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1. Veiligheid
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.

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

Kwaliteit
We letten vooral op bouwen in afwijking van een vergunning en in strijd met het bestemminginsplan 
zoals vastgesteld in het beleidsplan Veiligheid en Leefbaarheid Papendrecht.
We houden realisatietoezicht. Bouwcontroles bij de controle bij het uitzetten, heien, wapenen, 
funderen. Bij de bouwcontroles is ook de brandveiligheid een aandachtspunt.

Vanuit het bouwbesluit hebben we onderzoek gedaan naar de breedplaatvloeren. Begin 2019 (16 
januari 2019) is dit onderzoek afgerond. Ook is er onderzoek gedaan naar galerijvloeren. Als daar 
aanleiding voor is, gaat de gemeente na of de in het rapport geadviseerde maatregelen 
daadwerkelijk zijn genomen en treedt zo nodig handhavend op. In Papendrecht speelde 1 zaak op 
dit gebied: de sterflat.

In 2018 is de bouw twee maal stilgelegd. Dit in verband met werkzaamheden zonder in het bezit te 
zijn van de benodigde omgevingsvergunning.

Voor de geconstateerde overtredingen binnen de omgevingsvergunningsaanvraag is 45 keer een 
handhavingstraject opgestart.

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.

Kwaliteit
In 2018 hebben zich verschillende incidenten voorgedaan in Papendrecht. Zo was er o.a. een 
brand in het Sportcentrum Papendrecht. Op zaterdag 22 september 2018 deed zich een 
gezinsdrama voor aan de Cremerstraat. Het crisisteam kwam direct in actie.. Op meerdere niveaus 
is dit gezinsdrama geëvalueerd, waarover in 2019 aan de hand van de evaluaties verantwoording 
wordt afgelegd aan het college en de gemeenteraad. 

Verder wordt er in de regio regelmatig aandacht gevraagd voor daadkrachtig handelen.

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.
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Kwaliteit
Er is periodiek en thematisch toezicht uitgevoerd. 15 controles zijn uitgevoerd.

Leveren daadkrachtige brandweerzorg
Het bestrijden en beperken van brand, het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand.

Kwaliteit
De brandweer uit Papendrecht opereert niet meer onder de naam Brandweer Papendrecht maar 
onder de noemer Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. De brandweer is voor de Gemeente 
Papendrecht in 2018 180 keer uitgerukt. In totaal rukte de brandweer uit Papendrecht ruim 300 
keer uit. Zij verleende ook assistentie aan gemeenten in de buurt. De uitruk vanuit Papendrecht is 
voor bepaalde gebieden in andere gemeenten gewoonweg sneller. 
De uitrukken bestaan uit brand in woningen of gebouwen, wanneer er een gaslucht wordt geroken, 
buiten/bermbranden, stormschade, liftopsluitingen, autobranden, containerbranden en 
stankoverlast.
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1.2 Openbare orde en veiligheid
Doelstellingen
Beperken en bestrijden van criminaliteit en onveiligheidsgevoelens.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van HIT aanpak.

Kwaliteit
In 2018 zijn we gestart met een intensievere samenwerking met het veiligheidshuis. De 
samenwerking is geëvalueerd. Ook ontvangen we gedragsaanwijzingen in geval van 
overlastgevers.

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

Kwaliteit
De straatcoach is ingezet. In samenwerking van de straatcoach met Jeugd en Jongerenwerk, 
JOOP, wijkmanager en politie worden concrete afspraken gemaakt bij het vroegsignaleren van 
criminele activiteiten.

De leefbaarheid in Papendrecht waarborgen.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoering geven aan het toezicht- en handhavingsbeleid.
Een probleem- en resultaatgerichte gerichte aanpak op basis van een risicoanalyse.

Kwaliteit
Het vergroten van de leefbaarheid raakt veel prioriteiten uit het beleidsplan Veiligheid en 
Leefbaarheid Papendrecht. Het gaat dan om zaken als voorkomen van hondenoverlast, zwerfafval, 
parkeeroverlast. Maar ook het voorkomen van verloedering en vandalisme is een prioriteit. Alleen 
geluidsoverlast is afgenomen. De overige meldingen, met name parkeren, hondenoverlast en afval 
zijn toegenomen. In 2019 wordt extra ingezet gepleegd op deze onderwerpen.

