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Welke mogelijkheden heeft Rotterdam om de openbare
orde en veiligheid in de gemeente te handhaven? Wat zijn
de belangrijkste instrumenten en programma’s die hiervoor
worden ingezet? Op deze vragen geeft de gids die u nu in
handen heeft het antwoord.
Veel mensen weten niet wat de gemeente allemaal kan, als
het gaat om handhaving van de openbare orde. Daarom heb-
ben we deze gids de - een beetje ironische - titel ‘Veiligheid
voor dummies’ gegeven.

De gids geeft concreet aan welke maatregelen - instrumenten,
programma’s - de gemeente kan inzetten bij het handhaven van
de openbare orde. Bij elk instrument of programma staan con-
tactgegevens. Dat maakt het makkelijk om direct contact op te
nemen met de betreffende medewerker binnen de Directie Veilig-
heid of de gemeentelijke dienst die over de uitvoering gaat.

Leeswijzer

• Hoofdstuk 1 beschrijft de bevoegdheden van de burgemeester
op het terrein van openbare orde en veiligheid. Ook gaat dit
hoofdstuk in op de wetswijzigingsvoorstellen die er liggen om
deze bevoegdheden uit te breiden. Verder wordt aandacht
besteed aan de geboden en verboden op basis van de
Algemeen Plaatselijke Verordening.

• Hoofdstuk 2 gaat in op de thema’s van de veiligheidsaanpak.
Aan de orde komen de gebiedsgerichte aanpak, jeugd, overlast,
persoonsgerichte aanpak, maatschappelijke integriteit en
overige aanpakken.

• Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de verschillende indexen,
monitoren en informatiesystemen waarmee Rotterdam de
veiligheid continu meet.

De meest actuele stand van zaken ten aanzien van de
instrumenten, programma’s en bevoegdheden op het gebied
van openbare orde en veiligheid geeft de databank van de
Directie Veiligheid. Deze is te vinden op de website
www.rotterdam.nl/veiligheidvoordummies
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1.1 Burgemeestersbevoegdheden

De burgemeester beschikt over een groot aantal bevoegdheden
om de openbare orde en veiligheid te handhaven. Hieronder wor-
den in het kort de normale bevoegdheden van de burgemeester
vermeld evenals de noodbevoegdheden. In de bijlage is de
volledige tekst van de artikelen opgenomen.

1.1.1 Normale bevoegdheden

Handhaving openbare orde:
de burgemeester is belast met de handhaving van de openbare
orde (art. 172.1 Gemeentewet).

Feitelijke ordehandhaving:
de burgemeester is bevoegd om overtredingen ten aanzien van
de openbare orde te beletten en te beëindigen via de politie (art.
172.2 Gemeentewet).

Bevelen bij handhaving openbare orde:
de burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare orde
of ernstige vrees daarvoor bevelen te geven voor de handhaving
van de openbare orde (art. 172.3 Gemeentewet).

Preventief fouilleren:
de burgemeester is bevoegd - bij door de gemeenteraad
verleende verordening - om gebieden aan te wijzen als veilig-
heidsrisicogebied. Dit kan gebeuren bij verstoring van de open-
bare orde of gevaar daarvoor door de aanwezigheid van wapens.
In een veiligheidsrisicogebied kan de officier van
justitie preventief fouilleren gelasten.

Bestuurlijke ophouding:
de burgemeester kan groepen aanwijzen voor bestuurlijke
ophouding. Dat betekent bijvoorbeeld dat voetbalsupporters
gedurende een wedstrijd niet in het stadion mogen zijn maar
ergens anders op een bepaalde locatie moeten blijven. Daar wor-
den ze ‘opgehouden’. Dat kan voor maximaal 12 uur. Voor het uit-
oefenen van deze bevoegdheid is in eerste instantie instemming
van de gemeenteraad nodig, via een gemeentelijke verordening
(art. 154a Gemeentewet, samen met APV artikel 2.8.1.). Daar-
naast heeft de burgemeester de bevoegdheid om groepen men-
sen op te houden als zij zich niet houden aan noodbevelen of
noodverordeningen. Zie daarvoor onder
noodbevoegdheden.
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Cameratoezicht:
de burgemeester kan cameratoezicht instellen op openbare - per
verordening te bepalen - plaatsen en plaatsen als bedoeld in art.
1 van de WOM (Wet openbare manifestaties). De burgemeester
bepaalt de duur van de plaatsing en wijst plaatsen aan. Voor het
uitoefenen van deze bevoegdheid is instemming van de gemeen-
teraad nodig, via een gemeentelijke verordening (art. 151c
Gemeentewet, samen met APV artikel 29A.1).
Deelgemeenten en regiogemeenten kunnen cameratoezicht
aanvragen voor een gebied waar zich regelmatig problemen
voordoen, als andere maatregelen om de buurt veiliger te
maken onvoldoende resultaat opleveren. Dat kan bij de
Adviesgroep Cameratoezicht waarin de gemeente, de politie,
het openbaar ministerie, de dienst Stadstoezicht en de regio-
gemeenten zijn vertegenwoordigd. De adviesgroep adviseert
de driehoek (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef
van politie) over de aanvraag. Bij een positief besluit van de
driehoek plaatsen gespecialiseerde bedrijven de camera’s.

Toezicht op openbare samenkomsten:
de burgemeester is belast met het toezicht op openbare
samenkomsten (bijv. voetbalwedstrijden), vermakelijkheden
(als kermissen) en voor publiek openstaande gebouwen,
(winkels, hotels en cafés).
De burgemeester kan bevelen of aanwijzingen geven (art 174.
Gemeentewet).

Manifestaties en demonstraties:
Organisatoren van manifestaties en demonstraties moeten van
het voornemen om een manifestatie of demonstratie te houden
kennis geven aan de burgemeester. De WOM (Wet openbare
manifestaties) regelt de bevoegdheden met betrekking tot
openbare manifestaties, betogingen en demonstraties. Op basis
van deze wet kan de gemeente voorwaarden stellen aan de
organisatoren van manifestaties. Dit ter bestrijding van wan-
ordelijkheden of ter bescherming van de (volks)gezondheid en
het verkeersbelang. Voor het uitoefenen van deze bevoegdheid is
in eerste instantie instemming van de gemeenteraad nodig, via
een gemeentelijke verordening (Wet openbare
manifestaties).

Bestuursdwang bij drugshandel (wet Damocles):
de burgemeester is bevoegd tot het toepassen van bestuurs-
dwang indien in voor het publiek toegankelijke lokalen en wonin-
gen (maar ook in niet voor het publiek toegankelijke lokalen)
drugs worden verkocht, afgeleverd of verstrekt. Het gaat hier
dan om het plegen van strafbare feiten (art. 13b Opiumwet).

Sluiting woningen en lokalen (wet Victoria):
de burgemeester kan een woning of niet voor publiek
toegankelijk lokaal sluiten bij verstoring van de openbare orde
of vrees daarvoor. De overlast (bv. drugsoverlast, prostitutie of
burenoverlast) moet dan wel worden aangetoond. (art. 174a
Gemeentewet).
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Binnentreden woning:
ambtenaren hebben - op grond van een door de gemeenteraad
verleende verordening - de bevoegdheid tot het binnentreden van
een woning ter handhaving van de openbare orde (art. 149a
Gemeentewet, samen met APV artikel 6.3 APV).

Tijdelijk huisverbod:
de burgemeester heeft - in het kader van lokale veiligheidszorg -
de bevoegdheid om een huisverbod (in beginsel 10 dagen) op te
leggen aan personen van wie een dreiging van huiselijk geweld
uitgaat, of die door hun aanwezigheid ernstig en onmiddellijk ge-
vaar voor de veiligheid van de personen in de woning opleveren
(Wet tijdelijk huisverbod, artikel 2).

Onteigenen/wijzigen bestemming gebouwen (wet Victor):
na sluiting van een woning of een ander gebouw op basis van
de wet Victoria (art. 174a Gemeentewet), de wet Damocles
(art. 13b Opiumwet) of de Woningwet (artikel 97) kunnen
burgemeester en wethouders de eigenaar aanschrijven om het
gebouw een andere bestemming te geven, in beheer te geven of
te onteigenen (art. 14 Woningwet).

Weigeren beschikking/wet BIBOB:
de wet BIBOB (Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar
Bestuur) geeft de gemeente de bevoegdheid onderzoek te doen
naar partijen met wie ze zaken doet of wil doen. Dit om te voor-
komen dat de integriteit van de overheid wordt aangetast doordat
de gemeente onbewust vergunningen, subsidies of overheids-

opdrachten verleent aan personen met een criminele achter-
grond. De wet BIBOB stelt de gemeente in staat een vergunning
te weigeren of in te trekken of een subsidie of gunning van een
opdracht te weigeren als zij vermoedt dat de aanvrager de ver-
gunning gebruikt voor het plegen van strafbare feiten of het be-
nutten van uit strafbare feiten verkregen geld. De wet BIBOB
wordt ook gebruikt bij het vermoeden van strafbare feiten om de
vergunning, subsidie of opdracht te krijgen (bijvoorbeeld valsheid
in geschrifte).

Verstoren (persoonsgerichte aanpak):
de burgemeester is bevoegd om, op basis van informatie van
onder andere inlichtingen -, veiligheids - en opsporingsdiensten
(AIVD, politie en OM), te besluiten tot een persoonsgerichte aan-
pak van een persoon die in verband kan worden gebracht met de
voorbereiding van terroristische activiteiten. De burgemeester
kan zich hierbij beroepen op het handhaven van de openbare
orde (art. 172 Gemeentewet). De burgemeester kan ook beslui-
ten tot de inzet van surveillance. (art. 12 Politiewet 1993).

Gedwongen opname:
de burgemeester kan bevelen tot gedwongen opname van een
persoon - of via de rechter een machtiging voor opname vragen -
als de betreffende persoon gevaar veroorzaakt als gevolg van
een ernstige geestelijke stoornis. Het gevaar moet onmiddellijk
en dreigend zijn (BOPZ, Wet bijzondere opneming psychiatrische
ziekenhuizen, art. 20).
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OM-afdoening:
de officier van justitie is bevoegd als strafmaatregel een geld-
boete op te leggen of een ontzegging van de rijbevoegdheid voor
ten hoogste zes maanden of een taakstraf met een maximum
van 180 uur. De strafbeschikking kan ook bepaalde voorwaarden
bevatten zoals deelname aan een afkickprogramma en een
straat- of contactverbod. Het OM kan echter geen celstraf
opleggen (Wet OM-afdoening).

Bestuurlijke strafbeschikking:
de gemeentelijke dienst Stadstoezicht is bevoegd bestuurlijke
strafbeschikkingen uit te vaardigen tegen veelvoorkomende en
overlastgevende overtredingen (bv. rijden onder invloed). Dit in
het kader van de ketenaanpak ‘doorpakken kleine ergernissen’.
De bestuurlijke strafbeschikkingsbevoegdheid wordt onder
toezicht en binnen de richtlijnen van het OM uitgeoefend (Wet
OM-afdoening).

Last onder bestuursdwang:
het gemeentebestuur is bevoegd om op te treden tegen een
bestuursrechtelijke normovertreding. Door dit optreden moet
de overtreding beëindigd worden of moet herhaling worden
voorkomen. De bevoegdheid kan ook preventief worden ingezet
‘zodra het gevaar van de overtreding klaarblijkelijk dreigt’
(art. 5.21 Awb).

Last onder dwangsom:
de gemeente kan optreden tegen overtredingen of herhaling van
de overtreding voorkomen door op termijn en voorwaardelijk het
verbeuren van een geldsom in het vooruitzicht te stellen. Deze
‘last onder dwangsom’ is minder geschikt in situaties waarin on-
middellijk optreden geboden is ter beëindiging of ter voorkoming
van herhaling van overlast in het publieke domein. Het preven-
tieve karakter maakt de sanctie wel zeer geschikt om op te treden
tegen dreigende (herhalingen van) overtredingen (art. 5.31d
Awb).

Havenbeveiliging:
de burgemeester is de aangewezen autoriteit voor havenveiligheid
en uit dien hoofde verantwoordelijk voor de coördinatie van de
havenveiligheidsmaatregelen en het afgeven van haven-
beveiligingscertificaten (Havenbeveiligingswet).

1.1.2 Noodbevoegdheden

Brand en ongevallen:
de burgemeester heeft het opperbevel bij brand en ongevallen,
hij geeft bevelen ter voorkoming, beperking en bestrijding van ge-
vaar (art. 173 Gemeentewet).

Opperbevel:
de burgemeester heeft het opperbevel bij een ramp of een zwaar
ongeval of bij ernstige vrees daarvan (art. 11 Wet Rampen en
zware ongevallen).

7

HANDHAVING

DVVeiligheidvoordummies:Opmaak 1  16-03-2010  10:50  Pagina 7



Noodbevel:
de burgemeester kan noodbevelen geven ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar in geval van oproe-
rige beweging, ernstige wanordelijkheden, rampen of zware on-
gevallen of vrees daarvoor (noodbevel, art. 175 Gemeentewet).
Het noodbevel richt zich op personen of organisaties.
Het noodbevel kan dienen als overbrugging naar een
noodverordening.

Noodverordening:
de burgemeester kan algemeen verbindende voorschriften geven
ter handhaving van de openbare orde of ter beperking van gevaar
in geval van oproerige beweging, ernstige wanordelijkheden,
rampen of zware ongevallen of vrees daarvoor (noodverordening,
art. 176 Gemeentewet). De noodverordening richt zich op een
onbepaald aantal personen.

Bestuurlijke ophouding:
de burgemeester kan groepen personen aanwijzen voor bestuur-
lijke ophouding en deze op een aangegeven plaats tijdelijk (voor
maximaal 12 uur) ophouden bij het niet naleven van een nood-
bevel of noodverordening (art. 176a Gemeentewet).

Checklist bij noodbevoegdheden
(noodbevel/noodverordening)

Subsidiariteit
Het gebruik van noodbevoegdheden is pas aan de orde indien
lichtere middelen niet voorhanden of ontoereikend zijn.

