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Voorwoord

In dit document vindt u een beschrijving van de prioriteiten zoals die zijn gesteld door het basisteam 
Oude Maas van de politie, eenheid Rotterdam en de gemeente Ridderkerk. Deze prioriteiten zijn tot 
stand gekomen op basis van een analyse van de misdaad- en overlastcijfers in de periode van 1 
september 2017 tot en met 31 augustus 2018 in vergelijking met de drie voorgaande jaren. De 
misdaadcijfers van deze prioriteiten zijn verwerkt in tabellen. Tevens wordt een beknopte duiding 
gegeven van de cijfers waarbij wordt gerelateerd naar wijken van de gemeente Ridderkerk.  De acties 
die vanuit het basisteam en de gemeente worden geïnitieerd worden eveneens beschreven. 
Uiteindelijk zal een integrale aanpak met de ketenpartners moeten leiden tot een verdere daling van 
de cijfers van de geprioriteerde onderwerpen. 

De aandachtspunten die uit de analyse van de cijfers voortvloeien zullen het komende jaar worden 
gemonitord. In de overleggen met ketenpartners zal worden gekeken of zij een soortgelijke trend 
signaleren. 
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Incidentenmonitor Ridderkerk

Duiding cijfers
Vanuit de afdeling controlling van de politie zijn cijfers van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 
2018 aangeleverd. Het betreft de cijfers van gepleegde misdaden en overlast binnen het 
verzorgingsgebied van de gemeente Ridderkerk 

Deze cijfers zijn door de wijkagenten en de operationeel expert wijkagent van Ridderkerk nader 
geduid en geprioriteerd. Hierbij is een combinatie gemaakt tussen de objectieve gegevens (cijfers) en 
de waarnemingen van de wijkagenten in hun wijken. Daaruit zijn de volgende prioriteiten voor het jaar 
2019 gesteld:

 Woninginbraken
 Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
 Diefstal van fiets
 Overlast jeugd
 Ondermijning gericht op drugsdelicten

Hierdoor worden de prioriteiten die zijn gesteld in 2018 gecontinueerd in 2019. Dit is een bewuste 
keuze vooral om de ingezette aanpak en de dalende criminaliteitscijfers te borgen. In het jaar 2018 
werd ondermijning als extra prioriteit toegevoegd. In 2019 wordt deze prioriteit specifiek gericht op de 
combinatie met drugsdelicten. Daarnaast worden de misdaad- en overlastcijfers continue gemonitord 
en zal bij een eventuele excessieve stijging van andere niet geprioriteerde delicten actie worden 
ondernomen. 

Verwarde personen
Uit de cijfers blijkt dat de meldingen van het aantal verwarde personen is toegenomen van 88 in 2017 
naar 129 in 2018. Dit betreft een toename van 47%. Analyse van de cijfers geeft geen duidelijk beeld 
waardoor de toename wordt veroorzaakt. Uit de analyse blijkt wel dat het stijgende aantal niet wordt 
veroorzaakt door personen die meerdere keren onderwerp van een melding zijn geweest. Vooralsnog 
kan ook geen relatie worden gelegd naar mensen in de leeftijd van ouder dan 65 jaar met bijvoorbeeld
dementieklachten. Het geconstateerde signaal zal worden gedeeld met de ketenpartners. 

Leefbaarheidteams
De gemeente Ridderkerk is ingedeeld in negen wijken. Te zien valt dat de prioriteiten die zijn gesteld 
binnen de gemeente Ridderkerk voor iedere wijk een eigen dynamiek kennen. Om een effectieve 
aanpak binnen de wijken te realiseren zal in januari 2019 uit dit actieplan veilig voor de 
respectievelijke leefbaarheidsteams door de wijkagenten per wijk een eigen actieplan veilig worden 
opgesteld. Dit deel-actieplan veilig kan onderdeel worden van de wijkplannen die worden opgesteld 
door de wijkregisseurs van gemeente Ridderkerk. 

