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Samenvatting en leeswijzer  
Het gaat de goede kant op met de veiligheid in Breda. Met name overlast en criminaliteit van 

jongeren vertonen  een scherp dalende trend. Aantallen overvallen en straatroven stabiliseren of 

dalen. Toch is dat alles geen reden om achterover te leunen. Burgers verlangen dat hun overheid 

zorgt voor een veilige leefomgeving, voor ‘goed toeven’ in Breda, ook wanneer nieuwe risico’s 

opdoemen, zoals een snel uitdijende ondermijnende criminaliteit en, in deze tijd, jihadisme en 

radicalisering.  

Goed toeven is zo hoofddoel van veiligheidsbeleid in Breda. En dat geldt de  huiselijke haard, de 

publieke ruimte, maar ook de grotere context van rechtstaat en regionale economie. De komende 

jaren trekt Breda intensief op met partners in de regio om ondermijnende criminaliteit de kop in te 

drukken.  Dit is noodzakelijk omdat ondermijnende criminaliteit niet alleen rechtsstaat en 

samenleving verziekt, maar ook via zijn talrijke tentakels voor concrete onveiligheid in stad, buurten 

en dorpen zorgt. Daar vindt de georganiseerde misdaad niet alleen afzetmarkten, maar ook 

mogelijkheden om nieuw ‘personeel’ te rekruteren.  

Hinderlijk gedrag in buurt, dorp en wijk tot en met ernstige vormen van criminaliteit vinden hun 

oorsprong ook in (combinaties van) problemen en achtergronden van kwetsbare (jonge) mensen. 

Stevige verbindingen creëren tussen veiligheidsbeleid en het brede sociale en sociaaleconomische 

beleidsgebied lijkt daarom zeer verstandig. Veiligheidsbeleid staat zo nimmer op zichzelf. Het hangt, 

ook voor zijn succes, altijd af van beleid op diverse andere terreinen, maar het hangt daar ook nauw 

mee samen.  

In dit document is een wat andere, meer verdiepende werkwijze gekozen dan in voorgaande jaren 

om de gemeenteraad zo gefundeerd mogelijk afwegingen aan te reiken voor het beleid. Het is een 

programma op hoofdlijnen, op basis waarvan jaarlijks een Veiligheidsplan wordt uitgebracht dat, ook 

al naar gelang de actualiteit, concrete doelen en acties behelst.  

Met verschillende betrokkenen, ook buitenshuis, is gesproken. De rode draad in het verhaal is deze: 

van de centrumgemeente wordt in toenemende mate een voortrekkersrol – met de daarbij 

behorende kwaliteitseisen – en een rol als ondersteunende partner gevraagd in de regio, vooral om 

ondermijnende criminaliteit te bestrijden. Veiligheidsbeleid – waar onveiligheid zich niet aan grenzen 

houdt en competenties en capaciteiten soms schaars zijn – vertoont de neiging regionaal beleid te 

worden. Dat betekent ook: opschalen naar intelligentere werkwijzen en betere informatiesystemen, 

om daarmee effectief te kunnen samenwerken met partners. Dat betekent natuurlijk niet dat buurt, 

dorp en wijk aan hun lot worden overgelaten. Het kan wel een zekere herschikking van 

verantwoordelijkheden en taken inhouden. 

Dit programma begint met een beschouwing over lokaal veiligheidsbeleid. In de hoofdstukken 2 en 3 

wordt een aantal omgevingstrends geanalyseerd vanuit demografie, economie, en enkele ook voor 

veiligheid relevante beleidsterreinen, evenals de recente ontwikkelingen op het gebied van nationaal 

beleid en wetgeving. In het vierde hoofdstuk is een beknopte analyse van de veiligheidsituatie van 

Breda – ook in de bredere context - te vinden. In hoofdstuk vijf komen doelstellingen en 

aanbevelingen voor beleid aan de orde. De hoofdstukken 6 en 7 behandelen respectievelijk de rol 

van informatie en de financiën voor het programma.  
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1. De veilige gemeente: een verkenning 
 

Lokaal veiligheidsbeleid voeren is niet eenvoudig. Onbetwistbare data zijn niet altijd voorhanden. 

Burgers zijn kritisch en niet snel tevreden. Daarbij lijkt de wereld onzekerder en onveiliger te zijn 

geworden. De laatste tijd klinken waarschuwingen om waakzaam te zijn op lokale effecten van 

uitwassen van terreur van zich islamieten noemende extremisten. 

In Brabant rukt ondermijnende criminaliteit op. Die blijkt voor het gezag moeilijk grijpbaar. Op dit 

terrein wordt het lokaal bestuur in toenemende mate ingeschakeld. En gemeentebestuur en 

burgemeester –  bestuursorganen met onderscheiden verantwoordelijkheden als het gaat om 

veiligheid – hebben al steeds meer taken rond veiligheid en zorg te verrichten.  

Veiligheid bieden is een kerntaak van de overheid. “We blijven werken aan veilige wijken en dorpen”, 

melden de coalitiepartners in mei in het coalitieakkoord 2014-2018. Breda wil een gemeente zijn 

waar het voor bewoners, werkers en bezoekers niet alleen veilig, maar ook goed toeven is. Waar 

mensen prettig en onbezorgd kunnen wonen, zich bewegen, zich kunnen ontplooien, kunnen werken 

en op basis van vertrouwen zaken kunnen doen. Dat is het maatschappelijke hoofddoel van het 

Bredase veiligheidsbeleid.  

Objectieve en subjectieve onveiligheid 
Er zijn voor het beleid twee manieren om veiligheid te wegen: de ‘objectieve’ en de ‘subjectieve’.  

Objectieve onveiligheid gaat over het niveau van overlast, gevaar en criminaliteit, uitgedrukt in liefst 

onomstreden data die kunnen worden geturfd en geanalyseerd zodat ze kunnen dienen als grondstof 

voor beleid. Dergelijke cijfers zijn met onzekerheden omgeven. Waarneming en werkelijkheid zijn 

zelden dezelfde. Er is veel onzichtbare onveiligheid, onzichtbare criminaliteit, ongrijpbare 

criminaliteit. Ophelderingspercentages zijn laag1. Gebrek aan aangiftebereidheid en gebrekkige 

dataverzameling leveren ook mist op. Om beleid zo goed mogelijk te schragen en te motiveren zijn in 

elk geval eenduidige definities, secure registratie én interpretatie van de informatie nodig, op basis 

van goede afspraken, ook in de regio, over deze informatievergaring tussen betrokken instanties. 

Subjectieve onveiligheid is nog lastiger om beleid op te baseren. Die wordt door nogal wat factoren – 

in de persoon en in de kleine en grote omgeving gelegen - beïnvloed. De ene mens is angstiger 

ingesteld dan de ander. Die hangt nauw samen met persoonlijkheid en slachtofferervaring, en vooral 

met het gevoel over de eigen kwetsbaarheid. Zo blijken mensen uit lagere sociaaleconomische 

milieus, vrouwen en ouderen zich eerder onveilig te voelen, vooral omdat ze taxeren dat ze zich 

minder goed kunnen verdedigen2.  

Bij de grote context, de ‘wereld’ die veiligheidsgevoel beïnvloedt valt te denken aan processen van 

individualisering, informalisering en daarmee verzwakkende gezagsstructuren en dezer jaren vooral 

ook globalisering waarin mensen hun plek moeten zien te vinden. De tijd dat nieuwe generaties het 

vanzelfsprekend beter zullen krijgen dan de huidige, lijkt ook voorbij·. Behoeften en verleidingen 

lijken daartegenover nog steeds toe te nemen. Zeer recent slaat de minister van sociale zaken alarm 

                                                           
1
 Tweede Kamer (2014-2015). Naar een veiliger samenleving. Brief van de  minister van V&J. Kamerstuk 28684, 

nr. 412. Het ophelderingspercentage van woninginbraken was in 2013 nog geen tien. 
2
 Oppelaar, J.  en K. Wittebrood(2006). Angstige burgers? De determinanten van gevoelens van onveiligheid 

onderzocht. Den Haag. Sociaal en Cultureel Planbureau. 
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over oprukkende robotisering die banen zou bedreigen3. Het lijkt niet overdreven te spreken over 

een wereld en een tijdvak die minder zekerheden met zich meebrengen. 

Tussen individu en ‘wereld’ bevindt zich de leefomgeving die angst voor criminaliteit en gevoelens 

van onveiligheid kan aanwakkeren door onder meer gebrek aan sociale cohesie in de buurt, overlast 

en verloedering. Volgens deze laatste constateringen, afkomstig van de Raad voor Maatschappelijke 

Ontwikkeling4, is veiligheidsbeleid dan een tweesnijdend zwaard waarin criminaliteit en overlast 

worden bestreden, maar ook wordt geïnvesteerd in een sociaal veilig ‘klimaat’. Daarin passen een 

veilig aanvoelende openbare ruimte, toegankelijke, betrouwbare instituties (de politie voorop), 

gedeelde normen en sociale verbindingen in de omgeving: kennen en gekend worden. Ook steun van 

professionals speelt hier een belangrijke rol. SCP-onderzoek5 bevestigt dit en voegt er het begrip 

‘collectieve zelfredzaamheid’ aan toe dat de leefbaarheid en zo het gevoel van veiligheid zou kunnen 

bevorderen.  

De rol van media spelen moet niet worden onderschat. Bij voorbeeld Elchardus en Smits (2009) 

komen op basis van onderzoek bij de Vlaamse Zuiderburen tot deze conclusie. Ze laten zien dat 

onveiligheidsgevoel in eerste instantie wordt aangedreven door een algemeen gevoel van malaise of 

onbehagen. Verklarende factor nummer 2 is een voorkeur voor veel kijken naar (gevoelens van 

onveiligheid oproepende of bevestigende programma’s op de) commerciële televisie6. 

Beleid om veiligheid én veiligheidsgevoel te verhogen heeft zo vele invalshoeken. De objectieve 

onveiligheid vraagt om tamelijk concreet preventief en repressief beleid. Subjectieve onveiligheid 

wordt klaarblijkelijk ook gediend met beleid op tal van andere terreinen dat burgers weerbaarder 

maakt en vertrouwen in zichzelf, in de toekomst en in de omgeving aanreikt.  

Criminaliteit 
Behalve concreet slachtofferschap is angst voor criminaliteit een stevige impuls voor gevoelens van 

onveiligheid. Criminaliteit ontstaat en gedijt in verschillende contexten. Een context kan de familie 

zijn, waarin normafwijkend gedrag juist de norm is. Verschillend onderzoek laat zien dat opgroeien in 

een huishouden met criminele ouders de kansen op crimineel gedrag van kinderen fors vergroot7. De 

Weijer8 laat zien dat gewelddadig gedrag door vaders kan worden overgedragen op zonen.  

                                                           
3
 Asscher, L. (2014). Toespraak tijdens SZW-congres op 29-09-2014. Den Haag. Ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid. http://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/lodewijk-
asscher/toespraken/2014/09/29/robotisering-kansen-voor-morgen-toespraak-van-minister-asscher-tijdens-
het-szw-congres-op-29-9-2014.html. 
4
 Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (2004). Sociale veiligheid organiseren. Naar herkenbaarheid in de 

publieke ruimte. Den Haag. RMO. 
5
 Oppelaar en Wittebrood, 2006: 38. 

6
 Elchardus, M. en W. Smis (2009). Onveiligheidsgevoel in Vlaanderen 1998-2008. Brussel. Studiedienst van de 

Vlaamse Regering. Ook de betaalde regionale media werken commercieel. Wie hun berichtgeving volgt ziet dat 
die dagelijks op prominente plekken een stevige portie ‘onveiligheid’ uitserveren.  
7
 O.m.: Nijhof, K. R. de Kemp en R. Engels (2009). Frequency and seriousness of parental offending and their 

impact on juvenile offending. Journal of Adolescense. 32 (2009) [pp 893-908]. 
8
 Vlasblom, D. (2014). De vaderlijke overerving van geweld. NRC-Handelsblad, 31-03-2014. 
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De context kan – voor jongeren in het bijzonder - ook de buurt zijn, of de vriendenclub, waarvan de 

omstandigheden precies de ongewenste uitdagingen en prikkels opleveren9. Of het drugscircuit, dan 

wel – een eindje hoger op de criminele ladder – de netwerken van de georganiseerde misdaad.  

Dit zijn geen te scheiden domeinen. Criminele carrières verlopen volgens nagenoeg dezelfde 

patronen als ‘nette’ maatschappelijke loopbanen: wie ergens goed in is, maakt kans op promotie. 

Ondernemende geesten kunnen kansen voor zichzelf creëren. Er is dit relevante verschil: ook in de 

lagere criminele rangen wordt dikwijls veel geld verdiend. De jeugdwerker: “Wie eenmaal daarvan 

heeft geproefd, krijg je niet meer achter de kassa bij de supermarkt.” 

Georganiseerde misdaad kan niet zonder kleinschaliger, individuele criminaliteit. Die lokt ze uit en 

verleidt ze, dwingt ze soms ook, ze leeft ervan. Het ‘middle management’ en de lagere zetbazen 

dirigeren vervolgens de (soms zeer jeugdige) beginners. Zo hangt objectieve onveiligheid in wijken en 

dorpen, in de (openbare) ruimte van de stad, voor een groot deel samen met de activiteiten van 

ondermijnende misdaad, die in haar vele gradaties en vertakkingen uiteindelijk ook het jochie in de 

buurt weet te vinden dat voor een extra zakcent bereid is ‘klusjes’ te doen of de drugsklant daar 

weet. High impact crimes, zoals woninginbraken en overvallen, komen deels direct van 

georganiseerde misdaad, maar zijn ook een effect in de verste uitlopers daarvan. 

Er bestaan vele verbindingen, meestal getrapte, niet vaak directe, tussen georganiseerde bendes en 

jongens en meisjes in de buurt of andere voor criminele verleidingen gevoelige personen. 

Samenwerking en samenhang in beleid 
Het werkterrein van gemeentebesturen is, als het om veiligheid gaat, groeiende. Van gemeenten 

wordt gevraagd op alle niveaus en in het bijzonder als het gaat om de bestrijding van ondermijnende 

criminaliteit, mee te doen. Die vragen komen van ‘Den Haag’, maar ook van burgers en bonafide 

ondernemers, van partners in de meer nabije omgeving zoals politie, OM en andere 

overheidsdiensten.  

Niet alleen politie en justitie schalen meer en meer op naar de bestrijding van ondermijnende 

criminaliteit. Van het bestuur wordt een soortgelijke beweging verwacht. Motief daarvoor is óók de 

notie dat veiligheid in de buurt voor burger en ondernemer, alleen dan blijvend kan worden 

bevorderd, wanneer ondermijnende criminaliteit een halt wordt toegeroepen.  

Om ondermijnende, criminele groeperingen in de weg te zitten is bundeling van informatie én – 

justitiële én bestuurlijke - interventiemogelijkheden nodig. Samenwerking, op basis van effectieve 

informatiesystemen, wordt zodoende onvermijdelijk. Van de centrumgemeente worden daarbij 

initiatief, extra kwaliteiten en inzet verwacht, ook ten dienste van andere gemeenten. 

Veiligheidsbeleid wordt zo, als vanzelf, steeds meer regionaal beleid. 

Niet alleen samenhang en samenwerking met partners kenmerkt hedendaags veiligheidsbeleid. Ook 

‘binnenshuis’ zijn die van belang. Ontsluiting van beschikbare informatie kan bestrijding van 

criminaliteit een handje helpen. Darbij geldt: Lokaal veiligheidsbeleid is in beginsel integraal 

                                                           
9
 Driessen, F., F. Duursma en  J. Broekhuizen (2014).  De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse 

autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar. Amsterdam. Reed Business.  
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onderdeel én sluitstuk van beleid. Als beleid op gebieden als onderwijs en arbeidsmarkt, zorg en 

welzijn, ruimte en bereikbaarheid effectief is en – ook een voorwaarde voor veiligheidsgevoel – de 

betrouwbaarheid van belangrijke instituties voor de mensen onomstreden is, kan met ‘minder’ 

repressief veiligheidsbeleid worden volstaan. Samenhang in beleid is zo een voorwaarde voor het 

behalen van veiligheidsdoelen.  

Daarnaast vormt veiligheidsbeleid de laatste verdedigingslinie, de repressieve laatste schakel tussen 

beleid en de veiligheid voor de burger. Hier handelt het veelal om interventies in concreet onveilig 

geachte situaties, waarin aan de burgemeester en zijn veiligheidsstaf optreden of besluitvorming 

wordt gevraagd. Hier wordt opgetrokken met de ‘repressieve’ partners. 

Heel veel beleid kan zo ook worden beschouwd als ‘preventief’ veiligheidsbeleid. Beleid kan daarom 

effect sorteren door niet alleen georganiseerde misdaad effectief aan te pakken, maar ook het 

wervingspotentieel – in termen van ‘personeel’ en klanten - van bendes en netwerken te beperken. 

Bij voorbeeld adequaat onderwijs- en jeugdbeleid, dan wel vroegtijdige interventies in ongewenste 

ontwikkelingen van (jonge) mensen, kunnen dat effect genereren. De coalitiepartners zien preventie 

als belangrijk beleidsuitgangspunt. Daarmee richten ze de blik op de lange termijn. 

Carrièrestappen van jonge mensen op het criminele pad en verbindingen tussen hen en criminogene 

omgevingen zo veel mogelijk doorbreken, is een belangrijk doel van preventief veiligheidsbeleid. Dat 

impliceert: zeer bijtijds ingrijpen in situaties waarin kinderen en jongeren zich op ongewenste wijze 

dreigen te ontwikkelen. Dit is geen eenvoudige opgave, niet alleen omdat daarvoor specifieke 

competenties en samenwerking tussen specifiek deskundige instellingen nodig zijn. Een zeer lastig 

vraagstuk is: wanneer ‘mag’ hulpverlening ingrijpen in een gezin waar zaken uit de hand dreigen te 

lopen? Hulpverleners kunnen immers dringende redenen hebben om dat te doen, maar nog geen 

legitimatie. En, als bekend, niet iedereen laat hulpverlening toe, ook niet als de problemen groot zijn. 

Beleid kan bijdragen aan veiligheid, maar beleid kan ook bijdragen aan ónveiligheid. Ook criminelen 

lezen de krant en ze hebben niet zelden uitstekende adviseurs. Het Coalitieakkoord 2014-2018 

’Ruimte en Verbinding’ ademt een open en constructieve houding van het bestuur, als het gaat om 

initiatieven uit de stad. De gemeente Breda zou een overheid moeten zijn die eerder ‘ja, mits’, dan 

‘nee, tenzij’ zegt. Een aandachtspunt blijft hier de behoefte van (georganiseerde) criminelen om 

opbrengsten van hun activiteiten in de bovenwereld te investeren. Ruimte voor initiatief vraagt zo 

ook om specifieke vormen van controle en toezicht, zoals het RIEC bevordert en de wet BIBOB regelt. 

Waar hierboven is geschetst hoe het georganiseerde gilde langs vele draden en loopbanen in buurt 

en wijk doordringt, zal het beleid met die verbindingen rekening moeten houden. Het is dan ook 

verklaarbaar dat Rijk en andere partners, maar ook gemeenten zelf, inzien dat bijdragen aan de 

terugdringing van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit aan belang wint. Dat betekent 

herschikking van taken en middelen en opschaling naar kwalitatief hoogwaardiger kennis, 

informatiesystemen en analyseprocessen. Daar staat een ontwikkeling tegenover die in feite ook al 

aan de gang is: de buurt, de wijk, het dorp wordt, als het gaat om leefbaarheid en veiligheid, ‘weer’ 

het domein van burgers, daarbij ondersteund door in eerste instantie de wijkorganisatie van de 

gemeente en de daar werkzame instellingen. 



Programma Veiligheid 2015-2018 Pagina 9 
 

Als gezegd: de verantwoordelijkheden van gemeentebestuurders nemen toe. Op veiligheidsgebied, 

maar ook elders. Er liggen zo kansen voor samenhang, kansen om veiligheidsbeleid te combineren 

met de drie decentralisaties. Adequaat zorgbeleid in samenhang met de opbouw van wijk- en 

dorpsverbanden kan voorkomen dat ouderen worden mishandeld of uitgebuit. Effectief jeugdbeleid 

kan bijdragen aan vermindering van schooluitval of ‘verkeerde’ loopbanen van jongeren en 

jongvolwassenen.  

 

 

Het grootste deel van het veiligheidsbeleid is preventiebeleid. Soms is repressie het onvermijdelijke 

antwoord, middels huisverboden of tussenkomst van de kinderrechter. Repressie is ook op andere 

momenten sluitstuk van veiligheidsbeleid; dat deel, meestal persoonsgericht, voeren justitie en 

politie uit. 

Zichtbare onveiligheid in de wijk in termen van  last van asociaal gedrag van anderen of ‘kleine’ 

criminaliteit is niet het hele plaatje. Die hangt samen met ernstiger, veelal onzichtbare vormen van 

criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Deze verbindingen maken dat  gemeentebeleid zich niet 

langer met louter zichtbare last en overlast bezig houdt, maar zich meer en meer met ook zware 

criminaliteit is gaan bezig houden. Intensivering van (ook) bestuurlijke aanpakken van georganiseerde, 

ondermijnende criminaliteit leveren immers in buurt en wijk rendement op. Die verschuiving van aandacht 

én de beleidsfilosofie van de participatiemaatschappij geeft burgers en ondernemers vooral 

verantwoordelijkheden in de eigen omgeving.  
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Tot slot: Beleid in balans 
In deze korte inleiding is getracht werkterrein, uitdagingen, samenhangen en omgeving van het 

lokale veiligheidsbeleid globaal in kaart te brengen. Critici van het veiligheidsbeleid waarschuwen de 

laatste jaren bestuurders om enigszins bescheiden te blijven. Garanties voor ‘honderd procent’ 

veiligheid bestaan nu eenmaal niet, ook al lijken burgers die soms te verlangen. Tragedies doen zich 

voor. Te hoog gespannen verwachtingen die niet kunnen worden waargemaakt leiden bij burgers tot 

ongemak en onvrede10. Evenwicht in beleid en uitvoering handhaven is even ingewikkeld als 

verstandig. Breda is een open, goed bereikbare, gastvrije stad, waar ook initiatieven van bewoners en 

ondernemers worden verwelkomd. Het vraagt een hoge kwaliteit van kennis en competenties om de 

balans goed te houden tussen deze kenmerkende atmosfeer en beperking van de veiligheidsrisico’s 

ervan en, zoals het onlangs uitgebracht profiel vermeldt: een burgemeester ‘met lef op het terrein 

van openbare orde en veiligheid’.  

In de volgende hoofdstukken worden omgeving en aspecten van onveiligheid nader in beeld 

gebracht. In de laatste hoofdstukken komen dan beleid, doelen en middelen aan de orde.  

  

                                                           
10

 Men leze b.v.: Frissen, P. (2013) De Fatale Staat. Amsterdam Van Gennep; Eeten, M. van (2010). Techniek van 
de onmacht. Den Haag. NSOB; Boutellier, J. (2005). De Veiligheidsutopie. Amsterdam. Boom.  
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2. Omgevingsontwikkelingen 
In dit hoofdstuk komt een aantal omgevingsontwikkelingen aan de orde die impact kunnen hebben 

op het veiligheidsbeleid.  

2.1. Demografie 
De stad groeit, waar sommige gemeenten in de regio met krimp te maken krijgen. Breda heeft in 

april de grens van 180.000 inwoners overschreden. Voor de jaren tot 2030 wordt een verdere 

bevolkingsgroei voorzien tot ruim 192.500 inwoners11. De vergrijzing gaat gestaag voort. In bijgaande 

grafiek is zichtbaar dat vooral door de vergrijzing de demografische druk (bevolking jonger dan 20 

jaar en ouder dan 65 jaar in procenten van de beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar) tot 2030 met acht 

procentpunten toeneemt tot 72 procent. Het aandeel jongeren blijft redelijk stabiel. Vooral het 

aandeel hoogbejaarden neemt verder toe: het aandeel 75-plussers groeit van ongeveer 7,5 procent 

nu naar ruim tien procent. Het aantal huishoudens groeit, niet alleen in verband met vergrijzing, de 

komende vijftien jaar nog met ongeveer twaalf procent van 86.500 nu naar meer dan 96.500. 

Eenoudergezinnen zijn in Breda vooral (2012, meer dan 10 %) te vinden in deze wijken: Kesteren, 

Kievitsloop, Muizenberg, Overkroeten en Geeren-Zuid. 

De komende jaren groeit het aandeel van oorsprong niet-Nederlandse Bredanaars naar ruim een 

kwart van de bevolking. Van hen is iets meer dan de helft van niet-westerse origine. Bredanaars van 

Marokkaanse afkomst vormen momenteel de grootste groep met ongeveer 5500 personen, gevolgd 

door Turken (ca drieduizend) en van oorsprong Surinamers (ca tweeduizend) en Antillianen (ook 

ongeveer tweeduizend). In hoeverre de instroom van arbeidsmigranten uit Oost-Europa in de regio 

aanhoudt, is omdat deze niet altijd geregistreerd staan, lastig te voorspellen. In Breda zijn er 

momenteel ongeveer 1700 bekend. 

Impact op veiligheids(beleid) 

 Voortgaande vergrijzing en huishoudensverdunning, de eis van de overheid dat ouderen langer zelfstandig 

moeten wonen en daarmee (gedeeltelijk) gepaard gaande toeneming van kwetsbaarheid kan tot (meer) 

concrete onveilige situaties leiden. Zo valt niet uit te sluiten dat in huis meer ongevallen zullen gebeuren. 

Uit landelijke gegevens blijkt nu al dat er meer ouderen slachtoffer worden bij brand
12

.  

 Kwetsbare, afhankelijke, alleenstaande ouderen met weinig netwerk kunnen vereenzamen
13

.Over 

ouderenmishandeling – fysiek, geestelijk, materieel - is nog weinig bekend, bewustmakingsprogramma’s 

worden in deze jaren opgestart.  

  

                                                           
11

 Provincie Noord-Brabant (2012). De ontwikkeling van de bevolking in Noord-Brabant, 2011-2030. 
12

 http://www.brandweermwb.nl/Actueel/Nieuws/20140408-Relatief-veel-doden-door-brand-in-eerste-
kwartaal-2014.aspx 
13

 Volgens de MvT van de nieuwe WMO voelt 30 procent van alle 65-plussers zich eenzaam, boven de 85 jaar is 
dat 50 procent (Tweede Kamer, 2013-2014, kst 33841, nr 3: pag 49) 
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2.2. Economie, onderwijs, arbeidsmarkt 
Al trekt de (inter-)nationale economie begin 2014 langzaam aan, economische groei blijft ook in 

Breda en omgeving de komende jaren beperkt. De beroepsbevolking stijgt licht, vooral door 

verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en een licht toenemende arbeidsparticipatie.  

De werkgelegenheid in Breda is in enkele jaren bijna zesduizend banen gedaald (ongeveer – 6 %). De 

grootste afname van het aantal banen is de te vinden bij (semi-)overheidssectoren, zoals openbaar 

bestuur, zorg en onderwijs. Ook in bouw, transport en logistiek en detailhandel is stagnatie of krimp 

te zien. Een en ander resulteert ook in toenemende leegstand van winkels en bedrijfsgebouwen. 

Tegelijkertijd ontstaat meer concurrentie op de arbeidsmarkt door de instroom van 

arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Lager opgeleiden ondervinden ook steeds meer competitie van 

hoger opgeleiden. 

De werkloosheid tendeert de 

komende twee jaar naar meer dan 

negen procent en zal in de komende 

jaren slechts mondjesmaat dalen. In 

Breda waren volgens het UWV in 

augustus 2014 ruim 3700 mensen 

langer dan een jaar op zoek naar 

werk, ruim 900 al langer dan drie 

jaar. Bij de beëindiging van de WW-

uitkering gaat het vaker om het 

bereiken van de maximale 

uitkeringsduur en minder om 

werkhervatting: hiermee groeit het 

beroep op Bijstand.  

“De economische crisis heeft diepe 

sporen getrokken in de 

arbeidsmarktpositie van 

migrantengroepen”, concludeert 

het Jaarrapport Integratie van het 

SCP (Huijnk, Gijsberts en Dagevos, 

2014). Inwoners met een niet-westerse achtergrond zijn ruim drie maal zo vaak werkloos als 

autochtone Nederlanders, voor oorspronkelijk Marokkaanse inwoners is dat vier maal zo vaak.  