Proportionaliteit
De maatregelen mogen niet ingrijpender zijn dan in de gegeven
situatie noodzakelijk is om de openbare orde te handhaven of het
gevaar te beperken. Dit houdt in dat er niet meer maatregelen
genomen mogen worden dan nodig zijn, dat zij geen ruimer
bereik mogen hebben dan nodig is en dat het gebied waarvoor
deze noodmaatregelen gelden niet groter mag zijn dan strikt
noodzakelijk is.
Bij de afweging of noodmaatregelen noodzakelijk zijn moet een
aantal vragen beantwoord worden, in het kader van de hieronder
volgende procedure:
- overleg: Overleg over het geven van een noodbevel of het
instellen van een noodverordening vindt plaats binnen de
driehoek (burgemeester, hoofdofficier, korpschef)

- noodsituatie: zijn de in de artikelen 175 en 176 bedoelde
omstandigheden aanwezig?

- grondslag: minstens één grondslag (artikel 175 óf artikel 176)
dient vermeld te worden

- inhoud: is de inhoud van het noodbevel / de noodverordening
voldoende duidelijk en concreet? Zo nodig gebiedskaart en
versie in een aantal talen toevoegen
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- vorm: het noodbevel wordt, indien dit mogelijk is, uitgereikt aan
degene(n) tot wie het zich richt. Daarbij is beroep en bezwaar
mogelijk. De noodverordening wordt algemeen bekendgemaakt

- instructie politie: nagegaan moet worden of de instructie aan de
politie voldoende duidelijk is en of het mandaat niet te ruim ge-
formuleerd is (geen beleids- of beoordelingsvrijheid)

- bekendmaking: via de media en andere de gemeente ten dien-
ste staande middelen wordt het uitroepen van een noodbevel of
het instellen van een noodverordening bekendgemaakt

- noodverordening: het instellen van een noodverordening wordt
zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht van de gemeenteraad,
de commissaris van de koningin en de hoofdofficier van justitie

- bekrachtiging: de noodverordening wordt in de eerstvolgende
raadsvergadering ter bekrachtiging aan de gemeenteraad voor-
gelegd

- intrekken: het besluit tot het intrekken van de noodverordening
wordt zo spoedig mogelijk gestuurd naar de raad, de commissa-
ris van de koningin en de hoofdofficier van justitie

NB: Op grond van een noodbevel of noodverordening kan niet
worden binnengetreden in panden. Dat kan alleen op grond van
art. 149a Gemeentewet. Daarnaast is het mogelijk een woning
binnen te treden op basis van de Wet op het binnentreden. Hier-
voor is een bevel van de burgemeester nodig. Deze wet geeft
echter niet de bevoegdheid om bewoners uit de woning te halen.

1.2 Wetsvoorstellen

Gezien de vaak turbulente omstandigheden waarmee Rotterdam
op het gebied van de openbare orde te maken heeft, zoekt de
gemeente naar mogelijkheden om de bevoegdheden van de
burgemeester op het gebied van de openbare orde te verruimen.
Daarvoor liggen momenteel diverse wets- en wijzigingsvoorstel-
len voor. Hieronder een korte beschrijving van de belangrijkste
voorstellen.

Voetbalvandalisme en ernstige overlast:
dit wetsvoorstel wil de burgemeester de bevoegdheid geven
iemand die deel uitmaakt van een groep die herhaaldelijk de
openbare orde heeft verstoord een gebiedsverbod op te leggen,
eventueel in combinatie met een meldingsplicht (3 maanden tot
max. 9 maanden). Daarnaast maakt dit wetsvoorstel het opleg-
gen van een groepsverbod mogelijk (geen groepsvorming
zonder redelijk doel). Verder kan de officier van justitie - vooruitlo-
pend op de strafrechtelijke afhandeling - met dit wetsvoorstel een
verdachte direct een gedragsaanwijzing opleggen wanneer straf-
bare feiten zijn begaan bij het ernstig verstoren van de openbare
orde.
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Veiligheidsregio’s:
met dit wetsvoorstel krijgt de voorzitter van de veiligheidsregio bij
bovenlokale crises het opperbevel. Hij neemt pas besluiten na
raadpleging van het regionaal beleidsteam (RBT), tenzij de ver-
eiste spoed zich daartegen verzet. In het RBT zitten de betrokken
burgemeesters, de hoofdofficier van justitie en een of meerdere
betrokken dijkgraven. Een algemene maatregel van bestuur
(AmvB) voorziet in de eisen voor de basiskwaliteit van de crisis-
beheersing.

Drank- en horecawet:
deze wijziging van de Drank- en horecawet voorziet in het belas-
ten van de burgemeester met de uitvoering van de Drank- en ho-
recawet, als aanvulling op art. 174 van de Gemeentewet. De
burgemeester krijgt met de wetswijziging de bevoegdheid naast
het opleggen van bestuursdwang of boete een vergunning te
schorsen. Verder kan hij toezichthouders aanwijzen voor het op-
leggen van bestuurlijke boetes. Ook geeft de wetswijziging hem
de bevoegdheid ondernemers tijdelijk of permanent het recht te
ontnemen (door het opleggen van een last onder bestuursdwang)
alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder 16 of 18
jaar. De voorgestelde wetswijziging geeft de gemeente nieuwe
verordenende bevoegdheden als het optrekken van de leeftijds-
grens naar 18 jaar en het strafbaar stellen van jongeren die alco-
hol in openbare ruimten bezitten. Voorts kan de gemeente door
de wets-wijziging de toegangsleeftijd koppelen aan de sluitingstijd
en prijsacties reguleren. Ten slotte wordt door de wetswijziging
het toezicht overgeheveld van de Voedsel en Warenautoriteit

naar de gemeente, met de mogelijkheid van toezicht door de
politie.

Wet op de jeugdzorg:
via deze wetswijziging wordt geregeld dat het College van B&W
gaat aangeven wie voor oplossingen moet zorgen als snelle
adequate zorg niet tot stand komt (versterking regierol College).
Daarnaast krijgt de burgemeester met deze wetswijziging de
bevoegdheid om in het uiterste geval instellingen te dwingen
mee te werken aan een oplossing en een instelling aan te
wijzen die met de coördinatie van de zorg wordt belast. Ook kan
de burgemeester dan multiprobleemgezinnen, die overlast ver-
oorzaken, in hun geheel uit huis en uit de wijk plaatsen, in het
belang van de openbare orde.

Nationale veiligheid:
met dit wetsvoorstel krijgen bestuursorganen de bevoegdheid om
een aanvraag voor een subsidie, vergunning of ontheffing af te
wijzen of in te trekken, indien met de aanvraag verbandhoudende
activiteiten in verband kunnen worden gebracht met terroristische
activiteiten.

Lokaal veiligheidsbeleid:
dit wetsvoorstel regelt de wettelijke verankering van de regierol
van de gemeenten in het lokale veiligheidsbeleid. Gemeente-
raden stellen om de vier jaar een gemeentelijk veiligheidsplan
vast (de eerste keer een jaar na inwerkingtreding van de wet).
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Regulering prostitutie: dit wetsvoorstel voorziet onder meer in
het strafbaar stellen van prostituanten die illegale prostituees
bezoeken (zie ook art. 151a Gemeentewet: bevoegdheid van
de gemeenteraad om een verordening vast te stellen waarin
voorschriften worden gesteld m.b.t. bedrijfsmatige prostitutie).

1.3 Algemeen Plaatselijke Verordening

Hieronder een samenvatting van de artikelen uit de Algemeen
Plaatselijke Verordening (APV) op grond waarvan overlast kan
worden aangepakt. Deze samenvatting streeft niet naar volledig-
heid maar is vooral op de praktijk gericht.
Op alle hieronder beschreven artikelen wordt gehandhaafd door
de politie, tenzij anders is vermeld. De juridische toets vindt
plaats bij de afdeling Kennis en Handhaving van de Directie
Veiligheid. Voor (juridische) vragen: tel 010 - 267 3479.

1.3.1 Maatregelen tegen kleine ergernissen

Bedelen
Het College kan een gebied aanwijzen waarin het verboden is te
bedelen. Hierbij moet het gaan om het (hinderlijk) vragen van
geld of andere zaken. Eind 2009 zijn 15 gebieden aangewezen.
Om een gebied aan te wijzen is een verzoek van de deelge-
meente en de politie aan het College nodig. Daarin moet onder-
bouwd worden aangegeven om welk gebied het gaat en waarom
andere maatregelen onvoldoende effect sorteren.

Juridische basis
Artikel 2.4.12. APV
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Rooftassenverbod
Het rooftassenverbod beoogt winkeldiefstal te voorkomen.
Winkeldieven maken vaak gebruik van speciale voorwerpen,
zoals tassen, jammers (stoorzenders), magneten of elektroni-
sche hulpmiddelen die veiligheidspoortjes of veiligheidslabels
uitschakelen. Politie en beveiligers zijn in staat om geprepareerde
voorwerpen te herkennen. Met het rooftassenverbod kan worden
ingegrepen vóór de winkeldief zijn slag heeft geslagen.

Juridische basis
Artikel 2.4.13 APV

Verbod op straathandel en / of drugsgebruik in het openbaar
De artikelen in paragraaf 3.3 van de APV hebben betrekking op:
• verkoop van drugs op of aan de weg;
• verzamelingen van personen in verband met drugs;
• openlijk drugsgebruik;
• weggooien van spuiten e.d.

Door handhaving op deze artikelen kan de politie feitelijk optre-
den en wordt het vervolgingsbeleid van het OM ondersteund.

Juridische basis
Artikel 3.3.2. t/m 3.3.5 APV

Parkeren
Opslag of parkeren van voer- of vaartuigen en caravans
Het is verboden om onbruikbare voer- of vaartuigen en caravans
(of onderdelen daarvan) in de openbare ruimte te stallen.
Zie voor het overlastgevend parkeren van intacte voertuigen,
caravans, aanhangers, (brom-) fietsen etc. de artikelen 5.1.4 tot
5.1.13.

Juridische basis
Artikel 4.5.1 en 5.1.4 tot 5.1.13 APV

Winkelwagens
Elk bedrijf dat winkelwagens ter beschikking stelt, dient deze te
voorzien van een bedrijfsnaam of enig ander herkenningsteken
en dient ze te verwijderen als de winkelwagens in de openbare
ruimte worden aangetroffen.

Juridische basis
Artikel 2.1.13 APV
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1.3.2 Maatregelen tegen overlast en baldadigheid

Openlijk drankgebruik
Op grond van lid 1 van artikel 2.4.5. APV kan de politie optreden
tegen alcoholgebruik dat gepaard gaat met gedragingen die de
openbare orde verstoren (overlast). Indien lid 1 niet het gewenste
effect heeft, kan op basis van lid 2 door het College een gebied
worden aangewezen waarin het gebruik van alcoholhoudende
drank verboden is en waarin het personen ook verboden is om
aangebroken flessen en blikjes met alcoholhoudende drank
bij zich te hebben. Eind 2009 zijn circa 34 gebieden door het
College aangewezen.
Om een gebied aan te wijzen is nodig:
• en officieel verzoek van de deelgemeente aan het College;
• een officieel verzoek van de politie aan het College, onder-

bouwd met sfeerrapportages, processen-verbaal e.d.

De verzoeken worden getoetst op:
• de ligging en aard van het gebied;
• de aard van de problematiek, onderbouwd door klachten van

omwonenden, buurtonderzoeken, veiligheidsrapportages etc.;
• de aanpak tot dusver (wat is er tot nu toe gedaan door deel-ge-

meente en politie om de overlast te bestrijden in de zin van ge-
sprekken met jongeren, sociale en fysieke maatregelen etc.)

• onderbouwing, waarin de verzoeker duidelijk maakt waarom niet
op basis van het eerste lid van artikel 2.4.5 gehandhaafd kan
worden.

Een gebied kan niet worden aangewezen op basis van het ver-
moeden dat verplaatsing van de problematiek zal plaatsvinden.

Juridische basis
Artikel 2.4.5 lid 1 en 2 APV

Hinderlijk gedrag
Bij hinderlijk gedrag gaat het om:
• hinderlijk gedrag op of aan de weg. Hierbij is het verboden zich

zodanig op de weg op te houden dat anderen er overlast van
ondervinden;

• hinderlijk gedrag bij of in gebouwen en in voor publiek toegan-
kelijke ruimten. Hierbij is het verboden om hinder of overlast te
veroorzaken, dan wel zich zonder redelijk doel op te houden in
een portiek/trap, op of tegen een raamkozijn, drempel, open-
baar portaal, wachtlokaal, parkeergarage, rijwielstalling, winkel-
centrum of soortgelijke openbaar toegankelijke ruimten.

Juridische basis
Artikel 2.4.4 en artikel 2.4.6. APV
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Mosquito
De Mosquito, een apparaat dat een vooral voor jongeren hinder-
lijk piepend geluid afgeeft, wordt laatste redmiddel ingezet om
jongeren die voortdurend overlast veroorzaken van bepaalde
plekken te weren. Deelgemeente en politie moeten aan de drie-
hoek met een politierapportage motiveren waarom zij voor inzet
van de Mosquito kiezen. Verder moet aangegeven worden
waarom andere middelen, zoals fysieke maatregelen en in
gesprek gaan met jongeren geen effect hebben gesorteerd.
De volgende aspecten spelen bij de toewijzing van de aanvraag
een rol:
• is er sprake van structurele overlast?
• waarom hebben al ingezette middelen geen effect gesorteerd?
• zijn er al Mosquito’s in de buurt van de beoogde locatie?

NB: Mosquito’s worden niet geplaatst in de buurt van voorzienin-
gen die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, zoals bushokjes.

