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1. Inleiding 
Voor 2023 hebben we samen met de politie - basisteam Oude Maas en team Boa’s dit Actieplan 
Veiligheid opgesteld, met als doel zo effectief en efficiënt mogelijk criminaliteit en overlast tegen te 
gaan en de veiligheid en veiligheidsbeleving van de inwoners verder te verbeteren.  
 
Op 1 januari 2022 had de gemeente de volgende bevolkingsopbouw. 

 
Het totaalaantal inwoners was op 1 januari 2022: 47.099 
 
In dit actieplan zijn de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023 overgenomen.  
Elke prioriteit is nader uitgewerkt in concrete doelstellingen en acties. Per prioriteit kijken we naar de 
ontwikkeling van het thema op basis van de cijfers van de afgelopen drie jaar. In de overzichten staat 
per prioriteit aangegeven wat we willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen met elkaar.  
 
In 2023 willen we de volgende prioriteiten gezamenlijk aanpakken. 

• Jeugd 
• Druggerelateerde zaken 
• Woning inbraken 
• Senioren en Veiligheid 
• Ondermijning (incl. digitale criminaliteit) 

 
Naast deze prioriteiten willen we ook inzetten op de volgende drie onderwerpen: woonoverlast (1.1), 
verbeteren meldingsbereidheid (1.2) en zichtbaarheid (1.3). 
 
1.1. Woonoverlast 
In het najaar van 2022 zijn we begonnen met het ontwikkelen van het beleid woonoverlast c.q. 
uitvoeringsprogramma en het inrichten van de onderliggende processen. De aanpak van 
woonoverlast is erop gericht om het overlast gevende gedrag te stoppen. Het beleid woonoverlast en 
het aanhangig uitvoeringsprogramma zal in het najaar van 2023 opgeleverd worden. 
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1.2. Verbeteren meldingsbereidheid 
Wanneer bewoners ‘meldingsmoe’ zijn kan dit betekenen dat de aanpak van problemen in de wijk 
tekortschiet. Als er geen meldingen van overlast worden gemaakt, kan dit de problematiek 
verergeren. Samen met onze partners willen we bekijken hoe we deze meldingsbereidheid kunnen 
vergroten. Hierdoor ontstaat er beter zicht op wat er speelt zodat we hier daadwerkelijk wat aan 
kunnen doen. Het is van belang dat bewoners zien dat melden zichtbaar gevolg heeft.  
 
1.3. Zichtbaarder zijn op de mediakanalen en meer de wijk in met de pop-up bus 
Door zowel fysiek, met de pop-up bus, als op de sociale mediakanalen zichtbaarder te zijn willen we 
onze inwoners laten zien dat veiligheid bij ons hoog op de agenda staat. We geven hierbij 
preventietips over en handelingsperspectieven op verschillende thema’s. Dit doen we samen met 
onze ketenpartners (Politie, Boa’s, Wooncompas, Facet, buurtpreventies, scholen, VRR, etc.). We 
willen dat inwoners zich veilig voelen in hun leefomgeving, maar ook dat ze zich gehoord voelen bij 
problemen. Hiermee kunnen we tevens de meldingsbereidheid vergroten.  
 
Naast de prioriteiten blijven we met elkaar doorlopend kijken naar andere vormen van criminaliteit 
en veiligheidsvraagstukken.  
 
 

2. Uitwerking prioriteiten 
 
2.1. Jeugd 
Geluidsoverlast, jongeren die op straat drugs verkopen en/of kopen, jeugdgroepen die rondhangen 
in portieken en rotzooi achterlaten; iedereen heeft weleens te maken gehad met jeugdoverlast.  
Dit zien wij ook terug in de volgende cijfers: 
 

 
 
Jeugdoverlast zorgt er voor dat mensen zich onveilig voelen in hun eigen wijk en dit kan ertoe leiden 
dat een wijk of buurt verloedert. Als we inzoomen op de jeugdoverlast per wijk geeft dat ons het 
volgende beeld. 
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Jongeren zijn meer vatbaar voor criminaliteit door omgevingsfactoren en groepsdruk. We zien dat 
gerichte preventieve inzet op kwetsbare jongeren geholpen heeft en hiermee gaan we, samen met 
de ketenpartners, het komend jaar verder. We blijven investeren in kennis en kunde om de risico’s 
beter te kunnen duiden en hier adequaat op te reageren.  
Het goede nieuws is dat het overgrote deel van de Ridderkerkse jeugd het goed doet en veilig, 
kansrijk en gezond opgroeit. 
 