Jeugd, school en werk 

De jeugdwerkloosheid in West-Brabant is de afgelopen vijf jaar verdubbeld naar 2600 personen in 

augustus 2014. Iets meer dan een kwart krijgt ook een WW-uitkering. In Breda staan in augustus 

2014 800 jongeren als werkzoekend in de ‘kaartenbak’. In absolute zin is het aantal werkzoekenden 

met een MBO-3 of 4 niveau het hardst gestegen (West-Brabant: van 588 naar 735 eind 2014); 

inmiddels staan eind december 2013 385 jongeren met den hbo/wo-opleiding aan de zijlijn. Achttien 

Werk kan er degelijk toe doen 

Het lijkt een open deur: Werkloosheid en weinig perspectief 
hebben op betaald werk of zinvolle dagbesteding kan verleiden 
tot afglijden naar of blijven hangen in criminaliteit. Criminele 
carrières zijn ook het product van gewoonte en gebrek aan 
alternatief. Recent onderzoek laat zien dat het verband robuust 
is. En dat er dus mogelijk iets aan te doen is. 
Dat geldt te meer voor jonge mannen in risicogroepen, dat wil 
zeggen jonge mannen die in hun jeugd ernstig crimineel gedrag 
vertoonden en daarvoor zijn veroordeeld (Verbruggen, Blokland 
en Van der Geest, 2011). Andersom geldt dat werk, maar ook 
een uitkering, de kans op recidive bij (in hun jeugd al) 
veroordeelde mannen sterk terugdringt (Verbruggen, Apel, Van 
der Geest en Blokland, 2013: 267).  Werk brengt delinquentie 
tweemaal zo sterk omlaag als een uitkering. Werk brengt, 
behalve materieel gewin, ook sociale controle met zich mee die 
ontmoedigt van het pad af te wijken. Jonge mannen met werk 
vertonen nog (relatief) vaak delinquentie, maar ‘volwassen’ 
worden (wat vandaag de dag een wat langer durend proces is 
dan enkele decennia geleden) doet in het algemeen crimineel 
gedrag afnemen, door toenemende verantwoordelijkheden en 
vermeerdering van ‘sociaal kapitaal’(Van Erp, Van der Geest, 
Huisman en Verbruggen, 2011). 
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procent van de werkzoekende jongeren is langer dan een jaar werkloos. In verschillende sectoren 

(UWV, 2014)14 is sprake van een tekort aan stageplekken en leerbanen. 

In Breda is het aantal voortijdige schoolverlaters de afgelopen zeven jaar gedaald van 610 in het 

schooljaar 2005-06 naar 328 in het schooljaar 2012-13, zo leert de VSV-verkenner van het ministerie 

van OCW. De laatste drie jaar stagneert in de regio en in Breda de in 2005 ingezette daling van het 

aantal voortijdige schoolverlaters. Deels heeft dat te maken met het relatief grote aantal 18-plus 

studenten aan het MBO. De uitval is in deze onderwijssoort het grootst. In het schooljaar 2012-2013 

verlieten in West-Brabant 1103 jongeren de school zonder startkwalificatie, van wie 345 in Breda. 

Het aantal studenten met een leerbaan (BBL) is de laatste jaren met ongeveer 40 procent 

teruggelopen. Knelpunten zijn hier te vinden in de zorg, bouw en infra, maar ook in speerpuntsector 

logistiek en transport.  

Impact op veiligheid(-beleid) 

 Breda heeft als bekend een zeer aantrekkelijke ligging in het hart van Zuid West Nederland, met prima 

verbindingen, de snelle spoorverbindingen vanuit een nieuw station niet te vergeten, naar alle 

windstreken. De stad is relatief welvarend. Deze positieve aspecten kunnen ook een keerzijde hebben: 

Breda is ook aantrekkelijk en ‘van buiten’ gemakkelijk benaderbaar voor criminelen. 

 Door de economische crisis stagneren investeringen, ook in veiligheid. Stagnatie in combinatie met 

nieuwe wetgeving maakt dat corporaties nauwelijks nog investeringen in nieuwbouw en leefbaarheid van 

wijken. Dat kan consequenties hebben voor de leefbaarheid en kans op verloedering. 

 Voor jongeren geldt dat er duidelijke verbanden bestaan tussen in het bijzonder voortijdig schoolverlaten 

en normafwijkend of crimineel gedrag
15

. Bij spijbelen spelen nog tal van andere factoren een rol, die 

afglijden kunnen verklaren. Een belangrijke invloed lijkt weggelegd voor de motivatie – of het gebrek 

daaraan - om op school te leren. Voor jongeren met dit type problemen hoeft lang niet altijd alles uit de 

kast te worden gehaald om hen om school te houden. Een baan trachten te vinden is soms een betere 

oplossing. 

 

  

                                                           
14

 O.a.: veiligheid, transport en logistiek, bouw en infra, afbouw en onderhoud, mode-industrie (bron: UWV, 
basiscijfers jeugd, West-Brabant, februari 2014) 
15

 Weerman en Van der Laan, 2009: 49 
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2.3. Kwetsbare groepen en zorg 
Individuele beperkingen, sociale of sociaaleconomische problemen, relatieproblemen in gezinnen 

kunnen ook voedingsbodems voor overlast of onveiligheid opleveren. Bij kwetsbare personen of in 

kwetsbare gezinnen – ongeveer een op de drie Bredase huishoudens16 - zijn verschillende problemen 

niet altijd actueel, maar wel in potentie aanwezig.  

Multiprobleem-gezinnen 

In kwetsbare gezinnen kunnen dergelijke ‘risicofactoren’ zich manifesteren als een laag 

opleidingsniveau van de ouders, armoede, werkloosheid, maar ook gezinssamenstelling of 

opvoedingmoeilijkheden. Ook een matige of slechte gezondheid en/of verslaving van de ouders of 

problemen rond de gezondheid en het temperament van de kinderen worden aangetroffen. Daarbij 

hebben deze gezinnen niet zelden gebrekkige sociale netwerken, een soms problematische sociale 

omgeving of gebrek aan relevante hulp (of juist overdaad aan – contraproductieve) hulp. ‘Eén gezin, 

één plan, één hulpverlener’ is nog lang niet overal dagelijkse praktijk. Het lukt ook niet altijd, gegeven 

de grote complexiteit van situaties in sommige huishoudens. Overigens wil het niet zeggen dat 

mogelijke kwetsbare gezinnen niet zelf tot een oplossing kunnen komen. 

Uit landelijk onderzoek blijkt dat in 1 tot 3,8 procent van alle gezinnen met kinderen combinaties van 

bovengenoemde perikelen spelen met extra complicerende aspecten als schulden en/of slechte 

huisvesting17. Er is weinig reden te veronderstellen dat deze cijfers voor Breda beduidend anders zijn. 

Dergelijke ‘autoprobleem’-gezinnen vormen niet zelden het decor van ontwikkelingsproblemen bij 

kinderen of zelfs huiselijk geweld en kindermishandeling, zo is ook in Breda de ervaring van 

hulpverleners. 

Armoede 

In 2012, volgens het laatste Armoedesignalement18, is armoede in Nederland met ongeveer een 

zevende toegenomen. In dat jaar ging het om 1,33 miljoen personen in 664.000, ofwel 9,4 procent 

van alle huishoudens. Ruim 170.000 huishoudens, respectievelijk 340.000 personen leven al langer 

dan vier jaar met een laag inkomen.  

Eenoudergezinnen en alleenstaanden onder de 65 jaar lopen het meeste risico op armoede. Van 

oorsprong niet westerse gezinnen hebben drie maal zoveel kans (29 procent) als gemiddeld op een 

bestaan in armoede en ruim vier maal zo veel als een autochtoon huishouden. ‘Werkende armen’, 

ongeveer 350.000 personen (naast 255.000 arme uitkeringsgerechtigden) zijn vooral – voor bijna de 

helft - zelfstandigen. 

Kinderen lopen gemiddeld een groot risico op een leven in armoede. Landelijk gaat het om bijna 11,4 

procent van alle minderjarigen, in Breda leeft ongeveer een op tien kinderen (om precies te zijn 3755 

in het jaar 201319) in een huishouden dat langdurig van een inkomen op het sociaal minimumniveau 

moet rondkomen, zo leert het overdrachtsdocument van begin dit jaar. Het aantal huishoudens met 

                                                           
16

 Bijlage 1, trendstudie 2014, doorkijk in staat van de stad, trends ter ondersteuning van de bestuurswisseling 
2014, pag. 9. 
17

 Broek, A. van den, E. KLeijnen en S. Bot (2012). Kwetsbare gezinnen in Nederland. In: Ontzorgen en 
Normaliseren – Naar een sterke eerstelijns jeugd- en gezinszorg. Den Haag. Raad voor Maatschappelijke 
Ontwikkeling. 
18

 CBS/SCP, 2013 
19

  Gemeente Breda (2014). Notitie De Bredase Plus, pg 9.  
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een bijstandsuitkering is in één jaar tijd met 15 procent gestegen. Een op de negen huishoudens 

moet van een inkomen lager dan 110 procent van het sociaal minimum zien rond te komen.  

Bredase corporaties zien het aantal gevallen van huurachterstanden én huisuitzettingen toenemen. 

In Breda hebben 1540 huishoudens moeite om maandelijks de woonlasten te betalen20. Dat heeft 

deels te maken met de relatief forse huurverhogingen die zij moeten doorvoeren. Bij WonenBreburg 

is het aantal huurders met wie een betalingsregeling is overeengekomen is gestegen van 272 in 2011 

tot 648 in 2013.In totaal werden in 2013 in Breda 21 huurders van WBB uitgezet vanwege 

huurachterstanden. Bij AlleeWonen is sprake van een lichtere stijging, maar een groter aandeel 

huurachterstanden: 2,5 % van de huuromzet in 2013 (2011: 2%).Hennep speelt in Breda nauwelijks 

meer als uitzettingsgrond. 

GGZ en verstandelijke 

beperking 

De overlast van verwarde en 

overspannen mensen neemt toe, 

zegt de korpschef Pieter 

Aalbersberg van de eenheid 

Amsterdam van de nationale 

politie begin mei in het AD21. 

Volgens dit bericht zou de politie 

in Nederland vorig jaar 52000 

maal hebben moeten uitrukken bij 

overlast of incidenten van mensen 

met psychische klachten tegen 

40000 maal in 2011. Een toename 

met 30 procent. Deze zou te 

wijten zijn aan bezuinigingen in de 

zorg en doordat patiënten minder 

vaak in instellingen terecht 

komen. Brancheorganisatie GGZ 

Nederland noemt in het AD de 

nieuwe overlastcijfers 

'verontrustend'. 'Dit is absoluut 

reden tot zorg,' zegt voorzitter 

Jacobine Geel. 'Het opbouwen van 

de zorg in de wijken kost tijd, maar we moeten goed in de gaten houden of dat leidt tot mogelijke 

ongelukken. Deze cijfers zijn absoluut reden te kijken of we niet te snel gaan.' Ook GGZ Breburg, 

werkzaam in deze streken, ziet dergelijke trends (zie kader). 

                                                           
20

 Gemeente Breda (2014). Notitie De Bredase Plus, pg 9. 
21

 http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3646909/2014/05/02/Veel-meer-overlast-verwarde-
mensen-door-snijden-in-zorg.dhtml; zie bv ook: 
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3767920/2014/10/13/Toename-ernstig-
verwarden-vraagt-om-betere-gezamenlijke-aanpak.dhtml 

 ‘Minder GGZ leidt tot  verruwing op straat’  

GGZ Breburg heeft inmiddels ongeveer 30 procent van haar 

intramurale zorg (‘bedden’) afgebouwd. Volgens bestuurder Ariëtte 

van Reekum kannog meer mensen ‘de straat op sturen’ aan twee 

kanten risico’s opleveren: deze patiënten zijn niet altijd tot meer of 

minder zelfstandig wonen in staat. Tegelijkertijd neemt de 

tolerantie van buurtbewoners voor mensen met een stoornis of een 

psychische ziekte af. “Dat kan spanningen opleveren”, zegt ze. 

”Buurtbewoners willen die mensen niet in hun omgeving.”  

Meer mensen terug naar huis is ook niet altijd makkelijk. “Een 

familie krijgt opeens haar psychotische zoon terug. Dat kan goed 

gaan, tenzij er drugs in het spel zijn. Dat is mijn grootste zorg: de 

meeste incidenten hangen samen met druggebruik.” Zorgen zijn er 

ook over jongeren met ofwel een licht verstandelijke beperking, 

druggebruik of psychiatrie die delinquent gedrag (kunnen gaan) 

vertonen. 

De toekomst op straat? “Verruwing”, vreest Van Reekum. “Wij 

zullen ons stinkende best doen patiënten goed te begeleiden. Maar 

wij zijn er niet alleen voor om gekke mensen van de straat te 

houden. Wij zijn er om jou te behandelen als je je baan dreigt te 

verliezen.”  

 

http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3646909/2014/05/02/Veel-meer-overlast-verwarde-mensen-door-snijden-in-zorg.dhtml
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3646909/2014/05/02/Veel-meer-overlast-verwarde-mensen-door-snijden-in-zorg.dhtml
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Kinderombudsman Marc Dullaert waarschuwde onlangs22 gemeenten om goed te letten op de groep 

kinderen met een verstandelijke beperking, die, wanneer ze 18 jaar worden, het niet zelden zelf 

moeten zien te rooien. Deze categorie jongvolwassenen – of bijna volwassenen – is echter niet altijd 

in staat het eigen bestaan adequaat te organiseren. Dat wordt lang niet altijd gezien, want LVB-

kinderen zien er ‘normaal’ uit. In Nederland is ongeveer een op de zes mensen zwakbegaafd of 

verstandelijk beperkt.  

2.4. De risico’s van drank, drugs 

en sociale media  
Gebruik van alcohol en drugs kunnen, 

behalve gezondheidsproblemen, ook overlast 

en onveiligheid veroorzaken. Dat geldt te 

meer voor nog betrekkelijk kwetsbare 

groepen als kinderen en jongeren of mensen 

met een verstandelijke beperking. 

De eerste ervaringen met de aangepaste 

Drank- en Horecawet zijn aan de kant van de 

horecaondernemers in de Bredase 

binnenstad niet onverdeeld positief, zo laten 

ze weten. Men vindt Breda streng, in 

vergelijking met andere steden. Belangrijk 

‘pijnpunt’ is de wettelijke bepaling over 

‘wederverstrekking’ die de ondernemer 

verplicht erop toe te zien dat jongeren geen 

alcoholhoudende drankjes via ‘bevoegde’ 

vrienden weten te bemachtigen.  

De meeste ondernemers, ook bevreesd om 

hun nachtvergunning kwijt te raken, hebben 

in de eerste maanden van 2014 hun zaken 

voor jongeren tot 18 jaar ontoegankelijk 

gemaakt. Slechts een enkeling is ertoe 

overgegaan ‘alcoholvrije’ uren in te stellen 

om de jeugdige klandizie niet kwijt te raken. 

In de binnenstad gaat zo minder jeugd 

beneden de 18 jaar uit. Er zijn geen 

aanwijzingen dat de alcoholconsumptie nu elders in georganiseerd verband plaats heeft. De 

ingewijden aan overheidszijde houden het erop dat de jongste stapjeugd, een ‘overgangscohort’, nu 

vaker thuis blijft om alcohol te nuttigen. In het jongerenwerk is de suggestie te vernemen dat jeugd 

voor wie alcohol of verboden of te duur wordt, zou kunnen uitwijken naar ‘pillen’. Of dat ook 

gebeurt, is niet onderzocht. Het college streeft ernaar dat alle bijeenkomsten in het voortgezet 

onderwijs, ook die waar ouders bij aanwezig zijn, alcoholvrij zijn. 

                                                           
22

 In het televisieprogramma Altijd Wat van 15 juli 2014. 

Sylvester Aboikoni, teamleider 

Preventie: 

‘Druggebruik wordt normaal’ 

Het grootste probleem als het gaat om druggebruik? 

Teamleider preventie bij Novadic Kentron, Sylvester 

Aboikoni: “Druggebruik wordt normaal, in het bijzonder 

XTC. MDMA, de werkzame stof, is zeer gevaarlijk. XTC is 

ook veel voordeliger dan bier drinken. En je krijgt er geen 

kater van. Het is zo voor jongeren een even gevaarlijk als 

aantrekkelijk alternatief.”  

Volgens Aboikoni is gebruiken jongeren in deze regio net 

zoveel en net zo jong  middelen als de jeugd van 

bijvoorbeeld Amsterdam. Met alcohol beginnen jongeren 

hier gemiddeld net voor hun veertiende levensjaar. Bijna 

de helft heeft drugs gebruikt vóór het zestiende 

levensjaar. Risicogroepen zijn met name jongeren die in 

beeld komen bij Jeugdzorg en jongeren met een (licht) 

verstandelijke beperking. Die zijn snel te verleiden. 

Het wordt lastiger om in de stad jeugdige risicogroepen 

rond druggebruik op het spoor te komen. De ‘hanggroep’ 

als stadsfenomeen sterft uit. Uit testen blijkt dat XTC 

steeds sterker wordt en steeds meer ‘vervuiling’ bevat. 

Aboikoni: “Ook dankzij politieacties is grondstof 

moeilijker verkrijgbaar. Dat leidt tot versnijding met 

andere toxische stoffen, met alle risico’s van dien.” 

Belangrijk is, meent Aboikoni, dat gemeenten in de regio 

bestendig beleid blijven voeren. “Preventie, 

verslavingspreventie, dat is iets van lange adem.” 
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Druggebruik is niettemin een ander verhaal. Dat speelt zich weliswaar ook af onder de jongere jeugd, 

maar het meest frequente middelengebruik wordt aangetroffen bij de groep 18-19-jarigen, zo leren 

de analyses van Novadic Kentron23 (zie kader). Nederlandse jongeren gebruiken vaker middelen dan 

hun naast buren over grens. Vooral XTC is in Nederland veel populairder, maar dat geldt de laatste 

tijd ook voor lachgas en ritalin. GHB lijkt een relatief beperkte omvang te hebben, maar is, anders 

dan XTC, een zeer verslavend middel. 

Onderzoek van Wits, Van de Mheen, Snoek en Van der Stel (2012) naar de problemen van kwetsbare 

jongeren valt te leren dat deze groep vaak een clustering van risicofactoren laat zien die tot 

middelengebruik aanleiding kan geven. Zo vroeg mogelijk interveniëren in de ontwikkeling kan hier 

veel winst opleveren, omdat problemen dan nog minder ‘uitgekristalliseerd’ zijn. De auteurs hebben 

verschillende groepen jeugdigen met uiteenlopende problematiek in beeld gebracht en stellen vast 

dat het in Nederland ontbreekt aan mogelijke interventies voor in het bijzonder jongeren die met 

armoede worden geconfronteerd, zwerfjongeren, school-dropouts en spijbelaars en jongeren met 

een psychische problematiek en jongeren die vroeg zijn begonnen met middelengebruik. 

Sociale media 

Sociale media kunnen ook veiligheidsrisico’s opleveren. Dat leren de ervaringen in onderwijs en 

jongerenwerk. Zo zijn pesten en seksuele intimidatie via sociale media snel opgerukt. Hanggroepen 

op straat zijn er steeds minder in Breda, zo weten de ingewijden. Jongeren hangen nu rond op 

internet en met hulp van sociale media. Voor jongeren is erbij horen belangrijk. Wie in de groep via 

Facebook of andere routes getreiterd wordt of de groep uitgegooid wordt, heeft het niet best. Dat 

kan heel extreme vormen aannemen, zo leren ook alarmerende krantenberichten. Op een aantal 

scholen wordt inmiddels aan bewustwording en normen voor sociale media gewerkt. Eén school 

heeft een ‘mediacoach’. Sociale media zijn ook handig om in korte tijd grote groepen te mobiliseren, 

zo heeft ook Breda geleerd.  

Impact op veiligheids(beleid) 

 Nogal wat criminaliteit en huiselijk geweld vinden hun oorsprong in multiprobleem-gezinnen. 

Generationele overdracht van geweld en normafwijkend gedrag speelt daarin een belangrijke rol.  

 Bij armoede geldt daarnaast de strain theory van Merton (1968), die leert dat deprivatie tot delinquentie 

kan leiden. Hier geldt dat veiligheidsbeleid succesvoller kan zijn, wanneer het in samenhang met onder 

meer sociaaleconomisch of zorg- en welzijnsbeleid wordt geformuleerd en uitgevoerd. 

 Toename van het aantal inwoners met psychische vraagstukken of stoornissen kan, ook door de relatieve 

onbekendheid met dergelijke fenomenen, tot concrete onveiligheid aanleiding geven of tot groeiende 

onveiligheidsgevoelens. 

 Druggebruik is ook een ‘grote zorg’ voor de GGZ. Daar stelt men vast dat een toenemend aantal patiënten 

niet langer intramuraal kan worden behandeld en zo thuis of op straat verkeert. De combinatie van een 

psychische stoornis met druggebruik kan tot lastige incidenten aanleiding geven.  
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 Zie ook: Dongen, A. van en K. van Gompel (2014). Onderzoeksrapportage veldonderzoek. Alcohol- en 
druggebruik onder het uitgaanspubliek in Breda. Breda. Preventie, Voorlichting en  Advies, Novadic-Kentron. 
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3. Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen rond veiligheid 

3.1. Inleiding 
Waar onveiligheid haar oorsprong in verschillende menselijke vraagstukken vindt, kan effectief beleid 

op die terreinen juist aan veiligheid bijdragen. Rond hier relevante onderwerpen werk, zorg en 

jeugdbescherming worden grote beleidsdossiers naar de gemeenten gedecentraliseerd. Die zijn in dit 

hoofdstuk aan de orde, tegen de achtergrond van nieuw denken over de relatie overheid-

samenleving. Eerst komt een niet minder relevante ontwikkeling aan de orde: regionalisering en 

regionale samenwerking. 

3.2. De beleidsomgeving 

3.2.1. Regionalisering 

Zowel op het vlak van safety (Veiligheidsbestuur) als op het vlak van security (Veiligheidscollege) 

neemt de schaal van organisatie, sturing en uitvoering toe. De verwachting is dat over enkele jaren 

voor beide aspecten de schaal van geheel Zuidwest Nederland is bereikt, terwijl tegelijk de 

internationale dimensie snel aan belang wint.  

De maatschappelijke en de politiek-bestuurlijke ontwikkelingen van de laatste jaren laten een 

versterkt proces naar regionalisering en regionale samenwerking in de veiligheidszorg zien. Dat geldt 

in het bijzonder ook voor de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. 

Voor deze laatste activiteit geldt dat politie en justitie er op eigen kracht niet geheel in slagen 

georganiseerde criminaliteit terug te dringen. Bestuurlijke methoden blijken nodig om het 

(netwerken van)criminelen tenminste lastig te maken. Deze werkwijzen behelzen diepgravende 

onderzoeken rond vergunningaanvragen van ondernemers in bepaalde sectoren (wet BIBOB), maar 

ook andere maatregelen die de burgemeester kan nemen om criminele verbanden te hinderen.  

Met de komst van de nationale politie zijn de politieregio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland 

samengevoegd. De nieuwe politieregio telt nu 39 gemeenten. Het beheer van de korpsen is 

gecentraliseerd. Nu al is in het governancemodel voor de politieregio Zeeland West Brabant voorzien 

in een getrapt stelsel van vertegenwoordiging uit de districten: grotere gemeenten die mede namens 

kleinere in het stuurmodel participeren.  

De toegenomen schaalgrootte maakt dat individuele burgemeesters vandaag de dag minder invloed 

kunnen uitoefenen op beleid in inzet van mankracht. Hun verantwoordelijkheden worden zwaarder, 

nu ze geacht worden ook bij te dragen aan de (bestuurlijke) hindering van criminelen en hun 

organisaties. Dat betekent dat ze in de gemeenteraad ter verantwoording kunnen worden geroepen 

voor zowel dit beleid, als de hen traditioneel toekomende verantwoordelijkheid voor de openbare 

orde.  

Op de centralisatiebeweging van de nationale overheid is links en rechts kritiek gekomen, onder 

meer over de democratische legitimatie24 en over het verschijnsel dat openbaar ministerie en politie 

nu vanuit één ministerie worden aangestuurd. Immers de minister van Veiligheid en Justitie bepaalt 

niet alleen de landelijke beleidsprioriteiten, maar hij bedient tevens de geldkraan. 

Opsporingsverlangens van OM en landelijke overheid zouden zo gemakkelijk de behoeften en 
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 o.a.: Wiarda en Vrolijk (2012) 
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wensen van burgemeesters inzake lokale veiligheidsaspecten kunnen overvleugelen. Ook hierin zit 

een stevig argument voor regionale samenwerking. In het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 hebben 

de 39 gemeenten uit de politieregio gezamenlijke de beleidsprioriteiten vastgesteld. Eenzelfde 

traject is inmiddels ook gestart voor het nieuwe regionaal beleidsplan voor de periode vanaf 2015. 

Hiervoor worden de gemeenteraden geconsulteerd, alvorens het veiligheidscollege van de 39 

burgemeesters het regionaal beleidsplan zal vaststellen. De gemeenten kunnen dus zelf hun 

beleidsprioriteiten naar voren brengen. Voor de komende jaren liggen in het concept regionaal 

beleidsplan de prioriteiten bij Woninginbraken, overvallen en straatroof, Geweld, Overlast en 

criminaliteit door jeugdgroepen, ondermijnende criminaliteit en veiligheidsbeleving.  

Voor de ‘fysieke’ veiligheid (‘safety’) geldt sinds 2010 de wet Veiligheidsregio’s. Eén bestuurlijke regie 

en versterking van de bestuurlijke en operationele slagkracht was het prominente inrichtingsdoel van 

de wet. Die heeft ten doel burgers beter te beschermen tegen risico’s door crisisbeheersing en 

rampenbestrijding kwalitatief te verbeteren, veiligheidsbeleid meer samenhang te bezorgen, 

professionaliteit van betrokken organisaties te vergroten, ook in de wetenschap dat rampen en crises 

zich zelden iets van gemeentegrenzen aantrekken. De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

telt momenteel 26 gemeenten en coördineert de acute hulpverlening door brandweer en publieke 

gezondheidsinstellingen. De gemeenten Breda en Tilburg krijgen in het verband van de 

Veiligheidsregio een centrumfunctie voor uitvoerende taken tijdens crises.  

De samenwerking in het district zal de komende periode zeker verder worden uitgewerkt (zie ook 

hoofdstuk 6). Samenwerking in de uitvoering krijgt een brede vorm, waarbij Breda een centrale rol 

neemt. De burgemeester van Breda krijgt daarmee op het vlak van handhaving van de openbare orde 

en de bestrijding van criminaliteit en onveiligheid, de regie op zowel lokaal als bovenlokaal niveau. 

Het waarmaken van deze onvermijdelijke regietaak zal een 

stevige bestuurlijke inzet vragen.  

3.2.2. Participatiesamenleving 

Waarschijnlijk een van de belangrijkste sociaal-culturele 

trends van de laatste jaren is, zo suggereert het Sociaal-

Cultureel Rapport 201225 de roep, van de overheid, maar 

ook van burgers, om meer eigen verantwoordelijkheid 

voor de burger: de ‘participatiesamenleving’, aldus de 

Troonrede van 2013. Een zich terugtrekkende overheid en 

een almaar beter opgeleide, mondiger burger die te veel 

overheidsbemoeienis afwijst, zouden zo dezelfde route 

opmarcheren. Zo simpel ligt het niet, meent het SCP: “ (…) 

naast pragmatische en ideologische voordelen voor het 

mobiliseren van burgers moet er ook oog zijn voor 

mogelijke valkuilen”26. Gebrek aandraagvlak in de 

samenleving is er één. Zo willen burgers het principe wel 

onderschrijven, maar niet alle concrete voorstellen die 
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 Veldheer, V., J-J. Jonker, L. van Noije en C. Vrooman (2012). Een beroep op de burger. Minder 
verzorgingsstaat, meer eigen verantwoordelijkheid. Sociaal en Cultureel Rapport 2012. Den Haag. Sociaal en 
Cultureel Planbureau. Pag 11. 
26

 Id, pag 12. 

“Het is onmiskenbaar dat mensen in 

onze huidige netwerk- en 

informatiesamenleving mondiger en 

zelfstandiger zijn dan vroeger. 

Gecombineerd met de noodzaak om het 

tekort van de overheid terug te dringen, 

leidt dit ertoe dat de klassieke 

verzorgingsstaat langzaam maar zeker 

verandert in een 

participatiesamenleving. Van iedereen 

die dat kan, wordt gevraagd 

verantwoordelijkheid te nemen voor zijn 

of haar eigen leven en omgeving.” 

Rijksoverheid (2013). Troonrede 2013. 

http://www.rijksoverheid.nl/document

en-en-

publicaties/toespraken/2013/09/17/tro

onrede-2013.html 
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daaruit voortvloeien. Ze zijn ook al niet happig op een situatie waarin de ‘hardste schreeuwers’ (of de 

‘beter opgeleide elite’) de dienst zouden uitmaken. Een ander risico is toename van sociale 

ongelijkheid: niet elke burger is even goed in staat meer verantwoordelijkheid te dragen, niet elke 

burger heeft het netwerk dat hem in dat geval zou kunnen ondersteunen. 