Juridische basis
Artikel 2.4.4a. APV

Cameratoezicht
De burgemeester kan cameratoezicht instellen op openbare - per
verordening te bepalen - plaatsen en plaatsen als bedoeld in art.
1 van de WOM (Wet openbare manifestaties). De burgemeester
bepaalt de duur van de plaatsing en wijst plaatsen aan. Deelge-
meenten en regiogemeenten kunnen cameratoezicht aanvragen

voor een gebied waar zich regelmatig problemen voordoen, als
andere maatregelen om de buurt veiliger te maken onvoldoende
resultaat opleveren. Dat kan bij de Adviesgroep Cameratoezicht
waarin de gemeente, de politie, het openbaar ministerie, de
dienst Stadstoezicht en de regiogemeenten zijn vertegenwoor-
digd. De adviesgroep adviseert de driehoek (burgemeester,
hoofdofficier van justitie en korpschef van politie) over de
aanvraag. Bij een positief besluit van de driehoek plaatsen
gespecialiseerde bedrijven de camera’s.

Juridische basis
Art.151c Gemeentewet, samen met artikel 29A.1 APV

Straatartiest
Het is verboden om als straatartiest of straatmuzikant op te tre-
den op of aan door de burgemeester aangewezen wegen. Door
het dagelijks bestuur van de deelgemeente kan ontheffing van dit
verbod worden verleend. Reden voor de burgemeester om een
speelverbod in te stellen kunnen zijn de openbare orde en veilig-
heid, de volksgezondheid of het milieu. Om een gebied aan te
kunnen wijzen heeft de burgemeester een verzoek van de deel-
gemeenten nodig en een verzoek van de politie. Het verzoek
dient te worden onderbouwd met sfeerrapportages, klachten van
ondernemers, bewoners, etc.

Juridische basis
Artikel 2.1.8 APV
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Vechtverbod
Indien tegen openlijke geweldpleging, eenvoudige mishandeling
of deelneming aan een vechtpartij niet kan worden opgetreden
op grond van de artikelen 141, 300 en 306 Sr, kan een proces-
verbaal op grond van vechten worden opgemaakt. Dat gebeurt
wanneer twee personen vechten, er geen sprake is van letsel en
er geen aangifte wordt gedaan. Vechten er meer personen en is
de bewijsvoering voor openlijke geweldpleging niet rond te krij-
gen, dan kan een boete voor vechten op basis van de APV alleen
worden opgelegd wanneer uit onderzoek is gebleken dat betrok-
kenen niet op basis van openlijke geweldpleging of andere straf-
rechtelijke gedragingen kunnen worden vervolgd en voldoende
aannemelijk is dat er is gevochten.

Juridische basis
Artikel 2.1.1. lid 1 APV

(Soft)drugsgebruik op de openbare weg
De APV bevat een artikel tegen drugsgebruik in het openbaar,
dat gevoelens van onbehagen en onveiligheid bij het publiek kan
veroorzaken. De politie kan de betrokken gebruikers aanhouden
of van bepaalde plekken wegsturen. Ook kan de politie de voor-
werpen waarmee de overtreding wordt gepleegd (lepels, drugs)
in beslag nemen.

Juridische basis
Artikel 3.3.4 APV

Toelichting
In Feijenoord is het roken van een joint op straat sinds 2008
verboden. Overtreders krijgen een boete van 50,-, voor minder-
jarigen is dat 25,-. Blowen op straat was altijd al verboden
maar werd vaak door de vingers gezien. Nu wordt strenger opge-
treden indien bewoners last hebben van de blowende jongeren.
Overigens hoeft groepsvorming van drugsgebruikers en -hande-
laren geen direct gevaar op te leveren voor bewoners en passan-
ten, ook al kan dit wel tot sterke gevoelens van onbehagen en
onveiligheid leiden. Voor wat betreft de overlastgevende aspecten
van het gebruik van en de handel in drugs is in de APV een aan-
tal bepalingen opgenomen. Deze vormen een aanvulling op an-
dere bepalingen over hinderlijk gedrag op of aan de openbare
weg. Deze bepalingen kunnen ook worden gehanteerd bij het het
voorkomen en bestrijden van drugsoverlast. Het gaat dan om:
• artikel 2.1.1: samenscholing en ongeregeldheden;
• artikel 2.4.4: hinderlijk gedrag op of aan de weg;
• artikel 2.4.5: hinderlijk drankgebruik;
• artikel 2.4.6: hinderlijk gedrag bij of in gebouwen en in voor

publiek toegankelijke ruimten;
• artikel 2.4.8: messenverbod.
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Gebiedsontzegging
Met een gebiedsontzegging - een bestuursrechterlijke maatregel
die naast een strafrechterlijke maatregel kan worden genomen -
kunnen notoire overlastgevers worden aangepakt. De gedragin-
gen waarvoor een gebiedsontzegging kan worden opgelegd, zijn
opgenomen in de beleidsregel. Woont, werkt of gaat de overlast-
gever naar school in het ‘verboden’ gebied, dan mag hij zich al-
leen via een door de politie voorgeschreven weg verplaatsen van
en naar huis. De gebiedsontzegging wordt opgelegd aan perso-
nen die strafbare feiten plegen of de openbare orde verstoren en
al éénmaal gewaarschuwd zijn door de politie. Wie zich daarna
binnen zes maanden in hetzelfde gebied weer schuldig maakt
aan gedrag zoals genoemd in de beleidsregel, kan van de politie
een gebiedsontzegging krijgen voor 24 uur, 48 uur, 1 week of 2
weken. Houden de overtredingen aan, dan kan de burgemeester
een gebiedsontzegging opleggen voor de duur van 4, 6 of 8
weken. Bij overtreding van een gebiedsontzegging wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Juridische basis
Artikel 2.10.1 APV

Stadionomgevingsverbod
De burgemeester kan, in het belang van de openbare orde, een
persoon een verbod opleggen om zich op te houden in de om-
geving en nabijheid van het Feyenoordstadion, Spartastadion
of Excelsiorstadion van 4 uur voor de wedstrijd tot 4 uur na de

wedstrijd of evenement. Dit verbod moet niet worden verward
met het stadionverbod, dat alleen door de beheerder van het
stadion kan worden opgelegd. Om een omgevingsverbod op te
kunnen leggen is een dossier nodig, waaruit blijkt dat de betref-
fende persoon de openbare orde structureel rond aanvang en
einde van de wedstrijd verstoort.

Juridische basis
Artikel 2.12.2 APV

Geluidsoverlast
Alle vormen van geluid zijn verboden indien ze overlast of hinder
voor de omgeving (kunnen) veroorzaken.

Juridische basis
Artikel 4.1.5 APV

Wildplassen en -poepen
Het is verboden in de openbare ruimte de natuurlijke behoefte te
doen op een niet daartoe bestemde inrichting of plaats.

Juridische basis
Artikel 4.3.6 APV
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OV-verbod
Het OV-verbod is een pakket aan maatregelen, bedoeld om ern-
stige en langdurige overlast in openbaar vervoerslijnen tegen te
gaan. De maatregelen omvatten extra inzet van RET-personeel en
-materieel, politie-instructie aan RET-personeel, aanpak op scho-
len en brieven aan ouders van zwartrijders. In Rotterdam geldt het
OV-verbod met name voor tramlijn 2 en tramlijn 23 op Rotterdam-
Zuid. Gemeente, politie en openbaar ministerie en RET werken
nauw samen om de oplegging, uitvoering en handhaving van het
OV-verbod te effectueren. Het OV-verbod wordt alleen ingezet als
de bestaande aanpak niet toereikend is. De driehoek besluit in
overleg met de RET of en waar inzet van het OV-verbod nodig is.
Het OV-verbod geldt als een laatste redmiddel.

1.3.3 Maatregelen tegen ernstige verstoring van de
openbare orde

Bestuurlijk ophouden
Bestuurlijk ophouden is het op een bepaalde plaats onderbren-
gen en vasthouden van groepen ordeverstoorders. Het ophouden
mag maximaal 12 uren duren. De maatregel kan worden toege-
past indien artikel 2.8.1 van de APV groepsgewijs niet wordt na-
geleefd en / of wanneer er sprake is van een situatie van ernstige
wanordelijkheden dan wel ernstige vrees voor het ontstaan ervan
(criteria artikel 175 Gemeentewet).
Bestuurlijk ophouden is een bestuursrechtelijk laatste redmiddel
en komt pas in beeld bij grootschalige verstoringen van de open-

bare orde dan wel ernstige vrees daarvoor. Zoals blokkades,
krakersrellen en risicowedstrijden.

Juridische basis
Artikel 154a gemeentewet juncto artikel 2.8.1 APV en artikel
175 gemeentewet.

Preventief fouilleren
De burgemeester kan - op basis van artikel 151b van de Ge-
meentewet - bij verstoring van de openbare orde dan wel bedrei-
ging daarvan door de aanwezigheid van wapens of de vrees
daarvoor een gebied aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In
dit gebied mag de officier van justitie controlebevoegdheden
uitoefenen ingevolge de Wet wapens en munitie.
Vervoermiddelen, kleding en verpakkingen die personen bij zich
dragen mogen worden gecontroleerd. De controle geldt ook in
openbare gelegenheden als cafés en andere horeca-instellingen.
Een gebied wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied indien
uit feiten of omstandigheden blijkt dat er sprake is van een ver-
storing van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens,
dan wel ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Dus wanneer
de kans groot is dat men in een bepaald gebied in een bepaalde
periode (vuur)wapens in bezit heeft en hier gebruik van gaat
maken. Over deze feiten en omstandigheden wordt de burge-
meester geïnformeerd door de korpschef.Een gebied wordt aan-
gewezen als veiligheidsrisicogebied voor een bepaalde periode
die niet langer is dan strikt noodzakelijk voor handhaving van de
openbare orde.
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Voordat de burgemeester een gebied aanwijst, overlegt hij hier-
over met de hoofdofficier van justitie en de korpschef. Daarbij
komen de volgende feiten en omstandigheden aan de orde:
• is er sprake van verstoring van de openbare orde door de

aanwezigheid van wapens, dan wel ernstige vrees voor het
ontstaan hiervan?

• zijn de privacybelangen van de burgers zorgvuldig afgewogen?
• is het middel niet buiten proportioneel?
• kan er in het beoogde gebied niet breder gehandhaafd worden

ter verhoging van de leefbaarheid en veiligheid?

Het aanwijzingsbesluit wordt op schrift gesteld en ter kennisname
aan de raad gestuurd.

Juridische basis
Artikel 2.9.1 APV

Samenscholingsverbod
Het samenscholingsverbod verbiedt personen op de weg deel te
nemen aan samenscholing, onnodig op te dringen of door uitda-
gend gedrag aanleiding te geven tot wanordelijkheden. Onder
samenscholing, zoals bedoeld in artikel 186 van het Wetboek van
strafrecht, wordt verstaan het groepsgewijs bij elkaar komen van
mensen die een dreigende houding aannemen of kwade bedoelin-
gen hebben. Gelet op de Wet openbare manifestaties (WOM) zijn
betogingen etc. van de werking van dit artikel uitgesloten. Doel van
het samenscholingsverbod is een goed gebruik van de openbare

weg en het voorkomen van verstoring van de openbare orde.
De verzoeken voor een samenscholingsverbod worden getoetst
op:
• de aard van de problematiek (onderbouwd door klachten

omwonenden, buurtonderzoeken, veiligheidsrapportages etc.)
• de door deelgemeente en politie al genomen maatregelen om

de overlast te bestrijden (in gesprek gaan met jongeren, sociale
en fysieke maatregelen etc.)

Juridische basis
Artikel 2.1.1 APV

1.3.4 Maatregelen tegen overlast van openbare
inrichtingen en woningen

Sluiting van voor het publiek toegankelijke gebouwen
De burgemeester kan, indien de openbare orde dit naar zijn
oordeel vereist, de hele of gedeeltelijke sluiting bevelen van een
voor het publiek openstaand gebouw. Hiervoor is een verzoek
aan de burgemeester van de politie en/of de deelgemeenten
en/of de stadsmarinier nodig. Het verzoek moet onderbouwd
worden met processen-verbaal, sfeerrapportages en buurt-
onderzoeken. Ook moet duidelijk zijn welke maatregelen al zijn
getroffen om de overlast te beëindigen.

Juridische basis
Artikel 2.3b.1 APV
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Bestuurlijke handhaving
Bestuurlijk handhaven is het consequent afdwingen van het nale-
ven van gestelde regels. De gemeente treedt streng op wanneer
bewoners, bezoekers en werknemers geconfronteerd worden
met ongewenst gedrag van anderen, waardoor het leefklimaat in
wijken en buurten verslechtert en de openbare orde wordt aan-
getast. Het gaat dan vooral om misstanden in en rond openbare
inrichtingen, zoals seksinrichtingen, horeca en coffeeshops. Ook
woningsluitingen vallen onder bestuurlijk handhaven. De burge-
meester beschikt op grond van de APV en landelijke regelgeving
over bevoegdheden om deze misstanden aan te pakken. Het
toezicht op openbare inrichtingen, overlastgevende panden en
personen is gemandateerd aan de politie. Het handhavingsbeleid
richt zich op horeca-inrichtingen (vastgelegd in de Horecanota
2007-2011), coffeeshops, seksinrichtingen, belwinkels, overlast-
gevende panden, growshops en overlastgevende personen in de
openbare ruimte.
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2.1 Gebiedsgerichte aanpakken

Wijkveiligheidsaanpak

Inhoud
De deelgemeenten zijn de spil in de wijkveiligheidsaanpak. Voor
alle 62 wijken worden jaarlijks integrale wijkactieprogramma’s
(iwap’s) gemaakt. Veiligheid is een belangrijk onderdeel van deze
programma’s. Om tot een goede invulling van de wijkveiligheids-
aanpak in het iwap te komen, moet een aantal fasen worden door-
lopen. Het begint met de start- en analysefase. Deze behelst, op
basis van gesprekken en wijkanalyses, een analyse van de proble-
matiek, een prioritering in de aanpak en het stellen van meetbare
doelen. De analyse wordt besproken met bewoners, diensten,
maatschappelijke organisaties en ondernemers uit de wijk. Zij die-
nen betrokken te zijn bij de totstandkoming van het iwap. Op basis
van dit overleg worden maatregelen geformuleerd. Deze worden in
de volgende fase uitgewerkt in prestatieafspraken, die ook weer
met de diverse partijen en organisaties worden besproken. Bij elke
actie komt te staan welke diensten en organisaties bij de betref-
fende actie zijn betrokken. De diensten verwerken de afspraken in
hun eigen jaarplannen, inclusief doorwerking in de begroting. Tot
slot gaat het iwap via het dagelijks bestuur en de deelraad van de
deelgemeente ter goedkeuring naar het College.