De leefbaarheidsteams van de gemeente Ridderkerk zijn de volgende:

 Leefbaarheidsteam Bolnes Wijkagent: R. Molly
 Leefbaarheidsteam Slikkerveer Wijkagent: H. Pons
 Leefbaarheidsteam Centrum en West wijkagenten: J. van Echten en R.J. Kloosterman
 Leefbaarheidsteam Oost wijkagent: V. Prins
 Leefbaarheidsteam Rijsoord wijkagent: P. Sepers 
 Leefbaarheidsteam Oostendam wijkagent: P. Sepers
 Leefbaarheidsteam Drievliet / ’t Zand wijkagent: C. Monster

Voortgang
Maandelijks vindt er overleg plaats tussen de politie en medewerkers Openbare Orde over de 
concrete uitvoering en de te houden acties. In het wekelijkse overleg tussen de burgemeester en 
politie wordt de voortgang besproken. 
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Woninginbraken

De woninginbraken in Ridderkerk laten een daling zien van 103 in het jaar 2016/2017 naar 78 voor het
jaar 2017/2018. De wijken waar in het afgelopen jaar de meeste woninginbraken plaatsvonden waren 
Slikkerveer (18), Drievliet (12), Ridderkerk-Centrum (11) en Bolnes (11). 
Over het algemeen kan worden gezegd dat als pleegdagen de vrijdag met 19, de zaterdag met 12, de 
woensdag en donderdag met 11 woninginbraken als aandachtspunt naar voren komen. Uit de analyse
blijkt verder dat de middag met 31 stuks het dagdeel is waar de woninginbraken het meest 
plaatsvinden.
Kijkend naar het soort woning waar wordt ingebroken dan blijkt dat bij een vrijstaande woning (21) het 
meest wordt ingebroken gevolgd door de hoekwoning (15) de flatwoning (12)stuks en de rijtjeswoning 
(9).

 

Het doel van het basisteam is om de woninginbraken in 2019 met 10% te laten dalen ten opzichte van 
2018. Om dit te bereiken zal het basisteam de samenwerking zoeken met haar ketenpartners. Tevens 
zal het basisteam zelf een aantal acties initiëren.

Actie vanuit het basisteam / wijkagenten 
 Acties initiëren voor de zichtbaarheid van politie richting criminelen en bewoners
 Altijd een buurtonderzoek bij een woninginbraak
 Continue monitoren van hotspots en hottimes
 Verscherpt toezicht tijdens donkere dagen
 Inzet technisch hulpmiddelen t.b.v. de opsporing
 (hinderlijk) volgen van bekende inbrekers
 Ondersteuning van coördinator High impactcrimes van het basisteam
 Deelname aan integrale acties

Visie wijkagenten over inzet burgers
 Initiëren burgerparticipatie middels WhatsAppgroepen en inzet buurtpreventie
 Meldingsbereidheid verhogen
 Bewustwording gebruik raamsloten
 Meer sociale controle (kennen en gekend worden)
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Visie wijkagenten over inzet gemeente
 Innemen actieve rol m.b.t. buurtpreventie en WhatsAppgroepen
 Voorlichting preventie woninginbraken
 Sociale cohesie bevorderen
 Initiëren en continueren integrale aanpak

Actie gemeente 
 Ondersteunen integrale aanpak d.m.v. inzet mobiele camera unit
 Gezamenlijke preventieacties/voorlichtingsbijeenkomsten
 Informatieverstrekking/preventie (via media)
 Signaleringsfuctie boa’s in de wijken 
 Inzet buurtpreventies
 Stimuleren/faciliteren WhatsAppgroepen
 Gezamenlijke aanpak met ketenpartners

Visie gemeente over inzet burgers
 Inzet Buurtpreventie
 Melden verdachte situaties
 Bewustwording (geen deuren open laten, goede voorzieningen etc.)
 Aansluiten WhatsApp groep

Visie gemeente over inzet politie
 Gezamenlijke preventieacties
 Inzet lokmiddelen (woningen)
 Aandacht voor hotspots/hottimes
 Buurtonderzoek na incidenten
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Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 

De diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen laten eveneens een daling zien van 212 in het jaar 2016/2017
naar 176 voor het jaar 2017/2018. Dit is een daling van 16%. 22 van deze delicten betrof een poging. 