3.2.3. Decentralisaties 

In de ‘drie D’s’ – de decentralisaties van beleid en uitvoering naar de gemeenten op grond van de 

WMO 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet – zitten verschillende aspecten die direct met 

veiligheidsbeleid te maken hebben. De eerste twee wetten hebben een direct verband met 

veiligheidsbeleid, de Participatiewet mogelijk een indirect verband, wanneer pessimistische 

voorspellingen van sommige critici werkelijkheid worden en een deel van de doelgroep van personen 

met een arbeidsbeperking niet op een reguliere baan terecht komt en ook geen beschut werk weet 

te bemachtigen. Dan zou in een aantal gevallen er een risico van afglijden kunnen bestaan. 

WMO 

In de aangepaste Wet Maatschappelijke Ondersteuning worden gemeenten verantwoordelijk voor 

de maatschappelijke ondersteuning van mensen op een breed terrein (Tweede Kamer, 2013-

2014c:14), waaronder in het vervolg ook veiligheid – in het bijzonder achter de huisdeur - moet 

worden begrepen. Omdat, zo meent de regering, ‘het gevoel van veiligheid voor ingezetenen een 

wezenlijk onderdeel uitmaakt van de mogelijkheid tot participatie’. Bedoeld wordt hier veiligheid in 

de huiselijke kring, niet veiligheid in justitiële zin. “Er moet voor iedereen in de thuissituatie – en als 

dat niet kan, elders – een veilige plek zijn.”  

Een van de uitgangspunten in de nieuwe wet is de fusie van het huidige Advies- en Meldpunt 

Kindermishandeling (AMK) met het regionale Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Dat proces is in 

Breda gaande, onder leiding van een ‘kwartiermaker’. Voor de gezamenlijke huisvesting is ruimte 

gevonden.  

Het wetsvoorstel impliceert, hoewel ‘elke gemeente in beginsel haar eigen beleid ter zake mag 

bepalen’(Ibid: 160), dat gemeenten hierbij samenwerken. Blijven beleid en organisatie versnipperd, 

dan behoudt de regering zich recht voor met een algemene maatregel van bestuur te komen. Het 

regionaal te vormen AMHK (Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling) ‘geeft 

advies, en doet, indien nodig, onderzoek om te bepalen of er sprake is van kindermishandeling en 

huiselijk geweld’ (Ibid: 20).  

Sinds 2012 geldt voor een groot aantal professionals de verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Tweede Kamer, 2011-2012) die een stappenplan behelst, waarin bij twijfel over 

de mogelijke impact van waargenomen feiten collegiale consultatie en consultatie van AMK/SHG is 

voorgeschreven. Daarnaast is al langer de Wet Tijdelijk Huisverbod van kracht die de burgemeester 

de bevoegdheid geeft plegers van huiselijk geweld tijdelijk de toegang tot woning en omgeving te 

ontzeggen en ook een contactverbod op te leggen. Deze wet is verschillende malen geëvalueerd en 

meestal met positieve uitkomst, ook al zijn procedure en inzet van hulp op onderdelen voor 

verbetering vatbaar (O.a.: Schreijenberg et al, 2010; Romkens et al, 2011).  

Gemeente en GGZ 

De langdurige intramurale geestelijke gezondheidszorg, gefinancierd door de AWBZ, wordt 

afgebouwd. De gemeente wordt met de nieuwe WMO ook verantwoordelijk voor de inrichting van 
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beschermde woonvormen ‘gericht op participatie’27. “Het streven is erop gericht ook mensen met 

psychische problemen zo veel als mogelijk en zo snel mogelijk te laten participeren en integreren in 

de samenleving”. De regering verwacht dat de gemeenten een ‘continuüm’ aan aanbod realiseren 

van beschermd en begeleid wonen, waarbij ook andere gewenste voorzieningen worden 

aangeboden zoals begeleiding naar werk, huishoudelijke verzorging, schuldhulpverlening en 

dagbesteding. De daarbij behorende budgetten worden (met een korting) uit de AWBZ overgeheveld 

naar het Gemeentefonds28. Een speciale rol is, net als bij de huidige maatschappelijke opvang, 

weggelegd voor centrumgemeenten, zoals Breda en daarbinnen voor sociale wijkteams die de 

uitvoering voor een deel voor rekening moeten nemen. 

Jeugdwet 

Samenwerking van gemeenten verwacht de regering ook als het gaat om de decentralisatie van de 

jeugdzorg, zoals voorgesteld in de nieuwe Jeugdwet (Tweede Kamer, 2012-2013:4). De Jeugdwet is 

gefundeerd op het uitgangspunt dat het jeugdstelsel eenvoudiger, preventiever en zo goedkoper 

moet werken. Kernpunt ook hier is het beroep dat de regering doet op het eigen vermogen van 

kinderen en de hen omringende volwassenen hun eventuele problemen zo veel mogelijk zelf op te 

lossen. Tegelijk vermeldt ook deze nieuwe wet: ‘De overheid en dus ook de gemeente heeft een 

duidelijke taak om kinderen veiligheid te bieden zowel fysiek als geestelijk, indien ouders dat niet of 

niet toereikend doen (Ibid: 20).’  

Ook de Jeugdwet gaat uit van één ‘front office’ voor advies en melding van kindermishandeling. Het 

nieuwe meldpunt moet goed worden geïntegreerd in zowel de hulpverleningsketen, als in de 

jeugdbescherming- en strafrechtketen. Omdat daders en zelfs ook slachtoffers soms hulp of 

interventies weigeren, is ook de mogelijkheid tot opschalen naar ‘gedwongen kader’ gewenst. Die 

optie, en borging van specifieke deskundigheden voor kinderen en volwassenen, acht de regering 

‘cruciaal’ (Ibid:33).  

Preventie is een belangrijk beleidsdoel in de jeugdzorg. Daar worden derhalve ook de financiële 

prikkels op gericht. Gemeenten moeten de zorg zo inrichten dat in een vroeg stadium problemen in 

beeld komen en op dat moment de jongere zelf, het gezin of de directe omgeving nog kunnen 

bijsturen of lichte vormen van zorg voldoen. Zo kan het beroep op specialistische of gedwongen hulp 

worden verminderd (Ibid: 3). De regering ziet in dat ‘het beoogde resultaat pas gerealiseerd zal 

worden als alle actoren in het jeugdstelsel hun werkwijzen vernieuwen’ (Ibid.). 

Vroegsignalering is een uitgangspunt dat gemeenten in hun beleid moeten opnemen. Er bijtijds bij 

zijn is één van de middelen om te ‘demedicaliseren, ontzorgen en normaliseren’. Dat trio 

beleidsdoelen kan ook naderbij komen door in gezinnen, wijken en buurten, scholen en 

voorzieningen als kinderopvang en peuterspeelzalen’ het opvoedkundig klimaat te versterken (Ibid: 

15). En als wel dan hulp nodig is, verloopt dat volgens het principe van ‘één gezin, één plan, één 

regisseur’.  

Vroegsignalering is vooral een taak van die instanties en instellingen die kinderen tegenkomen, 

variërend van gezondheidszorginstellingen tot en met scholen. De deskundigheid van daar werkzame 

personen moet worden versterkt. Gemeente en onderwijs moeten nauwer samenwerken, ook tegen 
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 Tweede Kamer (2013-2014c). WMO 2015. Memorie van toelichting. Kamerstuk 33841, nr. 3. Pag 42. 
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 De regering boekt in totaal een besparing van € 1,2 miljard in voor deze overheveling. 
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het licht van een nieuw stelsel voor passend onderwijs (waarbij leerlingen die voorheen naar het 

speciaal onderwijs gingen, nu in het reguliere onderwijs een plek krijgen) en de Participatiewet, 

waarbij toeleiding – van ook voorheen arbeidsongeschikt verklaarde jongeren – naar de 

arbeidsmarkt een hoofddoel is. 

Participatiewet 

De ‘Participatiewet’ (tot vorig jaar de Invoeringswet van de Wet Werken naar Vermogen geheten) 

heeft ten doel gemeenten verantwoordelijk te maken voor de re-integratie naar reguliere banen van 

niet alleen langdurig werkzoekenden, maar vooral van mensen die nu een baan hebben (of volgens 

de oude regels zouden krijgen) in de sociale werkvoorziening of die nu een uitkering krijgen volgens 

de Wajong. Daartoe is een aantal maatregelen voorgesteld, variërend van loonkostensubsidie voor 

diegenen wier productiviteit een wettelijk minimumloon niet rechtvaardigt tot en met afschaffing 

(van de verplichting tot instandhouding) van een Sociale Werkvoorziening en herkeuring van 

Wajongers die, wanneer ze arbeidsvermogen blijken te bezitten, naar reguliere banen worden 

gedirigeerd (daarnaast blijven er landelijk [middelen voor] 30.000 ‘beschutte’ werkplekken). Die 

banen moeten komen uit het Sociaal Akkoord van 2013, waarin werkgevers beloven in de jaren tot 

2026 125.000 banen voor deze groepen te zullen scheppen. 

Al met al komen er landelijk, vanuit de huidige (sterfhuisconstructie van de) WSW en de herkeurde 

Wajongers tot 2018 ongeveer 94.000 kandidaten op de arbeidsmarkt. Daar zijn langdurig werklozen 

en degenen die eerder in de Bijstand terecht komen doordat de WW-duur wordt verkort nog niet bij 

meegerekend. De verplichting van werkgevers tot dat jaar gaat over 40.000 banen. De Raad van 

State signaleerde al dat hier een nogal fors gat gaapt tussen wens en werkelijkheid. Ondertussen zijn 

de wettelijke mogelijkheden voor gemeenten uitgebreid om mensen die aan hun re-

integratieverplichtingen niet of niet geheel tegemoet komen, te korten op hun Bijstandsuitkering. 

Negatief geformuleerd: er komen ook in Breda relatief grote aantallen mensen de arbeidsmarkt op 

die nogal lastig in een reguliere baan terecht komen, die bovendien – voor Wajongers is deze 

maatregel beperkt – van een inkomen op of, als gemeenten hen korten, onder Bijstandsniveau 

moeten zien rond te komen. 

Impact op veiligheidsbeleid 

 Een kwestie is of in de overgangsfase alle relevante, potentiële cliënten in beeld blijven of komen en 

adequate hulp (blijven) ontvangen. Zo vragen GGZ en politie zich af wat de gevolgen in buurten en wijken 

kunnen zijn van de bezuinigingen op de intramurale geestelijke gezondheidszorg, die ertoe kunnen leiden 

dat steeds meer mensen  met psychische problematiek op zichzelf aangewezen zijn.  

 Rond  de jeugdzorg leven vragen over kennis bij gemeenten om hulp in te kopen, maar ook over verlies 

aan kennis en relaties als gevolg van de budgetkortingen door het Rijk.  

 De WMO geeft de gemeenten nadrukkelijker dan voorheen verantwoordelijkheden voor veiligheid achter 

de voordeur. In combinatie met de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg en jeugdbescherming geldt dat nu 

gemeentebestuurders aanspreekbaar zijn op (ernstige) incidenten. Daarbij geldt dat ze in hoge mate 

afhankelijk zijn van een bonte waaier aan signalerende en hulp biedende instanties en instellingen ‘aan het 

front’ – in de buurten, dorpen en wijken, in de scholen etc. –die daarbij effectief moeten samenwerken.  
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4. Ontwikkelingen rond veiligheid 

4.1. Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is een schets gegeven van de omgevingsontwikkelingen en de 

politiek-bestuurlijke beleidsmatige ontwikkelingen in Breda. In dit hoofdstuk wordt beschreven welke 

ontwikkelingen er in het veiligheidslandschap plaats hebben gevonden en plaatsvinden. Met andere 

woorden hoe ziet het veiligheidslandschap er op dit moment uit. Voor zover mogelijk wordt dit 

onderbouwd met feiten en cijfers, onder andere op basis van gegevens uit de veiligheidsmonitor 

2014.  

4.2. Wijkveiligheid 
Naast de landelijke, regionale en stedelijke bevordering van veiligheid, blijft de veiligheid en wijken 

en dorpen voorop staan. Uiteraard heeft de uitwerking van de stedelijke problematiek zijn weergave 

op de dorpen en wijken, maar voor de Bredanaar is de veiligheid in zijn wijk/straat een eerste 

vereiste.  

Wijkveiligheid is een ruim begrip. Hieronder wordt verstaan de 

wijze waarop de burger en ondernemer zich in Breda veilig 

voelt in zijn directe woon- en werkomgeving. In het algemeen is 

het zo dat burgers vaak betrokken zijn op een nog kleinere 

schaal dan de wijk, met andere woorden hoe veilig is het in de 

eigen straat, in de buurt en in de wijk. Een leefbare wijk draagt 

veelal bij aan een positief wijkveiligheidsgevoel. Het gevoel van 

veiligheid is dan ook een belangrijke graadmeter.  

In Breda is er sinds 2009 weinig verandering opgetreden in het 

gevoel van veiligheid. Ongeveer een kwart van de Bredanaars 

voelt zich onveilig in de eigen buurt. In 2013 hebben de 

inwoners van Breda gemiddeld een 6,8 gegeven voor hun 

woonbuurt. Dit is ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de 

G32. Naast het veiligheidsgevoel wordt er ook gekeken naar de 

ervaren dreiging. Ten opzichte van 2011 is er in veel buurten 

een vermindering van de ervaren dreiging zichtbaar.  

Een belangrijk punt lijkt consistente en consequent motiveren 

van buurtbewoners om te blijven bijdragen aan leefbaarheid en 

veiligheid. Ervaringen met de stadsmariniers in Breda leren dat dergelijke effectieve en slagvaardige 

ondersteuning zeer op prijs wordt gesteld. Die werkt mogelijk ook als motivator voor de buurt. Uit 

onderzoek29 komen ook enkele relativeringen die voor het beleid van belang kunnen zijn. Zo blijkt dat 

bewonersparticipatie in wijkveiligheid niet het middel is voor alle kwalen. Niet alleen laten 

wijkbewoners zich vandaag de dag lang niet allemaal meer op hun gedrag aanspreken door 

buurtgenoten. Grote risicofactoren zijn rommelig en inconsistent beleid en een gebrek aan zichtbare 

en aanspreekbare instanties, die kordaat kunnen ingrijpen bij problemen die burgers niet zelf kunnen 

oplossen. 
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 Lub, Van Arum en Sprinkhuizen (2009) 

Ook in de wijk: er bijtijds bij zijn 

 

Een wijk die ‘schoon, heel en veilig’ is, is 

gemakkelijker op orde te houden dan 

een wijk met grote achterstanden op 

die gebieden, leert de ‘Broken 

windows’-theorie (Wilson en Kelling, 

1982). De wijk of het buurtje niet 

‘bijhouden’ levert dus wellicht risico’s 

op voor niet alleen leefbaarheid, maar 

ook veiligheid. De bestuurlijke reflex is 

dikwijls om eerst de allerergste 

problemen op te lossen. Deze 

(veronderstelde) urgentiebenadering 

wil het beleid nog wel eens langdurig 

domineren, ten koste van het 

‘bijhouden’ van (vooralsnog) minder 

achterlopende wijken. 
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In de bijlagen is het dashboard uit de veiligheidsmonitor 2014 opgenomen. Hierin wordt een beeld 

geschetst van de veiligheid in de verschillende wijken in Breda. 

4.3. Jongerenoverlast 
Verreweg de meeste Bredase jongeren ontwikkelen zich zonder al te veel problemen. Jongeren 

kunnen overlast veroorzaken, maar dit is vaak met een beetje bijsturen of een gerichte interventie te 

verhelpen.  

In meer algemene termen kan jongerenoverlast worden beschreven als het hinderlijk rondhangen, 

niet opzij gaan voor buurtbewoners, vuil achterlaten, geluidshinder veroorzaken, vernielingen 

aanrichten, gebruiken en dealen van drank en drugs, intimiderend gedrag vertonen en in een uiterste 

geval ook criminele feiten plegen. Er is uiteraard een fundamenteel verschil tussen ‘last’ veroorzaken 

en criminaliteit. In het laatste geval komen politie en justitie in actie. 

Bij een betrekkelijk kleine groep jongeren gaat het in de ontwikkeling mis en ontstaan serieuze 

risico’s. Enkelen van hen worden notoire probleemgevallen. Dat zijn veelal die jongeren die ofwel 

door persoonlijke factoren (zoals persoonlijkheidsstoornissen of een verstandelijke beperking) ofwel 

door de omstandigheden waarin ze van jongs af aan opgroeien (zoals bijvoorbeeld multiprobleem-

gezinnen, crimineel milieu), ‘van het pad’ raken. Tegenover dergelijke ‘risicofactoren’ staan dan, 

volgens de gangbare theorie, onvoldoende beschermende factoren. 

Naar schatting vindt jeugdcriminaliteit voor 75% in groepsdynamische processen30 plaats en ook 

individuen uit groepen veroorzaken onveiligheid, intimideren buurtbewoners en 

overheidsmedewerkers. De mate waarin bewoners en ondernemers overlast en criminaliteit 

ondervinden van jongeren verschilt per stad en per wijk. In Breda is het aantal hinderlijke 

jeugdgroepen medio 2014 op de vingers van één hand te tellen, criminele groepen worden 

momenteel niet waargenomen. 

De afgelopen jaren is er fors geïnvesteerd in de vermindering van jongerenoverlast en -criminaliteit, 

waarbij is gekeken naar de groepsbenadering, maar ook naar interventies voor individuele jongeren. 

Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat er vooral op preventieve activiteiten wordt ingezet; het 

voorkomen dat hinderlijke groepen ‘doorgroeien’ naar overlastgevende en criminele groepen. Maar 

ook repressieve maatregelen worden niet uit de weg gegaan.  

De laatste jaren heeft het gebruik van internet en social media door jongeren ook geleid tot ‘nieuwe 

uitdagingen’. Via sociale media kunnen snel grote groepen worden gemobiliseerd, waarvan niet altijd 

meteen duidelijk is of die een veiligheidsrisico opleveren.  

De afgelopen jaren is er duidelijk sprake van een daling van de jongerenoverlast in Breda. Regionaal 

is het aantal overlastgevende, hinderlijke en criminele jeugdgroepen ook fors gedaald.  

In de bijlagen is een notitie opgenomen, waarin een uitgebreidere analyse wordt gegeven van het 

jeugdbeleid en de jeugdcriminaliteit. 

                                                           
30

 Ferwerda, H. en T. van Ham (2014). Problematische jeugdgroepen in Nederland. Arnhem. Bureau Beke. 
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4.4. Woninginbraken, overvallen en straatroof 
Woninginbraken, overvallen en straatroof maken onderdeel uit van zogenaamde High Impact Crimes. 

Deze criminaliteit kent verschillende verschijningsvormen en de mate waarin bewoners en 

ondernemers last hiervan ervaren verschilt. Er is echter één duidelijke overeenkomst: de enorme 

impact op slachtoffers en hun omgeving, omdat de lichamelijke integriteit op grove wijze wordt 

aangetast. 

Woninginbraken zijn in Breda vanaf 2010 aanzienlijk toegenomen tot een hoogtepunt in 2012. Echter 

vanaf 2013 is er sprake van een daling van het aantal woninginbraken, mede als gevolg van het 

ingezette beleid. In 2012 bedroeg het aantal woninginbraken in Breda 1428. Hiermee scoorde Breda 

ook landelijk vrij hoog. In 2013 is het aantal woninginbraken teruggebracht tot 1386. In 2014 is nog 

steeds sprake van een dalend aantal woninginbraken. 

De stijging van het aantal woninginbraken in de afgelopen jaren - en het doorzetten daarvan in de 

eerste helft van 2013 - was aanleiding om in samenwerking tussen bestuur, OM en politie alles op 

alles te zetten om het tij te keren. Vanaf augustus 2013 zijn de inspanningen zichtbaar in de 

resultaten. Vanaf dat moment is een significante daling van het aantal inbraken waar te nemen. 

In het veiligheidsbeleid is ook speciale aandacht voor overvallen en straatroof. Het aantal overvallen 

is sinds 2010 aan het dalen. In 2013 zakte het aantal overvallen van 30 naar 20, een daling van 33%. 

Na een stijging tot 2012 is het aantal straatroven nu licht gedaald. Uitgaande van de voorlopige 

cijfers over 2014 zal het aantal straatroven in 2014 afnemen. Het aantal overvallen zal in 2014 

stabiliseren. 

 

4.5. Geweld 
Geweld kan worden gedefinieerd als een verbale, fysieke en/of seksuele handeling gericht tegen 

mens of dier en tegen de wil van het slachtoffer, waardoor lichamelijk en/of psychisch letsel kan 

ontstaan dan wel de integriteit van een persoon kan worden geschonden. 

Geweld komt nog steeds te veel voor in buurten en wijken, in uitgaansgelegenheden, in 

thuissituaties en tegen overheidsdienaren. Jaarlijks wordt in de veiligheidsmonitor gekeken naar de 

ontwikkeling van de geweldsmisdrijven in de stad. Hierbij gaat het dan om mishandeling, bedreiging 

en openlijke geweldpleging. In 2013 werden in Breda 972 geweldsincidenten geregistreerd, huiselijk 

geweld niet, verstoringen van de openbare orde wél meegerekend. Vanaf 2010 is er sprake van een 
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dalende trend. De meeste geweldsincidenten vinden overigens plaats in het uitgaanscentrum van 

Breda. Hierbij zij aangetekend dat het aantal ernstige zaken daalt.  

Agressie en geweld worden gezien, beleefd en behandeld als normoverschrijdend gedrag. Gedrag dat 

ook schadelijk is voor de samenleving. Geweld valt niet te tolereren. Uitgaansgeweld, geweld tegen 

werknemers met een publieke taak (VPT), voetbalgeweld en huiselijk geweld zijn binnen het delict 

geweld als belangrijke prioriteiten benoemd. Geweld behoort tot de High Impact Crimes en ongeacht 

de vorm en ernst grijpt elk geval enorm in op het slachtoffer en zijn of haar omgeving.  

Naast de hierboven benoemde geweldsincidenten is er ook veel aandacht voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke- of familiekring van 

het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en 

bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om 

het huis). Verwaarlozing, psychische mishandeling en uitbuiting (wat bij ouderenmishandeling 

dikwijls wordt gezien) vallen ook onder de definitie. 

Er is vaak sprake van een machtsverschil tussen dader en slachtoffer. Uit onderzoek blijkt dat plegers 

de meest kwetsbare personen kiezen als slachtoffer. Een ander kenmerk van huiselijk geweld is de 

omstandigheid dat dader en slachtoffer (waaronder ook minderjarige slachtoffers) desondanks - en 

soms noodgedwongen – blijvend deel uitmaken van elkaars leef- en woonomgeving. Huiselijk geweld 

heeft vaak een stelselmatig karakter en er is een hoog recidiverisico. Geweld in het gezin gaat vaak 

met andere problematiek gepaard, zoals spanningen tussen echtgenoten, werkloosheid, verslaving of 

psychische of psychiatrische problemen. 

In 2013 zijn er in Breda 880 meldingen van huiselijk geweld binnen gekomen. Voor het hele 

werkgebied zijn dat 3623 meldingen. In het jaarverslag van het SHG is onder andere terug te vinden 

welke afspraken er zijn gemaakt rondom dreiging familiedrama’s en eergerelateerd geweld (in 2013 

is hiervan in Breda 19 keer melding gemaakt), wanneer het interventieteam wordt ingezet en hoe 

vaak er een huisverbod is ingezet. In Breda is in 2013 18 keer een huisverbod uitgereikt. In 2014 is tot 

1 september 2014 9 keer een huisverbod 

afgegeven. 

Publieke Taak: nog niet altijd veilig… 
Agressie en geweld tegen politieke 

ambtsdragers en ambtenaren zijn in 2013 

landelijk gedaald van ongeveer 40 procent 

slachtofferschap twee jaar eerder naar 

een kwart31, zo leert onderzoek op basis 

van een enquête. 

Bij dit soort agressie gaat om verbale of 

fysieke bedreiging of intimidatie, 

discriminatie, daadwerkelijke fysieke 

agressie en seksuele intimidatie.  

                                                           
31

 Bouwmeester, J., M. Holzmann en K. Franx (2014).Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur 2014. 
Hoorn. I&O Research, i.o.v. het ministerie van Binnenlandse Zaken. 
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In Breda werd een forse toename van het aantal gemelde incidenten32 vastgesteld: van 73 in 2012 

naar 110 in 2013, zo leert het jaarverslag agressiemeldingen 2013. Bij de directie Dienstverlening is 

het aantal gemelde incidenten in een jaar verdubbeld naar 87, waarbij vooral de verdrievoudiging 

(naar 50) van meldingen bij Toezicht en Handhaving opvalt. Bij de directie Beheer is sprake van een 

lichte teruggang (van 21 naar 15). De ATEA-groep meldt acht incidenten. In totaal is in 20 gevallen 

aangifte gedaan bij de politie. Bij diensten met veel meldingen worden trainingen in de omgang met 

het verschijnsel geïntensiveerd. Deze toename is deels te verklaren door de aandacht voor het 

verschijnsel. De meldingsbereidheid neemt daardoor toe. De verwachting is dat met de 

decentralisatie van een groot pakket zorgtaken van Rijk naar gemeente, de kans op incidenten groter 

wordt.  

Van de incidenten waarvan de aard bekend is (ongeveer 100) blijkt het in de helft van de gevallen te 

gaan om verbale agressie, in vier van de tien gevallen om persoonlijke bedreiging en in ruim 10 

procent van de zaken om fysieke agressie. 

De Gemeente Breda hanteert een protocol ‘omgaan met agressie en geweld bij de Gemeente Breda’. 

Dat wordt jaarlijks aangepast met de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.  

4.6. Georganiseerde criminaliteit 
Georganiseerde criminaliteit is vaak ongrijpbaar en voor de burger niet altijd als zodanig herkenbaar 

of overlastgevend. Burgers ervaren de tentakels en uitwassen van georganiseerde misdaad wel in 

buurt en wijk, op straat. Er is sprake van georganiseerde criminaliteit wanneer groepen van personen 

primair gericht zijn op illegaal gewin, systematisch misdaden plegen met ernstige gevolgen voor de 

samenleving en in staat zijn deze misdaden op betrekkelijk effectieve wijze af te schermen.  

Geweld kan ook een rol spelen. Het plegen van fysiek geweld door criminele groepen is niet alleen 

gericht op afscherming, maar kan ook andere doelen dienen zoals het dwingen of afstraffen van 

personen. De levering van illegale goederen en diensten op de bijbehorende zwarte markten 

(prostitutie, gokken, drugs, etc.) vormt de basis voor de georganiseerde criminaliteit.  

Daarnaast bestaan er vormen van georganiseerde criminaliteit waarbij illegale activiteiten worden 

ontplooid om geld te verdienen in legale bedrijfstakken en nijverheden. De inzet van de gemeente 

richt zich echter in het bijzonder op de ‘frustrering’ van georganiseerde criminaliteit en in mindere 

mate op deze organisatiecriminaliteit33. 

Georganiseerde criminaliteit, criminaliteit die de samenleving ondermijnt, is nagenoeg overal te 

vinden waar door (vandaag de dag flexibele) netwerken of organisaties van samenwerkende 

personen met illegale activiteiten veel geld te verdienen valt. Het kan zo gaan om (illegale) 

wapenhandel, mensenhandel, cybercrime, fraude en oplichting en zware milieucriminaliteit.  

                                                           
32

 NB: Antwoorden in een enquête en formele meldingen zijn uiteraard totaal verschillende en derhalve 
onvergelijkbare soorten informatie.  
33

 De begrippen lijken op elkaar, maar organisatiecriminaliteit is iets anders dan georganiseerde criminaliteit: 
Van organisatiecriminaliteit is sprake indien leden van een legale organisatie participeren in het plegen van 
strafbare feiten zonder dat de organisatie als zodanig functioneert als een criminele organisatie. Leden van een 
legale organisatie plegen misdrijven in het kader van de uitoefening van hun reguliere taken, bijvoorbeeld 
bedrijven die systematisch frauderen met het betalen van belastingen en het afdragen van premies. 
Milieucriminaliteit is een tak die ook vaker als organisatiecriminaliteit opduikt. 
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In Brabant lijkt zich de georganiseerde misdaad te concentreren rond de productie en distributie van 

drugs. Het gaat in het bijzonder om hennepteelt en de handel in wiet en hasj en om de productie van 

en handel in synthetische drugs. Vooral die laatste trekt de laatste tijd meer de aandacht door 

incidenten in drugslaboratoria en de ontmanteling daarvan. Hennep blijft een hoofdaandachtspunt 

van beleid, niet alleen om de productie ervan illegaal is, maar ook omdat gezondheid en veiligheid 

van omwonenden van teelt-en handelspanden en van gebruikers in het geding zijn. 

Georganiseerde misdaad geschiedt in – zoals het woord zegt – organisatieverbanden. Veelal zijn die 

in handen van families, of rond familieleden – wie kun je het beste vertrouwen? - opgebouwd. 