Inzet
De integrale wijkveiligheidsaanpak wordt door de deelgemeenten
ingezet, omdat aanpak van de veiligheid op wijkniveau het meest
effectief is.

Contact
Directie Veiligheid, Gebieden, Crisis en Orde, tel 010 - 267 2640.
Cahier 1: Werken aan een veiliger Rotterdam, de aanpak,
www.rotterdam.nl/veilig

Handleiding crisisinterventie wijkveiligheidsaanpak

Inhoud
De handleiding, bedoeld voor de stadsmariniers, deelgemeenten,
politie, openbaar ministerie, diensten en Directie Veiligheid, be-
schrijft de verschillende stappen van een crisisinterventie. Dat wil
zeggen optreden in een situatie die, als gevolg van een cumulatie
van ernstige problemen op het gebied van sociale veiligheid in
een wijk of buurt, niet meer door reguliere inzet kan worden
aangepakt en beheerst.

Inzet
Crisisinterventie wordt ingezet als sprake is van een crisis,
met het doel de crisis weer tot beheersbare proporties terug te
brengen.
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Contact
Directie Veiligheid, Gebieden, Crisis en Orde, tel 010 - 267 2640.

Instrumentenkoffer jaarwisseling

Inhoud
Voor een rustiger verloop van de jaarwisseling is door de Directie
Veiligheid een instrumentenkoffer gemaakt. Deze bevat maatrege-
len die door deelgemeenten, diensten en andere partners kunnen
worden ingezet tijdens (de voorbereiding op) de jaarwisseling. De
politie treedt op per district, waarbij een staf Grootschalig Bijzonder
Optreden (GBO) zorgt voor regionale afstemming en inzet van
capaciteit. De deelgemeenten spelen in de aanpak een cruciale
rol. Zij richten zich met name op preventieve maatregelen en het
verzamelen en verspreiden van informatie.

Inzet
De instrumentenkoffer wordt ingezet om de voorbereiding op de
jaarwisseling te versterken en stedelijke samenhang te bereiken.

Uitvoering
De uitvoering ligt bij de diensten, politie, brandweer en deelge-
meenten. Tijdens de jaarwisseling zelf heeft politie via het GBO
de regie. Er is een gemeentelijk actiecentrum actief dat in
overleg met het GBO de gemeentelijke diensten aanstuurt.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640.

Instrumentenkoffer vernielingen

Inhoud
Behalve voor de jaarwisseling is er ook een instrumentenkoffer
beschikbaar voor een sterker en effectiever aanpak van vernielin-
gen. Deze instrumentenkoffer richt zich vooral op de reguliere
aanpak van vernielingen gedurende het jaar. De instrumentenkof-
fer bevat een lijst van mogelijke, door deelgemeenten, diensten
en andere partners te nemen maatregelen. Hierbij gaat het om
preventieve, repressieve, fysieke en communicatieve maatrege-
len. De maatregelen uit de instrumentenkoffer worden verwerkt in
de integrale wijkactieprogramma’s.

Inzet
De instrumentenkoffer wordt door de deelgemeenten als
hulpmiddel ingezet voor wijken waarin regelmatig vernielingen
plaatsvinden.

Uitvoering
Diensten, politie, en andere partners, onder regie van de
deelgemeenten.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640.
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Veilig Uitgaan

Inhoud
Terugdringen van het uitgaansgeweld en versterken van het imago
van de horecabranche is het doel van de aanpak Veilig Uitgaan.
De projectgroep Veilig Uitgaan ontwikkelt beleid voor het terugdrin-
gen van uitgaansgeweld en vernielingen. Dit vindt plaats naast het
horecabeleid, gericht op de bevordering van de veiligheid binnen
de horeca en de gemeentelijke wet- en regelgeving op het gebied
van handhaving. Bij de aanpak van veilig uitgaan werken ge-
meente, politie, openbaar ministerie, horecabranche en versla-
vingszorg samen. De kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan, een methode
om op lokaal (deelgemeentelijk) niveau tot interventies te komen,
speelt een belangrijke rol in de aanpak. De interventies betreffen
fysieke maatregelen, alcohol - en drugsvoorlichting, toezicht en
handhaving. Stedelijk wordt, onder regie van de Directie Veiligheid,
gewerkt aan een pilot met voor Rotterdam nieuwe methodieken,
zoals een collectieve horecaontzegging, een horecapreventieteam
en een versnelde aanpak van geweldsincidenten.

Inzet
De aanpak Veilig Uitgaan wordt ingezet om uitgaansgeweld terug
te dringen.

Uitvoering
Deelgemeenten en gemeente, politie, openbaar ministerie,
horecabranche, beveiligingsbranche, verslavingszorg.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Stadsmariniers

Inhoud
Stadsmariniers zijn ambtenaren die een speciale opdracht heb-
ben in de onveilige of probleemwijken of zich bezighouden met
een bepaald thema (Jeugd / Antilianen). Hun taak is het oplossen
van problemen in de uitvoering. Rotterdam heeft momenteel
10 stadsmariniers, die direct verantwoording afleggen aan de
Stuurgroep Veilig. Stadmariniers zijn ambtenaren met lef,
creativiteit en doorzettingsvermogen. Zij hebben een eigen bud-
get en vinden hun weg dwars door de gemeentelijke organisatie.
De stadsmariniers versnellen processen, zorgen voor goede
samenwerking en leggen waar nodig de vinger op de zere plek.

Inzet
Stadsmariniers worden ingezet door de Stuurgroep Veilig.

Uitvoering
Stadsmariniers opereren los van deelgemeenten of diensten en
leggen rechtstreeks verantwoording af aan het College en de
Stuurgroep Veilig

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Support en Communicatie,
tel 010 - 267 2783.
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Toezichtmodel

Inhoud
Een toezichtmodel is een tijdelijke intensivering van toezicht en
handhaving. In het toezichtmodel werken de veiligheidspartners
(politie, Stadstoezicht en particuliere beveiliging) integraal met
elkaar samen. Afhankelijk van de problematiek kan de samen-
werking uitgebreid worden met bijvoorbeeld drugshulpverlening
of jongerenwerk. De deelgemeente of stadsmarinier treedt op als
regisseur.
Een toezichtmodel bestaat uit informatiegestuurd werken op
basis van gebiedsanalyses, handhavingoverleg, briefings, ge-
richte inzet van mensen en middelen en informatie-uitwisseling
over (persoons)gegevens.

Inzet
Het toezichtmodel wordt ingezet in een gebied met een grote en
complexe veiligheidsproblematiek met als doel een betere en
systematische uitvoering van toezicht en handhaving door een
gecoördineerde inzet van alle toezichthouders en handhavers.

Contact
Directie Veiligheid, Gebieden, Crisis en Orde, tel 010 - 267 2640.

2.2 Jeugd

DOSA

Inhoud
De Deelgemeentelijke Organisatie Sluitende Aanpak (DOSA)
richt zich op een vroegtijdige, gecoördineerde en effectieve aan-
pak van risicojongeren en probeert te voorkomen dat probleem-
jongeren afglijden naar crimineel gedrag. Voor deze groep
jongeren verzorgt DOSA de afstemming tussen alle organisaties
voor jeugdproblematiek in deelgemeente, stad en regio. Iedere
deelgemeente beschikt over een DOSA-regisseur. Hij of zij voert
de regie en is het centrale meldpunt, bij wie alle signalen over
risicojongeren binnenkomen. De DOSA-aanpak richt zich op jon-
geren tot 23 jaar die in Rotterdam wonen en problemen hebben
of veroorzaken. Het gaat om zware problematiek die de mogelijk-
heid en capaciteit van de professionals te boven gaat. DOSA
zorgt er, samen met de partners, voor dat risico - en probleem-
jongeren (weer) naar school of aan het werk gaan of indien
nodig in een hulpverleningstraject geplaatst worden. De aanpak
richt zich vaak niet alleen op individuen maar ook op een heel
gezin.

Inzet
DOSA wordt ingezet om ernstig probleemgedrag bij jongeren in
een deelgemeente te voorkomen en hinderlijk en overlastgevend
gedrag onder jongeren tegen te gaan.
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Juridische basis
De gegevensuitwisseling over personen in de DOSA-aanpak
wordt gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Uitvoering
Organisaties en projecten op deelgemeentelijk niveau, zoals wel-
zijnsprojecten, jongerenwerk, scholen en maatschappelijk werk;
Instanties op stedelijk, regionaal of districtsniveau, zoals de
dienst JOS (voor onder andere leerplicht), GGD, Bureau
Jeugdzorg, Jongerenloket, politie en justitie.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Groepsaanpak

Inhoud
Groepsaanpak richt zich op de aanpak van hinderlijke, overlast-
gevende of criminele jeugdgroepen. De aanpak omvat speciale
maatregelen die op de groep gericht zijn (zoals sportactiviteiten,
waardoor contact met de jongeren gemaakt kan worden), op het
gebied (zoals aanpassing van de verlichting, afsluiten van portie-
ken en plaatsen of weghalen van bankjes) en op de persoon
(persoonlijk plan van aanpak). Wijkagenten, die de buurt goed
kennen, brengen door het invullen van vragenlijsten het soort en
aantal jeugdgroepen per deelgemeente in kaart. Eens per jaar
vindt in de hele regio Rotterdam een scan plaats op het aantal

problematische jeugdgroepen. De politie voert deze scan uit,
mede op basis van informatie van andere partners. Op basis van
de scan worden groepen ingedeeld in de categorie hinderlijk,
overlastgevend of crimineel. Met de groepsaanpak krijgt iedere
deelgemeente een overzicht van alle jeugdgroepen die overlast
veroorzaken, zodat een aanpak kan worden vastgesteld.

Inzet
Groepsaanpak wordt ingezet om problemen met jeugdgroepen te
voorkomen en te bestrijden.

Juridische basis
Bij het opnemen van de persoonsgegevens wordt rekening
gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De
individuele gegevens worden behandeld in de DOSA en het
Justitieel Casus Overleg (JCO).

Uitvoering
De deelgemeente heeft de regie bij de uitvoering van de groeps-
aanpak en werkt daarbij samen met politie en justitie en hulpver-
lenende organisaties. De deelgemeente zorgt voor de aanstelling
van een ambtelijke projectleider die eindverantwoordelijk is.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.
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Veilig op School (VOS)

Inhoud
Het Programma Veilig op School (VOS) scant scholen op (de be-
leving van) veiligheid. De veiligheidsscan vindt plaats door middel
van analyse van bestaand materiaal en het afnemen van enquê-
tes bij leerlingen, docenten en ondersteunend personeel. De re-
sultaten worden verwerkt in een rapportage, waarna een aanpak
met prioriteiten wordt vastgesteld door de schoolleiding en de
dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving. Bij de aanpak wordt
uitgegaan van het RISICO-model, waarbij vanuit vijf domeinen
systematisch naar veiligheid en onveiligheid in en om de school
wordt gekeken. De vijf domeinen zijn ruimtelijk, institutioneel, so-
ciaal, onderwijskundig en criminogeen. Na twee of drie jaar wordt
de school opnieuw gescand om de uitgevoerde acties te evalue-
ren en de nieuwe situatie te beoordelen.

In 2008 is een pilot van start gegaan op een viertal instellingen
voor voortgezet onderwijs, onder de naam VOS+. VOS+ kan een
school het certificaat ‘Veilige School’ verlenen als voldaan wordt
aan een zestal normen. Deze normen hebben betrekking op een
alcohol- en drugsbeleid, het niet tolereren van geweld en
vernielingen, en een sociaal en fysiek veilig onderwijsklimaat.

Inzet
Het Programma Veilig op School wordt ingezet om de veiligheids-
gevoelens in en om een school te vergroten.

Uitvoering
De dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS), in samen-
werking met scholen, deelgemeente, politie, jeugdzorg, openbaar
ministerie en lokale instellingen en verenigingen.
JOS voert de regie over VOS(+), stuurt aan, stimuleert en
faciliteert scholen, financiert de scan en herscan en subsidieert
(gedeeltelijk) eventuele maatregelen.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.
Dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving, tel 010 - 267 4744

Jeugdprostitutie

Inhoud
De Rotterdamse Aanpak Jeugdprostitutie is een integrale keten-
samenwerking op het gebied van jeugdprostitutie, met name op
de terreinen prostitutie, opvang en hulpverlening en repressie.
Elementen van de aanpak jeugdprostitutie zijn:
• deskundigheidsbevordering en voorlichting aan professionals;
• intensieve samenwerking tussen de verschillende overheids-

instanties op het gebied van jeugdprostitutie;
• voorlichting aan risicogroepen en op scholen;
• opvang van en hulpverlening aan slachtoffers;
• strafrechterlijke maatregelen tegen loverboys, inclusief

hulpverlening onder dwang en ondertoezichtstelling.
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Inzet
De aanpak wordt ingezet om het aantal gevallen van
jeugd-prostitutie in Rotterdam terug te dringen.

Juridische basis
Convenant tussen alle betrokken partijen.

Uitvoering
De GGD heeft de regie van de Rotterdamse Aanpak Jeugd-
prostitutie. De dienst werkt nauw samen met Bureau Jeugdzorg,
Prostitutie Maatschappelijk Werk, het OM en de politie.

Contact
GGD Rotterdam, tel 010 - 433 9966.

Actieprogramma nazorg ex-gedetineerde jongeren
“uit de bak aan de bak”

Inhoud
In Rotterdam loopt een pilot met een actieprogramma nazorg
voor ex-gedetineerde jongeren onder de 18 jaar. Het actie-
programma richt zich op tijdige en passende nazorg voor alle
ex-gedetineerden uit Rotterdam, coördinatie van de nazorg en
doorlopende zorg vóór, tijdens en na detentie. De pilot wordt uit-
gevoerd door de gemeente, samen met de justitiële jeugdpart-
ners, in de Justitiële Jeugdinrichting (JJI) De Hartelborgt in
Spijkenisse. Inmiddels is de gemeentelijke nazorgtaak voor alle

ex-gedetineerden formeel vastgelegd in het bestuursakkoord rijk -
gemeenten (2007).