Het verminderen van jongerenoverlast

Wat hebben we daarvoor gedaan
Bureau Halt biedt een aanbod gericht op preventie
Bureau Halt biedt preventielessen in het basisonderwijs en een aanbod op maat in het voortgezet 
onderwijs.
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Kwaliteit
Halt heeft interventies en projecten op maat geleverd om jeugdcriminaliteit te voorkomen en te 
bestrijden. Door interventie worden ouders en jongeren bewust van het overlastgevende gedrag 
waardoor zij inzien dat dit onacceptabel is.

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.

Kwaliteit
In samenwerking van de straatcoach met Jeugd en Jongerenwerk, JOOP, wijkmanager en politie 
worden concrete afspraken bij het vroegsignaleren van criminele activiteiten.
Bij de Jeugdontmoetingsplek Molenveld geldt een alcoholverbod. Bij de Lange Tiendweg is een 
samenscholingsverbod ingesteld om de overlast daar weg te nemen.

Inwoners voelen zich veilig in Papendrecht.

Wat hebben we daarvoor gedaan
Uitvoeren van het integrale veiligheidsplan.
In het jaarlijkse uitvoeringsplan zijn maatregelen opgenomen.

Kwaliteit
Prioriteiten uit het integrale veiligheidsplan zijn jeugdoverlast, sociale overlast, woninginbraken, 
geweldsdelicten en georganiseerde criminaliteit. De inzet vanuit de gemeente is ook in 2018 extra 
gericht op deze prioritaire zaken die de veiligheidsbeleving in Papendrecht moet versterken.
We zijn als een van de eerste van Nederland begonnen met het opleggen gedragsaanwijzing in het 
kader van sociale overlast. 

Bijna alle vormen van criminaliteit en overlast zijn in 2018 afgenomen, behalve de overlast door 
verwarde personen. Dit is een landelijke trend waarvoor in 2020 wetgeving ontwikkeld wordt, die de 
burgemeester de bevoegdheid geeft om een gedragsaanwijzing op te leggen.

In 2018 is gestart met het basis zorgoverleg om met partners als politie en Sterk Papendrecht 
personen met verward gedrag te monitoren en een werkwijze af te spreken om de overlast van hen 
te beperken.

Jongerenoverlast beperken.

Wat hebben we daarvoor gedaan
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. 
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Kwaliteit
De straatcoach is ingezet. In samenwerking van de straatcoach met Jeugd en Jongerenwerk, 
JOOP, wijkmanager en politie worden concrete afspraken gemaakt bij het vroegsignaleren van 
criminele activiteiten. In 2017 is gestart met de inzet van de straatcoach en de pilot is verlengd tot in 
ieder geval december 2019. In 2018 heeft de straatcoach zijn netwerk met sociale partners verder 
uitgebreid en is hij nog meer dan in 2017 door verschillende jongeren benaderd met een hulpvraag. 
Deze hulpvraag varieert van begeleiding bij werk of school tot aan het bouwen aan een stabiele 
maatschappelijke positie.

Voorkomen van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit.

Wat hebben we daarvoor gedaan
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.

Kwaliteit
In 2018 is vanuit het Regionaal Informatie- en ExpertiseCentrum (RIEC) een ondermijningsbeeld 
voor de gemeente Papendrecht opgesteld. Dit beeld wordt in het eerste kwartaal van 2019 met de 
gemeenteraad gedeeld. 

Het ondermijningsbeeld is tot stand gekomen op basis van input uit verschillende afdelingen. De 
aanbevelingen die in het ondermijningsbeeld zijn gedaan, krijgen in 2019 opvolging.

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

Wat hebben we daarvoor gedaan
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-
aanpak.
Voorlichting omtrent Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en uitvoering geven aan HIT-aanpak.

Kwaliteit
In 2018 heeft een veiligheidsavond plaatsgevonden waar voorlichting over inbraakpreventie een 
onderwerp was. Het aantal woninginbraken is in 2018 gedaald ten opzichte van 2017. Samen met 
het veiligheidshuis Zuid-Holland Zuid is uitvoering gegeven aan de HIT-aanpak.

Wat mag het kosten?
Bedragen x €1.000
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 Exploitatie Realisatie 2017 Begroting 2018 Raming 2018 (na 
wijziging)

Realisatie 2018 Verschil 2018

Lasten

Crisisbeheersing 
en brandweer

-1.611 -1.800 -1.656 -1.547 109

Openbare orde 
en veiligheid

-579 -487 -517 -521 -4

Totaal Lasten -2.190 -2.287 -2.173 -2.068 105
Baten

Crisisbeheersing 
en brandweer

160 134 134 167 33

Openbare orde 
en veiligheid

1 5 0 11 11

Totaal Baten 161 139 134 178 44
Resultaat -2.029 -2.148 -2.039 -1.890 149
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