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1.1 Crisisbeheersing en brandweer 

Doelstellingen 
Voorkomen, beperken en bestrijden van rampen, crisis en incidenten 
 

Maatregelen 
Aandacht geven aan preventie door het geven van voorlichting en het houden van toezicht 
(uitvoeren van periodiek en thematisch toezicht) 
Draagt bij aan: 

 
 

Opleiden en trainen van de lokale crisisorganisatie in samenwerking met de Veiligheidsregio 
ZHZ (VRZHZ) 
Draagt bij aan: 

 
 

Bijdragen aan het onderhouden van de regionale crisisorganisatie 
Draagt bij aan: 
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1.2 Openbare orde en veiligheid 
Doelstellingen 
Van Papendrecht een nog veiligere gemeente maken 
 

Maatregelen 
Onderzoeken mogelijkheden om de veiligheid en de veiligheidsbeleving te verbeteren 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren 'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid'. Leveren van een bijdrage aan het nieuw 
op te stellen Integraal Veiligheidsplan 
Draagt bij aan: 

 
 

Doelstellingen 
Beperken en bestrijden van criminaliteit en verbeteren veiligheidsbeleving 
 

Maatregelen 
Aanpakken illegale verhuur en tegengaan woonoverlast om leefbaarheid te vergroten is een 
speerpunt 
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Meewerken aan campagnes en organiseren van bijeenkomsten om inwoners te attenderen op 
veiligheidsthema’s 
Draagt bij aan: 

 
 

Participeren in overleggen veiligheidshuis en uitvoeren van de HIT (High impact targets)-
aanpak 
Draagt bij aan: 

 
 

Samen met partners uitvoeren van een integrale horecacontrole 
In het kader van de openbare orde beheersing, wijkveiligheid, gezondheid en controle op naleving van 
diverse wettelijke en gemeentelijke bepalingen. 

 
 

Toezicht uitvoeren op het gebruik door ondernemers van het Digitaal Opkopers Register (DOR) 
om heling te voorkomen en te bestrijden 
Draagt bij aan: 
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Uitvoeren van adresonderzoeken op grond van de Basisregistratie Personen (BRP) om de  
leefbaarheid in de wijken goed te houden 
Draagt bij aan: 

 
 

Gezamenlijke inzet professionals om jeugd uit de criminaliteit te houden/krijgen 
Draagt bij aan: 

 
 

Handhaving met name inzetten tegen overlast en uitvoering geven aan de prioriteiten uit het 
'Uitvoeringsplan Leefbaarheid & Veiligheid' 

Draagt bij aan: 
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Doelstellingen 
Voorkomen en bestrijden van (georganiseerde) ondermijnende criminaliteit 
 

Maatregelen 
Participeren in ondermijningsonderzoeken geïnitieerd door het RIEC (Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum) en uitvoering geven aan de resultaten 
Draagt bij aan: 

 
 

Uitvoeren van het Plan van Aanpak ondermijning 
 

Doelstellingen 
Voorkomen van complexe gezinssituaties en bijbehorende veiligheidsrisico 
 

Maatregelen 
Samen met partners in beeld brengen en bespreken van complexe gezinssituaties en 
afspraken maken over het plan van aanpak 

 
 

Via preventie en vroegtijdig signaleren van problemen (verdere) escalatie voorkomen 
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Wat mag het kosten? 
Bedragen x €1.000 

Exploitatie Realisatie 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 

Lasten       

Crisisbeheersing 
en brandweer 

-2.135 -2.362 -2.408 -2.537 -2.526 -2.525 

Openbare orde 
en veiligheid 

-593 -234 -521 -520 -521 -520 

Totaal Lasten -2.728 -2.596 -2.929 -3.057 -3.047 -3.045 
Baten       

Crisisbeheersing 
en brandweer 

228 134 0 0 0 0 

Openbare orde 
en veiligheid 

9 0 0 0 0 0 

Totaal Baten 237 134 0 0 0 0 
Resultaat -2.491 -2.462 -2.929 -3.057 -3.047 -3.045 
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Statistieken veiligheid 

 