Inzet
Het actieprogramma nazorg wordt ingezet om voor ex-gedeti-
neerden tijdig, dus vóór het verlaten van detentie, nazorg be-
schikbaar te hebben in de zin van school, stage of werk, een
uitkering, huisvesting, schuldsanering, verslavingsaanpak etc.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Sociaal preventief supportersbeleid

Inhoud
Het Fancoachproject van Feyenoord begeleidt jonge supporters
(tot 24 jaar). Een jongerenwerker, de fancoach, al dan niet ge-
assisteerd door een stagiair, spreekt jongeren aan op hun gedrag
en wijst hen op hun verantwoordelijkheid jegens de club. Jongeren
die wegens een voetbalgerelateerde overtreding met een sanctie
geconfronteerd worden kunnen ook aankloppen bij de fancoach.
De fancoach kan bijvoorbeeld de duur van een stadionverbod ver-
korten, veelal via de invulling van een alternatief traject. Voor de
begeleiding van de jongeren doet de fancoach vaak een beroep
op het jongerenwerk in de buurt waar de jongeren wonen.
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Inzet
Het Fancoachproject van Feyenoord wordt ingezet voor jongeren
die zichzelf melden, verder op initiatief van de club (via
supporters - of veiligheidscoördinator), via het lokale netwerk
van de deelgemeente of via de Voetbaleenheid van de
Politie Rotterdam-Rijnmond.

Contact
Fancoach Feyenoord, tel 010 - 292 6818.
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640.

2.3 Overlast

Woonoverlast

Inhoud
Met de aanpak woonoverlast pakt de gemeente overlast aan, ver-
oorzaakt door personen in de directe leefomgeving of (mogelijk)
onveilige situaties in en rondom woningen. Uitgangspunt is elke
overlastsituatie binnen 3 maanden te beëindigen. Daarbij wordt
ingezet op een gedragsverandering bij de overlastgever. Mocht dit
op geen enkele manier lukken, dan volgen hardere maatregelen.
Uit de Veiligheidsindex van 2008 blijkt dat 34% van burgers van
Rotterdam soms of vaak woonoverlast ervaart. De aanpak be-
staat uit een preventief en een repressief deel. Bij preventie gaat
het om screening van personen met een overlastverleden die een

woning willen huren bij één van de Rotterdamse woningcorporaties.
Doel van de screening is te verhinderen dat zij zich vestigen in
kwetsbare gebieden of wooncomplexen. De screeningsgebieden
zijn vooraf door de deelgemeente, de politie en de woningcorpora-
ties vastgesteld. Voor de screening is een convenant afgesloten
tussen de gemeente, de woningcorporaties en de politie. Met
repressie wordt bestaande woonoverlast bestreden. De integrale
aanpak combineert de instrumenten van (deel-)gemeente, politie
en corporaties. De afhandeling van overlastmeldingen wordt ge-
coördineerd door de coördinatoren overlast(meldingen) van de
deelgemeenten. In eerste instantie is de aanpak erop gericht be-
woners er samen uit te laten komen, indien nodig ondersteund
door bemiddeling. Als er sprake is van overlastgevers die zorg
hebben of nodig hebben, dan wordt eerst de hulpverlening inge-
schakeld via de Lokaal Zorgnetwerk coördinatoren. Ook kunnen
andere instrumenten worden ingezet, zoals aanschrijvingen en
het inzetten van een geluidsmeter. Werkt dat allemaal niet, dan
wordt er een waarschuwing gegeven. Dit gebeurt door het uitreiken
van een zg. gele kaart. Als de woonoverlast alsnog aanhoudt, dan
wordt er een rode kaart verstrekt. Dit betekent dat of het huurcon-
tract wordt ontbonden of het pand wordt gesloten. Dit is ook op ei-
genaar-bewoners van toepassing. Het sluiten van een pand is een
burgemeestersbevoegdheid. Om dit instrument in te zetten is een
goede dossiervorming noodzakelijk met feitelijke gegevens van de
politie en de deelgemeente, zoals processen-verbaal, sfeerrappor-
tages en buurtonderzoeken. Aangezien het een zwaar instrument
is, moet in het verzoek tot sluiting duidelijk staan welke maatrege-
len al zijn ingezet om de woonoverlast te beëindigen.
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Inzet
De aanpak woonoverlast wordt ingezet tegen overlastgevende
bewoners

Juridische basis
Burgemeestersbevoegdheid:
• Wet Victoria, artikel 174a Gemeentewet
• Wet Damocles, artikel 13b Opiumwet
• Collegebevoegdheid gemandateerd aan de burgemeester
• Woningwet artikel 97

Politie
• Politiewet artikel 2
• Uitzonderingssituaties
• Zaakwaarneming, artikel 198, Boek 6 BW

Contact
Directie Veiligheid, steunpunt Woonoverlast,
woonoverlast@bsd.rotterdam.nl

Ketenaanpak kleine ergernissen

Inhoud
Om de aanpak van kleine ergernissen, zoals het niet opruimen
van hondenpoep, wildplassen en het vernielen van straatmeubi-
lair, te verbeteren worden medewerkers van Stadstoezicht opge-
leid tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Ze krijgen de
bevoegdheid tot het gebruik van geweld en het dragen van hand-

boeien. Personen die ze op heterdaad betrappen op het begaan
van kleine ergernissen kunnen ze aanhouden en overdragen aan
de politie. De BOA’s van Stadstoezicht kunnen bekeuringen
geven en verdachten aanhouden die zich daarbij verzetten. Tot
aanhouding wordt overgegaan indien overtreders hun identiteits-
bewijs niet kunnen of willen tonen, zich verzetten of beledigingen
uiten. De politie voert deze verdachten af en stelt op het politie-
bureau ruimte beschikbaar voor de medewerkers van Stadstoe-
zicht om een proces-verbaal van aanhouding te maken. Het OM
vervolgt daarna deze verdachten consequent.

Inzet
De ketenaanpak doorpakken kleine ergernissen wordt ingezet
voor een effectieve aanpak van plegers van kleine ergernissen
op straat. Uitgangspunt bij het optreden is de-escalatie.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Bestuurlijke strafbeschikking

Inhoud
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van Stadstoezicht
hebben de bevoegdheid op straat een aankondiging van een be-
stuurlijke strafbeschikking af te geven. Het Openbaar Ministerie
(OM) verstuurt daarna de definitieve strafbeschikking aan de
overtreder en handelt het traject verder af. Samen met de Keten-
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aanpak doorpakken kleine ergernissen wordt met dit nieuwe in-
strument toezicht en handhaving in de buitenruimte versterkt.

Inzet
De bestuurlijke strafbeschikking kan worden ingezet voor bijna
alle feiten uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de
Afvalstoffenverordening, uitgezonderd samenscholing en ongere-
geldheden, betogingen op openbare plaatsen, meevoeren van
steekwapens, hinderlijk drankgebruik, bedelen, heling van
goederen, het gebruik van drugs en drugshandel op straat.

Juridische basis
Wet OM afdoening

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Hotspotaanpak

Inhoud
Een hotspot is een gebied van een of meer straten waar verloe-
dering, criminaliteit en vervuiling het beeld bepalen. Dit als gevolg
van huisjesmelkers die illegaal kamers verhuren, slooppanden en
slecht onderhouden panden die bijdragen aan een negatieve uit-
straling van de buurt. De hotspotaanpak is een intensieve geza-
menlijke aanpak, gericht op fysieke investeringen, verbeteren

van de veiligheid, schoon en heel en versterking van de sociale
cohesie. Omdat de hotspotaanpak in de collegeperiode 2002-
2006 een succes is gebleken, zijn voor de collegeperiode 2006-
2010 nieuwe hotspots benoemd. Dit zijn Putsebocht/Hillevliet,
Boulevard Zuid, Verschoorblok, Mijnkintbuurt, Frans Bekkenstraat
e.o., Maximiliaanstraat e.o., Schepenbuurt en Mathenesserdijk.
Omdat onderdelen van de aanpak lange termijn investeringen
zijn, zoals particuliere woningverbetering en het verwerven van
panden van malafide eigenaren, loopt de aanpak door tot eind
2012.

Inzet
De hotspotsaanpak wordt ingezet om verloederde straten of
gebieden op te knappen.

Uitvoering
De regie over de hotspotaanpak ligt bij de stadsmarinier.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640.
dS+V, tel 010 - 489 6966

Ontruiming kraakpanden

Inhoud
Het instrument ‘Ontruiming van kraakpanden’ kan alleen worden
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ingezet als krakers overlast veroorzaken of als de pandeigenaar
een einde wil maken aan de situatie. Er zijn in dat geval verschil-
lende juridische mogelijkheden:
Op grond van het civiel recht kan de eigenaar van een pand aan
de civiele rechter om ontruiming vragen wanneer er sprake is van
onrechtmatige bewoning. Wordt gedaagde veroordeeld het pand
te verlaten, dan moet de eigenaar binnen de door de rechter
gestelde termijn actie ondernemen om de tenuitvoerlegging van
het vonnis te bewerkstelligen. Vertrekken de krakers niet uit eigen
beweging, dan heeft de eigenaar het recht de hulp van de politie
in te roepen. Er bestaat ook een strafrechtelijke grond voor ont-
ruiming. Dat is wanneer sprake is van huisvredebreuk (138 Sr),
lokaalvredebreuk (139 Sr) of bij minder dan een jaar in gebruik
zijn van de woning (wederrechtelijk in gebruik nemen, 429sexies
Sr). De politie kan alleen optreden bij constatering van een
strafbaar feit op heterdaad. Anders moet het openbaar ministerie
toestemming geven.
Op grond van artikel 97 Woningwet heeft het College de be-
voegdheid een gebouw, open erf of terrein te sluiten indien over-
treding van voorschriften uit de Woningwet m.b.t. de staat of het
gebruik van dat gebouw, open erf of terrein gepaard gaat met
een bedreiging van de leefbaarheid of een gevaar voor de
veiligheid of gezondheid. En indien er een klaarblijkelijk gevaar
is op herhaling van de overtreding.
Artikel 174a van de Gemeentewet tenslotte geeft de burgemees-
ter de bevoegdheid een woning, een niet voor het publiek toe-
gankelijk lokaal of een bijbehorend erf te sluiten, indien door
gedragingen in de woning of het lokaal of op het erf de openbare

orde rond de woning, het lokaal of het erf wordt verstoord.
(NB: de Hoge Raad heeft de strafrechtelijke ontruiming van
gekraakte panden verboden (uitspraak 12-10-2009).
Inzet
Ontruiming van kraakpanden wordt ingezet om krakers uit een
pand te krijgen.

Uitvoering
Politie, deurwaarder (bij civiele ontruimingen betekent de deur-
waarder het ontruimingsvonnis aan de krakers. Hierdoor worden
ze op de hoogte gesteld van de rechterlijke uitspraak). Daarnaast
is een (hulp)officier van justitie aanwezig bij de aanzegging en
het binnentreden van de woningen.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 3479.

2.4 Geweld

Huiselijk geweld

Inhoud
De aanpak van huiselijk geweld heeft hoge prioriteit in
Rotterdam. Een groot aantal partijen is bij de aanpak betrokken.
Die loopt van preventie via daadwerkelijke aanpak tot nazorg.
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De Rotterdamse aanpak richt zich op drie speerpunten: signale-
ring en melding, sluitende keten en preventie. Voor een effectieve
aanpak van huiselijk geweld zijn Lokale Teams Huiselijk Geweld
opgericht, een samenwerkingsverband van verschillende partijen
voor een snelle interventie. Ook is er een programma 'Wensen en
Grenzen', een integraal preventieprogramma dat de aanpak
coördineert rond relatievorming, seksuele vorming en grens-
overschrijdend gedrag.

Inzet
De aanpak van huiselijk geweld wordt ingezet om huiselijk
geweld zo snel mogelijk te stoppen en overdracht tussen
generaties te doorbreken.

Juridische basis
Actieprogramma, vastgesteld door het College.

Uitvoering
Gemeente Rotterdam, ArosA (vrouwenopvang Rotterdam),
Crisiscentrum, lokale zorgnetwerken, politie, algemeen maat-
schappelijk werk, advies- en meldpunt kindermishandeling,
openbaar ministerie, centrum voor Jeugd en Gezin, Centrum voor
Dienstverlening (CVD), Dok en Reclassering Nederland. De regie
bij de aanpak van huiselijk geweld ligt bij de GGD Rotterdam-
Rijnmond.

Contact
GGD Rotterdam, tel 010 - 433 9966.

Eergerelateerd geweld

Inhoud
Onderdeel van huiselijk geweld is eergerelateerd geweld. Voor de
bestrijding hiervan is een actieprogramma gemaakt dat bestaat
uit een plan van aanpak en een addendum. Het actieprogramma
beoogt de beroepsgroepen en beleidsmakers inzicht te geven in
wat nodig is om tot een integrale aanpak op lokaal niveau te
komen.

Inzet
Het actieprogramma eergerelateerd geweld wordt ingezet om
veiligheid aan slachtoffers te bieden en eergerelateerd geweld te
voorkomen.

Juridische basis
Actieprogramma, vastgesteld door het College.

Uitvoering
Gemeente Rotterdam, advies- en steunpunt huiselijk geweld
(ondergebracht bij de GGD), politie. De regie ligt bij de
GGD Rotterdam-Rijnmond. Zie verder onder partners bij huiselijk
geweld.

