid, dan wel een aannemelijke risico loopt dit gedrag in de ‘nabije’ toekomst te gaan vertonen. 

 

 



Zorgmeldingen  

 

 



E33 Overlast door verward persoon 

 



E14 Poging zelfdoding 

 



E41 Overlast zwervers 

 



Resultaten sluitende aanpak 

❖ Minder incidenten 

❖ Snel passende ondersteuning, zorg en straf 

❖ Sluitende afspraken bij incidenten 



Concrete vertaling 

❖ Transforensisch Team (koers en kansen); levensloop 

benadering 

❖ Meer beeld geven zorgmeldingen vanuit de politie 

❖ Risico taxatie (FARE) 



Veiligheidsbeeld 

Goirle 
Politie team Leijdal 



Van aangifte criminaliteit… 



Cijfers afgelopen 4 jaar 

2015 2016 2017 2018 

Diefstal uit/vanaf  personenauto 79 112 60 82 

Woninginbraak 69 46 59 40 

Diefstal fiets 110 72 67 60 

Diefstal bromfiets/snorfiets 12 10 14 14 

Horizontale fraude 52 78 75 67 



Naar ondermijnende criminaliteit 

 

• Mensenhandel 

• Cybercrime 

• Productie/handel drugs 

• Witwassen 



Aanpak 
 Gebruik social media 

 Promoten: Meld Misdaad  
    Anoniem / Mobiel 
    Media Lab 

 WhatsApp groepen 

 Buurtpreventie (in de 
toekomst?) 

 Samenwerken met partners 



Wie heeft deze man vanavond 

gezien? 
 

 



Meldingsbereidheid 

 

• Communicatie 

• Terugkoppeling geven 

• Informeren 

• Weerbaarheid verhogen 

 

 



Contextgedreven werken 
 

• Wat vraagt de burger? 

• Wat is nodig in de wijk? 

• Vooruit kijken 

• Inspelen op plotselinge problematiek 

• Signaleren en adviseren partners 



Wat vindt u? 



Hartelijk dank voor uw 
aandacht en inbreng! 
 