Jeugd 
Wat willen we bereiken • Een veilige leefomgeving, gezinssituatie en schoolklimaat behouden 

en verstevigen 
• Perspectief bieden aan jongeren door (ambulant) jongerenwerk op 

scholen, in de leefomgeving van jongeren en bij hotspots 
• Terugdringen van online-criminaliteit en offline overlast veroorzaakt 

door jongeren 
Wat doet de gemeente om tot 
een verlaging van cijfers te 
komen? 

• Overlastplekken monitoren (in de leefbaarheidsteams) om 
vervolgens samen met partners de overlast aan te pakken 

• Continueren overleg trends en analyses; voorlichting geven aan 
ouders en jongeren op VO m.b.t. Online criminaliteit 

• Voorlichtingen organiseren aan ouders van groepen 7&8 in 
samenspraak met basisscholen  

• Gericht inzetten van boa’s, outreachend jongerenwerk en 
buurtpreventie 

• In samenspraak met politie en OM aanwijzen van 
veiligheidsrisicogebieden (indien incidenten hier aanleiding toe 
geven) 

• Inzetten van Pak je Kans trajecten 
Wat doet de politie om tot een 
verlaging van cijfers te komen? 

• Toepassen persoonsgericht fouilleren als hier aanleiding toe is en het 
OM hier toestemming voor heeft geven 

• Signaal gedrag van jongeren delen met regisseur veiligheid en jeugd 
om te komen tot preventie 

• Participeren in kluiscontroles bij de VO scholen 
• Strafrechtelijke dadergericht onderzoek naar gepleegde (online en 

offline) delicten 
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Resultaat • Het begrenzen van norm- en/of grensoverschrijdend gedrag door 
jongeren, ook in de leefomgeving 

• Stevige aanpak van jongeren die norm- en/of grensoverschrijdend 
gedrag vertonen 

• Het realiseren van een veilige leefomgeving en veiligheid in en om de 
scholen 

 
2.2. Druggerelateerde zaken 
Via verschillende kanalen, waaronder M. (Meld Misdaad Anoniem), komen er meldingen binnen bij 
de politie met betrekking tot drugs en/of alcohol gerelateerde overlast.  
In onderstaand overzicht zijn alle meldingen weergegeven. 

 
Al deze meldingen worden door de politie onderzocht. Bij constatering van strafbare feiten worden 
de verdachten, na afronding van het onderzoek, aangeboden bij het Openbaar Ministerie.  
 
In de cijfers met betrekking tot drugshandel zien we geen wijziging ten opzichte van 2021. De 
oorzaak van het lage aantal in 2020 lijkt gelegen in het feit dat de Lock-down toen nog van 
toepassing was. 

 
Het blijft een moeilijk aan te pakken probleem. Dit jaar gaan we ons inzetten om drugsgebruik met 
name onder jongeren te ontmoedigen.  
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2.3. Woninginbraken 
Woninginbraken hebben veel impact op de persoonlijke levenssfeer van de inwoners van Ridderkerk.  
Deze vorm van criminaliteit is daarom ook gelabeld als High Impact Crime (HIC). Wij willen 
voorkomen dat onze inwoners hiervan (herhaald) slachtoffer worden. Één sociaal instrument 
hiertegen is de inzet van buurtpreventie, zij hebben meerwaarde bij het voorkomen van een 
(herhaalde) woninginbraak. Goed beveiligde woningen en buurtpreventie verkleinen de kans op een 
succesvolle woninginbraak.  
Afgelopen jaar is het aantal woninginbraken gedaald. Dit is te zien in onderstaand overzicht. 

 
De preventietips die we gegeven hebben en bewustwordingsacties die we verricht hebben, hebben 
ook bijgedragen aan het dalen van het aantal woninginbraken. Wij zullen hier ook het komende jaar 
op blijven inzetten. 
 

Woninginbraken 
Wat willen we bereiken • Daling van het aantal woninginbraken 

• Uitbreiding oog en oor functie door bewoners te betrekken  
• Opsporen van woninginbrekers 

Wat doet de gemeente om tot 
een verlaging van cijfers te 
komen? 