Contact
GGD Rotterdam, tel 010 - 433 9966.
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2.5 Persoonsgerichte aanpakken

Veiligheidshuis Rotterdam

Inhoud
Het Veiligheidshuis zorgt voor een sluitende aanpak als het gaat
om veelplegers, huiselijk geweld, jeugdproblematiek en nazorg.
In het Veiligheidshuis werken een groot aantal instanties op het
gebied van opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening
onder één dak direct met elkaar samen. Dagelijks vindt er over-
leg plaats over personen die een persoonsgerichte aanpak moe-
ten krijgen. Voor iedere persoon wordt een traject uitgezet dat op
hem of haar is toegesneden. De partners in het Veiligheidshuis
zorgen voor de uitvoering van het traject (huisvesting, zorg of
uitkering) en bewaken de voortgang. Tot de doelgroep behoren
overlastgevende, criminele en verslaafde veelplegers, volwasse-
nen die uit de gevangenis komen en jongeren uit een jeugd-
inrichting. Tot begin 2009 coördineerde het Samenwerkings-
verband Persoonsgerichte Aanpak Rotterdam (SPAR) de
persoons-gerichte aanpak. Het SPAR is nu het Veiligheidshuis
geworden. Daarmee sluit Rotterdam aan bij de ontwikkeling van
een landelijke keten van Veiligheidshuizen.

Doel
Doel van het Veiligheidshuis is het bevorderen van de objectieve
en subjectieve veiligheid.

Juridische basis
Samenwerkingsverband van partners.

Uitvoering
Directie Veiligheid, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
GGD, politie, OM, Dienst Justitiële Inrichtingen, Reclassering en
geestelijke gezondheidszorg (BoumanGGZ).

Contact
Directie Veiligheid, Veiligheidshuis, tel 010 - 267 3355,
e-mail: veiligheidshuis@bsd.rotterdam.nl.

Persoonsgerichte gedragsaanwijzing (Katendrecht)

Inhoud
Deze persoonsgerichte aanpak is gericht op overlastgevende
jongeren onder de 12 jaar. De ouders / verzorgers van deze jon-
geren ontvangen een brief van de burgemeester. Hierin staat dat
bij overlastgevend gedrag de jongere door de politie naar huis
wordt gebracht. Dat gebeurt ook wanneer de jongere na 21.00
uur ’s avonds zonder ouderlijke begeleiding op straat is. Houdt de
overlast aan, dan wordt de jeugdhulpverlening ingeschakeld en/
of wordt gezinsbegeleiding geïnformeerd.

Inzet
De persoonsgerichte gedragsaanwijzing wordt ingezet om
overlastgevend en intimiderend gedrag van jongeren beneden de
12 jaar vooral in de avonduren tegen te gaan.

Contact
Jeugdconsulaat, tel 010 - 267 2433
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Interventieteam

Inhoud
Interventieteams pikken door middel van huisbezoeken signalen
op van overbewoning, illegaal verblijf en achterstallig onderhoud.
Naar aanleiding van de waarnemingen worden betrokken dien-
sten ingelicht en acties uitgezet. Er zijn zowel stedelijke als deel-
gemeentelijke interventieteams. Het stedelijk interventieteam van
Stadstoezicht opereert onder andere bij pandencontroles en in
GBA-teams (Gemeentelijke Basis Administratie). Interventie-
teams houden controles op de inschrijving van bewoners in de
Gemeentelijke Basis Administratie, bijstandsuitkeringen,
inburgering en nakomen van verplichtingen ingevolge de
woningwet/bouwverordening van de gemeente.

Inzet
Deelgemeentelijke interventieteams worden ingezet om misstan-
den te signaleren in bewoonde panden en waar nodig hulp te
verlenen, onder andere bij schuldsanering of aan tienermoeders.

Juridische basis
Protocol stedelijke en deelgemeentelijke interventieteams.

Uitvoering
Stadstoezicht, dS+V, Directie Veiligheid en de dienst Sociale
Zaken en Werkgelegenheid. De Ketenhandhaving is verantwoor-
delijk voor de uitvoering.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 2673479.

GBA-teams / GBA-bestandenaanpak

Inhoud
GBA-teams, bestaande uit medewerkers van Stadstoezicht,
voeren huisbezoeken uit om de gegevensbestanden van de
Gemeentelijke Basis Admnistratie en de dienst Sociale Zaken en
Werkgelegenheid te controleren. Dit gebeurt omdat personen
zich na het bezoek van een interventieteam vaak op een ander
adres inschrijven. Met de bestandenaanpak krijgt de gemeente
de gelegenheid om een einde te maken aan overlast, criminali-
teit, drugshandel, fraude en uitbuiting van bewoners door huisjes-
melkers.

Inzet
De bestandenaanpak wordt ingezet om grip te krijgen op het
‘ongewenste deel’ van de woningmarkt.

Contact
In relatie met interventieteams: Directie Veiligheid, afdeling
Kennis en Handhaving tel 010 - 2673479.
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Persoonsgerichte aanpak Antillianen

Inhoud
De persoonsgerichte aanpak van Antillianen (PGA Antillianen) is,
via de ‘Extra inzet actieprogramma integrale aanpak Antillianen’,
gericht op de aanpak van overlast en criminaliteit, veroorzaakt
door een groep Antillianen. Doel van de aanpak is terugdringen
en voorkomen. Het actieprogramma richt zich op preventie, zorg
en repressie. In de PGA-Antillianen worden personen opgeno-
men die op twee of meer leefgebieden problemen hebben of
personen die lid zijn van een hinderlijke, overlastgevende of
criminele groep. Zij worden thuis of op straat aangesproken.

Inzet
De PGA Antillianen wordt ingezet ter bestrijding van overlast en
criminaliteit door Antillianen.

Uitvoering
Politie, openbaar ministerie, dienst Sociale Zaken en Werkgele-
genheid, dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving, GGD, Roteb
en dS+V. De regie ligt bij de stadsmarinier Antillianen. De
uitvoering vindt plaatst in deelgemeenten met een groot aantal
Antillianen (Charlois, Feijenoord, IJsselmonde, Delfshaven en
Hoogvliet).

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Collectieve Winkel Ontzegging (CWO)

Inhoud
De Collectieve Winkel Ontzegging (CWO) is een maatregel
om veelplegers van diefstal en overlast te weren uit winkels die
werken met deze maatregel. De maatregel omvat een schriftelijke
waarschuwing na een eerste overtreding waarbij de dader op
heterdaad is betrapt en de ondernemer aangifte heeft gedaan.
Verder een winkelontzegging voor de tijd van zes maanden, in-
dien er na de waarschuwing nog eens een delict is gepleegd. En
een. winkelontzegging voor de duur van twaalf maanden, indien
de overtreder tijdens of na de eerste zes maanden nog eens
wordt gepakt. Iemand die ondanks het verbod het CWO-gebied
binnengaat, maakt zich schuldig aan huisvredebreuk (art. 138
Sr). Personen die een collectieve winkelontzegging hebben
gekregen, krijgen te horen voor welke winkels de CWO geldt.
Rotterdam heeft twee CWO-gebieden: centrum en Zuidplein.

Inzet
De Collectieve Winkel Ontzegging wordt toegepast om diefstal en
overlast in winkels tegen te gaan.

Uitvoering
Politie, Stadstoezicht, RET en particuliere beveiligers.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3974.
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Patseraanpak

Inhoud
Met de patseraanpak worden personen, die zich opvallend en
patserig gedragen, nagetrokken. Ze moeten kunnen aantonen
hoe ze aan het geld voor een dure levensstijl komen.
Dat kan door witwassen zijn. Iemand is schuldig aan witwassen
wanneer hij een voorwerp heeft dat afkomstig is uit 'enig misdrijf',
bijvoorbeeld een dure auto. Of wanneer hij op een illegale manier
aan zijn inkomen komt, bijvoorbeeld door drugshandel.

Juridische basis
Artikel 420, wetboek van strafrecht, witwasartikel.

Contact
Politie Rotterdam-Rijnmond, www.politie-rijnmond.nl

2.6 Maatschappelijke Integriteit

Het Actieprogramma Maatschappelijke Integriteit richt zich op het
tegengaan van de verwevenheid van boven - en onderwereld.
Het gaat hierbij om de integriteit van overheidshandelen en de
weerbaarheid van de overheid tegen malafide activiteiten en ge-
organiseerde criminaliteit. Doel van het actieprogramma is een
adequaat optreden tegen malafide activiteiten en georganiseerde
criminaliteit. Dat gebeurt met een bestuurlijke, fiscale en straf-
rechtelijke aanpak gericht op drie domeinen: softdrugs, mensen-
handel en malafide vastgoedhandel. De integriteitsaanpak vindt
plaats naast de bestaande activiteiten, zoals de Alijda-panden-
aanpak, de controle van belwinkels en woonwagencentra, de
aanpak van hennepteelt, de controle op growshops en coffees-
hops, optreden tegen mensenhandel en de toepassing van de
Wet BIBOB.

Aanpak malafide vastgoed (Alijda-pandenaanpak)

Inhoud
De Alijda-aanpak, vernoemd naar de historische figuur Alijda van
Spangen, pakt malafide huiseigenaren (huisjesmelkers) aan.
Huisjesmelkers beschikken over het merendeel van de overlast-
gevende panden in Rotterdam. Dat zijn panden die overlast ver-
oorzaken door drugshandel en de daarmee gepaard gaande
overlast en criminaliteit. Verder vallen hieronder hennepkweke-
rijen en illegale verblijfsinrichtingen. Basis van de aanpak vormt
het combineren van de beschikbare informatie. De gemeente zet
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vooral in op informatieverzameling, coördinatie, aanschrijving
vanwege achterstallig onderhoud, het opleggen van dwang-
sommen en de inning van belastingen. Panden van malafide
eigenaren worden zonodig aangekocht.

Inzet
De Alijda-aanpak wordt ingezet om malafide eigenaren (en
verhuurders) aan te pakken en een einde te maken aan
hypotheek - en aankoopfraudes met woningen.

Juridische basis
Convenant tussen gemeente en het openbaar ministerie, de
Belastingdienst, de FIOD en de politie Rotterdam-Rijnmond.

Uitvoering
Gemeente (Directie Veiligheid, dS+V, de dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheid, Gemeentebelastingen), de politie, het
openbaar ministerie, de FIOD en de Belastingdienst.
Met een aantal partijen heeft de gemeente een convenant
gesloten om hypotheek- en aankoopfraude met woningen te
bestrijden. Die partijen zijn het openbaar ministerie, de politie,
het notariaat, makelaars/taxateurs, de banken en de Stichting
Fraudebestrijding Hypotheken.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Mensenhandel

Inhoud
Mensenhandel vindt vooral plaats in de prostitutiesfeer. Maar
ook onder andere omstandigheden kunnen personen worden
uitgebuit. Slachtoffers van mensenhandel worden zowel in
Nederland als in het buitenland geronseld, meestal onder valse
voorwendselen.

Inzet
De ketenaanpak wordt ingezet met als doel het voorkomen en
bestrijden van mensenhandel in Rotterdam, en het verbeteren
van de zorg en opvang van slachtoffers.

Juridische basis
Convenant Ketenaanpak Mensenhandel en convenant
Jeugdprostitutie. Vanaf 1 januari 2005 is mensenhandel een
overtreding volgens artikel 273f Wetboek van Strafrecht.

Uitvoering
Gemeentelijke diensten, politie, openbaar ministerie, belasting-
dienst, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, Stichting Humani-
tas, afdeling Prostitutie Maatschappelijk Werk, de Sociale
Inlichtingen - en Opsporingsdienst (SIOD), de Arbeidsinspectie,
Bureau Jeugdzorg en Reclassering Nederland. De Directie
Veiligheid is regisseur van de ketenaanpak mensenhandel, de
GGD is dat voor de ketenaanpak Jeugdprostitutie.
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Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Softdrugs

Inhoud
De softdrugsketen bestaat uit stekkenboeren, growshops,
thuistelers en coffeeshops. Door de hoge winstmarges en de
lage pakkans is de softdrugsketen aantrekkelijk voor criminele en
malafide samenwerkingsverbanden. Deze zorgen voor verbindin-
gen tussen de verschillende schakels. Zij maken thuisteelt moge-
lijk, benaderen growshops voor kweekmaterialen en afzet en
houden zich bezig met de bevoorrading van coffeeshops. Deze
samenwerkingsverbanden maken gebruik van verschillende
rechtspersonen en van faciliteerders zoals financieel adviseurs,
uitzendbureaus en (corrupte) expediteurs (import en export),
(corrupte) medewerkers van ENECO en slecht lopende bv’s.
De aanpak van de softdrugsketen is gericht op:
• ontmoediging van het softdrugsgebruik, door strikte handhaving

en actieve voorlichting en door substantiële beperking van het
softdrugsaanbod via de coffeeshops en vanuit het illegale
circuit;

• inperken van de vrijheid van de growshops;
• ontmantelen van hennepkwekerijen, vermindering van de

fraudekosten bij ENECO en het deponeren van de kosten van
ontmanteling en schade bij de henneptelers.

Inzet
De softdrugsaanpak wordt ingezet om softdrugsgebruik te
ontmoedigen en hennepkwekerijen te ontmantelen.

Juridische basis
Rotterdams Coffeeshopbeleid, in werking getreden op 1 oktober
2007.

Handhavingsarrangement growshops

Inhoud
Privacyreglement hennepteelt.

Uitvoering
Trekker van de bestuurlijke aanpak is de Directie Veiligheid, van
de strafrechtelijke aanpak is dat politie en openbaar ministerie.
De aanpak geschiedt in nauwe samenwerking met de Belasting-
dienst, dS+V (hennepteam), politie en openbaar ministerie.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.
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Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC)

Inhoud
In de regio Rotterdam-Rijnmond wordt een regionaal informatie-
en expertisecentrum (RIEC) ten behoeve van de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde criminaliteit ingericht.
Het RIEC heeft primair tot doel om de informatiepositie van het
lokale bestuur te versterken ten behoeve van de bestuurlijke be-
strijding van verwevenheid tussen onderwereld en bovenwereld.
Bestrijding van georganiseerde criminaliteit vergt meer dan straf-
rechtelijke opsporing en vervolging. Er is een gecombineerde
inzet nodig van preventieve, bestuurlijke en strafrechtelijke
maatregelen. De bestuurlijke aanpak is daarvan een onderdeel.
In Rotterdam vindt de geïntegreerde aanpak van georganiseerde
criminaliteit plaats in het kader van het Actieprogramma
Maatschappelijke Integriteit (zie hiervoor).