Vandaag de dag bestaan georganiseerde bendes minder uit omvangrijke criminele ondernemingen 

met ‘vast’ personeel en meer uit los-vaste netwerkverbanden, waarin ‘facilitators’ een belangrijke rol 

spelen. Deze facilitators worden niet zelden op ‘projectbasis’ betrokken bij criminele activiteiten, 

zoals bij de inrichting van een hennepplantage of de organisatie van een transport. West-Brabant is 

op dat laatste punt wellicht extra kwetsbaar. “Nederland verdient veel geld met smokkelwaar, zegt 

hoogleraar Kleemans. “Daardoor zijn alle branches en bedrijven in de logistieke sector kwetsbaar 

voor criminaliteit.”34 

Soms weet de facilitator niet dat hij (of zij) bij criminele activiteiten wordt betrokken. Zo zijn onder 

dergelijke facilitators, dezelfde ondernemers of dienstverleners te vinden die elk legaal bedrijf ook 

gebruikt. Te denken valt aan bouwbedrijfjes en installateurs, maar ook autoverhuurders, notarissen, 

advocaten, belastingadviseurs, bankmedewerkers en ICT’ers. 

Drugscriminaliteit 

Als gezegd: In Zuid Nederland is de kweek en handel in verdovende middelen in hoge mate de motor 

achter veel criminele delicten. Met name hennep en XTC zijn in deze gebieden de grondstoffen voor 

criminele processen, waar jaarlijks honderden miljoenen, 

zo niet miljarden, in omgaan. De opbrengsten uit deze 

‘bedrijvigheid’ worden witgewassen, via de exploitatie van 

niet renderende ‘shopjes’, horecagelegenheden en 

geïnvesteerd in vastgoed. Voor een stad als Breda belopen 

deze investeringen naar schatting ca. € 200 mln. per jaar. 

In deze processen zijn niet enkel ‘hard core’ criminelen 

betrokken: minder draagkrachtigen worden verleid of 

gedwongen tot medewerking in de vorm van hennepteelt, 

hennepknippen en/of vervoer en distributie en op het 

eerste oog bonafide bedrijfjes leveren diensten (installatie, 

verhuur, vervoer, administratie). De onderwereld raakt op 

die manier verweven met de bovenwereld en criminelen 

bouwen economische en maatschappelijke machtsposities 

op, wat leidt tot aantasting van het maatschappelijk 

bestel. 

                                                           
34

 Dubbeld, L. (2013). ‘Vaak is preventie het meeste effectieve middel’. Hoogleraar Edward Kleemans (VU) over 
de strijd tegen georganlseerde criminaliteit. Secondant. 5 oktober 2013.  

Artikel 13b Opiumwet geeft de 

burgemeester een bevoegdheid bij 

het handhaven van de Opiumwet. 

Het gaat hierbij om het optreden 

tegen drugsverkoop en –handel in 

en vanuit inrichtingen of woningen. 

De wijze waarop de burgemeester 

uitvoering geeft aan deze 

bevoegdheid heeft hij vastgelegd in 

twee beleidsregels. Eén voor 

woningen en één voor lokalen niet 

zijnde woningen. In deze 

beleidsregels geeft de burgemeester 

aan welke handhavingactie volgt op 

welke overtreding. 
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Drugscriminaliteit en georganiseerde criminaliteit zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het 

drugsbeleid wordt in Breda uitgevoerd binnen de landelijke kaders, de Opiumwet. 

Breda heeft 8 gedoogde coffeeshops. Doel van het coffeeshopbeleid is enerzijds het scheiden van de 

markten van hard- en softdrugs (volksgezondheid) en bescherming van de openbare orde (woon- en 

leefklimaat) anderzijds. De burgemeesters van de vijf grootste Brabantse steden hebben afspraken 

gemaakt en zijn tot een uniform handhavingsbeleid gekomen.  

Het zichtbaar drugstoerisme is met de komst van de wietpas ingedamd, maar daartegenover staat 

een toename van de straathandel, bijvoorbeeld in de buurt van een aantal coffeeshops.  

Maar ook in woonwijken zijn fenomenen zichtbaar van illegale handel in soft- en harddrugs, zoals 

drugsrunners, drugspanden en dumpen van drugsafval. Straathandel leidt tot overlast, 

geweldsdreiging en een toenemend gevoel van onveiligheid. Ongecontroleerde toegang tot drugs 

leidt tot gezondheidsschade. 

Criminaliteit en overlast vanwege 

productie, handel, distributie en 

gebruik van drugs blijft hoge 

prioriteit houden. De illegale 

markt in drugs werkt in Zuidwest 

Nederland in hoge mate als een 

motor achter uiteenlopende 

vormen van criminaliteit. Het is 

met name op deze markt, dat 

georganiseerde criminaliteit in 

ons landsdeel vorm krijgt. Na de 

commotie van de invoering van 

de ‘wietpas’ is de overlast rond 

coffeeshops inmiddels 

gestabiliseerd en is het 

klantenbestand aanmerkelijk 

teruggelopen, vanwege de 

beperking tot NL-ingezetenen. In 

2013 vonden in Breda 383 misdrijven van drugshandel plaats. Dat komt overeen met 2 misdrijven per 

1.000 inwoners. Dat is vergelijkbaar met de aantallen van 2010 en 2012. In 2011 daalde dit aantal 

naar 284 misdrijven (1,6 per 1000 inwoners). Op basis van de cijfers van de eerste vier maanden zal 

het aantal misdrijven van drugshandel in 2014 waarschijnlijk licht stijgen. 

In de AD-Misdaadmeter 2014 staat Breda op de 4e plaats van de G32 wat betreft drugshandel. Dit 

komt ongeveer overeen met de resultaten in 2013. In vergelijking tot de G32 vindt in Breda 

bovengemiddeld veel drugshandel plaats. Drugshandel komt het meeste voor in de binnenstad.  

Brabant wordt de laatste jaren geconfronteerd met naar het zich laat aanzien groeiend aantal 

productielocaties voor synthetische drugs. Vorig jaar werden landelijk 44 labs opgespoord, dit jaar 

staat de teller al op 30. Voorlopig dieptepunt was het overlijden van twee mannen in een drugslab in 

Uden, in april. De producenten storten ook dikwijls chemisch afval in Brabantse buitengebieden. Een 
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delegatie van bestuurders heeft de kwestie aangekaart bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Brabantse bestuurders dringen er bij de minister op aan meer capaciteit van de nationale politie en 

justitie in te zetten voor de opsporing van producenten en ze vragen om extra geld om de dure 

schoonmaakoperaties in het buitengebied te bekostigen35.  

Mensenhandel en prostitutie 

Vorig jaar heeft de minister van Veiligheid en Justitie een landelijk programma prostitutie 

gepresenteerd. Kern daarvan is dat prostituees zich in het handelsregister moeten inschrijven. 

Gemeenten kunnen aanvullende regels stellen ten aanzien van seksbedrijven, waarvoor in concept 

een VNG-modelverordening bestaat. Utrecht is voorloper op dit beleidsterrein: daar voert de 

gemeente ‘registratiegesprekken’ met prostituees, waarin hen ook informatie wordt aangereikt en 

voorlichting wordt gegeven over hulp, zorg en veiligheid. In Utrecht en in enkele andere gemeenten 

moeten raamprostituees een vergunning hebben. In de meest recente rapportage van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen wordt de overheid gevraagd op te 

treden tegen die bezoekers van prostituees die kunnen vermoeden dat de prostituee onder dwang 

werkt. In de Tweede Kamer bereidt de fracties van de ChristenUnie, SP en PvdA daartoe een 

wetsvoorstel voor36. 

Mensenhandel is een landelijke prioriteit van de politie.  

Voor wat betreft de specifieke situatie in Breda met betrekking tot prostitutie kan worden vermeld 

dat er in Breda nog slechts twee prostitutiebedrijven actief zijn. Verder zijn er in 2013/2014 vijf 

gevallen geconstateerd van prostitutie in een woning en één in een bedrijfspand. Straatprostitutie is 

illegaal en komt in Breda zeer sporadisch voor. 

Cybercrime  

Ook al zijn het soms ook eenlingen die zich met internetmisdrijven bezig houden, deze snel 

groeiende tak van criminaliteit geschiedt meestal in georganiseerd verband. Niet alleen hacking, 

oplichting en fraude komen hier in beeld. Een vraagstuk van toenemend belang is dat van de bedrijfs- 

en informatieveiligheid binnen de overheid. 

Fraude en oplichting via internet springen het meest in het oog. Een groeiend deel van de economie 

speelt zich af op het internet en wordt daarmee ook een interessant werkterrein voor criminelen. 

Ook criminele transacties – zoals drugsdistributie - krijgen hoe langer hoe meer vorm via moderne 

communicatiemiddelen. Smart phone-apps en sociale media brengen leverancier en klant ook in 

Breda bij elkaar. Vermogenscriminaliteit en fraude verplaatsen zich ook van de fysieke naar de 

virtuele wereld om de opbrengsten niet zelden weer in de fysieke wereld te laten landen. 

De digitale wereld brengt ook voor de overheid risico’s met zich mee. Hackers – soms professioneel 

georganiseerd en opererend vanuit verre buitenlanden -  zijn in staat om overheidssystemen binnen 

te dringen en zaken te ontregelen. Men herinnere zich veilig gedachte omgevingen als Diginotar, 

leverancier van veiligheidscertificaten voor websites, de aantoonbare lekken in het DiGiD-systeem 

van de overheid, maar ook de beveiligingslekken in bijvoorbeeld de aansturing van rioolpompen in 

Zeeland. 

                                                           
35

 NRC Handelsblad, 2 mei 2014: Brabant bezwijkt bijkans aan xtc-pillen. 
36

 http://www.parool.nl/parool/nl/7/MISDAAD/article/detail/3688333/2014/07/12/PvdA-SP-en-CU-Pak-
wegkijkende-hoerenloper-aan.dhtml 
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Outlaw Motorcycle Gangs 

Behalve voor soorten criminaliteit is er toenemende aandacht voor typen criminelen. Leden van ‘één 

procent’-motorclubs worden wat dit betreft zeer 

kritisch gevolgd.  

Dit type motorclubs in Nederland is de afgelopen 

vijf jaar fors gegroeid37. Het aantal chapters is 

vervijfvoudigd. Behalve Hells Angels (17 chapters) 

en Satudarah (34 chapters) hebben ook No 

Surrender (een afsplitsing van Satudarah met 24 

chapters), Red Devils (gelieerd aan de Hell’s 

Angels met 11 chapters) en Trailer Trash Motor 

Club (ook een afsplitsing van Satudarah) in 

Nederland voet aan de grond gekregen.  

In Breda worden medio 2014 drie chapters van 

Outlaw motorclubs waargenomen: De Veterans 

(een in 2005 opgerichte club van oud-militairen) 

aan de Van Rijckevoorselstraat, Satudarah in de 

Driesprong en een (of twee) chapters van No 

Surrender, een afsplitsing van Satudarah die in 

West-Brabant (Zundert) zou zijn ontstaan, zonder 

vaste stek. 

Er bestaan sterke vermoedens dat leden van deze clubs zich aan strafbare feiten schuldig maken, 

maar onderzoek naar de criminele achtergronden van leden van motorclubs is lastig. Het heeft nog 

weinig harde feiten opgeleverd. Recent onderzoek naar een groep van ongeveer 600 Nederlandse 

1%’ers die bij politie en justitie bekend zijn suggereert dat van hen 80 procent een strafblad heeft38. 

Drugshandel, wapenhandel, afpersing (van m.n. horecaondernemers) en prostitutie komen in beeld. 

Van de motorclubleden in dit onderzoek heeft bijna een kwart meer dan tien strafzaken op zijn 

kerfstok, een even groot deel zes tot tien. Het eerstgenoemde kwart is verantwoordelijk voor zestig 

procent van alle criminaliteit van 1%-motorclubleden die aan de politie bekend is. Opmerkelijk is dat 

het merendeel van de criminele leden zijn criminele carrière pas op volwassen leeftijd begint. Het 

onderzoek is niet gebaseerd op een representatieve steekproef, zo erkennen de wetenschappers. Ze 

voegen eraan toe dat tal van mechanismen rond de ‘ledenwerving’ en de sociale praktijken van de 

motorclubs39 aannemelijk maken dat de cijfers niet te zwaar overtrokken zijn.  

                                                           
37

 Politie (2014). Outlawbikers in Nederland. Zoetermeer. Politie-dienst Landelijke Informatieorganisatie. 
38

 Blokland, A., M. Soudijn en E. Teng (2014, nog te verschijnen). ‘Wij zijn geen padvinders’. Een verkennend 
onderzoek naar de criminele carrières van leden van 1%-motorclubs. Tijdschrift voor Criminologie, 2014-3. 
39

. Binnen motorclubs kunnen leden carrière maken. Zo zouden ‘prospects’ tot ‘ full colour’ leden – volwaardige 
leden - kunnen promoveren, pas nadat ze hun waarde voor de club hebben getoond in (soms zware) criminele 
activiteiten. Hang outs – ‘voorbijgangers’ als het ware  - hangen helemaal onderaan de piramide en moeten 
zich in alle opzichten nog bewijzen.  
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4.7. Bedrijvigheid 
Onder de noemer bedrijvigheid wordt veiligheid verstaan zowel op industrie- en bedrijventerreinen, 

als in winkelgebieden. De verantwoordelijkheid is en blijft primair van de bedrijven zelf en op die 

verantwoordelijkheid worden de ondernemers ook aangesproken. De afgelopen jaren is er een 

daling geweest van het aantal winkelinbraken, maar in 2013 is dit toch weer omgezet in een stijging. 

Het aantal bedrijfsinbraken is echter gestabiliseerd. Het aantal winkeldiefstallen is nog steeds relatief 

hoog, maar de afgelopen jaren is dit wel gedaald.  

Steeds meer winkelcentra in Breda kiezen er voor de veiligheid in hun centrum te verbeteren door 

middel van de systematische aanpak van veiligheid. Schoon, heel en veilig, dat is het adagium waar 

de ketenpartners aan werken. Door middel van schouwing, actiepunten en evaluatie wordt elke 

periode weer de cyclus doorlopen. 

 In Breda zijn alle winkelcentra in de Haagse Beemden in het bezit van een Keurmerk Veilig 

Ondernemen, evenals de winkelcentra Tuinzigt, Heusdenhout, Brabantplein, Princenhage en het 

winkelgebied Nieuwstraat. Bij het opzetten van een KVO traject werken ondernemers, politie, 

brandweer, Kamer van koophandel, eigenaren, beheerders en gemeente samen om de veiligheid in 

het winkelgebied te verbeteren. Gezamenlijk wordt gekeken wat de stand van zaken in het bewuste 

gebied is en welke maatregelen er kunnen worden genomen om de veiligheid te verbeteren. In een 

‘nulmeting’ wordt de beginsituatie vastgelegd. Bijvoorbeeld rond criminaliteitscijfers, de staat van 

het publieke gebied (vuil, graffiti, openbare verlichting, parkeren, fietsen stallen, straat en 

straatmeubilair), overlastgegevens (vernielingen, hangjongeren). De nulmeting wordt afgesloten met 

een ‘schouw’ in het gebied, waarbij alle partners gezamenlijk het gebied inspecteren, fotograferen en 

schriftelijk vastleggen. Daaruit komt de ‘maatregelenmatrix’ voort, waarin de doelstellingen van het 

project worden verwoord. Meer algemeen gesteld blijft het belangrijk de binnen het KVO 

vormgegeven publiek-private samenwerking voort te zetten en structureel aandacht te blijven 

vestigen op de veiligheidssituaties op de winkelcentra.  

4.8. Externe veiligheid 
Externe veiligheid richt zich in de eerste plaats op activiteiten met gevaarlijke stoffen, zoals 

brandbare of giftige stoffen. Het kan dan gaan om de opslag, het transport of de inzet daarvan in een 

(chemisch) proces. Bij al deze activiteiten kan iets fout gaan, waardoor nadelige effecten naar de 

omgeving kunnen optreden: een brand, explosie of giftige wolk. Effecten waarvoor burgers niet 

altijd, bewust, hebben gekozen. 

 In het externe veiligheidsbeleid wordt een onderscheid gemaakt tussen activiteiten met gevaarlijke 

stoffen binnen een bedrijf en het transport ervan.  

Bedrijven met gevaarlijke stoffen 
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan 

van de 27 gemeenten in Midden- en West-Brabant en de provincie op het gebied van milieutaken en 

is sinds april 2013 operationeel. Dat betekent dat sinds die tijd het milieu vergunningverlening en het 

toezicht en handhaving bij de bedrijven, waaronder de risicobedrijven, wordt uitgevoerd door de 

OMWB. De gemeente is hierbij opdrachtgever en is als bevoegd gezag eindverantwoordelijk  

Ter voorkoming van nieuwe risicovolle situaties bij inrichtingen en/of ter vermindering van 

bestaande risicovolle situaties worden in de nieuw te verlenen dan wel actualisatie vergunningen in 

het kader van de Wet milieubeheer (omgevingsvergunning milieu) maatregelen aan de bron en het 

maximaal toelaatbaar risico vastgelegd. Risicovolle bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke 
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stoffen worden gemiddeld drie keer per jaar gecontroleerd, terwijl vuurwerkopslagplaatsen rond oud 

en nieuw intensief worden gecontroleerd. 

Transport van gevaarlijke stoffen 

Voor wat het vervoer van gevaarlijke transporten over de Rijkswegen langs Breda zijn in de Wet 

Basisnet risicoplafonds vastgesteld. Voor Breda geldt dat er weliswaar sprake is van aan te houden 

veiligheidsafstanden en verantwoording van het groepsrisico bij ruimtelijke ontwikkelingen, maar er 

is geen sprake van knelpunten. Voor de gemeentelijke wegen heeft Breda al in 2001 een Route 

gevaarlijke stoffen wegen aangewezen, waarvan gebruik moet worden gemaakt voor het vervoer van 

gevaarlijke stoffen binnen Breda. Die routes zijn zo gekozen, dat de transporten van gevaarlijke 

stoffen zo min mogelijk woonkernen aandoen. Uitzonderingen hierop zijn de tankstations. Deze zijn 

met name gelegen in stedelijk gebied en dus buiten de route gevaarlijke stoffen. Voor dergelijke 

transporten moet bij de brandweer ontheffing worden aangevraagd. In de vigerende beleidsvisie is 

opgenomen dat bij "natuurlijke momenten" de tankstations uit de woonkernen worden geplaatst.  

Doordat de laatste jaren een aantal grotere bedrijven uit de kern van Breda zijn verdwenen is het 

aantal vervoersbewegingen van gevaarlijke stoffen over de weg in stedelijk gebied nadrukkelijk 

afgenomen. 

In Breda zijn geen doorgaande vaarroutes waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Enkele 

bedrijven op bedrijventerrein De Krogten worden via rivier de Mark bevoorraad. De Mark is in het 

Basisnet Water aangemerkt als ‘groene vaarweg’. Dit betekent dat er geen relevante externe 

veiligheidsrisico’s en beperkingen zijn. 

Communicatie over externe risico’s 
Om burgers meer inzicht te geven in de risico’s in hun omgeving zijn de gemeenten, provincies en de 

rijksoverheid zijn gemeenten, provincies en Rijksoverheid verplicht om alle informatie over risico's 

openbaar te maken. Ook Breda heeft deze informatie aangeleverd en moet ervoor zorgen dat deze 

informatie up-to-date blijft.  

4.9. Crisisbeheersing en rampenbestrijdingsorganisatie 
Uit de Wet Veiligheidsregio vloeit een verplichting voort tot het opstellen van drie planvormen. Een 

risicoprofiel, een regionaal beleidsplan en een regionaal crisisplan. Het algemeen bestuur van de 

veiligheidsregio heeft het risicoprofiel en het beleidsplan van de veiligheidsregio vastgesteld samen 

met een spreiding- en dekkingsplan voor de brandweerbezetting. Ook het Regionaal Crisisplan is 

vastgesteld.  

Het regionaal crisisplan vormt de kapstok voor de crisisorganisatie en de crisisprocessen. De 

crisisorganisatie is uitgeschreven met de op- en afschalingssystematiek, de zogenaamde regionale 

GRIP procedure. Met de afzonderlijke crisisprocessen is beschreven welke inspanningen de burger 

van de overheid mag verwachten op welk moment van een crisis, denk aan redden, communicatie, 

opvangen en het bieden van nazorg.  

Iedere gemeente heeft de taak haar draaiboeken te onderhouden en de bezetting te organiseren. 

Hiervoor heeft de gemeente Breda een beheersorganisatie opgezet. Vanuit deze organisatie worden 

alarmeringstesten uitgevoerd en worden teams en functies beoefend. Een hele opgave voor veel 

gemeenten omdat de taakuitvoering tijdens een crisis voor medewerkers vaak niet aansluit bij de 
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dagdagelijkse werkzaamheden. Het opleiden, trainen en oefenen van de medewerkers gebeurt aan 

de hand van een gemeentelijke opleidings- en oefenkalender.  

Nadat de afgelopen jaren de brandweer is geregionaliseerd doet zich een ontwikkeling voor, waarbij 

de brandweer steeds meer de adviserende rol op zich gaat nemen. De brandweer adviseert, maar de 

bestuurder neemt het besluit. Dit geldt niet alleen in acute crisissituaties, maar ook ten aanzien van 

brandpreventie. De scope verandert dus. 

 

Het blijkt dat de gemeente steeds meer een risicobeoordelaar wordt. Ook het advies van de politie in 

deze wordt niet meer als bindend ervaren. Het uiteindelijk besluit wordt bij het bestuur weggelegd. 

De zwaarte van de verantwoordelijkheid neemt toe.  

 

Als er wordt gekeken naar rampen en crises kan een driedeling worden gemaakt. 

Flitsrampen: dit zijn rampen op één plek, die veelal lokaal gemanaged kunnen worden.  

Groeirampen: hier gaat het om die zaken die men ziet aankomen en men vroegtijdig op kan 

prepareren, bijvoorbeeld een pandemie; 

Sociaal/maatschappelijke incidenten: dit zijn situaties met een behoorlijke impact op de directe of 

omliggende omgeving.  

 

De laatste jaren is er een duidelijke toename waar te nemen van incidenten met een 

sociaal/maatschappelijke impact. Hiermee wordt de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag 

ook steviger en dat vergt een andere invulling van deze rol. Sociale media bieden, zo heeft onder 

meer ‘Haren’ geleerd, maar ook de ‘Harlem Shake’ en een sneeuwballengevecht in het Valkenberg in 

Breda, ook perfecte mogelijkheden om snel een grote menigte naar een plek te lokken. 

Evenementen 

Het organiseren van “grote” evenementen heeft consequenties voor het veiligheidsbeleid. Met 

andere worden de veiligheidskant van evenementen krijgt een steeds prominentere rol, onder 

andere omdat er meer evenementen worden georganiseerd, op speciale locaties met daarbij 

behorende risico’s.  

Ter voorbereiding op vergunningverlening en toezicht rondom evenementen vindt in Breda het 

evenementenoverleg plaats. Aan dit overleg wordt deelgenomen door Politie, GHOR, Brandweer, 

Stadstoezicht, Bouw- en Woningtoezicht, Wijkzaken, parkeerbedrijf en Omgevingsgebruik. Voor alle 

evenementen geldt dat er (vergunning)voorwaarden worden gesteld. Deze kunnen per evenement 

verschillen. Het doel van deze (vergunning)voorwaarden is dat de veiligheid wordt bevorderd en dat 

onveilige situaties worden voorkomen. Bij (dreigend) gevaar, grote mate van overlast en/of het zich 

niet houden aan voorwaarden en afspraken, wordt er direct opgetreden en kan indien nodig, zelfs 

bestuursdwang worden toegepast.  

 Overigens kan het ook voorkomen dat er zich spontaan georganiseerde “evenementen” voordoen, 

soms het gevolg van de reeds hierboven genoemde impact van social media. Dit vraagt een snel 

acteren om een dergelijk evenement zonder incidenten te laten verlopen. 
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5. Veiligheid 2015-2018 

5.1. Inleiding 
Goed toeven is het uitgangspunt van het Bredase veiligheidsbeleid. In Breda is het  goed toeven, voor 

wie naar de cijfers over veiligheid kijkt. Maar dat is geen reden de aandacht voor een veilige 

leefomgeving in huis, in dorpen en wijken, in stad en regio te laten verslappen. Aandachtspunten 

voor het college in het veiligheidsbeleid zijn drugshandel, inbraken en huiselijk geweld. 

Om met dat laatste te beginnen: Goed toeven begint in de huiselijke haard. Veiligheid ‘achter de 

voordeur’ is sinds enige tijd aandachtspunt van de overheid. Daarom ontwikkelt de overheid beleid 

en richt zij uitvoeringspraktijken in als het gaat om de bestrijding van huiselijk geweld, 

kindermishandeling en eerwraak. 

Het goede toeven speelt zich vooral af in de openbare ruimte, in het (semi-)publieke domein. Op al 

die plekken, zo valt de doelstelling ‘goed toeven’ te lezen, moeten goedwillende Bredase burgers en 

bezoekers onbezorgd en ongehinderd kunnen gaan en staan. Daarom is er beleid om drugshandel, 

overlast en criminaliteit ‘op straat’ tegen te gaan.  

Goed toeven krijgt speciale betekenis in de grotere context: goed toeven geldt ook voor de 

economie, de handel en de bedrijvigheid. Als de onderwereld in de bovenwereld actief wordt, kan 

goed toeven – ook te zien als het faire, met rechten en waarborgen omgeven speelveld van de lokale 

en regionale economie – in gevaar komen. Dan dreigt dat vertrouwen, cruciaal in een democratisch 

georganiseerde samenleving, wordt aangetast. Dan doemen destabilisatie van speelveld én 

rechtsstaat op. 

Zo bezien liggen de belangrijkste afgeleide doelen van veiligheid op ‘goed toeven’ in en rond de eigen 

woonstee, in dorp en wijk, en in het grotere geheel van de democratische rechtsstaat en een 

ordentelijk functionerende stedelijke samenleving. 

5.2. Beleidsdoelen 
In deze paragraaf worden de onderliggende beleidsdoelen behandeld. 

Goed Toeven: “in huiselijke haard”: 

Voorkomen en terugdringen van huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak 

 

Als het gaat om veiligheid in de huiselijke kring, dan is derhalve de ‘sluitende’ organisatie en 

werkwijze bij de terugdringing van huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak een 

beleidsprioriteit. Eenzelfde uitgangspunt geldt voor de hulp aan multi-probleemgezinnen.  

De gemeente Breda wil kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomen, stoppen of tenminste – 

door adequate nazorg – de schade ervan beperken. 

Beleid daarvoor is ook te vinden in convenanten die de regiogemeenten in West-Brabant in juni 2013 

overeenkwamen. In de afsprakenset ‘De aanpak van huiselijk geweld in West-Brabant, beleidskader 

2013 t/m 2016 staat preventie centraal en is het beleid erop gericht te voorkomen dat slachtoffers 

het huis uit zouden moeten vluchten. Kernonderdelen zijn dan bewustmaking, vroegsignalering en 

interventies die niet alleen het geweld, maar ook de eronder liggende problemen opmerken en 
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behandelen. Dit laatste kan ook zeer rendabel bijdragen aan voorkoming of onderbreking van 

criminele carrières.  

Met de vergrijzing doemen ook nieuwe veiligheidsproblemen, in het bijzonder voor ouderen, op. Die 

hebben alles te maken met hun kwetsbaarheid, zowel voor ongevallen als voor misbruik en 

ouderenmishandeling. Ook op zorgpartners rust de taak om door middel van voorlichting en steun bij 

de opbouw van netwerken rond personen problemen zo veel mogelijk te voorkomen. 

Ook andere vormen van onveiligheid en criminaliteit spelen een rol bij veiligheid in en om huis, zoals 

inbraken en overvallen. Die worden behandeld bij de aanpak van onveiligheid in de wijk en bij high 

impact misdrijven. 

Aanpak: 

De bestrijding van huiselijk geweld wordt gecoördineerd vanuit het Steunpunt Huiselijk Geweld 

(SHG). Het SHG is een regionale netwerkorganisatie en werkt voor 18 gemeenten in de regio West-

Brabant. Het richt zich op het vergroten van de veiligheid in (gezins)systemen en zet zich in om 

huiselijk geweld te stoppen, terug te dringen en/of te voorkomen. Belangrijke taken van het 

Steunpunt zijn bewustmaking van publiek en professionals van de problematiek, 

deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals ‘aan het front’.  

In 2014 wordt de integratie van het SHG met het meldpunt kindermishandeling verder voorbereid en 

wordt er vanaf 2015 gesproken over het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 

Kindermishandeling (AMHK). 

Het Steunpunt Huiselijk Geweld heeft de procesregie, hetgeen inhoudt dat zijn medewerkers  ervoor 

zorgen dat een melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij de uitvoerende ketenpartners, 

zodat de zorg en/of hulpverlening kan worden gestart. Daartoe vindt er in het Veiligheidshuis 

dagelijks overleg plaats, waarbij de meldingen worden besproken op casusniveau. 