• Preventietips en bewustwordingsacties organiseren of aansluiten bij 
preventieve acties  

• Informatieverstrekking in de wijken (met de pop-up bus) 
• Daar waar nodig zetten wij een mobiele camera unit in  
• Signaleringsfunctie boa’s in de wijken 
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Wat willen we bereiken • Ontmoedigen en terugdringen middelengebruik onder jongeren 

Wat doet de gemeente 
om tot een verlaging van 
cijfers te komen? 

• Voorlichting op scholen door ervaringsdeskundigen 
• Gericht inzetten van boa’s, outreachend jongerenwerk en buurtpreventie 

Wat doet de politie om 
tot een verlaging van 
cijfers te komen? 

• Voorlichting op scholen door wijkagent 

• Gesignaleerde zaken door scholen snel oppakken 

Resultaat • Minder drugsgebruik onder jongeren 
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Wat doet de politie om tot een 
verlaging van cijfers te komen? 

• Verzorgen van preventie 
• Onderzoeken van inbraken om daders aan te houden 
• Gerichte surveillance tijdens donkere dagen in hotspots 
• Participeren in de WhatsApp groep Ridderkerk Veilig 
• Regelmatige controle van opkopers 

Resultaat • Daling van de woninginbraken 
• Bewustwording is vergroot 
• Vermindering van het aantal gedupeerden 

 
2.4. Senioren en Veiligheid 
Senioren hebben vaker het gevoel dat zij meer kans maken om slachtoffer te worden van 
babbeltrucs, WhatsApp fraude of digitale oplichting. Dit jaar zullen we samen met de politie één of 
meer voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten bieden tips over het voorkomen 
van bijvoorbeeld babbeltrucs en andere vormen van (digitale) oplichting en woninginbraken.   
Daarnaast willen we de brandveiligheid meer onder de aandacht brengen, niet alleen bij onze 
senioren maar bij alle inwoners van Ridderkerk. Dit doen we samen met de 
wijkbrandweerfunctionaris.  
 

Senioren en Veiligheid 
Wat willen we bereiken  • Het creëren van bewustzijn en het weerbaar maken van onze 

senioren tegen gedigitaliseerde criminaliteit 
• Senioren bewust maken en handelingsperspectief bieden ook op het 

gebied van brandveiligheid 
Wat doet de gemeente om tot 
een verlaging van cijfers te 
komen? 

• Voorlichtingsbijeenkomsten organiseren indien hier behoefte aan is 
• Informatieverstrekking in de wijken (met de pop-up bus) 
• Wijkbrandweerfunctionaris inzetten 

Wat doet de politie om tot een 
verlaging van cijfers te komen? 

• Onderzoek naar strafbare feiten om daders aan te houden  
• Verzorgen van preventie van deze specifieke doelgroep  

Resultaat • Bewustwording is vergroot 
• Ouderen en senioren zijn weerbaarder tegen de verschillende 

vormen van digitale criminaliteit 
• Vermindering van het aantal gedupeerden 

 
2.5. Ondermijning (inclusief digitale criminaliteit) 
Ondermijning is een containerbegrip. Vormen van ondermijnende criminaliteit zijn bijvoorbeeld 
drugscriminaliteit, verschillende vormen van uitbuiting, malafide branches, ondermijnende 
zorgfraude en/of vastgoedcriminaliteit. Ondermijnende criminaliteit werkt een illegale economie in 
de hand, heeft een zuigende werking op jongeren (snel geld door geweld), heeft een slechte 
uitwerking op onze inwoners en schaadt het vertrouwen van inwoners en ondernemers in de 
legitimiteit van de overheid. Bij de aanpak van ondermijning richten wij ons op het signaleren, 
voorkomen én aanpakken van ondermijnende criminaliteit.  
 
Bestrijding van ondermijning vraagt om een integrale aanpak en de afgelopen jaren heeft de 
gemeente met veel partners samengewerkt. Voortzetting hiervan is nodig om deze criminaliteit te 
blijven tegengaan. De aanpak van ondermijning geven we samen met ondernemers en inwoners op 
verschillende manieren vorm. Via M. willen we de meldingsbereidheid verhogen, houden we 
integrale bedrijfscontroles en geven we voorlichting welke signalen van (drugs)criminaliteit en 
uitbuiting kunnen wijzen op ondermijnende criminaliteit. 
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Tabeluitleg:  
Uitbuiting: arbeidsuitbuiting, seksuele uitbuiting, criminele uitbuiting. 
Drugshandel: bezit harddrugs, bezit softdrugs, handel e.d. harddrugs, handel e.d. softdrugs, vervaardigen harddrugs, 
vervaardigen softdrugs. 
Wapenhandel: het illegaal in bezit hebben of verhandelen van wapen die vallen onder de Wet wapens en munitie. 