Het RIEC kent grofweg drie taken:
• informatieverzameling en voortgangsbewaking met behulp van

technische ondersteuning (dossieropbouw);
• informatieveredeling en –analyse (advisering en faciliteren
strategische besluitvorming);

• ondersteuning van beleid en uitvoering op het gebied van
(gemeentelijke) handhaving en toepassing van de Wet BIBOB
(bestuurlijke expertise).

Inzet
Het RIEC wordt ingezet als schakelpunt voor het uitwisselen van
informatie over de bestrijding van georganiseerde criminaliteit
tussen gemeenten onderling en tussen gemeenten en partners.

Juridische basis
Uitwisseling van informatie vindt plaats conform wettelijke kaders
en richtlijnen en volgens convenanten en privacyreglementen.

Uitvoering
Het RIEC wordt vooralsnog ondergebracht bij de Directie Veilig-
heid van de gemeente Rotterdam. Het RIEC werkt echter regio-
naal, dus voor alle gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond
en in samenwerking met de politie, het openbaar ministerie, de
Belastingdienst, de FIOD/ECD, de SIOD en de Arbeidsinspectie.

Contact
Directie Veiligheid, kwartiermaker RIEC, tel 010 - 267 3353.
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2.7 Overige aanpakken

Actief burgerschap

Inhoud
Actief burgerschap ondersteunt bewoners bij het nemen van hun
eigen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de veiligheid
in hun directe omgeving. Samen werken aan veiligheid en maat-
werk is het devies. Nadrukkelijk wordt gezocht naar wat mensen
zelf willen doen om de veiligheid in hun omgeving te beïnvloe-
den. De methodiek actief burgerschap is beschreven in veilig-
heidscahier nr 8 ‘Burgerparticipatie’. Het cahier is te downloaden
via www.rotterdam.nl/veilig

Inzet
De Inzet is gericht op het versterken van de betrokkenheid van
burgers bij de veiligheidsaanpak.

Contact
Directie Veiligheid, Gebieden, Crisis en Orde, tel 010 - 267 2640.

Buurtpreventie

Inhoud
Buurtpreventie laat buurtbewoners zelf iets doen aan het weg-
nemen van onveiligheidsgevoelens. Bewoners werken samen
met de politie, de gemeente, welzijnsorganisaties en woning-
bouwverenigingen. Buurtpreventieteams surveilleren overdag

en ’s nachts in de wijk om de veiligheid te vergroten. Verder
organiseren zij wijkgerichte buurtacties voor het vergroten van
de sociale cohesie en speciale acties om overlast te bestrijden.
Dagelijks hebben zij contact met de betrokken instanties en de
deelgemeente.

Inzet
Doel van de inzet van buurtpreventie is het terugdringen van
criminaliteit vooral bij de jeugd, het versterken van het veiligheids-
gevoel en het vergroten van de sociale cohesie.

Contact
Politie Rotterdam Rijnmond, www.politie-rijnmond.nl
Centrum voor criminaliteitspreventie (ccv) www.hetccv.nl

Burgernet

Inhoud
Burgers die zich hiervoor hebben aangemeld worden per sms-
bericht op de hoogte gebracht van bijvoorbeeld zoekacties van
de politie. Soms wordt ook aangegeven wat het signalement is
van de verdachte. De politie krijgt hierdoor extra ogen en oren
om verdachten sneller te kunnen aanhouden.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640. Politie Rotterdam-Rijnmond,
www.politie-rijnmond.nl
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Lokmiddelen

Inhoud
Lokmiddelen zoals een lokauto, lokfiets, lokbuggy of lokprosti-
tuee worden door de politie gebruikt om plegers van strafbare
feiten te kunnen betrappen. Inzet van een lokmiddel is, behalve
van wetgeving, ook afhankelijk van tactische aspecten, zoals
capaciteit, mogelijk gevaar en effectiviteit. Zolang een lokmiddel
iemand niet actief uitnodigt tot het plegen van een strafbaar feit is
er geen sprake van uitlokking.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Gebieden, Crisis en Orde,
tel 010 - 267 2640. Politie Rotterdam Rijnmond,
www.politie-rijnmond.nl

Veilig ondernemen

Inhoud
Veilig Ondernemen is één van de prioriteiten binnen de
Rotterdamse veiligheidsaanpak. Een onveilige omgeving heeft
een negatieve invloed op ondernemers (bijvoorbeeld door hoger
ziekteverzuim van personeel) en op klanten (minder aantrek-
kingskracht). Basisvoorwaarde voor een goed ondernemerskli-
maat is veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen.
Veilig ondernemen is eind 2004 als project ontwikkeld door het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), met als doel: Afname van

onveiligheidsgevoelens, afname van criminaliteit en toename van
aangiftebereidheid. Met de komst van het gebiedsgericht werken
komt een einde aan de projectmatige aanpak. De aandacht richt
zich nu op een integrale aanpak van winkelgebieden, waar veilig-
heid een onderdeel van is.

Contact
Programmamanager Veilig Ondernemen, OBR,
tel 010 - 205 2882
Directie Veiligheid, afdeling Support en Communicatie,
tel 010 - 267 2783

InformatieSchakelPunt Radicalisering (ISPR)

Inhoud
Het InformatieSchakelPunt Radicalisering (ISPR) is gericht op
het voorkomen en bestrijden van radicalisering en polarisatie bin-
nen de gemeente Rotterdam. Samen met andere gemeentelijke
diensten, professionele partners en maatschappelijke (zelf)orga-
nisaties werkt het ISPR aan het voorkomen van radicalisering en
polarisatie, het stimuleren van vroegsignalering en het bieden
van een adequate reactie op (mogelijke) radicalisering en
polarisatie.

Het ISPR beschikt daarvoor over een advies- en meldpunt
radicalisering en polarisatie.
Bij dit advies- en meldpunt kunnen signalen over mogelijke
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radicalisering gemeld worden. Ook kan men hier algemene
informatie en advies krijgen over radicalisering en aanverwante
onderwerpen. Het meldpunt voert de procesregie op meldingen
van mogelijk radicaliserende personen. Dit houdt in dat het meld-
punt de melding aanneemt, informatie hierover vergaart, en de
melding (het dossier) vervolgens inbrengt bij de instantie die de
aanpak op zich kan nemen. Het ISPR monitort ook het verloop
van de melding.
Verder biedt het ISPR trainingen en educatie aan over radicalise-
ring en polarisatie. In trainingen-op-maat gaat het ISPR in op wat
radicalisering inhoudt en welke rol de professional heeft bij het
signaleren en de aanpak van radicalisering. De trainingen zijn
vooral gericht op de eerstelijnswerkers bij DOSA, de groeps-
aanpak en de lokale zorgnetwerken. Met een quickscan maat-
schappelijke onrust wordt de ‘temperatuur’ gemeten bij een breed
netwerk van contacten. Daardoor kan het ISPR zich een beeld
vormen van de sfeer in de stad en/of de mate van onrust met
betrekking tot een incident of sluimerende problemen in verband
met radicalisering en polarisatie.

Contactpersoon
Directie Veiligheid, ISPR, tel 010 - 267 3008,
e-mail: informatieschakelpunt@bsd.rotterdam.nl
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Veiligheidsindex

Inhoud
Met de Veiligheidsindex meet de gemeente Rotterdam jaarlijks de
veiligheidssituatie in de stad. Daarmee wordt de sociale veilig-
heid op wijk-, deelgemeentelijk en stedelijk niveau in de tijd ge-
volgd. Alle 62 wijken in de stad krijgen een cijfer variërend van
1 tot en met 10. Dit cijfer is een samenvoeging van de gegevens
van politie, de gemeentelijke diensten en de mening van in totaal
13.000 Rotterdammers over de veiligheid in hun wijk. Het gaat
dan om zaken als diefstal, drugsoverlast, geweld, inbraken, over-
last, vandalisme, schoon en heel en verkeer. Het unieke van de
Rotterdamse Veiligheidsindex is dat deze is samengesteld uit
objectieve en subjectieve indicatoren.
De Veiligheidsindex wordt voor verschillende doelen gebruikt:
• meten: het in kaart brengen van de veiligheidssituatie op een

bepaald moment.
• analyseren: het vergelijken van de cijfers met voorgaande jaren.
• sturen: het leveren van informatie om ! zonodig ! het beleid bij

te sturen.

De index deelt wijken en deelgemeenten in 5 categorieën in:
onveilig, probleem, bedreigd, aandacht en veilig. Om een zo
compleet en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen worden sub-
jectieve en objectieve gegevens gecombineerd. Bij de objectieve

gegevens wordt gebruik gemaakt van registratiesystemen. Zoals
registraties van de politie met betrekking tot meldingen en aangif-
ten, de brandenregistratie van de brandweer en de registraties op
het gebied van schoon en heel van Gemeentewerken en de Roteb.
De subjectieve gegevens zijn afkomstig uit de bevolkings-
enquêtes. De vragen gaan over de eigen veiligheidsbeleving. Ook
wordt gevraagd of men het afgelopen jaar slachtoffer is geweest.
Omdat het van belang is de mening van alle Rotterdammers !
zowel autochtonen als allochtonen ! mee te nemen in het onder-
zoek worden de enquêtes afgenomen onder autochtonen en
de vijf grootste minderheidsgroepen in Rotterdam: Turken,
Marokkanen, Surinamers, Antillianen/Arubanen en
Kaapverdianen. Op deze manier is het onderzoek representatief
voor de totale Rotterdamse bevolking.

Naast deze subjectieve en objectieve gegevens, wordt ook
gebruik gemaakt van contextgegevens van het Rotterdamse
Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS). Deze gaan onder
andere over de economische waarde van woningen, het
percentage allochtonen woonachtig in een wijk, het percentage
huurwoningen en het totaal aantal inwoners.

Inzet
De Veiligheidsindex wordt ingezet om de veiligheid in buurt, wijk,
deelgemeente en stad continu te meten.
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Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Jeugdveiligheidsindex

Inhoud
Voor wijken die extra aandacht verdienen op het gebied van
jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit maakt de Jeugdveiligheids-
index (JVI) het mogelijk om ontwikkelingen op het gebied van
jeugdcriminaliteit en jeugdoverlast in de tijd te volgen op wijk-
niveau. Professionals kunnen hieraan zien of de jeugdoverlast en
-criminaliteit in een wijk toe of afneemt en voor welk gebied ge-
richte maatregelen nodig zijn. De JVI wordt jaarlijks herhaald en
ingezet in twintig wijken die zijn aangewezen als jeugdaandachts-
gebieden, waarvoor speciale JeugdActieProgramma’s (JAP’s)
zijn gemaakt.
De Jeugdveiligheidsindex heeft gediend als basis voor het opstel-
len van de Jeugdactieprogramma’s. Daarnaast wordt de Jeugd-
veiligheidsindex gebruikt om te bepalen of collegetargets op het
gebied van jeugd en overlast worden behaald.

Uitvoering
Het Kenniscentrum van de Directie Veiligheid verzamelt en analy-
seert informatie uit verschillende bronnen over jeugd en overlast,
maakt de jaarlijkse jeugdveiligheidsindex en voert op basis van
de informatie uit de jeugdveiligheidsindex (wijk)analyses uit.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Veiligheid in Beeld

Inhoud
Veiligheid in Beeld (VIB) is een geografisch systeem, gericht op
het vroegtijdig signaleren van mogelijke veiligheidsproblemen.
Het systeem heeft de mogelijkheid om gegevens visueel inzichte-
lijk te maken. Zoals coffeeshops, scholen, leegstaande panden,
camera’s etc. Daarnaast worden de bij de politie gemelde
incidenten in het systeem weergegeven en de gegevens uit de
Veiligheidsindex. Het systeem verzamelt alle actuele relevante
informatie die een beeld geeft van de (toename van) de
criminaliteit.

Juridische basis
Protocol, vanwege de privacyaspecten van de opgenomen
gegevens (op pandniveau). Betrokken partijen dienen bewerkers-
overeenkomsten af te sluiten.

Uitvoering
Het Kenniscentrum van de Directie Veiligheid zorgt voor de juiste
weergave van de gegevens in het VIB; tal van partners leveren
gegevens aan om het systeem te vullen.
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Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Veiligheidskaart en Dashboard Directie Veiligheid

Inhoud
De Veiligheidskaart is een geautomatiseerd beleidsinformatie-
systeem over personen die worden verdacht van misdrijven,
personen die door de rechter zijn veroordeeld en personen die
een leerplichtdossier hebben, voortijdig schoolverlater zijn of
een uitkering hebben. De gegevens worden iedere maand
geactualiseerd. Over ieder onderwerp is een aantal (standaard)
overzichten of rapporten gemaakt in de vorm van tabellen of
grafieken. De informatie wordt gepresenteerd per gebied, deel-
gemeente, buurt of subbuurt. Het systeem is interactief: de
gebruiker kan zelf filters of selecties maken over het gebied, de
tijdsperiode of groepen personen waarover men de informatie
wil. Het dashboard van de Directie Veiligheid levert informatie
over ontwikkelingen op het gebied van misdrijven en verdachten
in Rotterdam. Hierdoor kan eenvoudig worden gezien welke
typen misdrijven stijgen of dalen en in welke delen van de stad
dit het geval is.

Doel
De Veiligheidskaart en het Dashboard geven de veiligheidsadvi-
seurs van diensten en deelgemeenten de meest actuele informatie

over de veiligheidssituatie en de ontwikkelingen in de veiligheid.

Juridische basis
De gegevens zijn op – anoniem - persoonsniveau in het systeem
opgenomen. Daarmee valt het systeem onder het privacy-
reglement voor statistische bestanden. Voor het gebruik van de
Veiligheidskaart, met informatie op subbuurtniveau, is speciale
autorisatie nodig.

Uitvoering
Directie Veiligheid organiseert de gegevensverzameling en heeft
het beheer over (de inrichting van) het systeem. Het Kennis-
centrum is aanspreekpunt voor de inhoud.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Antillianenmonitor

Inhoud
De Antillianenmonitor geeft informatie over migratie en demo-
grafische kenmerken, schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten,
arbeid en uitkeringen, criminaliteit en factoren die van invloed zijn
op de betrokkenheid bij criminaliteit van Antillianen in Rotterdam.
Reden voor het opzetten van een speciale monitor voor Antillia-
nen is dat een deel van deze groep ernstige problemen veroor-
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zaakt op het gebied van criminaliteit en overlast. Deze problemen
worden in Rotterdam integraal aangepakt. Voor het succes van
de aanpak is betrouwbare en up-to-date informatie over de maat-
schappelijke positie van de doelgroep cruciaal. Daarom wordt
deze jaarlijks in een samenhangend geheel in kaart gebracht.

