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1. Inleiding 

Samen met de politie hebben wij ook voor 2022 weer een Actieplan Veiligheid opgesteld.  
Dit actieplan geeft aan wat wij het komende jaar gaan doen om onveilige situaties te voorkomen, 
criminaliteit terug te dringen en het veiligheidsgevoel van inwoners te vergroten. De basis hiervan ligt 
in het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2023. Dit actieplan beschrijft op hoofdlijnen wat we daarvoor 
gaan doen en zullen in de afstemmingsoverleggen met onze partners opgepakt en in tijd weggezet 
worden.  
 
In 2022 willen we de volgende prioriteiten gezamenlijk aanpakken:  

 Woning- en auto inbraken  

 Jeugd en Veiligheid 
- Overlast jeugd  
- Criminele jongeren/groepen 
- Jeugd en excessief geweld  

 Drugsgerelateerde zaken 

 Senioren en Veiligheid  

 Ondermijning 
 

 
Naast deze prioriteiten willen we ook inzetten op andere onderwerpen.  
 
Woonoverlast 
In het najaar van 2021 is het convenant Woonoverlast ondertekend door Wooncompas de politie en 
gemeente. De aanpak van woonoverlast is erop gericht om het gedrag dat woonoverlast veroorzaakt 
te stoppen, met als doel het voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt. Op 
dit moment zijn wij in dit kader met Wooncompas en de politie bezig om een uitvoeringsprogramma op 
te stellen. Hierin worden de afspraken vastgelegd. (Bijlage 1: Convenant Woonoverlast) 
 
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.  
 
Zichtbaarder zijn op de media kanalen en meer de wijk in met de pop-up bus 
Door zichtbaarder te zijn zowel fysiek als online door het geven van preventietips en 
handelingsperspectieven, willen we onze inwoners laten zien dat veiligheid bij ons hoog op de agenda 
staat. Dit doen we ook door het opstellen van zichtbaarheidsplannen door de boa’s en de politie. 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.  
 
We doen dit met elkaar! 
Dit doen we weer door de samenwerking met andere ketenpartners (Wooncompas, Facet, 
buurtpreventies, scholen, VRR etc.) te zoeken. Naast de prioriteiten blijven we met elkaar doorlopend 
kijken naar andere vormen van criminaliteit en veiligheidsvraagstukken.  
 
Prioriteiten 
Per prioriteit kijken we naar de cijfers van de afgelopen drie jaar. Vervolgens geven we aan wat we 
willen bereiken en wat we hiervoor gaan doen met elkaar.  
 
Wijkgerichte doorlopende thema’s,  
In de diverse wijken spelen verschillende problematieken. Onder de doorlopende strategische thema’s 
worden deze onderwerpen benoemd. Deze thema’s worden in de leefbaarheidsteams (gemeente, 
politie, Facet en Wooncompas) besproken en opgepakt.  
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2. Uitwerking prioriteiten 

Woninginbraken  
De woninginbraken in Ridderkerk laten ten opzichte van vorig jaar een stijging zien. Oktober 

december en januari zijn de uitschieters.  

 

Aantal woning inbraken 

 

 

84

60

83

2019 2020 2021

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   

 Gericht inzetten van de van buurtpreventies 

 Integrale acties/campagnes 

 Inzet mobiele camera unit 

 Signaleringsfunctie boa’s in de wijken 

 Stimuleren buurt whats app groepen 

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 whats app groep Ridderkerk Veilig 

 Regelmatige controle van opkopers 

Resultaat  Daling van de woninginbraken 

 Aanhouden van inbrekers 
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Voertuig criminaliteit 

Het aantal diefstallen uit motorvoertuigen is het afgelopen jaar flink gedaald. Ook de diefstal van 

motorvoertuigen is gedaald. Dit na een flinke stijging in 2020. Als er een specifiek aandachtsgebied 

naar voren komt zullen we hier extra op inzetten.  

Voertuig criminaliteit 

 

  

107

39

176

60

138

30

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen Diefstal van motorvoertuigen

2019 2020 2021

Voertuigcriminaliteit 

Wat willen we bereiken   Minder voertuigcriminaliteit  

 Participatie van burgers en verhogen pakkans 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Preventietips en bewustwordingsacties  

 Gericht inzetten van de buurtpreventies 

 Integrale acties 

 Inzet mobiele camera unit op hotspots 

 Signaleringsfunctie boa’s in de wijken 

 Stimuleren WhatsApp Ridderkerk Veilig 

Wat doet de politie om tot 

een verlaging van cijfers 

te komen? 