Ook dit jaar geldt dat de wijk Bolnes (38) veruit het hoogst scoort. Daarbij valt ook de stijging van de 
cijfers in de wijk Drievliet (34) op.  Bij dit delict is geen duidelijk onderscheid te duiden voor wat betreft 
de pleegdag of het tijdstip. De pleegdagen liggen qua aantallen redelijk dicht bij elkaar. De 
woensdag(34) kent de meeste delicten, gevolgd door de donderdag (29), de dinsdag (28), de vrijdag 
(27), de maandag (25) en de zaterdag (21). 
De meeste diefstallen worden gepleegd in de avond c.q. de nacht. 

De hotspot van diefstal uit/vanaf motorvoertuig is evenals vorig jaar de Rijnsingel in de wijk Bolnes

Het doel van het basisteam is om de diefstallen uit/vanaf personenauto’s in 2019 met 10% te laten 
dalen ten opzichte van 2018. Om dit te bereiken zal het basisteam de samenwerking zoeken met haar
ketenpartners. Tevens zal het basisteam zelf een aantal acties initiëren.

Actie vanuit het basisteam / wijkagenten 
 Continue monitoren van de hotspot en hottimes
 Projectmatige inzet op de hotspot Rijnsingel
 Inzet van Track en Trace
 Inzet taakaccenthouders autocriminaliteit van het basisteam
 Deelname integrale aanpak

 Visie wijkagenten over inzet burgers
 Actieve rol in signaleren en melden
 Meedenken in oplossingsrichtingen

Visie wijkagenten over inzet gemeente
 Voorlichting in het kader van preventie
 Schouw van de hotspot  i.v.m. infrastructurele maatregelen
 ANPR camera plaatsen bij invalswegen van Ridderkerk met als prioriteit einde A38
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Actie gemeente 
 Ondersteunen integrale aanpak d.m.v. Inzet MCU
 Informatieverstrekking/preventie (via media)
 Gezamenlijke preventieacties (vastzetten kentekenplaten)
 Signaleringsfuctie  boa’s in de wijken
 Inzet buurtpreventies
 Stimuleren/faciliteren WhatsAppgroepen
 Voorlichting

Visie gemeente over inzet burgers
 Inzet buurtpreventie
 Melden verdachte situaties 
 Aansluiten WhatsApp groep
 Bewustwording (op slot, buit eruit)

Visie gemeente over inzet politie
 Inzet lokmiddelen  (auto’s)
 Aandacht voor hotspots/hottimes
 Gezamenlijke aanpak met ketenpartners
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Diefstal van fiets

Het aantal diefstallen van fiets laat na drie jaar een voorzichtige daling zien. Ten opzichte van het jaar 
2016/2017 (265) naar 2017/2018 (195) een daling van 26%. 
In de wijken Ridderkerk-centrum (76) Ridderkerk-West (41) en Slikkerveer (36) worden de meeste 
fietsen gestolen. Daarbij zijn de fietsen van de merken Cortina (38) en Gazelle (105) het meest gewild.
Ook is een trend waarneembaar in de toename van het aantal gestolen elektrische fietsen. Over het 
algemeen kan worden gesteld dat de fietsendiefstallen in de middag plaats vinden (94). 

De hotspot waar de meeste fietsendiefstallen worden gepleegd is evenals vorig jaar in en rondom het 
(winkel)centrum van Ridderkerk. 

Het doel van het basisteam is om de diefstallen van fietsen in 2019 met 10% te laten dalen ten 
opzichte van 2018. Om dit te bereiken zal het basisteam de samenwerking zoeken met haar 
ketenpartners. Tevens zal het basisteam zelf een aantal acties initiëren.

Actie vanuit het basisteam / wijkagenten 
 Continu monitoren van hotspots en hottimes
 Projectmatige aanpak fietsendiefstal op de hotspot in Ridderkerk centrum
 Voortzetting integrale preventie-actie’ FF vlot 2e slot’

Visie wijkagenten over inzet burgers
 Gebruik (goede) dubbele sloten (vastzetten aan vast voorwerp)
 Betrekken buurtpreventie en WhatsAppgroepen
 Registreren 
 Gebruik Stop helingapp