De uitvoering ligt op scholen, in dorpen, buurten en wijken, bij eerstelijns professionals van onder 

meer CJG, thuiszorg, wijkverpleging, maatschappelijk werk en zo meer. Zij kunnen bij door hen 

gesignaleerde incidenten  een beroep doen op het AMHK/Veilig Thuis, de fusieorganisatie in opbouw 

van het bestaande Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.  

Professionals in verschillende takken van hulpverlening hanteren een meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Daarnaast vindt er in het Veiligheidshuis dagelijks overleg plaats, waarbij de 

meldingen worden besproken op casusniveau. Ook wordt er gebruik gemaakt van het bestuurlijke 

instrument, het huisverbod, in de bestrijding van huiselijk geweld. 

Oudermishandeling krijgt de laatste tijd relatief veel aandacht. Dat is ook nodig, want op deze vorm 

van geweld rust altijd nog een taboe. Ouderen schamen zich om ermee voor de dag te komen, ook 

gelet op de afhankelijke positie die ze dikwijls innemen ten opzichte van de dader(s). Daarom is 

bewustmaking van de omgeving een belangrijk middel voor het Steunpunt om deze vorm van 

huiselijk geweld terug te dringen.  

Effectieve samenwerking om de best denkbare ‘diagnostiek’ en hulpverlening te kunnen inschakelen 

is een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle vermindering van kindermishandeling en 

huiselijk geweld, maar ook voor voorkoming of vermindering van vraagstukken in  
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(multi-)probleemgezinnen waarvan kinderen de dupe kunnen worden. Het ouderlijk gezag onverlet 

latende, kan het soms – bijvoorbeeld bij zogeheten ‘zorgwekkende zorgmijders’ – noodzakelijk zijn 

hulpverlening op te dringen. Dergelijke ‘bemoeizorg’ vergt een hoge graad van professionaliteit en 

deskundigheid bij hulpverleners en hun organisaties. Ook samenwerking tussen hen speelt hier een 

belangrijke rol, waar bij interventies ‘één gezin, één plan, één regisseur’ het streven is. 

Het is aan de gemeenten op de (kwaliteit  van) samenwerking toe te zien. De nieuwe wetten 

Jeugdzorg en WMO stellen daarnaast kwaliteitseisen aan de professionaliteit van medewerkers en 

hun organisaties. Hier is nog winst te boeken door opleiding en training. Professionaliteit, kennis bij 

werkers en kwaliteit van samenwerking tussen organisaties en werkers zullen de komende jaren 

worden verbeterd. 

Maatschappelijk effect: Goed toeven in de huiselijke haard 

 In zo min mogelijk Bredase gezinnen en huishoudens komt huiselijk geweld voor; 

 In het bijzonder geldt: Zoveel mogelijk kinderen groeien in Breda op in een veilige thuisomgeving 

en ontwikkelen zich op een normale wijze én zoveel mogelijk ouderen beleven in Breda een 

onbekommerde oude dag; 

 Doorbreken van intergenerationele overdracht van huiselijk geweld; 
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Goed Toeven:  “in de openbare ruimte, in het (semi-)publieke domein” 

1. Veilig gaan en staan in buurt, dorp, wijk en stad; Creëren van een als veilig ervaren woon, 

leef- en werkomgeving. 

 

Een veilige – of als veilig gevoelde -  woon-, leef- of werkomgeving creëren begint met voorkomen en 

bestrijding van verloedering, overlast en criminaliteit.  

Verloedering bevordert gevoelens van onveiligheid. Criminaliteit in de leefomgeving toont zich onder 

meer in de vorm van vernieling, inbraken en geweld. 

Gesprekspartners voor het vooronderzoek van deze nota wijzen erop dat gemeente vooral wijken 

waar het nog (redelijk) goed gaat, niet aan haar aandacht zou moeten laten ontsnappen en bijtijds 

zou moeten ingrijpen op fysieke, en wellicht ook op sociale ‘verloedering’.  

Verloedering voorkomen begint bij schone en ‘hele’ wijken en dorpen. Verloedering voorkomen 

betekent dus: rondslingeren van zwerfvuil of wrakken voorkomen of opruimen, eigenaren van 

onroerend goed aanspreken op onderhoud, hinderlijk verkeersgedrag corrigeren en dergelijke.  

Hier ligt in toenemende mate een taak voor burgers. Het is onvermijdelijk om stevig beroep op 

burgers te doen, niet alleen vanwege hun kennis of inzichten, ook omdat de overheid met schaarse 

middelen moet woekeren. Ten aanzien van het veiligheidsbeleid is er in Breda de laatste jaren succes 

geboekt met buurtpreventieteams, waarin een essentiële rol voor burgers is weggelegd. 

Eerder in dit programma voorspellen ingewijden dat vaker mensen een psychiatrische problematiek 

in woonwijken zullen worden gehuisvest. Ook valt niet uit te sluiten dat ook Breda de komende tijd 

meer vluchtelingen zal opnemen. Dergelijke, voor bewoners soms ingrijpende veranderingen in de 

buurt kunnen angst (voor het onbekende) teweeg brengen en hun veiligheidsgevoel negatief 

beïnvloeden. De gemeente doet, om dergelijke effecten te vermijden, dan ook een appèl op 

instellingen en organisaties om dergelijke processen in buurt of wijk zorgvuldig te begeleiden.  

Aanpak: 

In Breda wordt voorkomen dat wijken (verder) verloederen. Dat betekent dat de ongeveer zestien 

wijken waar – volgens de Wijkmonitor - het beheer van de openbare ruimte, het veiligheidsgevoel of 

overlast (sterk) slechter scoren dan gemiddeld, met voorrang worden aangepakt . De uitvoering van 

dit beleid ligt in handen van de directie Beheer.  

Het aandeel van particuliere beveiligers, bestuurlijke toezichthouders en bijzondere 

opsporingsambtenaren (boa’s) in het veiligheidsbeleid is gegroeid, ook omdat de politie zich op het 

strafrecht lijkt terug te trekken. Toezicht en Handhaving  zijn in de afgelopen jaren ook ingezet in 

woonwijken. Op fenomenen als jeugdoverlast is dit als aanvullend middel effectief gebleken. Tussen 

politie, Toezicht en Handhaving en buurtpreventieteams wordt hoe langer hoe intensiever 

samengewerkt.  

De afdeling Toezicht en Handhaving gaat door een in 2012 ingezette professionaliseringsslag.  

Doelstelling daarvan is toe te groeien naar breed inzetbare BOA’s. Tussentijdse evaluatie dit jaar 

heeft tot de vraag geleid of het ideaalplaatje – waarbij ook de burger één en hetzelfde ‘uniform’ 

tegenkomt -  haalbaar is, gelet op de vereiste competenties.  
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Uit algemene evaluaties van de inzet van boa’s40 komen als aanbevelingen naar voren hun positie 

kritisch te bezien en na te gaan of ze daadwerkelijk aan veiligheid bijdragen. Als dat zo is dienen ze 

over adequate instrumenten te beschikken, te meer omdat politie lang niet altijd in de buurt is. Ook 

opleidingen en outillage kunnen worden verbeterd. Nu zijn er (landelijk gezien) nog betrekkelijk veel 

klachten over kwaliteit van processen-verbaal en proportionaliteit van optreden.41. 

In de participatiesamenleving komt het bij vraagstukken van leefbaarheid en veiligheid in Breda (en 

elders) aan op burgers, professionals en ingehuurd toezicht. In de gemeente Breda wordt meer 

wijkgericht gewerkt en er wordt een groter beroep gedaan op ‘burgerparticipatie’. Taken en 

verantwoordelijkheden rond wijkveiligheid verschuiven zo. Wijkgericht werken in Breda is de 

opvolger van de wijkontwikkeling. Met deze nieuwe aanpak krijgen bewoners meer invloed op de 

gang van zaken in hun leefomgeving. De gemeente bepaalt zo minder, maar werkt mee, verbindt en 

faciliteert.  

Met de komst van het wijkgericht werken en de afdeling Wijkzaken wordt ook daar de 

verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid – met als kernbegrippen: schoon, heel en veilig - in de 

wijk belegd. De stadsmarinier gaat zich veel meer bezig houden met bestrijding van (ondermijnende) 

criminaliteit. Daarmee komt er een heldere scheiding in verantwoordelijkheden tussen Wijkzaken en 

veiligheidsbeleid. Eerstgenoemde is aanspreekbaar op leefbaarheid, hinder en ‘last’, waarvoor in de 

wijkplannen beleid wordt opgenomen. Dit beleid komt in samenspraak met bewoners tot stand. Ook 

op acute, door bewoners aangedragen problematiek kan Wijkzaken acteren. De afdeling Kabinet en 

de stadsmariniers zijn aanspreekbaar op overlast en criminaliteit, veelal de zaken dus die een 

justitieel vervolg kunnen krijgen.  

De afgelopen jaren is in de wijken de inzet van de stadsmarinier duidelijk zichtbaar geweest. Uit 

eerdere evaluaties blijkt dat de stadsmarinier op een breed terrein zijn meerwaarde heeft bewezen. 

De komst van de stadsmarinier wordt in de wijken als zeer positief ervaren. Bewoners zien dat zaken 

van overlast tot inbraakpreventie worden opgepakt en dat deze werkwijze tot resultaten leidt. Hij (of 

zij) gaat met bewoners op stap om de problemen met eigen ogen te zien. Hij legt contact met alle 

belangrijke instanties in de wijk. Hij is de verbinding tussen de wijk en het gemeentebestuur. De 

functie voorziet in een behoefte in de wijken en is een noodzakelijke aanvulling gebleken in de 

terugdringing van de onveiligheid in de stad. De positionering van de functie van stadsmarinier, dicht 

bij het bestuur, blijkt de kracht van de wijkveiligheidsaanpak.  

Buurtpreventie levert een essentiële bijdrage aan verhoging van de wijkveiligheid.  Buurtpreventie 

werpt in Breda vruchten af. De cijfers leren dat het aantal inbraken in buurten met Buurtpreventie 

aanzienlijk lager zijn. In 2014 was 10% van het aantal woninginbraken in een buurtpreventiegebied. 

Een delegatie van de ruim zevenhonderd vrijwilligers die eraan meedoen constateert dat 

Buurtpreventie ook sociale cohesie bevordert. De communicatie met de gemeentelijke ‘alarmlijn’ 

14076 en met de politie verloopt naar wens. Er wordt, wanneer een straatcontactpersoon belt, snel 

geacteerd. Uit gesprekken met de vertegenwoordigers van de buurtpreventieprojecten blijkt dat de 

vertegenwoordigers zich vooral zorgen maken over de ‘doorontwikkeling’ van Buurtpreventie. Hoe 

houden de verschillende coördinatoren en werkgroepsleden de vlam brandende en weten ze 
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 Terpstra (2012); Mein en Hartmann (2013:62).  
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 Crijns (2010) 
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buurtbewoners te interesseren en motiveren. Naast de uitbreiding van buurtpreventieteams wordt 

de komende jaren ook geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de bestaande buurtpreventieteams. 

De kracht van de buurtpreventieteams moet gewaarborgd blijven. 

Cameratoezicht is zowel kwalitatief, qua beheer en qua toepassing doorontwikkeld. Er zijn goede 

resultaten geboekt met de inzet van tijdelijk en mobiel cameratoezicht. Op het gebied van 

cameratoezicht is voor het beheer samenwerking gestart met omliggende gemeenten. 

Breda wil het aantal geweldsincidenten verder terugdringen. Voor de binnenstad en het daar 

aangetroffen uitgaansgeweld betekent het onder meer voortzetting van het Convenant Veilig 

Uitgaan. Daarin werken horecaondernemers, politie, OM en gemeente sinds 2009 samen om veilig 

uitgaan te bevorderen en overlast en geweld tegen te gaan. Inmiddels is er ook een nieuwe bepaling 

in de Drank- en Horecawet die alcohol schenken aan personen jonger dan 18 jaar verbiedt.  

Geweld tegen publieke functionarissen dient te worden uitgebannen. Daartoe worden cursussen en 

trainingen aangeboden aan medewerkers van de gemeente. Tegen plegers wordt bij bedreiging en 

fysiek geweld altijd aangifte gedaan. 

Veiligheid is ook een belangrijke voorwaarde voor economische dynamiek die Breda als kenmerk 

koestert. Daarom wordt, samen met partners uit ondernemerskringen, ingezet op veiligheid op 

bedrijventerreinen, in winkelcentra en op andere plekken waar zaken worden gedaan. Daartoe is het 

Keurmerk Veilig Ondernemen sinds enkele jaren als belangrijk preventiemiddel ingezet. Overheid, 

ondernemers en professionals werken hierin samen om op basis van ‘diagnostiek’ een optimaal 

veiligheidsplan voor het desbetreffende gebied te maken. 

2. Vermindering van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroven    

 

Zowel het regionaal beleidsplan als het actieprogramma ‘WOS’ van het district koersen aan op forse 

vermindering van het aantal high impact-misdrijven. Om dergelijke doelen te bereiken is de inzet van 

een combinatie van middelen nodig.  

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk is betoogd, groeit de verantwoordelijkheid van burgers, 

bezoekers en ondernemers voor hun eigen veiligheid. Preventie, door middel van communicatie (via 

o.m. sociale media), maar ook door daadwerkelijke eigen inzet van burgers, is in toenemende mate 

van betekenis. Cijfers leren dat in wijken met Buurtpreventie het aantal inbraken afneemt. 

Bewustwording en voorkoming van inbraakrisico’s wordt ook bevorderd met de inzet van het Inbraak 

Preventieteam en methoden als het Keurmerk Veilig Wonen en het Keurmerk Veilig Ondernemen. 

Als pendant van de inzet en het toezicht door burgers zelf is er de inzet van politie, stadsmariniers en 

gemeentelijk toezicht, met op sommige plekken ook (mobiel) cameratoezicht, om inbrekers te 

ontmoedigen.  

Van groeiend belang is een adequaat informatiesysteem dat  in staat is ‘fenomeenanalyses’ op te 

leveren, maar ook politie, justitie en partijen in het Veiligheidshuis actuele informatie levert over 

personen in het kader van de persoonsgerichte benadering.  

 

 

Aanpak: 
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Ook voor de bestrijding van high impact misdrijven wordt ingezet op een regionale benadering. 

Zowel Buurtpreventie als het Inbraak Preventie Team wordt, met steun van Breda, uitgerold in het 

district Baronie. Voor andere methoden en aanpakken op lokaal vlak wordt verwezen naar het 

districtelijk actieprogramma WOS (zie bijlagen). 

 

Maatschappelijk effect: Goed toeven in de openbare ruimte, in het (semi-)publieke domein 

 

 Alle wijken in Breda krijgen gemiddeld een zeven als het gaat om veiligheid; 

 Het aantal woninginbraken is ten opzichte van 2013 met 25% gedaald in 2018; 

 Het aantal overvallen en straatroven is ten opzichte van 2013 met 20% gedaald in 2018; 

 Het aantal geweldsincidenten is ten opzichte van 2013 met 5% gedaald in 2018;  

 

  



Programma Veiligheid 2015-2018 Pagina 44 
 

Goed Toeven: “in de grotere context”: 

Met zijn aantrekkelijke ligging, zijn prima verbindingen en zijn economische dynamiek is Breda niet 

alleen voor bonafide bezoekers en zakenpartners interessant. In het veiligheidsbeleid is altijd enige 

waakzaamheid gewenst met betrekking tot ongewenst bezoek. Concrete maatregelen worden 

behandeld bij de verschillende typen criminaliteit. 

1. Zichtbaar terugdringen van handel en overlast van soft- en harddrugs 

 

In het Coalitieakkoord 2014-2018 staan de doelstellingen van het beleid voor de komende vier jaar 

alsook de prioriteiten waarop wordt ingezet. Wat betreft veiligheid wordt daarbij vooral ingezet op 

de uitbanning van de drugscriminaliteit en –overlast. In het akkoord is afgesproken dat  extra 

prioriteit zal worden gegeven aan de consequenties van het gedoogbeleid op softdrugs. Dat wil het 

college omdraaien, namelijk niet de burger van Breda, maar de dealers  moeten last hebben.  

Uit de opdracht in het coalitieakkoord volgt dat de komende vier jaar de inzet blijft op de bestrijding 

van de handel in harddrugs en niet gedoogde handel in softdrugs. In de gemeenteraad van 10 juli 

2014 is door de burgemeester de toezegging gedaan dat er een nieuw actieplan komt waarin wordt 

aangegeven hoe aan de doel- en taakstelling in het coalitieakkoord uitvoering wordt gegeven.  

Bijzondere aandacht moet op basis van het coalitieakkoord dus uitgaan naar het bestrijden van de 

zichtbare overlast van de drugshandel in de stad. Zowel in soft- als harddrugs. Drugsdelicten zijn 

aangifteloze delicten. Daarom dat in het coalitieakkoord is aangegeven gebruik te maken van 

meldingen van buurtbewoners over vermeende drugshandel. De drugsoverlast is veelal door de 

aanwezigheid van hennepkwekerijen, drugslaboratoria, dealpanden, contactadressen en bovenal 

drugshandel op straat.   

Bij drugshandel gaat het bij uitstek om georganiseerde criminaliteit. Oogmerk van drugscriminaliteit 

is winst. Streven is het criminelen moeilijker te maken geld te verdienen aan de drugshandel. De 

coalitie wil naast het strafrecht waar mogelijk ook met het bestuursrecht optreden tegen de 

drugshandel. Dit houdt in dat waar dit kan het logistieke proces van de drugscriminaliteit (productie, 

veredeling, transport, opslag, verkoop en witwassen van uit de drugshandel verkregen winsten) moet 

worden verstoord. De inzet op drugshandel valt dus samen  met de bestrijding van de 

georganiseerde criminele verbanden. De meesten daarvan houden zich met  drugshandel bezig.  

Overlast van druggebruikers en drugshandel kan de gemeente verminderen door illegale handel 

onmogelijk te maken op basis van handhaving en toezicht. De handel in soft drugs vanuit coffeeshops 

wordt gedoogd, tegen straathandel wordt opgetreden.  

Bij voorbeeld in het VAST-gebied42 en in de omgeving van de Boschstraat kan de stadsmarinier bij 

klachten of andere waarnemingen van overlast extra toezicht inzetten. Ook kan de burgemeester 

een gebiedsverbod instellen voor hardnekkige overlastveroorzakers. Het verschijnsel drugspand is, 

ook vanwege succesvolle vervolging van eigenaren en gebruikers daarvan, zoetjesaan uit het 

stadsbeeld verdwenen. Voor zo ver handelaren nog dergelijke panden gebruiken, worden er geen 

verdovende middelen meer aangetroffen. De handel is ‘mobiel’ geworden. Klanten, ook uit het 
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buitenland, worden voorzien van dikwijls tijdelijke telefoonnummers waarmee ze een rendez-vous 

kunnen plannen met de leverancier op afgelegen plekken.  

Met ingang van 1 januari 2013 worden hennepkwekerijen alleen nog strafrechtelijk geruimd. Er is 

een nieuw regionaal hennepconvenant tot stand gekomen met de nieuwe werkwijze als basis. Ook 

hierin nemen de gemeenten in de regio ZWB, politie, openbaar ministerie woningcorporaties en 

Enexis deel. In de combinatie van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke 

maatregelen is de bijdrage van het bestuur nu het inzetten van sluiting ingevolge artikel 13b van de 

Opiumwet, de sanctionering van uitkeringsfraudeurs en voorlichtingsactiviteiten. In 2013 waren er in 

Breda op basis van de Opiumwet 85 waarschuwingen en 12 bestuursrechtelijke sluitingen van 

drugspanden (waaronder panden waarin een hennepkwekerij was gevestigd). In 2013 werd voor het 

eerst een woning gesloten op basis van de sluitingsbevoegdheid van artikel 13b Opiumwet. 

 

2. Terugdringen van ondermijningscriminaliteit 

 

Waarom houdt de gemeente zich bezig met bestrijding van georganiseerde misdaad? Is dat niet een 

taak van politie en justitie? Natuurlijk, maar bij de van modern uitgeruste, beweeglijke en 

voortdurend van samenstelling en uitvalsbasis wisselende bendes leggen politie en justitie het echter 

dikwijls af. De minister erkent dat ook in de evaluaties43 van het beleid.  

Waarom dan de gemeente ingeschakeld? Omdat 

georganiseerde misdaad in de buurten en wijken verankerd 

wordt. Daar wonen, leven en werken grote en kleine 

criminelen. Maar daar lopen ook de oren en ogen van de lokale 

gemeenschap rond. Omdat gemeenten het criminelen, die hun 

crimineel verdiende euro’s met investeringen in de 

bovenwereld willen witwassen, lastig kunnen maken met 

behulp van de wet BIBOB en ander instrumentarium.  

Bij vermoedens van verkeerde bedoelingen bij personen of 

organisaties kan de gemeente op basis van de Wet BIBOB44 het 

ondernemers knap lastig maken om vergunningen te 

bemachtigen. Voor vergunningen kan de wet worden 

toegepast in de branches: horeca, seksinrichtingen, 

coffeeshops,  milieu, bouw, (verkoop van onroerend goed 

door) woningcorporaties, opiumverloven en transport 

(personen- en goederenvervoer). In de Bredase praktijk wordt 

de BIBOB-toets selectief toegepast. Van vergunningvragers 

wordt meer en meer gedetailleerde informatie verzameld om 

zijn aanvraag te kunnen beoordelen. Doel is uiteraard te 

voorkomen dat criminele activiteiten worden ontplooid (of 
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 B.v.: Tweede Kamer (2013-2014d) - bestrijding georganiseerde criminaliteit kst-29911-84 
 
44

 Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (2003). 

Ruimte en risico 

Het openbaar bestuur, in de wetenschap dat 

de overheid niet in haar eentje de 

samenleving kan sturen, doet in toenemende 

mate een beroep op burgers. Ook in het 

Coalitieakkoord 2014-2018 Ruimte en 

Verbinding, wordt aangekondigd dat deze 

overheid initiatieven vanuit de samenleving 

welwillend tegemoet zal treden: “Een 

overheid die eerder ‘ja, mits’ dan ‘nee, want’ 

zegt”.  

Een overheid die de samenleving, of de 

markt, te veel vrij baan geeft, kan het risico 

lopen dat deze benadering ook 

maatschappelijk ongewenste of zelfs 

criminele initiatieven uitlokt en wellicht 

ongezien laat passeren. Enige 

waakzaamheid blijft geboden. 
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verzilverd) in ‘vergunde’ omstandigheden. 

Ook van andere publieke diensten, zoals de belastingdienst, wordt een bijdrage gevraagd. De 

minister wil om de georganiseerde misdaad aan te pakken een ‘georganiseerde overheid’ inzetten: 

“Alleen door een gezamenlijk optreden door een georganiseerde overheid, kan de georganiseerde 

criminaliteit effectief worden teruggedrongen. Op dit vlak zijn nog de nodige stappen te zetten”45. 

De strijd tegen georganiseerde misdaad is een continue wapenwedloop waarin criminelen – gegeven 

de openbare, democratische processen rond beleidsvorming -  meestal goed in staat zijn te 

anticiperen. Ook daarom is de laatste jaren gezocht naar nieuwe vormen om criminelen in hun 

activiteiten te hinderen. Daarbij is bestuurlijk dwarsbomen gaandeweg belangrijker geworden. Het 

gemeentebestuur is ook de regisseur van de lokale veiligheid. Dat begrip is de laatste jaren verbreed, 

het omvat vandaag de dag ook de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.  

Zo komt op bestuurders meer verantwoordelijkheid te liggen, als het gaat om de bestuurlijke 

bestrijding van criminaliteit. Om met de zegsvrouwe van het OM te spreken: ‘Als je eenmaal wat 

weet, moet je er ook iets mee’. Tegelijk ligt er een verantwoordelijkheid bij bestuurders om de 

gemeentelijke samenwerking en die tussen gemeenten en opsporingsinstanties verder te 

intensiveren.  Breda als centrumgemeente wil daarin een stimulerende rol spelen. 

Flexibele criminele netwerken 

‘Georganiseerd’ staat tegenwoordig vooral voor georganiseerd in samenstelling, competenties en 

geografische spreiding wisselende netwerkverbanden. In Zuid-West Nederland, de Rijn-Schelde-

delta, is vanwege de aanwezigheid van grote zeehavens (en ‘satelliet’ Moerdijk) en snelle spoor- en 

wegverbindingen, de sector transport en logistiek economisch van grote betekenis, óók voor 

criminelen. Het station in Breda kan worden gezien als een logistiek knooppunt, mede door de 

aansluiting op de HSL. 

Tegelijkertijd is Brabant een van de hot spots van teelt en productie van verdovende middelen. Het is 

niet moeilijk aan te tonen dat de regio zo kwetsbaar is voor de handel in verdovende middelen en 

andere (smokkel-)waar door criminele netwerken.  

Gemeentegrenzen spelen voor bendes geen rol, landsgrenzen al evenmin. Netwerken zijn flexibel, al 

zijn er verschillende gegroepeerd rond een beperkt aantal familieclans. Doel van het beleid is 

momenteel, gegeven de lange adem die het vergt om dit soort flexibele organisaties geheel en al op 

te rollen, vooral ontregeling van dergelijke netwerken. Vanzelfsprekend wordt ook op concrete acties 

en verdenkingen geacteerd. Daarvoor is soms weinig gelegenheid, omdat de ‘bovenwereld’-

economie om redenen van de concurrentie snelheid en efficiency vereist. Langdurig onderzoek van 

bij voorbeeld containerlading, met extra wachttijden voor transporteurs, is dan niet altijd haalbaar.  

Ook zijn ‘ordentelijke’ bedrijven niet altijd bereid mee te werken aan onderzoeken, uit vrees voor 

imagoschade. Hier is nog missiewerk te verrichten, vooral om ondernemers ervan bewust te maken 

dat ze ook ongewild onderdeel kunnen worden van criminele activiteiten.  

Netwerken ontregelen vereist ook vooral nauwe samenwerking tussen bestuurlijke organen en 

politie en justitie. Criminele netwerken ontregelen houdt onder meer in al dan niet tijdelijk, 
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essentiële knopen uit een netwerk verwijderen, op basis van degelijke informatie. Dat kunnen 

belangrijke leveranciers, producenten of organisatoren zijn, maar ook ‘facilitators’ – advocaten, 

notarissen, makelaars, auto- en pandjesverhuurders, lieden kortom die criminelen vanuit de 

‘bovenwereld’ allerhande diensten of adviezen verlenen. Overigens leidt verwijdering (door 

aanhouding of ‘hindering’) van sleutelfiguren uit netwerken niet altijd tot verzwakking van dat 

netwerk46.  

Maatschappelijk effect: Goed toeven in grotere context 

 Burgers ervaren minder overlast in de directe woon- en werkomgeving als gevolg van handel in 

drugs; 

 Bonafide ondernemers in Breda en omgeving kunnen onbezorgd en op een gelijk speelveld zaken 

doen; 

 Risico’s van (ongewilde) betrokkenheid bij ondermijnende criminaliteit staan bij partners en 

ondernemers helder op het netvlies; Informatie over ondermijningsrisico’s wordt gedeeld, ook in 

eigen organisatie. 

                                                           
46 Duijn, P., V. Kashirin en  P. Sloot (2014). The Relative Ineffectiveness of Criminal Network Disruption. 

Scientific Reports. [http://www.nature.com/srep/2014/140228/srep04238/full/srep04238.html] Gezien: 21 juli 
2014. 
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Voorkomen en/of afbreken van criminele carrières 

 

Bij het beschrijven van de doelen voor goed toeven in de huiselijke haard, de openbare ruimte en de 

grotere context blijkt dat er eigenlijk een overkoepelende doelstelling kan worden geformuleerd, die 

in feite als een rode draad door de doelstellingen loopt. Dit heeft te maken met de criminele 

carrières van jongeren. Vandaar dat er  voor is gekozen om vanuit dit perspectief een afzonderlijke 

doelstelling op te nemen, die hieronder verder wordt toegelicht. 

 

Preventie is niet alleen maatschappelijk gewenst, het is ook dikwijls goedkoper. Dat geldt ook de 

voorkoming of vroegtijdig afbreken van criminele loopbanen. Minder (jonge of jong volwassen) 

criminelen betekent minder rekruteringskansen voor de georganiseerde misdaad en meer veiligheid 

in buurt, wijk en stad en minder maatschappelijke kosten.  

Om criminele loopbanen van jongeren te voorkomen, is zeer vroegtijdig bijsturen of in gezinnen 

ingrijpen noodzakelijk. De jeugdcriminologie leert niet alleen dat daders steeds jonger beginnen (en 

ook gewelddadiger worden), maar ook dat de invloed van ouderlijk of ander ‘volwassen’ gezag in de 

laatste klassen van het basisonderwijs al tanende kan zijn.  