 Verscherpt toezicht tijdens de donkere dagen 

 Regelmatig controle van opkopers 

 Monitoren van de aantallen om adequaat te kunnen handelen bij een toename 

door criminele groepen 

 Gebruik van buurtpreventie en WhatsApp Ridderkerk Veilig 

  

Resultaat  Verlaging van het aantal auto-inbraken 

 Aanhouden inbrekers 
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Jeugd en Veiligheid 
Met veel jongeren gaat het gelukkig goed in Ridderkerk, maar er zijn ook jongeren die overlast 
veroorzaken of zich bezig houden met criminaliteit. Deze gedragingen door jongeren kunnen leiden tot 
een gevoel van onveiligheid onder onze inwoners. Samen met onze partners willen wij dit gedrag 
daarom vroegtijdig signaleren, zodat wij hier op in kunnen zetten. We willen dat onze jongeren een 
mooie toekomst kunnen opbouwen zonder strafbare feiten. Dit is zowel in het belang van het kind als 
in het belang van onze gemeente. De cijfers van jeugdoverlast meldingen zijn in 2021 gedaald ten 
opzichte van vorig jaar.  
 

Meldingen jeugdoverlast 

  
 

Overlast jeugd 

  

151

275
257

2019 2020 2021

Wat willen we bereiken   Minder overlast  

 Behouden gezamenlijke aanpak  

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Overlastplekken monitoren (in de leefbaarheidsteams)  

 Nemen van fysieke maatregelen op overlastplekken 

 Signaleringsfuncties (boa ’s en outreachend jongerenwerk, buurtpreventies) in de 

wijken 

 Gerichte inzet (boa ’s en jongerenwerk, buurtpreventies) op overlastplekken 

 Uitreiken van burgemeestersbrief om er voor te zorgen dat bepaald gedrag aan de 

voorkant gestopt wordt 

 Inzet mobiele camera unit  op overlastplekken 

 Pak je kans trajecten inzetten 

Wat doet de politie om tot 

een verlaging van cijfers 

te komen? 

 Monitoren en in kaart brengen overlast gevende jeugd en hotspots 

 Participeren in integrale aanpak van overlast met jongerenwerk en gemeente 

 Doorgeven van zorgsignalen aan zorginstanties (wijkteam, Veilig Thuis, 

Jeugdbescherming) 

 Repressieve aanpak bij aanhoudende overlast 

Resultaat  Zicht en controle hebben op de overlastplekken en jeugd 

 Minder overlast gevende jeugd  

 Vergroten veiligheidsgevoel onder inwoners 
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Criminele jongeren/groepen 

  

Criminele jongeren/groepen 

Wat willen we bereiken   Tegengaan jongeren met crimineel gedrag 

 Korte lijnen met partners  m.b.t. de jeugdaanpak   

  Vroeg delen van signalen door ons en onze partners 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Organiseren van voorlichtingen /inzet HALT op scholen 

 Structureel overleg met de scholen specifiek over veiligheid 

 Regie in de aanpak van geprioriteerde jeugdgroepen 

 Intensieve samen werking blijven zoeken met de partners in de groepsaanpak 

 Pak je kans trajecten (first offenders van bv. winkeldiefstal) 

 Inzet mobiele camera unit 

 Onderzoek naar de aard en omvang van de jeugdproblematiek in Ridderkerk 

 Voorlichtingen organiseren aan ouders van groepen 6,7&8 in samenspraak met 

basisscholen 

Wat doet de politie om tot 

een verlaging van cijfers 

te komen? 

 Actief contact leggen met jongeren op straat 

 Opsporen en aanhouden van criminele jongeren voor strafbare feiten 

 Participeren in de groepsaanpak 

 Spreekuren verzorgen op VO scholen 

 Wijkagenten houden intensief contacten met basisscholen 

Resultaat  Minder criminaliteit door vervolging van jongeren 

 Vroeg signalering van jongeren met signaal en afwijkend gedrag en een adequate 

opvolging en aanpak door partners van deze signalen 

 Vergroten veiligheidsgevoel onder inwoners 
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Jeugd en excessief geweld  
 

Samen met onze partners geven we vorm aan een integrale aanpak Jeugd en excessief geweld. Op 
deze wijze kunnen we gezamenlijk dit zorgelijk probleem tegengaan en ervoor zorgen dat de jeugd 
werkt aan perspectief in plaats van aan geweld.  
 