Uitvoering
De Antillianenmonitor wordt momenteel uitgevoerd door het
Risbo. De uitvoering gaat in 2010 over naar het Kenniscentrum
van de Directie Veiligheid.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.
Directie Veiligheid, afdeling Personen, tel 010 - 267 3603.

Monitor Veilig Ondernemen

Inhoud
De Monitor Veilig Ondernemen geeft jaarlijks inzicht in de ontwik-
keling van de veiligheid in winkelgebieden en bedrijventerreinen.
Deze informatie is nodig om de veiligheidsproblemen aan te kun-
nen pakken. De informatie uit de monitor Veilig Ondernemen is
bestemd voor bestuurders van deelgemeenten, accounthouders
van de Directie Veiligheid en winkelstraatmanagers van het OBR.
Veilig Ondernemen is één van de prioriteiten binnen de
Rotterdamse veiligheidsaanpak omdat een onveilige winkelomge-

ving minder ondernemers en klanten trekt en leidt tot een hoger
ziekteverzuim bij winkelpersoneel. De belangrijkste doelstellingen
van Veilig Ondernemen zijn afname van onveiligheidsgevoelens
en van criminaliteit en een toename van de aangiftebereidheid.

Uitvoering
Het Kenniscentrum van de Directie Veiligheid coördineert de
uitvoering van de monitor, in overleg met het Ontwikkelingsbedrijf
Rotterdam (OBR) en het uitvoerend onderzoeksbureau.

Contact
Directie veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.

Signaleringsinstrument Winkelgebieden

Inhoud
Het Signaleringsinstrument Winkelgebieden is gericht op het ver-
krijgen van inzicht in de staat en ontwikkeling van winkelgebieden,
met het doel vroegtijdig te kunnen signaleren waar zich potentieel
negatieve ontwikkelingen voordoen. Het signaleringsinstrument
biedt de professionals handvatten bij het formuleren van pro-
actieve en preventieve maatregelen, waardoor vroegtijdig kan wor-
den ingegrepen en afglijden kan worden voorkomen. Een weer-
baar winkelgebied kenmerkt zich door een hoge WOZ-waarde per
vierkante meter, veel filialen, een hoge verkoopvloeroppervlakte,
weinig indirecte risicobranches, weinig leegstand en een lage
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mutatiegraad. Een winkelgebied met een hoge negatieve signaal-
waarde wordt gekenmerkt door veel directe risicobranches, veel
horeca, veel aangiften en meldingen en weinig ondernemers die
zich veilig voelen. Het signalerinsinstrument wordt gebruikt door
de accounthouders van de Directie Veiligheid, de winkelstraat-
managers van het OBR en de professionals bij de
deelgemeenten.

Uitvoering
Het Kenniscentrum van de Directie Veiligheid coördineert de
uitvoering. Het COS is belast met de uitvoering.

Contact
Directie Veiligheid, afdeling Kennis en Handhaving,
tel 010 - 267 3479.
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Hieronder volgt een overzicht van de artikelen met betrekking tot
de bevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van open-
bare orde en veiligheid.

Artikel 178 gemeentewet
1. De burgemeester kan aan een door hem ingestelde bestuurs-

commissie en aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van
een deelgemeente bevoegdheden overdragen, tenzij de aard
van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

2. De bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 154a en 172 tot en
met 176a, kunnen in ieder geval niet worden overgedragen.

3. Ten aanzien van een besluit dat wordt genomen op grond van
het eerste lid zijn de artikelen 139, tweede lid, 140 en 141 van
overeenkomstige toepassing.

4. De burgemeester neemt geen besluit op grond van het eerste
lid dan nadat de raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in
de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter ken-
nis van de burgemeester te brengen.

Artikel 179 gemeentewet
De voorschriften met betrekking tot de bevoegdheid van de
burgemeester, de uitoefening daarvan en het toezicht daarop
zijn ten aanzien van de ingevolge artikel 178 overgedragen
bevoegdheden van overeenkomstige toepassing.

Bestuurlijk ophouden

Artikel 154a gemeentewet
1. De raad kan bij verordening de burgemeester de bevoegdheid

verlenen om door de burgemeester aangewezen groepen van
personen, op een door de burgemeester aangegeven plaats
tijdelijk te doen ophouden. De ophouding kan mede omvatten,
indien nodig, het overbrengen naar die plaats.

2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, slechts uit:
a. jegens personen die een door de raad bij verordening vast-

gesteld en daartoe aangewezen specifiek voorschrift dat
strekt tot handhaving van de openbare orde of beperking
van gevaar in omstandigheden als bedoeld in artikel 175,
groepsgewijs niet naleven, en

b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van
voortzetting of herhaling van de niet-naleving en de nale-
ving redelijkerwijs niet op andere geschikte wijze kan wor-
den verzekerd.

3. De beslissing tot ophouding wordt op schrift gesteld. De schrif-
telijke beslissing is een beschikking. Indien de situatie dermate
spoedeisend is dat de burgemeester de beslissing tot ophou-
ding niet tevoren op schrift kan stellen, zorgt hij alsnog zo spoe-
dig mogelijk voor de opschriftstelling en voor de bekendmaking.
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4. De beschikking vermeldt welk voorschrift niet wordt nageleefd.
5. De burgemeester laat tot ophouding als bedoeld in het eerste

lid niet overgaan dan nadat de personen uit de in het eerste lid
bedoelde groep in de gelegenheid zijn gesteld de tenuitvoer-
legging van de beschikking tot ophouding te voorkomen, door
alsnog het voorschrift, bedoeld in het vierde lid, na te leven.

6. De burgemeester draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk
een verslag van de bevindingen inzake de tenuitvoerlegging
van de ophouding wordt opgesteld.

7. De ophouding mag niet langer duren dan de tijd die nodig is ter
voorkoming van voortzetting of herhaling van de niet-naleving,
met een maximum van twaalf uren.

8. De plaats van ophouding dient geschikt te zijn voor de opvang
van de op te houden personen. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels hieromtrent worden gesteld.

9. De burgemeester draagt er voor zover mogelijk zorg voor dat
de opgehouden personen in de gelegenheid worden gesteld
door een daartoe door hem aangewezen ambtenaar hun gege-
vens te laten vastleggen ten bewijze dat zij zijn opgehouden.

10. Artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van
toepassing op de beschikking tot ophouding.

11. Indien tegen de beschikking tot ophouding een verzoek om
een voorlopige voorziening als bedoeld in artikel 8:81 van de
Algemene wet bestuursrecht wordt gedaan:
a. wordt, in afwijking van artikel 8:83, eerste lid, van de Alge-

mene wet bestuursrecht, de verzoeker die is opgehouden
zo mogelijk nog tijdens zijn ophouding door de president
gehoord;

b. doet de president in afwijking van artikel 8:84, eerste lid,
van de Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk na het
horen van partijen uitspraak, en

c. wordt, in afwijking van artikel 8:82, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, geen griffierecht geheven.

12. Bij de beoordeling van het verzoek betrekt de president
tevens de rechtmatigheid van de tenuitvoerlegging van de
beschikking tot ophouding jegens verzoeker.

13. Indien de president een of meer verzoeken toewijst op de
grond dat de beschikking tot ophouding naar zijn voorlopig
oordeel onrechtmatig is, kan hij bepalen dat alle personen
die op basis van de betrokken beschikking zijn opgehouden,
onverwijld in vrijheid worden gesteld.

14. Het twaalfde lid is van overeenkomstige toepassing op de be-
oordeling van een beroep tegen de beschikking tot ophouding
als bedoeld in artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 176a gemeentewet
1. De burgemeester is bevoegd door hem aangewezen groepen

van personen op een door hem aangegeven plaats tijdelijk te
doen ophouden. De ophouding kan mede omvatten, indien
nodig, het overbrengen naar die plaats.

2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in het
eerste lid, slechts uit:
a. jegens personen die door hem daartoe aangewezen speci-

fieke onderdelen van een bevel als bedoeld in artikel 175
of van een algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in
artikel 176, groepsgewijs niet naleven, en
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b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming van
voortzetting of herhaling van de niet-naleving en de naleving
redelijkerwijs niet op andere geschikte wijze kan worden
verzekerd.

3. Artikel 154a, derde tot en met veertiende lid, is van overeen-
komstige toepassing.

Handhaven van de openbare orde

Artikel 172 gemeentewet
1. De burgemeester is belast met de handhaving van de open-

bare orde.
2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van wettelijke voor-

schriften die betrekking hebben op de openbare orde, te belet-
ten of te beëindigen. Hij bedient zich daarbij van de onder zijn
gezag staande politie.

3. De burgemeester is bevoegd bij verstoring van de openbare
orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, de
bevelen te geven die noodzakelijk te achten zijn voor de
handhaving van de openbare orde.

Opperbevel bij brand

Artikel 173 gemeentewet
1. De burgemeester heeft het opperbevel bij brand alsmede bij

ongevallen anders dan bij brand voor zover de brandweer
daarbij een taak heeft.

2. De burgemeester is bevoegd bij brand en ongevallen bedoeld
in het eerste lid, de bevelen te geven die met het oog op het
voorkomen, beperken en bestrijden van gevaar nodig zijn.

Toezicht bij openbare samenkomsten

Artikel 174 gemeentewet
1. De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare

samenkomsten en vermakelijkheden alsmede op de voor het
publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven.

2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toe-
zicht, bedoeld in het eerste lid, de bevelen te geven die met het
oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig
zijn.

3. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordenin-
gen voor zover deze betrekking hebben op het in het eerste lid
bedoelde toezicht.

Sluiten van een woning

Artikel 174a gemeentewet
1. De burgemeester kan besluiten een woning, een niet voor het

publiek toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal
behorend erf te sluiten, indien door gedragingen in de woning
of het lokaal of op het erf de openbare orde rond de woning,
het lokaal of het erf wordt verstoord.

2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de
burgemeester eveneens toe in geval van ernstige vrees voor
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verstoring van de openbare orde op de grond dat de rechtheb-
bende op de woning, het lokaal of het erf eerder een woning,
een niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die wo-
ning of dat lokaal behorend erf op een zodanige wijze heeft
gebruikt of doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat
erf op grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen
zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten aanzien
waarvan hij rechthebbende is eveneens op een zodanige wijze
zal gebruiken of doen gebruiken.

3. De burgemeester bepaalt in het besluit de duur van de sluiting.
In geval van ernstige vrees voor herhaling van de verstoring
van de openbare orde kan hij besluiten de duur van de sluiting
tot een door hem te bepalen tijdstip te verlengen.

4. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden
in de gelegenheid gesteld binnen een te stellen termijn maatre-
gelen te treffen waardoor de verstoring van de openbare orde
wordt beëindigd. De eerste volzin is niet van toepassing, indien
voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen niet
mogelijk is.

5. De burgemeester doet zo spoedig mogelijk een besluit als
bedoeld in het eerste lid inschrijven in de openbare registers,
bedoeld in artikel 16 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 24 van dat boek is niet van toepassing.

6. De artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.

Noodbevel

Artikel 175 gemeentewet
1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige wanor-

delijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan wel van
ernstige vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester
bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving van de
openbare orde of ter beperking van gevaar nodig acht. Daarbij
kan van andere dan bij de Grondwet gestelde voorschriften
worden afgeweken.

2. De burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet over-
gaan dan na het doen van de nodige waarschuwing.

Noodverordening

Artikel 176 gemeentewet
1. Wanneer een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste

lid, zich voordoet, kan de burgemeester algemeen verbindende
voorschriften geven die ter handhaving van de openbare orde
of ter beperking van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere
dan bij de Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
Hij maakt deze voorschriften bekend op een door hem te bepa-
len wijze.

2. De burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig mogelijk
ter kennis van de raad, van de commissaris van de Koning en
van de officier van justitie, hoofd van het arrondissements-
parket.
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3. De voorschriften vervallen, indien zij niet door de raad in zijn
eerstvolgende vergadering die blijkens de presentielijst door
meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden is
bezocht, worden bekrachtigd.

4. Indien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan de
burgemeester binnen vierentwintig uren administratief beroep
instellen bij de commissaris van de Koning. Deze beslist
binnen twee dagen. Gedurende de beroepstermijn en de
behandeling van het administratief beroep blijven de
voorschriften van kracht.

5. Hoofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn niet van toepassing op het administratief beroep,
bedoeld in het vierde lid.

6. De commissaris kan de werking van de voorschriften
opschorten zolang zij niet bekrachtigd zijn. Het opschorten
stuit onmiddellijk de werking van de voorschriften.

7. Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175, eerste lid,
zich niet langer voordoet, trekt de burgemeester de voorschrif-
ten in. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Overdragen van bevoegdheden

Artikel 177 gemeentewet
1. De burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende

ambtenaar van politie machtigen in zijn naam besluiten te
nemen of andere handelingen te verrichten.

2. Geen machtiging wordt verleend tot het nemen van besluiten

ingevolge de artikelen 151b, 154a, 172, 173, 174, tweede lid,
174a, 175, 176 en 176a en tot uitvoering van beslissingen van
de raad.

Artikel 11 Wet Rampen en Zware ongevallen
1. De burgemeester heeft het opperbevel in geval van een ramp

of een zwaar ongeval of van ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan. Degenen die aan de bestrijding van een ramp of een
zwaar ongeval deelnemen, staan onder zijn bevel. Hij doet zich
bijstaan door een door hem samengestelde gemenetelijke
rampenstaf.

2. degene die de leiding over de brandweer heeft, is tevens
belast met de operationele leiding van de bestrijding van een
ramp of zwaar ongeval, tenzij de burgemeester een andere
voorziening treft.
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