Jeugdcriminaliteit zet zich niet altijd door in de volwassenheid. Hoe het leven van een normafwijker 

gaat is in het bijzonder afhankelijk van de balans tussen risicofactoren, beschermende factoren en 

situationele factoren. Anders geformuleerd: jongeren met een ‘normale’ gesteldheid, een redelijke 

intelligentie, die in meer of minder ordentelijke omstandigheden opgroeien en niet te veel verkeerde 

verleidingen tegenkomen, zullen zich meestal normaal ontwikkelen. Is eenmaal sprake van een 

(beginnende) criminele loopbaan, dan wordt die niet zelden onderbroken of beëindigd door ‘woning, 

werk of wijf’, zoals de populaire verklaring uit de criminologie luidt: verworvenheden die betrokkene 

ook als zodanig waardevol ervaart dat hij die  liever niet in de waagschaal stelt.  

Aanpak: 

Voorkomen en/of afbreken van criminele loopbanen kan in beginsel gedurende de gehele kindertijd 

en jongvolwassenheid. Een combinatie van hulpverlening én perspectief bieden lijkt het beste te 

werken.  

Jongeren kunnen al heel jong de aandacht op zich vestigen door hun gedrag, of door  bijvoorbeeld 

overlast te veroorzaken. Het komt er dan op aan dat de (professionele) omgeving dergelijke signalen 

‘verstaat’ en erop acteert.  Dergelijke problemen in dorp of wijk krijgen de aandacht van de 

stadsmarinier en komen aan de orde in de overlastoverleggen in de wijk. Wordt overlast criminaliteit 

dan komt de jongere in kwestie ook aan de orde in het Veiligheidshuis, waar ‘persoonsgericht’ 

maatwerkinterventies worden ontwikkeld, dikwijls bestaande uit een combinatie van strafrechtelijke 

maatregelen en, al naar gelang de gediagnosticeerde behoefte, zorgverlening. 

Veiligheidshuis 

Sinds 1 januari 2013 ligt de regie van de veiligheidshuizen bij de gemeenten. Een nieuw landelijk 

kader geeft richting aan het vergroten van de kwaliteit en effectiviteit van de veiligheidshuizen. Het 

landelijk kader richt zich op de complexe meervoudige casuïstiek die uitsluitend op te lossen is door 

intensieve samenwerking tussen verschillende ketens, zowel straf als zorg. Kenmerkend voor de 

complexe problematiek is: 
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 Er is sprake van meerdere problemen,  die op meer dan één leefgebied spelen en (naar 

verwachting) leiden tot crimineel en/of overlastgevend gedrag of verder afglijden; en 

 Samenwerking tussen meerdere ketens (minimaal dwang en drang)  nodig is om tot een 

effectieve manier van werken te komen; het is in de reguliere samenwerking tussen partners 

binnen één keten niet mogelijk om deze problematiek effectief aan te pakken; en 

 De problematiek wordt beïnvloed door en heeft impact op het (gezins-)systeem en/of de directe 

sociale leefomgeving (of wordt verwacht dat te gaan hebben); of 

 Er is sprake van ernstige lokale of gebiedsgebonden veiligheidsproblematiek, die vraagt om een 

keten overstijgende benaderingswijze. 

 

Landelijk is de ontwikkeling waar te nemen dat de veiligheidshuizen hun scope verleggen en zich 

vooral gaan richten op de behandeling van deze complexe materie. Daarnaast is het zo dat mede als 

gevolg van bijvoorbeeld de transitie in de jeugdzorg en de samenvoeging van het SHG en het AMHK 

andere netwerken ontstaan, die uitstekend in staat zijn om problematiek in een (gezins-)systeem aan 

te pakken. Hoewel het accent komt te liggen op werken met complexe casussen, blijft het 

Veiligheidshuis wel functioneren als ketenkantoor en zal hiermee nog enkele specifieke, op zichzelf 

staande doelgroepoverleggen blijven faciliteren. Het Veiligheidshuis zal zich ook ontwikkelen als 

informatieknooppunt. Het veiligheidshuis kan worden beschouwd als een middel in de bestrijding 

van overlast en criminaliteit en dan met name in de persoonsgerichte/systeemgerichte werkwijze. 

Daarnaast kan eventueel in combinatie met persoonsgerichte benadering ook worden ingezet op 

bestuurlijke maatregelen, zoals gebiedsverboden.  

Maatschappelijk effect: Voorkomen en/of afbreken van criminele carrières 

 Het aantal Bredase jeugdige en jongvolwassen verdachten in de leeftijdsgroep van 12-24 jaar 

wordt ten opzichte van 2013 teruggebracht met 15% in 2018; 

 Intergenerationele overdracht van crimineel gedrag wordt doorbroken. 
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6. Samenwerking  
In het veiligheidsdomein werken gemeenten al een tijd nauw samen. De vorming van regionale 

politiekorpsen begin jaren ’90 en van de Veiligheidsregio ruime tijd daarna tot en met de oprichting 

van de Veiligheidshuizen, leverden daarvoor de impulsen. Deze samenwerking, zo blijkt onder meer 

uit de decentralisaties, maar ook uit de nieuwe Politiewet en de mede daaruit voortvloeiende inzet 

van het Openbaar Ministerie, zal verder geïntensiveerd (moeten) worden. 

Breda als centrumgemeente neemt daarin een initiërende en stimulerende rol. Die geldt evenzeer op 

talrijke terreinen in verband met de ‘drie D’s’, en vooral op allerlei gebied binnen de Jeugdwet en de 

WMO (kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering, specialistische jeugdhulp, gesloten 

jeugdzorg, GGZ-zorg, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang/aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling, algemene voorziening voor cliëntondersteuning/anonieme hulp op afstand). Op 

de centrumgemeente komen zo talrijke taken af die deels direct, maar deels ook indirect met 

veiligheid te maken hebben. 

6.1. Samenwerking regionaal 
Voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit hebben de vijf grootste Brabantse steden 

(Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond), samen met de minister van Veiligheid en 

Justitie, politie, justitie, de Belastingdienst en Koninklijke Marechaussee, de handen ineengeslagen.  

Een speciale Taskforce Brabant-Zeeland, een initiatief van de B5, en inmiddels voor heel Brabant en 

Zeeland aan de slag, analyseert criminele samenwerkingsverbanden en agendeert deze voor 

mogelijke ingrepen. Die bestaan uit een palet van interventies op het vlak van strafrecht, 

bestuursrecht, fiscaal recht en privaatrecht.  

De integrale samenwerking krijgt vorm op verschillende schalen en langs de hele procesketen van 

prioritering, analyse, sturing en uitvoering. Op dit moment functioneert reeds een Regionale 

stuurploeg op de schaal van Zeeland West Brabant (39 gemeenten). Deze stuurploeg met Openbaar 

Ministerie, politie en gemeenten, alsook in voorkomende gevallen de belastingdienst, beslist over de 

inzet tegen criminele samenwerkingsverbanden en over specifieke interventieprojecten. Deze ploeg 

richt zich vooral op complexe zaken van ondermijnende criminaliteit of grote WOS-zaken. Het 

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC) heeft ten behoeve van regionale prioritering en 

de activiteiten van deze stuurploeg een ‘Informatieplein’ ingericht,  waar kennis vanuit vele bronnen 

samenkomt en wordt ‘bewerkt’ tot bruikbare informatie. 

Het OM past zijn organisatie momenteel aan om doeltreffender te kunnen samenwerken met 

bestuurlijke partners en effectiever tegen criminele netwerken te kunnen optreden. De dit jaar 

ingerichte afdeling onderzoeken van het OM, met de teams Ondermijning en High Impact Crime, 

gaat zich met name daarop richten. Het team Ondermijning richt zich vooral op ondermijning. 

Daarvoor dragen een criminologisch analist van het OM en het RIEC  informatie aan. Ook 

mensenhandel, witwassen en ‘afpakken’ staan op het lijstje. Het team high impact crime is ingericht 

om, door middel van vier gebiedsgebonden districtelijke subteams, aan te sluiten bij vraagstukken 

van ernstige criminaliteit in de vier districten van de politieregio. Hier in het bijzonder wordt gekoerst 

op nauwere en effectievere samenwerking met de gemeenten/burgemeesters en de 

Veiligheidshuizen. Ervaring heeft geleerd dat deze districtelijke schaal de betrokkenheid van partners 

kan vergroten. 
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Beleidsdoel achter deze veranderingen bij het OM is ook de samenwerking met gemeenten, waar het 

gaat om bestuurlijke interventies tegen criminaliteit, te versterken. In de ideale situatie, zo legt het 

afdelinghoofd beleid en strategie van het OM uit, is een korte verbindingslijn tussen de lokale 

driehoeken, het Veiligheidshuis en het gebiedsgebonden team van het OM. Daartoe is versteviging 

van de (informatie-)infrastructuur voor met name ondermijning en WOS-zaken gewenst. Ook het OM 

hecht groot belang aan de ontwikkeling van informatiepleinen’ om informatie over daders, 

netwerken en ‘best practices’ effectief te kunnen benutten. 

6.2. Samenwerking in district Baronie47 
Op districtsniveau ontstaat de komende tijd een zelfde type organisatie als in de regio. In 2014 

worden ook op het niveau van het politiedistrict Baronie (11 gemeenten) sturing (districtelijke 

stuurploeg) en tactische analyse (‘informatieplein’) doorontwikkeld. In dit ontwikkelingsmodel krijgt 

Breda als grotere stad een centrumfunctie, ook als het erom gaat criminaliteit terug te dringen.  

Doel is een integrale benaderingswijze van door de districtelijke driehoek (of vanuit andere 

beleidsplannen, in het bijzonder het regionaal beleidsplan) geprioriteerde vraagstukken of casussen 

van veiligheid en criminaliteit, met een hoge notering voor woningbraken, overvallen en straatroven, 

de zogeheten ‘high impact’ criminaliteit, drugscriminaliteit en overlast.   

Door onder meer intensivering van informatie-uitwisseling en informatieverrijking – en zo betere 

analyses - komen steviger aanvallen op ernstige lokale criminaliteit tot stand. Dit vergt dat de 

aangesloten gemeenten hun informatiehuishouding op orde hebben voor het maken van deugdelijke 

eigen analyses op onveiligheidverschijnselen, zodat de districtelijke stuurploeg ermee uit de voeten. 

DE gemeentelijke informatiesystemen zouden ook moeten kunnen aanhaken bij de behoeften (en 

‘taal’) van de districtelijke informatiepleinen. Belangrijk aspect is uiteraard de afstemming van 

districtelijke behoeften en activiteiten met de regionale stuurploeg. 

  

                                                           
47

 Het district Baronie bestaat uit de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Oosterhout, Breda, Etten-Leur, 
Zundert, Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam en Woudrichem 
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7. Informatie 

7.1. Informatiesystemen 
Behalve samenwerking is informatie het sleutelinstrument om bovenstaande doelen te bereiken. 

Ook het lokaal bestuur wordt geacht informatie over verdachte personen en mogelijk criminele 

netwerken te verzamelen en te delen met partners van politie, justitie en andere 

overheidsinstellingen. Zonder informatie geen ingrepen.  

Deze bestuurlijke inzet vereist investeringen in kennis en infrastructuur die niet elke gemeente 

zelfstandig kan realiseren. Waar criminaliteit zich van (gemeente-) grenzen niets aantrekt, is derhalve 

samenwerking met relevante partners vereist om dergelijke informatiesystemen en de bijbehorende 

‘bedieningskennis’ te organiseren. 

Vóór informatie komt ‘bewust zijn’. Dat geldt voor burgers en voor ondernemers. Die laatste zouden 

zich tijdig moeten afvragen: ‘met wie doe ik nu zaken?’ Het geldt evenzeer voor ambtenaren op 

posities buiten het directe veiligheidslandschap. Het RIEC voert campagne onder ambtenaren om bij 

hen meer bewustzijn te kweken voor signalen van criminaliteit in hun alledaagse werk. De ambtenaar 

van Burgerzaken die voor de zoveelste maal een bepaalde mevrouw aan de balie krijgt die alweer 

een buitenlandse begeleidt bij haar inschrijving in de gemeente kán zich afvragen wat hier speelt. 

Degene die een vergunningaanvraag behandelt voor de derde frietkraam in één straat, kán zich 

afvragen wat hiervan de logica zou kunnen zijn.  

De meer interessante informatie gaat over de personen in de netwerken. Het gaat er tenslotte om de 

relaties van mens en misdaad aan te tonen of, om bestuurlijke maatregelen te rechtvaardigen, deze 

tenminste aannemelijk te maken. Daarvoor is het van belang verschillende informatiebronnen – 

zowel bestuurlijke als justitiële - te kunnen aanboren. Harde informatie, zoals registraties, maar ook 

‘zachte’ informatie – van bijvoorbeeld medewerkers van gemeente of instellingen ‘te velde’- is hier 

van belang om deze te kunnen bundelen tot relevante informatie voor beleid en stuurploegen (zie 

hierna). Gemeenten beschikken over veel informatie over personen en organisaties, hetzelfde geldt 

voor overheidsinstellingen als handelsregisters, kadaster, uitkeringsinstanties, rijksdiensten, zoals de 

belastingdienst.  

De hoeveelheid informatie over personen bij de lokale overheid groeit de komende jaren 

exponentieel, vooral in verband met de decentralisaties van langdurige zorg, jeugdzorg en beleid 

rond participatie op de arbeidsmarkt. Gelet op het toenemend belang van de bestuurlijke inzet tegen 

criminaliteit, neemt ook op dit terrein de informatielast toe. Al met al verzamelt, bewerkt en 

analyseert de lokale overheid de komende jaren meer en meer data. Daarnaast zal het belang van 

digitale dienstverlening verder toenemen. Daarmee staat ook de vraag naar informatieveiligheid 

hoog op de agenda. 

7.2. Informatieveiligheid 
Deze ontwikkelingen onderstrepen de noodzaak van strategisch en door bestuur en ambtelijke top 

gedragen informatieveiligheidsbeleid, ook op lokaal niveau. Het ministerie van Binnenlandse Zaken 

bepleit dan ook in de nota ‘Digitale Overheid 2017’ aandacht voor de veiligheidsaspecten van 

informatie. Dergelijke aandacht begint en eindigt bij de mensen – eigen medewerkers en relaties – 

die met gevoelige informatie omgaan. Onderdelen zijn analyse van de meest gevoelige processen en 
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sectoren in de organisatie en de daar te identificeren risico’s voor informatielekken of andere 

vraagstukken. 

Veiligheidsbeleid, te meer waar bestuurlijk dwars zitten en bestrijden van criminaliteit en 

‘ondermijnende’ activiteiten van criminelen in de bovenwereld aan belang wint, kan dus niet zonder 

hoogwaardige en ontsluitbare informatie over criminele personen en netwerken. Daartoe worden 

momenteel regionale informatiepleinen ingericht, maar ook de gemeente zelf zal haar systemen en 

werkwijzen op orde moeten hebben. 

Samenhangend beleid en gezamenlijk beleid zijn, ook volgens expertorganisaties als Taskforce 

Bestuur en Informatieveiligheid Dienstverlening (BID), noodzakelijk om incidenten zo veel mogelijk te 

vermijden. De VNG, de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) waar inmiddels een aantal 

gemeenten bij is aangesloten en de Taskforce BID staan klaar om hierin ondersteuning te bieden48. 

Volgens KING en VNG is het zaak dat alle gemeenten de handen ineen slaan op dit vlak. “Het is 

inefficiënt en ineffectief om elke gemeente individueel aan die eisen te laten voldoen. De keten is zo 

sterk als de zwakste schakel. Als de beveiliging in één gemeente niet op orde is, dan is dat schadelijk 

voor álle gemeenten.” 

7.3 Privacy 
Er bestaat een continue spanning tussen de behoefte van overheden om zo veel mogelijk informatie 

te vergaren om zo beleidsdoelen te realiseren en het grondwettelijk recht (art. 10, eerste lid) op 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer van burgers en de door Nederland onderschreven 

Europese regels inzake respect voor het privéleven van de burger (EVRM, art. 8). Anders 

geformuleerd: data, informatie bieden bestuursapparaten ook de verleiding om er zo veel mogelijk 

mee te doen, om zo veel mogelijk grip te krijgen op (ontwikkelingen in of gedrag van burgers in) de 

samenleving. 

Privacywatchers van de EU hebben vorig jaar een zogeheten ‘opinie’49 gepubliceerd waar de grenzen 

van informatiegebruik over burgers door de overheid worden afgepaald bij het begrip doelbinding. In 

het Engels staat het er nog iets kordater: purpose limitation, wat letterlijk ‘doelbegrenzing’ betekent. 

Ofwel: waar gegevens over personen worden verzameld dient dat te zijn vooraf gegaan door de 

bepaling van een uitdrukkelijk omschreven en (in de wet) gerechtvaardigde doelstelling; zijn 

gegevens eenmaal verzameld, dan mogen die alleen (verder) worden gebruikt ten dienste van het 

eerste doel waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt.  

In het regeerakkoord is opgenomen dat bij wetsvoorstellen die een beperking inhouden van 

grondrechten inzake privacy, een ‘Privacy Impact Assessment’ verplicht is. De wetgever wil dat 

gemeenten dergelijke PIA’s in elk geval uitvoeren rond de drie decentralisaties.  

                                                           
48

 De VNG biedt inmiddels een app aan om informatieveiligheid te toetsen: Nieuw: iVeiligheidsapp voor 
informatieveiligheid, gezien op:  
https://vng.nl/onderwerpenindex/dienstverlening-en-informatiebeleid/informatieveiligheid/nieuws/nieuw-
iveiligheidsapp-voor-informatieveiligheid 
49

 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2013/wp203_en.pdf 
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Het College Bescherming Persoonsgegevens maakt zich grote zorgen over de privacyrisico’s, wanneer 

gemeenten de beschikking krijgen over veel informatie over personen50: De verwerking van 

persoonsgegevens moet proportioneel zijn c.q. niet bovenmatig gelet op gespecificeerde en 

gerechtvaardigde doeleinden, transparant, controleerbaar en voldoen aan beveiligingseisen. Het CBP 

wijst er op dat bovenmatige c.q. niet noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens in dit verband 

ook niet gelegitimeerd kan worden door het verkrijgen van toestemming van betrokkene. Het college 

gaat naleving van de PIA-verplichtingen controleren en waar nodig sancties opleggen51.  

Ook voor het kabinet zijn doelbinding en ‘informed consent’ - de burger weet dan waarvoor hij of zij 

toestemming geeft – uitgangspunten van informatiebeleid, uitzonderingen52 daargelaten. Die 

moeten wel met waarborgen worden omgeven. Nieuwe wetgeving op het gebied van politie- en 

justitie-informatie is in aantocht. Evaluatie van de huidige Wet Politiegegevens leert dat 

privacyaspecten onder meer in de knel komen wanneer de (leiding van) de organisatie die niet in 

beeld houdt, wanneer samenwerkende organisaties er verschillende interpretaties op na houden – 

bijvoorbeeld: welke gegevens mogen worden uitgewisseld om te kunnen aftasten of een onderzoek 

moet worden begonnen? -  en (ICT-)systemen ingewikkeld zijn53. Privacybescherming wordt door 

sommige professionals bij de politie ook als bureaucratische rompslomp en ‘een moetje’ gezien die 

effectief werken in de weg staan. 

 

  

                                                           
50

 CBP (2014). Zorgvuldige gegevensuitwisseling over sectoren heen in het kader van decentralisaties in het 
sociaal domein. Brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Den Haag. College 
Bescherming Persoonsgegevens. http://www.cbpweb.nl/downloads_pb/pb_20140701_gemeenten-
decentralisatie-privacy-brief.pdf. 
51

 CBP (2014). Gemeenten mogen bij decentralisatie privacywetgeving niet negeren. Persbericht op: 
http://www.cbpweb.nl/Pages/pb_20140701_gemeenten-decentralisatie-privacy.aspx 
52

 Het kabinet noemt bijvoorbeeld verdachten aan wie een tbs-maatregel zou moeten worden opgelegd, maar 
die niet aan onderzoek willen meewerken 
53

 Het is een greep. Meer details: WODC (2013). Glazen privacy. Knelpuntenonderzoek Wet politiegegevens. 
Den Haag. WODC, Ministerie van Veiligheid en Justitie.  
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8. Financiën programma Veiligheid 2015-2018 
Er is structureel een bedrag van bijna 2.050.000 euro beschikbaar voor de invulling van het 

veiligheidsbeleid. Daarnaast is bij de vaststelling van het coalitieakkoord 2014-2017 nog jaarlijks een 

bedrag van 350.000 extra beschikbaar gesteld voor het werk aan veiligheidsvraagstukken. Deze extra 

middelen worden ingezet vanaf 2015. Dit betekent dus dat er voor 2015 tot en met 2018 jaarlijks een 

veiligheidsbudget beschikbaar is van bijna 2.400.000 euro. 

De afgelopen raadsperiode zijn de middelen nagenoeg gelijk gebleven, maar heeft er wel een 

verschuiving van de inkomstenbronnen plaatsgevonden. Aanvankelijk waren er diverse rijks- en/of 

provinciale uitkeringen toegevoegd aan het veiligheidsbeleid, maar deze zijn inmiddels allemaal 

komen te vervallen. Daarnaast is het wel zo dat de structurele middelen zijn verhoogd en dus 

inmiddels op het niveau van ruim 2 miljoen zijn gebracht.  

Naast de structurele middelen en de door het college voor deze raadsperiode toegekende middelen 

is het ook mogelijk dat er vanuit rijkswege subsidies worden verstrekt. Deze zijn veelal bedoeld voor 

om een specifieke problematiek te tackelen. In 2014 heeft het Rijk extra middelen beschikbaar 

gesteld voor terugdringing van het aantal woninginbraken, overvallen en straatroof. Deze middelen 

komen in 2015 weer te vervallen. 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Rijk:  € 200.000     

Gemeente:      

- structureel € 2.048.000 € 2.050.000 € 2.050.000 € 2.050.000 € 2.050.000 

-coalitieakkoord    € 450.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 € 350.000 

Beschikbaar € 2.698.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 € 2.400.000 

 

Bij het vaststellen van de betreffende jaarschijf wordt jaarlijks een voorstel gedaan voor de verdeling 

van de beschikbare middelen.  Globaal worden de middelen ingezet ten behoeve van de veiligheid op 

individueel niveau (persoonsgericht), voor het werk in wijken en buurten (waarbij vermindering van 

het aantal woninginbraken een prominent doel is) en voor de bestrijding van georganiseerde 

criminaliteit.  

In bovenstaand overzicht is de inzet van de gemeente Breda ten behoeve van de veiligheidsregio niet 

mee genomen. In de begroting van de gemeente Breda zijn de volgende middelen hiervoor 

gereserveerd: 

 2015 2016 2017 2018 

Bijdrage aan 

veiligheidsregio. 

10.574.248 10.581.813 10.805.861 10.953.035 
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Bijlagen 

 Dashboard Veiligheidsmonitor 2014

 Jeugd: er vroeg bij zijn

 Actieprogramma WOS
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Bijlage 1: Dashboard Veiligheidsmonitor 2014 

Het Dashboard is gebaseerd op de politieregistratie van 2013 en de enquête onder Bredanaars. De geregistreerde criminaliteit is gerelateerd aan het 

aantal inwoners, woningen, bedrijven of winkels in een buurt. De kleuren geven de afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde aan, waarbij rood een 

erg negatieve afwijking betekent en donker groen een zeer positieve. De plussen en minnen laten zien in hoeverre de situatie in de buurt ten opzichte van 

vorig keer is verbeterd (+) of verslechterd (-). Daar waar geen ‘+’ of ‘-‘ staat, is de situatie ongeveer gelijk gebleven. Toe- of afnamen worden niet 

veroorzaakt door een verandering in de aangiftebereidheid. 
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Dashboard veiligheid: overzicht per buurt

Jeugd Drugs & verslaving

Overlast jongeren Drugsoverlast Bedrijfsinbraak Winkeldiefstal

subjectief subjectief objectief subjectief subjectief objectief subjectief objectief objectief objectief onveiligheidsgevo

el

Rapportcijfer

0000 City - + - - + - -

0001 Valkenberg + + +

0002 Chasse - - + - - --

0003 Fellenoord -- - - +

0004 Schorsmolen ++ + -

0005 Station - + + + +

0100 Belcrum +

0101 Doornbos-Linie -- - + - -

0102 Biesdonk + - ++ - --

0103 Geeren-zuid + + - -

0104 Wisselaar - - - --

0106 Geeren-noord - + + + +

1000 Teteringen + ++ +

0200 Brabantpark ++ - - + -

0201 Sportpark + -- - - -- --

0202 Zandberg -

0203 Heusdenhout -

0300 Blauwe Kei

0301 IJpelaar ++ -

0302 Overakker - - - +

0303 Ginneken - - - -

0700 Bavel -

0701 Nieuw Wolfslaar +

0800 Ulvenhout + - - -

Buurt

Breda Centrum

Breda Noordoost

Breda Zuid-Oost

Geweld

VeiligheidsbelevingAutodelictWoninginbraak

Veilige leefomgeving
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0400 Boeimeer + - ++

0401 Ruitersbos -- - - --

0500 Haagpoort + ++ --

0501 Heuvel - + + +

0502 Tuinzigt + + - - ++ + + +

0503 Princenhage + + ++ + ++ +

0504 Westerpark + - --

0600 Gageldonk + + ++ -

0601 Kievitsloop + + + -

0602 Kesteren + + - + +

0603 Muizenberg + -- - -

0604 Heksenwiel + + + ++

0605 Overkroeten + ++ - -

0606 Kroeten +

0900 Prinsenbeek ++ ++

0105 Krogten -

0505 Heilaar +

0506 Hazeldonk

0507 Steenakker

0607 Emer +

12 (12) 1,2 (1,4) 9 (8) 16 (15) 7  (9) 24 (23) 6,5 (6,8)

5,5 (6,2) 17,6 (18,3) 12,0 (14,4) 37,2 (36,4) 499,7 (317,9)

% p 1000 inw % % p 1000 w on % p 1000 inw p 1000 bedrijven p 1000 w inkels %

GBM GBM BVH GBM GBM BVH GBM BVH BVH BVH GBM GBM

legenda:

ver boven gemiddeld

boven gemiddeld

rond Bredaas gemiddelde

beneden gemiddeld

ver beneden gemiddeld

onbekend/geen object

Breda  totaal 2013 (2012)

Breda Noordwest

Breda Zuidwest

Winkelgebied / bedrijventerrein

Breda  totaal 2013 (2011)

Gegevens 2013

Onderzoek en Informatie, 2014

bron

++
afwijkende daling tov gemiddelde ontwikkeling = 

verbetering tov gemiddelde

afwijkende groei tov gemiddelde ontwikkeling = 

verslechtering tov gemiddelde
--
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Bijlage 2:  Jeugdcriminaliteit 
 

Er heel vroeg bij zijn kan veel ellende 
voorkomen en maat houden is de kunst 

Inleiding 
Met verreweg de meeste kinderen in en rond Breda gaat het goed. In een beperkt aantal situaties 

bezwijken ze voor verkeerde verleidingen, dreigen ze te ontsporen en ontwikkelen ze criminele 

loopbanen. De stand van zaken in de jeugdcriminologie laat zien dat een samenleving die dat wil 

voorkomen, er in elk geval vroeg bij moet zijn.  

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een adequaat aanbod aan voorzieningen 

jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering. Moeilijke dilemma’s zijn dan aan de orde, vooral 

‘aan het front’, daar waar eventuele problemen het eerst worden gezien. Signaleren is al lastig, 

doorpakken vaak nog moeilijker. Ingrijpen kan goede redenen hebben, maar stuit niet zelden op de 

vraag naar legitimering.  

Als veiligheid – een elementaire bestaansvoorwaarde – in het geding is, is maat houden in beleid en 

uitvoering een opgave, vooral als het om kinderen gaat en een samenleving waarin emoties snel 

oplopen en (moderne) media de stemming gemakkelijk kunnen beïnvloeden. Bij Jeugdzorg ziet men: 

“Iedereen loopt nu te melden, scholen voorop. Ik vraag me af of we niet doorschieten.” Overdrijving 

in beleid en aanpakken – denk aan het gedeukte imago van de consultatiebureaus – bedreigt niet 

alleen burgerlijke vrijheden. Soms blijft dan ellende juist buiten beeld, omdat daders én slachtoffers 

kans zien beleid en ook hulp te ontwijken.  

Vooropgesteld: niet alle tragiek is vermijdbaar. Soms blijken hulp en bestuur machteloos, alle beleid 

en inzet ten spijt. Tegen die achtergrond is een veilige ‘leeromgeving’ voor professionals en het 

groeiende leger participerende vrijwilligers van groot belang, een die bestuurders ondersteunen. Dat 

is voor hen niet altijd gemakkelijk. Je zult maar worden aangesproken – al dan niet terecht – op een 

fataal incident met een kind.  

Hoe gaat het met de jeugd? 
Het gaat goed met de meeste Bredase jongeren. Ze worden gemiddeld steeds beter opgeleid,ze 

voelen zich, volgens GGD-enquêtes, ook beter dan een jaar of wat terug. In Breda is het aantal 

voortijdige schoolverlaters de afgelopen zeven jaar stevig gedaald.  