 

 

 

  

Jeugd en excessief geweld  

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 

 Het houden van spreekuren op scholen door onder andere Halt en politie versterkt 

de inzet op preventie ter bevordering van de schoolveiligheid 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Inzet IPAO coach en convenant Veilige School 
 

 Vervolg overleg trends en analyses, start vormgeven kluisjescontroles en starten 
met voorlichting ouders wapens en jongeren 

 

 Wapeninleveractie. 

 Overleg jeugd en excessief geweld en evaluatie Maxima college irt 
gegevensdeling risicoleerlingen 

 

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

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

Wat doet de politie om tot 

een verlaging van cijfers 

te komen? 

 Verzorgen van spreekuren door wijkagent jeugd op de VO scholen 

 Toepassen persoonsgericht fouilleren als het OM hier toestemming voor geeft 

 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 delicten 

Resultaat  Het begrenzen van norm- en/of grensoverschrijdend gedrag door jongeren, maar 

ook in de leefomgeving 

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

vertonen 

 Het realiseren van een veilige leefomgeving en een veiligheid in en om school  
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Drugsgerelateerde zaken  
 

Ook in Ridderkerk krijgen we nog regelmatig meldingen en signalen binnen van drugshandel en 

gebruik. Veel meldingen komen anoniem binnen. Dealers zijn actief in een groot gebied en bewegen 

zich snel. Op de industriegebieden in Ridderkerk zagen we afgelopen jaar dat er een aantal panden 

werden gebruikt voor de grootschalige vervaardiging van drugs. Om dit tegen te gaan is er een 

ondermijningsaanpak en worden er bestuurlijke maatregelen genomen tegen eigenaren en gebruikers 

van dergelijke panden. Het drugsgebruik onder jongeren blijft net als andere jaren zorgwekkend. 

Jongeren worden door dealers het criminele circuit ingezogen.  

 

Drugsgerelateerde misdrijven en overtreding  

 
 

 

 

4

1

3

1

5

2

1

3

0

4

3

2 2

1

4

BEZIT

HARDDRUGS

BEZIT

SOFTDRUGS

HANDEL E.D.

HARDDRUGS

HANDEL E.D.

SOFTDRUGS

VERVAARDIGEN

SOFTDRUGS

2019 2020 2021

Drugsgebruik onder jongeren 

Wat willen we bereiken  Ontmoedigen en terugdringen middelengebruik onder jongeren 

 Tegengaan dat jongeren afglijden naar crimineel gedrag vanwege drugs 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging 

van cijfers te komen? 

 Uitvoering geven aan het actieplan alcohol en drugs 

 Gezondheidscoach op scholen 

 Voorlichting op scholen door ervaringsdeskundigen 

 Contact met scholen voor een gezamenlijke aanpak 

 Contact met jongeren over dit onderwerp op straat en sozen door 

jongerenwerk 

Wat doet de politie om 

tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Participeren in de kluiscontroles 

 Signalen van drugshandel onderzoeken om drugsdealers aan te houden en 

aan te bieden bij het openbaar ministerie. 

 Zorgelijke signalen over drug gebruikende jongeren delen met netwerkpartners 

Resultaat  Minder drugsgebruik onder jongeren 

 Inzicht vergroten onder jongeren om zich niet te laten verleiden door 

drugscriminaliteit 
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Druggerelateerde zaken /criminaliteit 

Wat willen we 

bereiken  

 Terugdringen en ontmoedigen drugshandel in Ridderkerk 

 Inzicht krijgen van drugsnetwerken, deze aanpakken 

 Tegengaan van middelengebruik 

 Meldingsbereidheid inwoners vergroten 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging 

van cijfers te komen? 

