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1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Doelstellingen
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten

Maatregelen
(Her)Inrichten van een lokale crisisorganisatie en deze opleiden en trainen in samenwerking 
met de Veiligheidsregio ZHZ

Bouwen aan een nieuwe regiobrede crisisorganisatie door regionale inzet van kleinere teams

Aandacht geven aan preventie door voorlichting en houden van toezicht (uitvoeren van 
periodiek en thematisch toezicht)

Uitwerken herinrichting VRZHZ (van 17 naar 10 gemeenten) zowel op bestuurlijk  niveau als 
uitvoerend niveau (bijvoorbeeld herindeling piketdiensten)

Verder vormgeven aan de plannen voor de nieuwbouw van de brandweerkazerne in 
Papendrecht

Voldoen aan de afgesproken bijdrage aan de VRZHZ (ingroeimodel hogere bijdrage)

Samenwerkingspartners
 Veiligheidsregio ZHZ

 Brandweer

 Politie
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1.2 Openbare orde en veiligheid
Doelstellingen
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken

Maatregelen
Uitvoeren van maatregelen uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 2021

Onderzoeken van mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren

Doelstellingen
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving

Maatregelen
De inzet van onze handhavers staat den dienste van onze samenleving en is met name gericht 
op overlast en de prioriteiten uit het beleid Integraal beleid Leefbaarheid & Veiligheid 2018 – 
2021

Participeren in overleggen veiligheidshuis, maximaal delen van informatie en uitvoeren van HIT 
(High impact targets) aanpak

Het organiseren van campagnes en bijeenkomsten om inwoners te attenderen op 
veiligheidsthema’s

Continueren pilot 'inzet straatcoach' om jeugd uit jeugd uit de criminaliteit te houden

Aanbieden van preventielessen specifiek gericht op jongeren in zowel basisonderwijs als in 
het voortgezet onderwijs (via bureau HALT)

Afstemmen aanpak jongerenoverlast via het JOOP (Jongeren overlast overleg Papendrecht) 
waarin wordt samengewerkt door politie, straatcoach, jongerenwerk en gemeente

Inzetten van nieuwe mogelijkheden om te interveniëren in potentiële conflicten, zoals het 
opleggen van een gedragsaanwijzing

Doelstellingen
Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit

Maatregelen
Participeren in het ondermijningsonderzoek van het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten
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Doelstellingen
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico's

Maatregelen
Samen met partners in beeld brengen van complexe gezinssituaties

Optreden bij strafbaar gedrag

Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen

Samenwerkingspartners
 Politie

 Riec

 Veiligheidshuizen

 STERK Papendrecht

 Woonkracht10

 Buro Halt

Wat mag het kosten?
Bedragen x1000

Exploitatie Realisatie 
2017

Begroting 
2018

Begroting 
2019

Begroting 
2020

Begroting 
2021

Begroting 
2022

Lasten -2.190 -2.287 -2.484 -2.641 -2.806 -2.972

Baten 161 139 134 134 134 134

Gerealiseerd saldo van baten en 
lasten

-2.029 -2.148 -2.350 -2.507 -2.671 -2.837
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