Visie wijkagenten over inzet gemeente
 Fietsenstallingen op ‘slimme’ plaatsen
 Fysieke inzet vergroten bij toezicht (bewaakte) fietsenstallingen
 Integrale aanpak
 Geven voorlichting, stimuleren registreren
 Inzet MCU
 Inzet Track & Trace
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Actie gemeente 
 Ondersteunen integrale aanpak d.m.v. inzet MCU
 Informatieverstrekking/preventie (via media)
 Signaleringsfuctie  boa’s in de wijken
 Inzet buurtpreventie 
 Stimuleren/faciliteren WhatsAppgroepen
 Gezamenlijke preventieacties (ff vlot tweede slot)
 Voorlichting (registreren fiets)

Visie gemeente over inzet burgers
 Inzet buurtpreventie
 Melden verdachte situaties 
 Aansluiten WhatsApp groep
 Bewustwording over het gebruik van degelijke sloten en het gebruik van een ketting (ff vlot 

tweede slot, registeren van fiets)

Visie gemeente over inzet politie
 Inzet lokmiddelen  (fietsen)
 Aandacht voor hotspots/hottimes
 Gezamenlijke aanpak met ketenpartners
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Overlast jeugd

De cijfers rondom de overlast van jeugd zijn altijd een relatief begrip. Dit heeft te maken met de 
meldingsbereidheid van de burgers van Ridderkerk en de daaraan gekoppelde politie-inzet. Aandacht 
voor een locatie leidt tot extra registraties van de politie en een hogere meldingsbereidheid van 
burgers. Kijkend naar de cijfers van overlastmeldingen dan waren dat er in 2016/2017 160 en in 
2017/2018 134. Feitelijk een daling, maar uit de waarnemingen van de wijkagenten blijkt dat er juist 
sprake is van een toename van overlast. Vooral op de later genoemde plekken. 
Een ander gegeven is dat de overlast van jeugd in de buitenruimte vanaf april toeneemt en rond 
november in aantal weer afneemt. In de ‘koude’ maanden is de jeugd meer op zoek naar overdekte 
plaatsen. Daarnaast valt te zien dat er een steeds grotere groep van de jeugd die overlast pleegt, de 
zogenaamde ‘oudere’ jeugd is. Dit betreft een groep die ouder is dan 18 jaar waarbij de leeftijd tot 30 
jaar kan oplopen. 

Het afgelopen jaar heeft het basisteam samen met de partners geïnvesteerd op de overlastplekken in 
Ridderkerk. Bekende plekken hierbij zijn het Vlietplein, het Huijgensplantsoen, de Noordstraat en plein
Oost. 

Opvallend is dat de groep die zich eerst op en rondom plein Oost bevond, zich heeft verplaatst over 
andere locaties in Ridderkerk. Dit zijn plekken als het Huijgenplantsoen, de Kastanjelaan en het 
Dillenburgplein. De groep van plein Oost is tot op heden nog een geprioriteerde groep. 
Door de wijkagenten werd ook waargenomen dat de verschillende groepen jongeren uit Ridderkerk 
zich met elkaar vermengen.
Daarnaast werd vanaf juni 2018 een nieuwe jeugdgroep waargenomen die zich ophoudt in de wijk 
Drievliet. Het vermoeden bestaat dat deze groep zich bezighoudt met criminele activiteiten. Deze 
groep wordt momenteel door het basisteam gemonitord en de groepsaanpak is in voorbereiding. 

Het doel van het basisteam in 2019 is om de overlast van de nieuwe jeugdgroep terug te dringen. Om 
dit te bereiken is de samenwerking met de (keten)partners essentieel. Daarnaast zal het zal het 
basisteam zelf een aantal acties initiëren.

Actie vanuit het basisteam / wijkagenten 
 Contact maken en kennen van de jeugd 
 Uit de anonimiteit halen van de jeugd
 Continue monitoren van plekken waar de jeugd zich verzamelt
 Repressieve aanpak bij overlast
 Contact onderhouden met de relevante netwerkpartners
 Bij signalen opmaken van formulier ten behoeve van Veilig Thuis
 Bijdragen aan de integrale (groeps)aanpak
 Opstarten groepsaanpak nieuwe jeugdgroep
 Intensievere samenwerking met de (middelbare) scholen 

Visie wijkagenten over inzet burgers
 Burgers zijn ook ouders van de jongeren
 Aanspreken van jongeren
 Buurtpreventie 