 Hennepkwekerijen bestuurlijk ontmantelen  

 Het sluiten van woningen/lokalen bij het aantreffen van drugs op basis van de 

Opiumwet 13B 

 Inzet andere bestuurlijke maatregelen 

 Signaleringsfunctie boa’s, jongerenwerk en buurtpreventies 

 Inzet mobiele camera unit bij signalen hotspots 

 Contact met scholen voor een gezamenlijke aanpak 

 Contact met jongeren over dit onderwerp op straat en sozen door jongerenwerk 

Wat doet de politie om 

tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Participeren in de aanpak van ondermijning 

 Onderzoeken van signalen en meldingen van drugscriminaliteit. Opsporen van 

daders en deze aanbieden bij het openbaar ministerie 

 Wekelijks onderzoek naar aanwezigheid hennepkwekerijen in de zogenaamde 

“henneptrein” 

Resultaat  Minder overlast van het gebruik van drugs  

 Inzicht hebben in de drugsnetwerken 

 Tegengaan verstoringen van openbare orde 

 Inzicht vergroten onder jongeren om zich niet te laten verleiden door 

drugscriminaliteit 
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Senioren en Veiligheid 
 

Ouderen zijn vaak het doelwit van babbeltrucs. Criminelen maken misbruik van hun goedgelovigheid 
en weten met een overtuigende smoes hun woning binnen te komen. Het veiligheidsgevoel van 
ouderen wordt hierdoor aangetast. Wij willen ouderen hiertegen wapenen en weerbaarder maken. 
Tevens willen wij bewustwording creëren op het gebied van brandveiligheid. Meer ouderen blijven 
langer zelfstandig thuis wonen. Juist die groep blijkt vaker slachtoffer te zijn van brand. Door inzet van 
de wijkbrandweerfunctionaris kunnen wij specifiek inzetten op de kwetsbaren ouderen binnen onze 
samenleving.  
 

 

  

Senioren en Veiligheid 

Wat willen we bereiken   Senioren weerbaarder maken tegen diverse vormen van 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? 

 Campagnes 

 Voorlichtingsbijeenkomsten (Brandveiligheid, vormen van criminaliteit, medische 

hulp) 

 Informatieverstrekking in de wijken (met de pop-up bus) 

(meekijken tijdens het pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld 

WhatsApp), phishing en spoofing, brandveiligheid) 

 Inzet wijkbrandweerfunctionaris 

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  Weerbaarheid vergroten 

 Slachtofferschap voorkomen 
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Ondermijning  
 

In de gemeente Ridderkerk is een integrale structuur opgezet om ondermijning te melden en waar 

mogelijk aan te pakken. In de werkgroep worden signalen met elkaar gedeeld. Veel van deze signalen 

zijn horeca- of drugs gerelateerd. Op de bedrijventerreinen vinden regelmatig integrale acties plaats. 

Voor de medewerkers van de gemeente is een meldpunt ingericht en daarnaast vinden er regelmatig 

voorlichtingsbijeenkomsten plaats waarin uitleg wordt gegeven over de thematiek. Bewoners en 

ondernemers van de gemeente worden opgeroepen om ondermijnende criminaliteit te melden bij M. 

(Meld Misdaad Anoniem).  

 

Ondermijning 

 
 

202

278

308

Digitale fraude

2019 2020 2021

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 reguliere economie 

 Vergroten meldingsbereidheid (zowel intern als extern) 

Wat doet de gemeente 

om tot een verlaging van 

cijfers te komen? 

 Coördineren integrale controles bedrijventerreinen 

 Analyseren binnenkomende signalen 

 Onder de aandacht brengen van M. 

 Regiehouder werkgroep ondermijning  

 Intensief samenwerken met het RIEC 

 Aansluiten bij regionale campagnes (ondermijnende thema’s) 

 Zichtbaar maken van resultaten   

 Samenwerking zoeken met andere instanties (Douane, Landelijk 

informatiecentrum voertuigcriminaliteit, RDW ) 

 Handhaving middels bestuursrecht, bestuurlijke boetes en/of -

waarschuwingen,  sluiting van panden 

 Handhaven Digitaal opkopers register en Digitaal opkopersloket 

 Opkopers controleren, ondersteuning bieden aan opkopers en bij recidive 

bestuurlijk aanpakken 
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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 acties 

 Zitting in werkgroep ondermijning 

Resultaat  Meer meldingen vanuit de samenleving ontvangen over verdachte situaties 

 Genoeg signalen om te kunnen onderzoeken 

 Uitkomsten uit acties en controles 
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3. Doorlopende strategische thema’s  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Thema 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 

Thema 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 

Thema       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. 
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Bijlage I: Convenant Woonoverlast  