Het beleid richt zich op ‘kansen voor iedereen’ en is zo ‘niet alleen gericht op de kansarme jeugd, 

maar juist ook op de grote groep kansrijke jeugd’1.  Toch blijft er een vrij omvangrijke groep jeugd die 

                                                           
1
 Coalitieakkoord Ruime en Verbinding, Breda (2014).  
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zich minder positief ontwikkelt, die minder gemakkelijk ‘mee komt’, of van wie de ontwikkeling 

wordt afgeremd door ongunstige omstandigheden. Deze kinderen en jongeren leven niet zelden in 

huishoudens waar armoede (ruim één op de tien) of multiproblematiek aan de orde is of ze 

worstelen met persoonlijke beperkingen.  

Zo zouden er volgens deskundigen in Nederland2, op basis van meting van begaafdheid, ongeveer 

440.000 jeugdigen van 5 tot 18 jaar zijn met een lichte verstandelijke beperking. Dat zijn, volgens de 

hier gehanteerde definitie, jongeren met een IQ tussen 50 en 85 en daarbij sociale of praktische 

beperkingen. Als Breda niet van de landelijke cijfers afwijkt kan het hier om ongeveer 4500 kinderen 

gaan. Een van de problemen van deze groep kinderen is dat ze riskante situaties slecht herkennen. Ze 

zijn gemakkelijk te verleiden tot ‘verkeerde’ dingen.  

Een belangrijk punt lijkt toenemende armoede. Van armoede hebben (ook) de kleine vierduizend 

kinderen die in Breda in armoede leven3 (allochtone kinderen aanzienlijk frequenter dan van 

oorsprong Nederlandse kinderen) veel hinder. Die varieert van sociale uitsluiting tot psychische 

belasting en verminderde zelfredzaamheid en slechtere schoolprestaties.  De cognitieve en 

emotionele ontwikkeling kan er schade dooroplopen, ook doordat kinderen zich voortdurend zorgen 

maken over de situatie in het gezin en soms angsten ontwikkelen, zoals de angst om uit huis te 

worden gezet4. 

De GGD5 rapporteert voorts een omvangrijk slachtofferschap van misdrijven (een kwart van de 

Bredase jeugd tussen 12 en 18 jaar meldt dat), een nogal stevige consumptie van alcohol (recente 

binge drinkers volgens de GGD: 28 procent). Tien procent heeft wel eens drugs gebruikt, drie procent 

zegt de laatste vier weken wiet of hasj te hebben gebruikt. Elf procent komt vaak geld tekort, twee 

procent leent vaak geld van anderen, even veel jongeren hebben moeilijk aflosbare schulden. 

De zegsvrouw van Jeugdzorg Brabant  ziet het gebeuren: “Er is een explosie van echtscheidingen. 

Bizarre vechtscheidingen. Steeds meer hoog opgeleide blanken, trouwens.” Een op acht jongeren 

woont in een eenoudergezin, vier procent woont ‘bij anderen’, zo leert de GGD-monitor. 

De jeugdwerkloosheid in West-Brabant is de afgelopen vijf jaar verdubbeld naar 2600 personen in 

augustus 2014, van wie bijna 500 langer dan een jaar. In  Breda staan op dat moment 800 jongeren 

als werkzoekend in de ‘kaartenbak’, waarbij, afgaande op landelijk analyses6 zelfs sprake zijn van 

enige neerwaartse vertekening: ontmoedigde jonge werkzoekers verlaten de arbeidsmarkt.  

                                                           
2
 Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (2014). 

3
 Zie o.m. Overdrachtsdocument, Bijlage 1: Trendstudie 2014, pag. 9: 8-10 % van de kinderen in Breda leeft 

langdurig op het sociaal minimum.  
4
 Verwey Jonkerinstituut, 2014: 17 

5
 GGD West-Brabant (2014). Tabellenboek Jeugdmonitor 12-18 jaar 2011.   

6
 CBS (2014).  O.m.: Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren. 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/65EB9989-B24E-4108-8F9D-2A20999FBC3C/0/pb14n033.pdf.  
Werkloosheid gedaald, maar minder mensen aan het werk. http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3A173D5F-DB2E-
4085-A4A5-3CE0AEC0D85A/0/pb14n024.pdf [14-09-2014] 

http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/65EB9989-B24E-4108-8F9D-2A20999FBC3C/0/pb14n033.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3A173D5F-DB2E-4085-A4A5-3CE0AEC0D85A/0/pb14n024.pdf
http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/3A173D5F-DB2E-4085-A4A5-3CE0AEC0D85A/0/pb14n024.pdf
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Vooral jongeren met een MBO-3 of 4 niveau zijn in Breda en omstreken de dupe. In enkele sectoren7 

is sprake van een tekort aan stageplekken en leerbanen. In zijn recente Jaarrapport Integratie wijst 

het SCP8 erop dat werkloosheid in 2012 onder jongeren met een niet-westerse 

migrantenachtergrond driemaal zo hoog (28 %) is als bij ‘autochtone’ jongeren (10%), vooral bij de 

Marokkaanse jeugd (bijna factor 4). Discriminatie door werkgevers zou hier mede een rol spelen. 

Jongeren, overlast en criminaliteit 

Overlast 

Zowel in Breda als landelijk nemen de aantallen problematische jeugdgroepen snel af. Het aantal 

hinderlijke en overlastgevende jeugdbendes is landelijk in vier jaar tijd meer dan gehalveerd (van 

1760 in 2009 naar 764 eind 2013). Daarbinnen is het aantal criminele jeugdgroepen afgenomen van 

92 naar 45.  

In Breda is het aantal hinderlijke jeugdgroepen nu op de vingers van één hand te tellen, criminele 

groepen worden momenteel niet waargenomen. Toch blijft ruim tien procent van de Bredanaars 

klagen over jongeren in hun buurt. Daarbij rijst uiteraard de vraag of die jongeren echt zo hinderlijk 

zijn of dat bewoners steeds mindere tolereren.  

Die vraag is ook gerechtvaardigd omdat jongeren steeds minder buiten komen, maar via sociale 

media met elkaar ‘spelen’. Sociale media en internethandel roepen tegelijk nieuwe veiligheidsvragen 

op. Het kan gaan om individuele veiligheidsproblemen, zoals pesten en bedreigen. Maar ook de snel 

bijeen te twitteren/facebooken/sms’en flash mobs vragen de overheid om nieuwe antwoorden in 

termen van beleid en organisatie. Niettemin: Wie in Breda contact wil met een ‘hanggroep’, moet 

vandaag de dag goed zoeken. 

Jeugdige verdachten 

Het aantal jeugdige verdachten uit Breda van 12-17 jaar is in de periode 2007-2012 ruimschoots 

gehalveerd: van 28 promille (van de leeftijdsgroep) in 2007 naar ongeveer 12 in 2012. Nationaal 

gemiddeld is hun aantal in de genoemde periode gehalveerd9.  

Soortgelijke trends zijn te zien in de cijfers over in Breda gepleegde misdrijven door jongeren en 

jongvolwassenen.  In de categorie van 12-17 jaar leverde de politie in 2013 in Breda 227 jeugdige 

verdachten van 12-17 jaar aan bij het OM. Daarmee zet de in 2007 (ruim 500 aanhoudingen) 

ingezette daling zich voort. Een minder scherp dalende trend is te bespeuren in de leeftijdsgroep 18-

24 jaar.  

Delicten 

Als het gaat om door het OM geregistreerde10, in Breda gepleegde feiten, wijzen de cijfers in gunstige 

                                                           
7
 UWV, 2014; O.a.: veiligheid, transport en logistiek, bouw en infra, afbouw en onderhoud, mode-industrie 

(bron: UWV, basiscijfers jeugd, West-Brabant, februari 2014) 
8
Huijink et a., 2014: pag 12. 

9
 Laan, A. van der, H. Goudriaan en G. Weijers (2014). 

10
 Hier gaat het dus om verdachten die bij het OM zijn ‘aangeleverd’.  
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richting. Met betrekking tot geweldsdelicten zet ook in Breda de daling in de groep 12-17 jaar zich 

door. Moord, doodslag, openlijke geweldpleging, in alle categorieën dalen de cijfers. Ook 

drugsgerelateerde delicten (handel) worden gaandeweg minder aangetroffen. Voor 

drugsgerelateerde delicten zijn in 2012 19 verdachten aangehouden in de leeftijdsgroep 12-17 

(vrijwel gelijk aan 2011) en 78 in de groep 18-24. Het laatste getal is het laagste sinds 2005 en het is 

ongeveer een halvering ten opzichte van 2009. De daling van de aantallen aangehouden verdachten 

is iets minder voor meiden en voor verdachten van (oorspronkelijk) allochtone herkomst .  

Risicofactoren 
Minder Bredase jeugd begeeft zich op criminele paden. Hoe dat zoveel mogelijk zo te houden of nog 

verder te verbeteren? Daarvoor is  vooral lange termijnbeleid nuttig. 

Ontwikkelingscriminologen kijken naar risicofactoren en ‘beschermende’ factoren om delinquent 

gedrag bij jongeren te verklaren. Bij jongeren met ernstige (gedrag-)problemen en delinquentie gaat 

het meestal om een opeenstapeling van risicofactoren. Die kunnen liggen in de persoonlijkheid, het 

temperament, de gezondheid of de (beperkte) begaafdheid van de persoon zelf11. Ook de situatie in 

het gezin – gezondheid en (opvoed-)capaciteiten van ouders, gezinsomstandigheden - en de ruimere 

omgeving, zoals de school, buurt en vrienden, spelen een rol.   

Tegenover risicofactoren staan ‘beschermende’  factoren, zoals gehechtheid aan nabije anderen, een 

aandachtsvolle en pedagogisch verantwoorde opvoeding in een stabiele omgeving en een hoog IQ.  

Belangrijk is ook de wijze waarop de jongere met zijn persoonlijkheidskenmerken weet ‘om te gaan’.  

Behalve risicofactoren en beschermende aspecten speelt uiteraard ‘de gelegenheid’ een rol. Dan 

gaat het ook om de actuele context die regelovertreding wel of niet stimuleert, zoals dronkenschap, 

boosheid, verveling en de aanwezigheid van (met name mannelijke) leeftijdgenoten.   

Eerste tekenen 

De eerste tekenen van normafwijkend gedrag dat zich later in crimineel gedrag kan uiten, zijn soms al 

op zeer jeugdige leeftijd waar te nemen. De combinatie van moeilijke persoonlijke (temperament-) 

eigenschappen, opvoedingstekorten en een structurele achterstandssituatie kan de verklaring zijn 

voor antisociaal gedrag. Dat kan zich in deze context al vóór de basisschool manifesteren. Als deze 

kinderen ook nog eens in een problematische buurt en met ‘verkeerde’ vrienden opgroeien lopen ze 

extra risico om af te glijden.  

Normafwijkend gedrag dat zich in het voortgezet onderwijs aandient, wordt vaker verklaard uit de 

kenmerken van de adolescentieperiode: de behoefte aan zelfstandigheid, de afweer van gezag. 

‘Laatbloeiers’ wat betreft delinquent gedrag zijn veelal personen met een laag IQ en weinig 

leervaardigheden, die zich tot dat moment door steun van ouders en omgeving staande konden 

houden. Zo maken ingewijden zich zorgen over jongeren met een licht verstandelijke beperking, 

wanneer voor hen op 18-jarige leeftijd de zorgarrangementen stoppen. 

                                                           
11

 Zo zijn jongeren met een licht verstandelijke beperking niet alleen gemakkelijker te verleiden tot 
bijvoorbeeld gebruik van drugs en drank, ze zijn ook aanzienlijk vatbaarder voor crimineel gedrag, leert review-
onderzoek van Collot d’Escury (2007).    
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Persoonlijkheid en gezin 

Criminele gezinsleden bevorderen criminaliteit bij in het gezin aanwezige kinderen. Ook instabiliteit 

door aandacht- en opvoedproblemen, stoornissen bij ouders en verslavingsproblemen kunnen 

bevorderen dat kinderen zich ongewenst ontwikkelen of ook het criminele pad opgaan. 

In een recente evaluatie van de Top-600 aanpak in Amsterdam12 zetten de onderzoekers twee 

groepen tegenover elkaar: een groep gewelddadige veelplegers uit deze Top-600 en een groep ex-

cliënten van Jeugdzorg in verband met delinquentie die nu veel minder crimineel gedrag vertonen, 

getypeerd als ‘boefjes’.  

De persoonlijkheid van de veelplegers wordt gekenmerkt door sociaal-emotionele achterstand, 

‘mentale verharding’, en een gebrekkige gewetensontwikkeling, empathie, impuls- en 

agressieregulatie, alsook een lage gemiddelde intelligentie (IQ gemiddeld van 80). Bij driekwart van 

de veelplegers werd een verstoorde persoonlijkheidontwikkeling richting type B (antisociaal) 

aangetroffen, bij 40 procent in ernstige mate. De onderzoekers suggereren niettemin dat deze 

daders zich best wel kunnen aanpassen, maar ze passen zich aan aan (of sluiten zich aan bij) 

verkeerde personen. 

Voor beide groepen jongeren worden een problematische opvoeding in instabiele gezinnen met 

pedagogische onmacht (of onwil) bij ouders aangetroffen, leidend tot pedagogische en/of affectieve 

verwaarlozing, mishandeling of afwezigheid en zo in een kwart (boefjes) tot bijna vijftig procent 

(veelplegers) tot verstoorde ouder-kindrelaties. Meer dan de helft komt uit gescheiden gezinnen, 

twee van de vijf waren geregeld getuige van huiselijk geweld. Niet zelden speelde psychiatrische, 

fysieke of verslavingsproblemen bij ouders en rol. Bijna de helft van de gewelddadige veelplegers 

vertoonde al op de basisschool externaliserend probleemgedrag. Criminaliteit was al op jonge leeftijd 

genormaliseerd, melden de onderzoekers. Een op drie was al op de basisschool opgevallen door het 

plegen van delicten.  

Gewelddadige veelplegers bleken een homogene groep te vormen, met een lage drempel om geweld 

te gebruiken.  Veel delicten werden in groepsverband gepleegd. Schoolbinding is zwak. Veel van de 

‘boefjes’ daarentegen zijn in de loop van de tijd uit huis geplaatst, waardoor hun criminele loopbaan 

(richting veelpleger) in de knop is gebroken en veel van hen zijn beschermd tegen voortzetting van 

hun criminele gedrag tot in de (jong-)volwassenheid. 

Vrienden en buurt 

Groepsprocessen beïnvloeden jongeren, jongens in het bijzonder, ook in kwesties van deviant 

gedrag. Voorkomen afgewezen te worden, betrouwbaar zijn voor vrienden, status en reputatie 

spelen dan een rol. Recent groot opgezet longitudinaal onderzoek onder Rotterdamse jeugd in 

achterstandswijken concludeert met grote stelligheid dat buurt en vriendenkring de belangrijkste 

broedplaatsen voor criminaliteit leveren13.  

Jeugdcriminaliteit is vooral een sociaal fenomeen, zeggen deze onderzoekers. Jongeren kunnen 

criminelen worden, wanneer ze in de buurt in verkeerde vriendenkringen verkeren. Ze blijven op het 

foute pad gedurende hun adolescentie, wanneer ze ook nog enkele persoonlijke eigenschappen 

                                                           
12

 Segeren en Fassaart (2014). 
13

 Driessen, Duursma en Broekhuizen (2014) 
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(zoals hyperactiviteit of agressiviteit) bezitten die ‘normalisering’ in de weg staan. Eenmaal crimineel, 

wordt dat eigenlijk alleen maar erger. Nette ouders, of broers en zussen, vrienden mét normbesef, ze 

blijken nauwelijks invloed uit te oefenen op het gedrag van de betrokken jongere. 

School en sociaaleconomische context bieden slechts zeer ten dele of geen verklaring voor 

jeugdcriminaliteit evenmin als etniciteit. Marokkaanse jongeren stelen niet omdat ze Marokkaan zijn 

of omdat zulks nu eenmaal uit de Marokkaanse cultuur voorkomt. Analyses van politiegegevens 

leveren geen noemenswaardige andere conclusies op. 

‘Vermoedelijk’ is dit buurt- en vriendeneffect, zo zeggen de Rotterdamse onderzoekers, 

generaliseerbaar. Dan zou het dus ook in Breda waarneembaar kunnen zijn. Jongerenwerkers 

rapporteren dat Bredase jongeren minder vaak op straat zijn dan pakweg tien jaar geleden en meer 

onderling interacteren via mobiele telefoon en sociale media. Of er dan minder ‘verkeerde’ 

groepsvorming plaats heeft, is evenwel (nog) niet te zeggen. De Veiligheidsmonitor signaleert bij 

burgers geen afname van jongerenoverlast.  

De onderzoekers bevelen aan jeugdcriminaliteit vooral als sociaal verschijnsel te benaderen en 

derhalve het beleid te focussen op groepsvorming en groepen. Dat is niet eenvoudig, want 

groepsvorming is nu eenmaal een essentieel onderdeel van het jeugdig bestaan. Het gaat er dus om 

‘verkeerde’ ontwikkelingen in groepen tegen te gaan. Een pleidooi, zo lijkt het, voor meer inzet van 

jeugd- en jongerenwerk ‘op straat’ en meer toezicht.  

School en werk 

Tussen in het bijzonder voortijdig schoolverlaten enerzijds en crimineel gedrag aan de andere kant 

bestaat verband. Verband wil niet zeggen: schoolverlaters worden crimineel. Vroegtijdig 

schoolverlaten kan een teken van een achterliggende problematiek zijn die ook criminaliteit kan 

stimuleren. Zo is het verband sterker als deze voortijdige uitstap het gevolg is van 

motivatieproblemen14. Ook daarom suggereert dit onderzoek niet altijd koste wat kost te trachten 

leerlingen op school te houden.  Som is het verstandiger werk of een stageplek te vinden. Maatwerk 

lijkt geboden. 

Redelijk overtuigend is onderzoek dat de relatie laat zien tussen werk of een uitkering en afname van 

crimineel gedrag onder bepaalde risicogroepen15. Het verband is voor jonge, eerder in hun jeugd al 

veroordeelde mannen sterker dan voor vrouwen. Werk hebben dringt bij hen recidive stevig terug. 

Het lijkt dus zinvol jeugdige of jong volwassen ex-delinquenten aan scholing, maar vooral aan werk te 

helpen. Uiteraard bestaan er stevige vermoedens dat er in het algemeen verband bestaat tussen 

werk hebben en minder crimineel gedrag vertonen, maar onderzoek dat dit onomstotelijk aantoont 

en ook de causale richting van de relatie schraagt, is nog schaars16.  

Beperking van risico’s 

Tragedies – onheil waarvoor de mens door zijn keuzen uiteindelijk ook zelf verantwoordelijk voor is – 

zijn niet altijd te vermijden. Niettemin streeft het bestuur, zoals hierboven beschreven, naar een 

                                                           
14

 Weerman, F. en P van der Laan (2006) 
15

 Verbruggen,J., R. Apel, V. van der Geest en A. Blokland (2013). 
16

 Van Erp et al. (2011). 
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optimale ontwikkeling voor elk kind in Breda, en dat in een veilige omgeving.  

Omdat lang niet alle gezinnen met problemen én met kinderen zich vrijwillig bij de overheid melden 

om daar steun te krijgen – een deel daarvan staat zelfs bekend als hardnekkige ‘zorgmijder’- ligt hier 

een taak voor de omgeving. Sterker: de beleidsfilosofie van de participatiesamenleving leert dat het 

voorál de directe omgeving van familie, buren, bekenden, is die meer en meer aanspreekbaar wordt 

op hulp en bijstand aan de minder zelfredzamen, ook in Breda.  

Niet altijd zal het deze omgeving lukken problemen te zien en bespreekbaar te maken, adequate hulp 

aan te bieden om ontsporing of ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Daarvoor zijn ook 

professionals nodig. Die professionals bevinden zich op de scholen, in de zorginstellingen, in dorp, 

buurt en wijk, soms ook in verenigingen en vooral in de instellingen en organisaties die zich richten 

op dergelijke hulpverlening.  

Uit onderzoek rond de aanpak van huiselijk geweld17 komt naar voren dat niet alleen (tijdig) 

signaleren, maar ook bespreekbaar maken van problemen nog dikwijls stuit op verschillende 

hobbels, ook bij professionals. Die hobbels hebben ondermeer te maken met (gebrek aan) 

competenties, onzekerheid, gepercipieerde verantwoordelijkheden. Gezinssituaties en welzijn van 

kinderen ‘lezen’ is één ding, er als individuele professional iets mee doen als dat noodzakelijk is, is 

nog wat anders. Daarvoor is ook lef nodig, maar vooral een verantwoorde afweging. Rond huiselijk 

geweld bestaat een Meldcode die onder meer collegiaal overleg en consult bij gespecialiseerde 

organisaties als het AMHK18 stimuleert.  

Als gezegd: niet alle onheil is vermijdbaar, maar de baaierd aan onderzoeken over succesvolle 

interventies leert wel: vroegtijdig erbij zijn is het meest rendabel, zowel voor de betrokkenen, als 

voor de samenleving.  

Amerikaans19, maar ook Nederlands onderzoek wijst uit dat hoe vroeger je in een bedreigd 

kinderleven investeert met de juiste verbeterinterventies, hoe beter die renderen in termen van 

betere school- en arbeidsloopbanen en in minder maatschappelijke kosten op latere leeftijd. Die 

interventies richten zich vooral op ondersteuning van kinderen en gezinnen ter bevordering van een 

‘gezonde’ ontwikkeling van cognitieve en sociale vaardigheden en attitudes.  

Een Bredaas voorbeeld van dergelijk (zeer) vroeg ingrijpen als investering op langere termijn is 

Voorzorg, waarmee Careyn al tijdens hun zwangerschap aanstaande moeders in problematische 

omstandigheden of met ongezonde gewoonten bijstaat. Die begeleiding loopt door tot het kind naar 

de peuterschool kan. Evaluatie van deze aanpak20 wijst uit dat de start voor deze kinderen significant 

veel beter wordt.  

                                                           
17 Schol, H. (2013).  
18

 De fusieorganisatie van voorheen het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt 
Huiselijk Geweld (SHG).  
19

 Zie bv.: Carneiro, P. en J. Heckman (2003). 
20 Nederlands Jeugd Instituut (2014).  

Alsook: Olds, D. (2006). Een genuanceerder verhaal komt uit: Deković, M., M. Slagt, J. Asscher, L. 
Boendermaker, V. Eichelsheim en P. Prinzie (2011).  
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Ook bovengenoemde onderzoekers uit Rotterdam bepleiten vroegsignalering om iets te kunnen 

doen aan de persoonlijke karakteristieken van de kinderen én om te voorkomen dat kinderen van 

lichte vormen van crimineel gedrag naar zwaardere afglijden.  

De Amsterdamse evaluatie – die meer informatie oplevert over persoon en gezin - mondt uit in een 

lange lijst aanbevelingen die daar ook op neer komt: wees er bijtijds bij. Bijna de helft van de 

gewelddadige veelplegers was voor het 12e levensjaar al opgevallen in verband met ernstig 

probleemgedrag richting derden, maar gemiddeld kwamen deze kinderen pas na hun veertiende in 

beeld bij Jeugdzorg. Enkele jaren te laat dus.  

Wacht dus niet, is de boodschap van het Amsterdamse onderzoek, als bij jonge kinderen ernstig 

afwijkend gedrag of problematische eigenschappen of omstandigheden worden gesignaleerd, zorg 

indien nodig voor kwalitatief hoogstaande diagnostiek, intensieve interventies en passende, 

bestendige persoonlijke relaties tussen hulpverlening en kinderen en gezinnen, help bij de vergaring 

van ‘positieve’ sociale netwerken en ontwikkel meer oog voor GGZ-problematiek. 

Slot 
Een paar suggesties die uit bovenstaande analyses opborrelen zijn deze.  

De ene problematische of criminele loopbaan van een kind is de andere niet. Wanneer die in drie 

‘levensfasen’ worden ingedeeld, dan zou een enkele aanbevelingen zo kunnen luiden: 

 - ernstige criminaliteit komt meestal voort uit een combinatie van persoonlijke eigenschappen én 

invloed van de (directe) omgeving. Niet zelden blijken de uitwassen hiervan, zoals antisociaal gedrag,  

zich al voor of op de basisschool te manifesteren. Ongewenste ontwikkelingen voorkomen betekent 

zo onder meer: al in de peuterjaren en zeker op basisschool, wanneer ze worden waargenomen, iets 

doen met deze verschijnselen. Ze bespreekbaar maken met het gezin, sociaal netwerk aanboren 

wellicht, of, in ernstige situaties stevig ingrijpen. Dergelijke investeringen leveren een goed 

maatschappelijk (en persoonlijk) rendement op.  

- Foute vrienden, ‘verkeerde’ buurt: ze bevorderen jeugdcriminaliteit. ‘Rotterdam’ beveelt aan goed 

te kijken naar en eventueel te interveniëren in jeugdgroepen die zich met vage dingen bezighouden, 

waarbinnen grote leeftijdsverschillen en verschillen in etniciteit worden waargenomen. Je zou er 

zomaar een pleidooi voor de terugkeer of versterking van straathoekwerk en jongerenwerk in 

kunnen lezen, al ligt er ook een taak voor de wijkagent. Dan moet deze wel ‘in de buurt’ zijn.  

 - Werk, en in tweede instantie een uitkering, kan criminaliteit in de latere jeugd en de 

jongvolwassenheid tegengaan. Dat begint uiteraard met bevordering van het behalen van tenminste 

een startkwalificatie, maar niet voor elke jongere is school zaligmakend. Sommige voortijdig 

schoolverlaters zijn ongemotiveerd en hebben meer aan een leer-werkplek of een baan. Hier geldt: 

maatwerk is geboden.  

Met verreweg de meeste kinderen in Breda gaat het goed. Het is dus niet nodig, en rechtsstatelijk 

ook ongewenst, met inzet van drones en minderjarige geheim agenten, de Bredase jeugd massaal te 

gaan bespieden en bij het minste geringste afwijkende gedrag op te treden. Kinderen vertonen ook 

afwijkend gedrag. Dat is meestal niet de voorbode van criminele loopbanen. 
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Het komt aan op versterking van sociale verbanden en professionaliteit om die te ondersteunen en 

om, waar dat echt nodig is, adequaat – in verhouding tot de aangetroffen problematiek - te 

interveniëren. Dat is niet gemakkelijk. Dat vergt veel kennis én ervaring, consciëntieuze afwegingen, 

de bereidheid van elkaar te leren en degelijke verantwoording.  
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Bijlage 3: Districtelijk Actieprogramma WOS 2014-2017 de Baronie 
 

Inleiding 

De bestrijding van woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld heeft bij de minister van 

Veiligheid en Justitie de hoogste prioriteit. Dat heeft hij vorig jaar aan de Tweede Kamer laten weten 

in zijn brieven over de aanpak High Impact Crimes (5-4-2013) en over de aanpak woninginbraken (19-

11-2013). In die laatste brief geeft hij een overzicht van landelijke projecten die gericht zijn op het 

domein (woning, buurt, wijk), dader (persoonsgerichte aanpak) en slachtoffer (emotionele gevolgen 

en praktische tips). 

De districtelijke driehoek heeft in 2011 opdracht gegeven voor het opstellen van een 

Actieprogramma WOS 2011-2014. Voor u ligt het Actieprogramma voor de periode 2014-2017. De 

driehoek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Actieprogramma en bewaakt de voortgang 

ervan. Ambtelijk vindt in het district de sturing en organisatie plaats in de diverse WOS-overleggen 

waaraan gemeenten, politie en Openbaar Ministerie deelnemen.  

In de ‘Risicomonitor Woninginbraken 2012’ die het Verbond van Verzekeraars in het najaar van 2013 

presenteerde, werd aangegeven dat van alle provincies Noord Brabant met 6,3 inbraakclaims per 

1.000 huishoudens het hoogst scoort. Inwoners van deze provincie lopen het hoogste risico op een 

woninginbraak. Breda scoort het hoogst van de Nederlandse steden: 8,3 inbraakmeldingen per 1.000 

huishoudens. 

Het is een uitdaging het aantal woninginbraken op 1 januari 2017 te hebben gereduceerd met 28%. 

Dat is het streefpercentage dat de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer heeft geduid: het 

landelijk terugdringen van het aantal woninginbraken in 2017 van 91.500 naar 65.000 inbraken. 

Visie en missie ZWB 

In het Regionaal Beleidsplan 2013-2014 ‘Samen werken aan veiligheid’ van de regio Zeeland-West-

Brabant (ZWB) staan vijf veiligheidsthema’s benoemd, waaronder woningbraken-overvallen-

straatroven. Maar ook veiligheidsbeleving, betrokkenheid en vertrouwen van burgers in de (lokale) 

overheid. Deze trefwoorden geven weer met welke missie er gewerkt wordt.  

Gemeenten, Openbaar Ministerie en politie treden als één overheid naar buiten en bundelen hun 

krachten met burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven tegen onaanvaardbaar gedrag 

zoals overlast, agressie en criminaliteit. 