Visie wijkagenten over inzet gemeente
 Bij integrale aanpak voorkomen waterbedeffect
 Initiëren groepsaanpak Ridderkerk breed
 Inzet jongerenwerk en opbouwwerk van Stichting Welzijn Ridderkerk op momenten dat 

overlast plaatsvindt. 
 Preventief betrekken van jongeren bij beleid rondom jeugd
 Faciliteren van een plek waar jeugdigen naar doorverwezen kunnen worden

Actie gemeente 
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 Jeugdoverlast wordt integraal aangepakt. In het Jeugdoverlast-overleg worden actuele 
jeugdgroepen in de gemeente samen met partners als politie en het jongerenwerk gemonitord
en indien nodig vindt persoons- of groepsgerichte aanpak plaats. 

 De inzet van de mobiele camera bij jeugdoverlast
 Toezicht en handhaving door Boa’s (biketeam)
 Aanpak hotspots (aanwijzingsbesluit verboden alcoholgebruik)
 Aanpassing openbare ruimte 
 Inzet jongerenwerkers
 Inzet buurtpreventies

Visie gemeente over burgers
 Om goed zicht te krijgen op de jeugdproblematiek is het van belang dat overlast door de 

bewoners gemeld wordt

Visie gemeente over politie
 Wijkagent staat in contact met jongeren
 Handhaven waar nodig
 Aansluiten bij jeugdoverlast overleg
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Ondermijning in relatie tot druggerelateerde zaken

In de gemeente Ridderkerk is een integrale structuur opgezet om ondermijning te melden en waar 
mogelijk aan te pakken. Bewoners en ondernemers worden opgeroepen om ondermijnende 
activiteiten te melden bij M. (Meld Misdaad Anoniem). Het afgelopen jaar was een stijging van het 
aantal M-meldingen bij het basisteam waarneembaar. Uit de binnengekomen M-meldingen voor het 
gebied Ridderkerk blijkt dat deze veelal druggerelateerd zijn. Behalve de M-meldingen blijft het 
vooralsnog lastig om het aantal druggerelateerde zaken meetbaar te maken en in verband te brengen 
met ondermijnende activiteiten. De cijfers en de daaraan gekoppelde meldingen geven niet altijd de 
werkelijkheid weer. Meldingen van dealen in de wijken worden onderzocht waarbij het uitgangspunt is 
dat bij constatering van strafbare feiten wordt overgegaan tot strafrechtelijke vervolging. Het afgelopen
jaar heeft het basisteam met succes geïnvesteerd op een aantal MMA-meldingen waarbij sprake was 
van dealen. Dit werd opgevolgd/ werd ondersteund door een bestuurlijke handhaving.
Naast de druggerelateerde zaken is in 2018 gestart met integrale controles op het bedrijventerrein 
Donkersloot. Dit zal in 2019 zijn vervolg krijgen.

Het basisteam zal verder blijven investeren op intensivering van de samenwerking tussen de 
verschillende netwerkpartners. Het zwaartepunt zal blijven liggen op het herkennen van signalen en 
daarmee het vergroten van de waakzaamheid op dit gebied 

Actie vanuit het basisteam / wijkagenten 
 Oppakken MMA-meldingen
 Awareness op straat
 Verbanden zien en vastleggen 

Visie wijkagenten over inzet burgers
 Meldingsbereidheid

Visie wijkagenten over inzet gemeente
 Bestuurlijke maatregelen / sluiting panden
 Informeren burgers over het onderwerp
 Informatie delen m.b.t. (verdachte) bedrijven
 Adequate vergunningverlening 
 Bevorderen integrale samenwerking

Actie gemeente 
 Bestuurlijke handhaving, het sluiten van woningen op basis van de Opiumwet.
 Integrale bedrijven controles
 Inwoners /bedrijven wijzen op M (meld misdaad anoniem)
 Uitlopen binnenkomende signalen
 Indien noodzakelijk faciliterend optreden

Visie gemeente over burgers
 Meldingsbereidheid vergroten

Visie gemeente over politie
 Deelname aan gezamenlijke acties
 Oppakken meldingen
 Signaleren
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