 
Ondermijning 

Wat willen we bereiken  • Tegengaan van verwevenheid van onder- en bovenwereld  
• Voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of 

onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen 
investeren in de economie 

• Meldingsbereidheid verhogen (zowel intern als extern) 
• Signaleringsfunctie boa’s, jongerenwerk en buurtpreventies 

Wat doet de gemeente om tot 
een verlaging van cijfers te 
komen? 

• Coördineren integrale controles waarbij de gemeente de 
samenwerking zoekt met andere (toezichthoudende) instanties 

• Analyseren binnenkomende signalen en waar mogelijk samen op 
trekken met het RIEC en andere (intern/externe) toezichthoudende 
instanties 

• De bekendheid van M. vergroten onder de inwoners / ondernemers  
• Uitvoering geven aan het Damoclesbeleid 
• Handhaving middels bestuursrecht, bestuurlijke boetes en/of –

waarschuwingen, sluiting van panden 
• Handhaven Digitaal opkopers register en Digitaal opkopersloket.  
• Opkopers controleren, ondersteuning bieden en bij recidive 

bestuurlijk aanpakken 
• Aansluiten bij regionale campagnes (ondermijnende thema’s) 
• Organiseren van een bijeenkomst voor ondernemers om hen te 

informeren over het digitaal opkopers loket en het digitaal opkopers 
registratie beleid 

Wat doet de politie om tot een 
verlaging van cijfers te komen? 

• Communicatie traject richting burgers 
• Signalen/info onderzoeken en delen met gemeente in de integrale 

aanpak 
• Deelnemen aan (integrale) acties 
• Continueren aanpak hennepkwekerijen door inzet “henneptrein” 
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Resultaat • Meer meldingen vanuit de samenleving ontvangen over verdachte 
situaties  

• Genoeg signalen om te kunnen onderzoeken 
 
Digitale criminaliteit  
Digitale criminaliteit zoals vormen van online fraude en oplichting raakt ook vaak individuele 
Ridderkerkers. In samenwerking met onze veiligheidspartners willen we inwoners en ondernemers 
voorlichten over de gevaren van cybercrime. Doel hiervan is het vergroten van bewustzijn, waardoor 
slachtofferschap van cybercriminaliteit verminderd wordt.  
 

Digitale criminaliteit 
Wat willen we bereiken  • Het creëren van bewustzijn en het weerbaar maken van onze 

inwoners en ondernemers tegen gedigitaliseerde criminaliteit 
Wat doet de gemeente om tot 
een verlaging van cijfers te 
komen? 

• Inzetten op het signaleren van cybercrime (bewustwording) om zo de 
gevolgen hiervan te minimaliseren 

• Samen met onze veiligheidspartners voorlichting geven over de 
gevaren van cybercrime 

Wat doet de politie om tot een 
verlaging van cijfers te komen? 

• Onderzoek naar strafbare feiten 

Resultaat • Bewustwording is vergroot 
• Inwoners en ondernemers zijn weerbaarder tegen de verschillende 

vormen van digitale criminaliteit 
• Vermindering van het aantal gedupeerden 

 
 

3. Doorlopende strategische thema’s  
 

 

 

 

Veiligheidsgevoel in winkelcentrum 

Wat willen we bereiken • Minder overlast van jongeren 

• Schoon heel en veilig winkelcentrum 

Wat gaan we daarvoor doen  • Controle van en repressief optreden tegen overlastgevers 

• Surveillance in winkelcentrum 

• Voorlichting en preventie acties met pop-up bus 

Vasthouden sociale controle/cohesie en verbinding in de wijk. 

Wat willen we bereiken • Adequate samenwerking tussen netwerkpartners in 
leefbaarheidsteam 

Wat gaan we daarvoor doen  • Signalen doorgeven en proactief samenwerken met zorgpartners, 
jongerenwerk en woningbouw vereniging 

Overlast bij recreatiegebieden 

Wat willen we bereiken • Verminderen van de overlast 

Wat gaan we daarvoor doen  • Surveillance in en op het water tijdens de zomermaanden 
• Toezicht op recreatiegebieden 
• Inzetten Mobiele Camera Unit, indien nodig 
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