De samenwerking in ZWB dient tot stand te komen op basis van een opbouw van onderaf, dus vanuit 

de lokale integrale veiligheidsplannen en vanuit de gezagsrol van de burgemeester en de positie van 

de gemeenteraad.  

Bovenlokale (gemeenschappelijke) vraagstukken kunnen het beste op districtelijk niveau worden 

opgepakt. Dit Actieprogramma is hiervan een voorbeeld. Op deze wijze wordt lokale verankering, 
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bestuurlijke samenhang en een hanteerbare schaal voor afstemming gerealiseerd. Het primaat ligt 

dus eerst lokaal en als afgeleide op districtsniveau. 

 

Terugblik  

In het district de Baronie wordt inmiddels inhoudelijk samengewerkt op diverse thema’s. 

Samenwerking in de uitvoering krijgt steeds meer vorm. Hiertoe is in 2013 is gestart met twee 

operationele WOS-overleggen: een overleg is het clustergebied Weerijs/Markdal en een overleg in 

het clustergebied Dongemond. Eind 2013 is voorts gestart met het Tactisch WOS-overleg waarin 

beide clusters zijn vertegenwoordigd door de politie ZWB, de gebiedsofficier van Justitie, 

vertegenwoordigers van de gemeenten Oosterhout, Etten-Leur en Breda namens alle gemeenten uit 

het district.  

Deze overleggen verhouden als volgt tot elkaar: het tactisch overleg geeft antwoord op de vraag wat 

waar moet worden ingezet in de aanpak van WOS-feiten; het operationele overleg beantwoordt 

wekelijks de vraag hoe die middelen worden ingezet. 

Even wat cijfers op een rijtje: 

Woninginbraken 

 

2012 2013 +/- en 

% 

t.a.v. de gemiddelde lijn  

2010-2013 

Inbraakratio t.o.v. 

1.000 wooneenheden 

 2010-2012       2013 

Regio ZWB*) 7.961 7.815 -146 

-1,8% 

 

 

  

District de 

Baronie*) 

2.720 2.602 -118 

-4,3% 

3 maanden boven deze lijn: 

jan/feb/juli 

  

Breda 1.428 1.386 -42 

-3,0% 

5 maanden boven deze lijn: 

jan/feb/mrt/juni/sept 

1,93% 1,73% 

Alphen-Chaam 104 109   +5 

+4,8% 

7 maanden boven deze lijn: 

jan/feb/mrt/april/juni/sept/nov 

2,51% 2,92% 

Baarle-Nassau 52 34   -18 

-35% 

2 maanden boven deze lijn: 

jan/dec 

1,79% 1,35% 

Etten-Leur 213 214    +1 

+0,5% 

4 maanden boven deze lijn: 

feb/april/mei/dec 

1,24% 1,24% 
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Zundert 134 181  +47 

+35% 

7 maanden boven deze lijn: 

jan/feb/mrt/mei/okt/nov/dec 

1,90% 2,17% 

Oosterhout 387 296 -91 

-23% 

2 maanden boven deze lijn: 

juli/nov 

1,60% 1,27% 

Aalburg 52 31 -21 

-4% 

3 maanden boven deze lijn: 

jan/mrt/juli 

1.02% 0,69% 

Drimmelen 120 105 -15 

-12% 

6 maanden boven deze lijn: 

feb/mrt/apr/mei/juli/sept 

0,98% 0,96% 

Geertruidenberg 73 70 -3 

-4% 

4 maanden boven deze lijn: 

jan/sept/okt/nov 

0,79% 0,76% 

Werkendam 111 135 +24 

+22% 

7 maanden boven deze lijn: 

jan/feb/mrt/juni/juli/nov/dec 

1,11% 1,31% 

Woudrichem 48 41 -7 

-15% 

4 maanden boven deze lijn: 

jan/juli/okt/dec 

0,85% 0,73% 

 *) Bron: Eenheidsmonitorset politie Zeeland-West-Brabant 

Over de inbraakcijfers in 2013 valt voor de Baronie het volgende op: 

 De maanden januari (9x), februari (7x), maart (6x), juli (6x), november (5x) en december 
(5x) komen het vaakst boven de gemiddelde lijn van 2011-2014 uit. Augustus geen 
enkele keer. 

 Het absoluut aantal inbraken in het district daalt met 4,4%. 

 Dalende aantallen inbraken ten opzichte van 2012 zijn te zien in Aalburg, Baarle-Nassau, 
Breda, Drimmelen, Oosterhout, Woudrichem. 

 Nagenoeg gelijke aantallen inbraken in Etten-Leur en Geertruidenberg. 

 ‘inbraakstijgers’ in het district zijn Alphen-Chaam, Werkendam en Zundert. 

 Ten aanzien van de ratio t.o.v. 1.000 eenheden woningvoorraad valt op dat 3 gemeenten 
(aanzienlijk) zijn gestegen: Alphen-Chaam (van 2,51% naar 2,92%), Zundert (van 1,90% 
naar 2,17%) en Werkendam (van 1,11% naar 1,31%). Daar tegenover staan 6 gemeenten 
waar de ratio (aanzienlijk) is gedaald met Baarle-Nassau als grootste daler (0,44%). In 
Etten-Leur is de ratio precies gelijk gebleven. 

 

Overvallen 

 

2012 

 

2013 
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Regio ZWB*) 163 121 

District de Baronie*) 39 32 

Breda 30 20 

Alphen-Chaam 0 0 

Baarle-Nassau 0 0 

Etten-Leur 4 5 

Zundert 3 2 

Oosterhout 4 3 

Aalburg 1 3 

Drimmelen 0 0 

Geertruidenberg 1 0 

Werkendam 2 1 

Woudrichem 0 0 

*) Bron: Landelijk Overvallenregistratie Systeem LORS 

 

Straatroven 2012 

 

2013 

Regio ZWB*) 413 378 

District de Baronie*) 134 117 

Breda 109 90 

Alphen-Chaam 0 0 

Baarle-Nassau 0 0 

Etten-Leur 7 6 

Zundert 0 5 

Oosterhout 11 11 

Aalburg 2 0 
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Drimmelen 1 1 

Geertruidenberg 1 2 

Werkendam 1 0 

Woudrichem 2 1 

*) Bron: GIDS 

Voor wat betreft de overvallen en straatroven kan worden geconstateerd dat er in 2013 over het 

algemeen een dalende lijn is ingezet ten opzichte van 2012 in zowel de regio ZWB als in het district 

de Baronie. 

Er is een lichte overvalstijging te zien in Aalburg en Etten-Leur, de andere gemeenten zitten onder de 

aantallen van 2012. In vier gemeenten waren in beide jaren geen overvallen. Breda zakte met 33% 

van 30 naar 20 overvallen. 

Bij de straatroven zien we in nagenoeg geen enkele gemeente een toename van straatroven, met 

uitzondering van Zundert met 0 straatroven in 2012 maar 5 in 2013. Breda zakt met bijna 16% van 

109 naar 92 straatroven. 

Een veilige buurt  

In een veilige buurt draait het om samenwerking tussen buurtbewoners en organisaties die 

betrokken zijn bij de wijkveiligheid. Politie, Openbaar Ministerie en gemeenten ondersteunen de 

eigen inbreng van buurtbewoners, oftewel de burgerparticipatie. In Breda worden hiervoor integrale 

wijkplannen opgesteld. 

De opzet van de wijkplannen is om samen met betrokken bewoners de leefbaarheid en veiligheid van 

de betreffende wijken te verbeteren. Waar het vooral om gaat, is dat mensen zich prettig voelen in 

hun eigen omgeving, de wijk waarin zij leven en wonen. Het spreekt voor zich dat er alleen een 

goede samenwerking ontstaat als bewoners hun eigen rol en verantwoordelijkheid oppakken.  

Bij maatwerk is niets in beton gegoten! 

Wat blijkt te werken 

Maatwerk! Volgens het ministerie van V&J is een goede analyse cruciaal. Een goed georganiseerde 
bende verdient een andere aanpak dan opportunistische gelegenheidsinbrekers. Afhankelijk van de 
oorzaken zijn vele interventies kansrijk, vooral in combinatie met elkaar. Zoals de inzet van toezicht 
in woningcomplexen en in de publieke ruimte, verhogen van het verlichtingsniveau in (semi-
)publieke ruimten, toepassing van cameratoezicht op specifieke locaties en gericht op specifieke 
delicten, toepassing van het Keurmerk Veilig Wonen of een lichtere variant hierop. Gefocuste 
surveillance op ‘hot spots’ en op veelplegers met het doel de pakkans te vergroten. Ook het 
voorkomen van herhaald slachtofferschap van woninginbraak werpt vruchten af.  
Het verhogen van het ophelderingspercentage zal slechts bijdragen aan vermindering van inbraken 

voor zover het gevolg van detentie van veelplegers. Strafkans speelt immers in de overwegingen van 

inbrekers nauwelijks een rol. Er lijken kansen te liggen de negatieve trend in het 
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ophelderingspercentage te doorbreken. Vooral door snel na een inbraakmelding door te 

rechercheren. 

Onveilige buurten in de Baronie 

De integrale aanpak van WOS-feiten in het district de Baronie kan niet voorkomen dat het aantal 

woninginbraken in sommige gemeenten nog steeds hoog is. In Breda is van 2011 tot en met 2013 

een aantal wijken aangemerkt waar het aantal woninginbraken de laatste 3 jaar structureel hoog lag: 

meer dan 1% inbraakaangiften per 1.000 woningen in de wijk. Dat waren Prinsenbeek, Gageldonk, 

Overkroeten, Doornbos/Linie , Heuvel, Boeimeer, Brabantpark, Belcrum. 

De politie heeft in de Baronie op basis van de inbraakcijfers in 2013 de volgende hotspots 

vastgesteld: 

- Team Weerijs: Boeimeer, Princenhage, Tuinzigt 
- Team Markdal: Brabantpark, Bavel, Ulvenhout, Zandberg 
- Team Dongemond: Oosterhout-noord, Oosterhout-noordoost, Oosterheide-oost 

 

Voorgesteld wordt om telkens voor de periode van één jaar vast te stellen welke 

buurten/wijken/gemeenten in de elf districtelijke gemeenten als hotspot voor woninginbraken 

worden aangemerkt. Voor 2014 zijn dat: 

 Breda: Bavel, Boeimeer, Brabantpark, Princenhage, Ulvenhout, Tuinzigt, Zandberg, 
Biesdonk 

 Alphen-Chaam 

 Zundert  
Op basis van nadere analyse zal in 2014 worden bepaald welke vormen van inzet door politie, 

corporaties, gemeente en overige veiligheidspartners gepleegd moeten worden. 

Regiemodel 

Meer toezicht en handhaving alleen is niet voldoende om overvallen te voorkomen. Het Programma 

Gewelddadige Overvalcriminaliteit van het ministerie van Veiligheid en Justitie ontwikkelde het 

regiemodel 'Slim Samen Toezien' om de inzet optimaal te benutten. 

Het Regionaal Beleidsplan ZWB 2014 noemt in het WOS-hoofdstuk het toepassen van dit regiemodel 

in de verschillende districten als één van haar 10 prioriteiten. 

Dit model bevat een samenwerkingsconvenant dat berust op twee pijlers: afstemming van de inzet 

en de informatiesturing. Beiden vallen onder regie van de gemeente. Het regiemodel kan worden 

ingezet ter bestrijding van overvallen en straatroof, maar ook voor andere vormen van criminaliteit 

en overlast. Het is nuttig het regiemodel in te zetten als sprake is van een intensivering van toezicht 

en handhaving en het idee bestaat dat de inzet effectiever is als er betere afstemming plaatsvindt. 

Het regiemodel leidt tot snellere informatiedeling en beter afgestemde inzet, zodat alle ogen en oren 

optimaal worden ingezet. De gemeente initieert het regiemodel en voert ook de regie als het 

regiemodel eenmaal in werking is. De politie is betrokken als kernpartner voor opsporing en 

informatiebeheer. Zij kunnen daarnaast alle partijen bij het regiemodel betrekken die ze nodig 

achten om de gesignaleerde problematiek aan te pakken. Denk hierbij aan particuliere 

beveiligingsorganisaties, ondernemersverenigingen, stadstoezicht, jongerenwerk en 

woningcorporaties. 
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Doelstellingen 2014 tot en met 2017  

Doelstelling 2014 

Het Regionaal Beleidsplan heeft voor de Jaarschijf 2014 de volgende WOS-doelstelling vastgesteld: 

“ … We willen via zowel preventieve als repressieve acties een vermindering van het absolute aantal 

High Impact Crime feiten realiseren met 25% in 2014 ten opzichte van het peiljaar 2009. De inzet van 

alle partners moet erop gericht zijn om hierbinnen het aantal WOS-delicten te doen dalen en de 

pakkans voor overvallers te maximeren. De verdachtenratio (ofwel de pakkans) voor de WOS-feiten 

moet in 2014 37,5% zijn. Die verdachtenratio wordt bepaald door de deelfactor van het aantal 

woninginbraken en het aantal opgeloste inbraken. Daarnaast is bepaald dat het absolute aantal 

overvallen in de regio in 2014 maximaal 177 mag zijn, en is voor de straatroven een maximum van 

317 bepaald….” 

De districtelijke doelstellingen voor dit actieprogramma tot 1 januari 2018 zijn, ten opzichte van de 

cijfers op 31 december 2013, de volgende: 

 Reductie van het aantal woninginbraken in het district met 650 inbraken naar maximaal 
1.950 inbraken eind 2017 ten opzichte van het aantal eind 2013. Dat is een reductie van 25%.  

 Reductie van het aantallen overvallen van 32 naar 25. Een reductie van 20%. 

 Reductie van het aantal straatroven van 117 naar maximaal 93 straatroven. Een reductie van 
20%. 

 Verhoging van het percentage pogingen van het totaal aantal inbraken naar 45% (ligt nu rond 
30%). 

 Het aantal opgevolgde adviezen van Inbraakpreventieteam Breda is jaarlijks 450. 

 Het oplossingspercentage WOS-feiten (heterdaadkracht) verhogen met 25%. 

 Percentage inwoners in de Baronie dat meedoet aan Burgernet ligt op 10%. 

 Het streven is de gemiddelde ratio woninginbraken niet boven het gemiddelde van 2013  
(= 1,38%) te laten uitstijgen. De gemiddelde ratio in de periode 2010-2012 betrof 1,43%. 

 

In te zetten instrumenten 

Voor de aanpak van woninginbraken worden in het district al verschillende middelen ingezet. Dat 

varieert van toezicht in de wijk tot buurtpreventie, van wijkacties door de politie tot de inzet van 

diverse communicatiemiddelen. De middelen worden in het Tactisch WOS-overleg bepaald en 

vervolgens wekelijks in de Operationeel WOS-overleggen besproken en ingezet. Nadruk ligt op de 

juiste middelen voor de juiste aanpak, waarbij communicatie met de burger in de meeste gevallen 

het sleutelwoord is.  

In onderstaand overzicht ‘maatregelen en acties’ staan deze middelen vernoemd.  

Aandachtspunten voor Actieprogramma 2014-2017   

Het Operationeel WOS-overleg de Baronie-zuid heeft voor dit Actieprogramma de volgende 

aandachtspunten geformuleerd: 

 heldere verbinding tussen strategisch-tactisch-operationeel overleg 
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 adviezen van Operationeel aan Tactisch overleg: 
- kaders en aansturing t.a.v. doelen, middelen en prioriteiten 
- goede interactie tussen Operationeel en Tactisch Overleg (agendering op beide 

overleggen) 
- convenant informatieoverdracht opstellen 
- vaste communicatiemedewerker in relatie met preventieplan als stimulans 

burgerparticipatie 
- capaciteit voor veredeling en analyse van informatie 
- helderheid over relatie WOS-aanpak en Veiligheidshuis i.v.m. dadergerichte aanpak 

 

Maatregelen en acties 

De hier onderstaande aspecten worden in dit programma meegenomen om te komen tot een 

integrale aanpak van het fenomeen WOS: 

1. Opsporing en vervolging 
2. Preventie 
3. Slachtofferhulp 
4. Regie en verantwoording, monitoring, ontwikkeling en onderzoek 
5. Communicatie 

 

1.   Opsporing en vervolging 

 

Op districtelijk niveau spitst de verbetering van opsporing zich toe op: 

 Het verhogen van de heterdaadkracht  

 een sluitende persoonsgerichte aanpak, 

 regionale en districtelijke toplijsten en 

 het verder ontwikkelen van de informatiepositie.  

Acties en maatregelen 

Nr Actie/maatregel Initiatief Overige pp. Startdatum/gesta

rt 

Gerealiseerd 

1.  Woninginbraken, overvallen en straatroven zijn een 

districtelijke  prioriteit voor de komende 3 jaar en 

worden driemaandelijks besproken in de districtelijke 

driehoek. 

Districtelijke 

regiegroep 

WOS 

 

Gemeente 

Politie 

Openbaar 

Ministerie 

Bedrijfsleven 

gestart Aandacht voor 

WOS-feiten ook in 

districtelijk 

informatieplein  

2.  Tweewekelijks wordt de voortgang besproken, 

gestuurd en bewaakt in de districtelijke stuurploeg. 

Gemeente 

Breda 

Gemeenten 

Politie, OM 

3 oktober 2013  

3.  In 2014 vindt om de vier weken het districtelijk Tactisch 

WOS-overleg plaats. 

Gemeente 

Breda 

Gemeenten, 

politie, OM 

Gestart najaar 

2013 

Ontwikkelen en 

inzet instrumenten, 

bespreken best 

practices, monitoren 

actieprogramma 
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4.  Wekelijks vindt een operationeel overleg WOS plaats in 

de clusters Markdal/Weerijs en een tweewekelijks 

overleg in Dongemond. 

gemeenten Gemeenten 

Politie, IPT,  

T&H,  

Buurtpreventie 

gestart Inzet van diverse 

instrumenten 

bepalen 

5.  Tweewekelijks stuurt en monitort de weegploeg de 

persoonsgerichte aanpak WOS in het veiligheidshuis. 

gemeente Gemeente, 

Politie, OM,  

RN, NK,WSG 

gestart  

6.  Inzet mobiel cameratoezicht op en rond hotspots op 

basis van analyses. 

 

gemeente Politie 

OM 

Gestart en 

uitbreiding 

middelen per  

01012014 

Voor juridisch kader: 

zie regeling 

vastleggen en 

bewaren voertuig-

gegevens door 

politie vastgelegd  in 

Wetsvoorstel  

Wijziging van WvS 

7.  Met name gericht op inzet moderne media wordt een 

gezamenlijk communicatieplan WOS-aanpak opgesteld. 

allen  Gestart en 

uitbreiding per 

01012014 

 

 

2.   Preventie  

Voor het realiseren van preventieve maatregelen is een goede relatie tussen en samenwerking door 

overheid, bedrijfsleven en inwoners van groot belang. 

De rol van de overheid is vooral faciliterend en stimulerend van aard, het is ondermeer aan het 

bedrijfsleven om zelf een aantal maatregelen te nemen. De relatie is wel wederkerig van aard, 

zonder betrokkenheid van alle partners heeft het voorkomen van overvalcriminaliteit weinig kans 

van slagen. 

De gemeenten binnen het district dienen vanuit hun verantwoordelijkheid voor het integraal 

veiligheidsbeleid en de zorgplicht van de burgemeester hun rol op te pakken. Het bedrijfsleven dient 

de fysieke en sociale maatregelen te nemen in de ondernemingen, al dan niet gebruik makend van 

daarvoor beschikbare subsidies en regelingen. Landelijk hebben VNO-NCW, MKB-Nederland, 

Detailhandel Nederland en Koninklijke Horeca Nederland het voortouw genomen om dit te 

realiseren.  

Ook inwoners van de gemeenten spelen een belangrijke rol bij het nemen van preventieve 

maatregelen in en om de woning, ook in de buurt. Verschillende gemeenten hebben inmiddels de 

methodiek van buurtpreventie omarmd in de aanpak van woninginbraken. Ook het belang van 

deugdelijk hang- en sluitwerk, goede verlichting rondom de woning en in achterpaden, het 

preventief afsluiten van achteruitgangen en dergelijke, krijgt steeds meer aandacht. 

Acties en maatregelen 
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 Actie/Maatregel Initiatief Overige pp Startdatum Gerealiseerd 

 

 Situationele preventie     

8.  Voor acht Bredase wijken, drie Oosterhoutse 

wijken en voor buurten in Alphen-Chaam, 

Werkendam en Zundert wordt een actieplan op 

maat gemaakt (voornamelijk geënt op structureel 

hoge woninginbraakcijfers).  

Gemeenten Politie 

bewoners 

 

gestart Veelal gekoppeld aan 

gemeentelijke wijkplannen 

9.  Ook de overige gemeenten in het district bepalen 

hun hotspotgebieden; deze worden jaarlijks herijkt. 

Gemeenten Politie, 

bewoners 
  

10.  Inzetten (mobiel) cameratoezicht op hotspots, 

warmtebeeldcamera’s, flexcamera’s. 

Gemeenten  Gebeurt, indien 

aan de orde 

Vaste ANPR-camera  op 

toegangsweg Prinsenbeek 

11.  Aanschaf en inzet mobiele matrixborden. Gemeente 

Breda 

 Gestart nov. 

2013 

Nieuwe borden in 2014 

aangeschaft. 

12.  Voortzetting en uitbreiding 

buurtpreventieprojecten. 

Gemeenten Politie, 

corporaties, 

welzijn 

Gestart in 2010 Momenteel 39 gebieden in 

Breda. Voorts projecten in 

Etten-Leur, Alphen-Chaam, 

Zundert, Oosterhout 

13.  Voortzetten en uitbreiden KVO-trajecten in het 

district (Keurmerk Veilig Ondernemen). 

Gemeenten Politie, 

ondernemers, 

wijkraden 

Sinds 2010 In Breda zijn reeds 6 trajecten 

actief. 

14.  Uitbreiding/professionalisering Inbraak- 

Preventieteam. 

Gemeente 

Breda 

 Sinds jan. 2014 Team bestaat nu uit 8 

personen van de Ateagroep 

Breda. 

15.  Specifieke inzet toezichthouders irt. hotspots en 

hotshots .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Gemeente 

Breda 

Politie, regio-

gemeenten, 

T&H 

Gestart in 2013 Wekelijkse inzet bepaald in 

WOS-overleg. 

      

 

 Slachtoffergerichte preventie 

 

    

16.  Jaarlijks wordt aangesloten  bij de landelijke acties 

zoals de Week van de veiligheid, Donkere Dagen 

Offensief, Eén Dag Niet. 

Gemeenten Politie, 

IPT, 

buurtpreventie 

 Staan ingepland in de 

Jaarkalender  

17.  Samenstellen informatiepakket voor slachtoffers. Politie 

Gemeente 

Bedrijfsleven  Rol voor buurtpreventie-

groepen 
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 Dadergerichte preventie 

 

    

18.  Persoonsgericht aanpak HIC. Gemeente, 

Veiligheidshuis 

Politie,  OM, 

Jeugdzorg, 

Reclassering 

e.a. 

Gestart  

19.  de  regio heeft een overzicht van de actieve (en 

mogelijk recidiverende) woninginbrekers, 

overvallers en straatrovers. 

Politie 

 

Openbaar 

Ministerie 

Gemeente 

 

Actualisatie om 

de 3 maanden 

Terugkeer van overvallers 

en straatrovers in de 

samenleving. Breda doet 

mee in BIOS-project 

20.  Controles en inzet gedurende Donkere dagen 

offensief wordt verder ontwikkeld en aangesloten 

op de maatwerkplannen  (zie ook 8 en 9). 

Politie Gemeente, 

buurtpreventie 

 2014-2017 Pilot: elektronisch toezicht 

voor veelplegende jonge 

WOS-daders 

 

3.   Slachtofferhulp 

De mogelijke materiële en geestelijke schade die het gevolg is van een overval kan voor betrokken 

slachtoffers groot en ingrijpend zijn. Goede aandacht en nazorg is daarom van belang. Deze aandacht 

kan geïntensiveerd worden door bijvoorbeeld slachtoffers te wijzen op de bestaande mogelijkheden 

zowel op het gebied van zorg, het verlichten van de aangedane schade en zaken als het spreekrecht 

in het strafrechtproces. 

Acties en maatregelen 

 

Nr. Actie/maatregel 

 

Initiatief Overige pp Startdatum Gerealiseerd 

21.  Waar noodzakelijk organiseren van 

bewonersbijeenkomsten bij onrust in de lokale 

samenleving. 

Lokale driehoek 

 

gemeenten, OM, 

politie 

Indien aan de 

orde 

 

 

 

4.   Regie en coördinatie 

Regionaal 

De aanpak van high impact crime maakt vast onderdeel uit van de agenda van het veiligheidscollege. 
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Districtelijk/lokaal 

De lokale driehoek/teamdriehoek is - onder leiding van de Burgemeester - verantwoordelijk voor het 

lokale integrale veiligheidsbeleid en stuurt uit dien hoofde ook op de lokale aanpak van WOS-

criminaliteit.  

Ook op lokaal niveau wordt de samenwerking tussen publieke en private partijen geborgd, zoveel 

mogelijk gebruik makend van de bestaande structuren. 

Voor een goede aanpak van WOS-zaken is een goed ingericht en functionerend Informatieplein nodig.  

Dit Informatieplein geeft ondersteuning door informatie van partners als gemeente, politie, OM te 

verzamelen en combineren om tot de meest effectieve aanpak van criminaliteit te komen. 

De districtelijke driehoek zorgt voor bestuurlijke afstemming binnen het district, stemt af en monitort 

de voortgang. 

Monitoring, ontwikkeling en onderzoek 

De verantwoordelijkheid voor de coördinatie van de uitvoering van de maatregelen uit het 

actieprogramma Ketenaanpak Overvalcriminaliteit ligt bij de Minister van Veiligheid en Justitie. 

Binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt (mede) voor de uitvoering van dit 

actieprogramma een landelijk programma ingericht, waarin ook de overige betrokken partijen uit de 

Taskforce Overvallen nadrukkelijk een rol krijgen als contactpersoon. 

De politie is reeds gestart met de monitoring van haar acties en inspanningen. 

Landelijk programma 

Het landelijke programma bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie verzorgt onder meer: 

 de uitvoering van de activiteiten en waar nodig wegnemen van obstakels in de uitvoering 
en/of het formuleren van aanvullende maatregelen; 

 benchmarking: vergelijken van regio’s m.b.t. behaalde resultaten (op basis van registratie), 
inventariseren en uitrollen van best practices; 

 het initiëren en bewaken van een integrale aanpak; 

 het concreet initiëren, uitwerken en uitvoeren van maatregelen die moeten bijdragen tot het 
behalen van de doelstellingen. 

 Het waar nodig initiëren van onderzoek ten behoeve van de monitoring of aanvullende 
maatregelen. 

Acties en maatregelen 

 

Nr. Actie 

 

Initiatief Overige pp Startdatum Gerealiseerd 

22.  Periodieke rapportage overvallen uit Compas/GPS in 

districtelijke stuurploeg en driehoek. 

Openbaar 

Ministerie 

Politie   

 



29 

 

5.   Communicatie 

Interne communicatie: 

De aanpak van woninginbraken is een gecompliceerd integraal proces. Dat wil zeggen dat veel 
partijen vaak nauw met elkaar moeten samenwerken en er dus sprake moet zijn van een goede 
afstemming van werkafspraken en uitwisselen van gegevens. 

De ontwikkelde werkmethodieken moeten voor alle partijen beschikbaar en actueel zijn. Daartoe zal 
het Centrum voor Criminaliteit en Veiligheid een website openen. 

Op centraal niveau is (binnen het Ministerie van Veiligheid en Justitie) een programmamanager 
aangesteld. Deze coördineert alle maatregelen tussen politie, justitie, bedrijfsleven en gemeenten. 
De programmamanager houdt de Minister van Veiligheid en Justitie op de hoogte van de voortgang. 

De stadsmarinier houdt de districtelijke en lokale driehoeken, gevraagd en ongevraagd op de hoogte 
van de stand van zaken van de uitvoering van het districtelijk Actieprogramma.  

 

 

Externe communicatie: 

Het succes van het tegengaan van woninginbraken is mede afhankelijk van een goede communicatie 
naar de media. Vooral behaalde successen en resultaten kunnen de publiek opinie positief 
beïnvloeden.  

De externe communicatie zal op diverse niveaus moeten plaatsvinden: landelijk, regionaal en (met 
name bij individuele woninginbraken) lokaal. Zowel vanuit de overheid als vanuit de private partners. 
Hierbij is het van belang dat de boodschap zoveel mogelijk eenduidig is. Vanuit het 
Programmabureau worden daartoe kaders voor externe communicatie gesteld. 

Acties en maatregelen: 

Nr. Actie/maatregel 

 

Initiatief Overige pp Startdatum Gerealiseerd 

23.  Een communicatieplan maakt deel uit van het districtelijk 

WOS-actieprogramma. 

 

Gemeenten Politie, OM, 

bedrijfsleven 

Halverwege 

2014 

 

 




