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Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige en schone 
omgeving. De gemeente zet zich daarom met partners in voor de algemene veiligheid en werkt nauw 
samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Daarnaast groeit de rol van inwoners en 
ondernemers ten aanzien van veiligheid en het beperken van overlast. Betrokkenheid bij de eigen 
leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, weet wat er 
speelt in de buurt en wanneer sprake is van onwenselijk- of verdacht gedrag. De Veiligheidsmonitor 
peilt de veiligheidsbeleving van inwoners en geeft mede richting aan het veiligheids- en 
handhavingsprogramma.
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1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Doelstellingen
Voorkomen, beperken en bestrijden van branden, rampen en crisis.

Maatregelen
Advisering van (omgevings)vergunningaanvragen bij RO vraagstukken
Beoordelen van de grotere aanvragen waar de nadruk wordt gelegd op industriële- bouw, 
evenementen en milieuveiligheid.

Daadkrachtig handelen bij rampen en crisis
Bij opgeschaalde hulpverlening wordt gezorgd dat getroffenen en betrokkenen snel in een veilige 
situatie komen en hierover goed geïnformeerd worden.

Focus op het Uitvoeringsplan Toezicht op brandveiligheid.
Op basis van het risicoprofiel wordt bepaald waar het toezicht en voorlichting het meest waardevol is. 
Er wordt periodiek en thematisch toezicht uitgevoerd.

Leveren daadkrachtige brandweerzorg
Het bestrijden en beperken van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.
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1.2 Openbare orde en veiligheid
Doelstellingen
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Maatregelen
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak.

Uitvoering geven aan maatregelen uit veiligheidsplan.
Inzet Straatcoach. Vroegtijdig signaleren van jongeren die bezig zijn met criminele activiteiten. 
Veiligheidsmonitor.

Doelstellingen
De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Maatregelen
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid.
Een probleem- en resultaatgerichte gerichte aanpak op basis van een risicoanalyse.

Doelstellingen
Het verminderen van jongerenoverlast

Maatregelen
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie
Bureau Halt biedt preventielessen in het basisonderwijs en een aanbod op maat in het voortgezet 
onderwijs.

Vindplaatsgerichte aanpak van overlast
Tijdens het  periodiek jongerenoverlastoverleg Papendrecht wordt de aanpak van de betreffende 
jongerenoverlast tussen de partijen, politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente afgestemd.

Doelstellingen
Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Maatregelen
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.
In het jaarlijkse uitvoeringsplan zijn maatregelen opgenomen.

Doelstellingen
Jongerenoverlast beperken.
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Maatregelen
De gemeente werkt samen met (sociale) partners  aan oplossingen om de overlast tegen te 
gaan.

Inzet gemeentelijke straatcoach.
De straatcoach spreekt hangjongeren aan en coacht hen, samen met jongerenwerk naar zinvolle 
bestedingen. Indien nodig met  winkelverbod en politieondersteuning. 

Doelstellingen
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Maatregelen
Instellen meldpunt ondermijning en werkgroep ondermijning.
Met vooronderzoek door de werkgroep ondermijning worden signalen van ondermijning onderzocht 
die mogelijk in aanmerking komen voor verder onderzoek door het RIEC.

Doelstellingen
Voorkomen woninginbraken en bijzondere inzet op High impact crimes (inbraken, overvallen, 
(huiselijk) geweld) en jeugdoverlast.

Maatregelen
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-
aanpak.
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak.

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2016

Raming 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Lasten -2.063 -2.272 -2.287 -2.416 -2.518 -2.759
Baten 2 139 139 139 139 139
Resultaat -2.061 -2.132 -2.148 -2.276 -2.379 -2.619
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