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1. Inleiding 
 
Voor u ligt het Uitvoeringsprogramma 2021 van eenheid Veiligheid voor Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.  
 
Elk jaar wordt een uitvoeringsprogramma gemaakt, waarin wordt aangegeven waar extra op wordt ingezet, om 
de doelen in het integrale veiligheidsbeleid te halen. 
Hierbij wordt ook gekeken of de onderwerpen benoemd in het voorgaande uitvoeringsprogramma zijn 
uitgevoerd. 
 
Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. Door corona zijn de werkzaamheden voor eenheid veiligheid op een 
andere manier ingevuld. De crisisorganisatie van de Veiligheidsregio en deels ook lokaal moest worden 
opgestart. Nederland moest in lockdown, er werd opgeschaald naar GRIP 4. Vanuit de Rijksoverheid werden 
beperkingen opgelegd, die werden vastgelegd in noodverordeningen. Gemeenten moesten uitvoering geven 
aan de bepalingen in de noodverordening. Ondernemers, organisaties en particulieren hadden vele vragen, die 
veelal bij de gemeenten binnen kwamen en waar antwoord op moest komen.  
Vermoedelijk houdt corona en de maatregelen ons ook het komende jaar behoorlijk bezig. Dit heeft zijn effecten 
op onze reguliere werkzaamheden. 
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2. Terugblik beleidsperiode 2020 
 

De coronapandemie heeft in 2020 geleid tot herprioritering van de werkzaamheden. Nu is dit inherent aan 
crises. Bij vrijwel elke crisis is direct handelen vereist. Echter een crisis van deze omvang en deze lange duur is 
voor ons ongekend.  
 
Noodverordeningen 
Landelijke maatregelen moesten lokaal worden uitgevoerd. De maatregelen die zijn opgesteld door de 
Rijksoverheid werden vastgesteld in noodverordeningen per Veiligheidsregio. Sinds maart 2020 zijn er 19 
noodverordeningen vastgesteld. Per 1 december 2020 zijn deze vervangen door de Tijdelijke wet maatregelen 
covid-19 (Twm). Elke maatregel leidde en leidt tot vele vragen over wat wel en niet mocht binnen de dan 
geldende kaders. Deze vragen werden opgepakt door een beleidsmedewerker van Veiligheid en jurist Toezicht, 
Handhaving en Veiligheid. Ook alle coronaplannen die ingediend werden bij aanvragen om vergunningen voor 
evenementen (in de periode dat het was toegestaan) en openstelling van publieke plaatsen zijn getoetst. 
Daarnaast zijn vele brieven opgesteld of mede-opgesteld naar ondernemers en organisaties in diverse sectoren, 
zoals aan horeca, recreatie en sport. 
 
Gevolgen voor uitvoeringsprogramma 2020 
Doordat een groot deel van de capaciteit is opgeslokt door de coronacrisis, is een groot deel van thema’s 
genoemd in het uitvoeringsprogramma 2020 niet of minder opgepakt. De reguliere werkzaamheden zijn voor 
zover mogelijk wel uitgevoerd, zoals input leveren aan de P&C-cyclus, beoordelen en op route brengen van 
stukken van de Veiligheidsregio, belangrijke ad hoc-zaken, zoals ingrijpen bij maatschappelijke onrust en 
maatwerk bij multi-problematiek. 
 
Een paar thema’s zijn wel grotendeels opgepakt, deze worden hieronder uitgelicht: 
Projecten ondermijning 
Voor de projecten gesubsidieerd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is 
extern een projectleider aangetrokken. De projectleider Weerbaar Bestuur heeft diverse interviews afgenomen 
in het kader van de projecten “Binnenspiegel” voor Tytsjerksteradiel en “Ongewenste inmenging in dorpen en 
wijken” voor Achtkarspelen. Beide projecten zijn toe te passen in beide gemeenten.  
Naast interviews, zijn ook vragenlijsten verspreid in de organisatie, en voorbereidingen getroffen voor een 
raadsbijeenkomst die inmiddels heeft plaatsgevonden op 28 januari 2021. In de loop van 2021 zullen 
aanbevelingen worden gedaan inzake beide projecten.  
 
Jeugd 
De jeugd heeft zich in het algemeen heel goed gehouden aan de beperkingen door corona. Maar toch zagen wij 
dat de jeugd het zwaar heeft. Bovendien is de overlast jeugd toegenomen. Samen met jongerenwerk, 
handhavers openbare orde en veiligheid en politie zijn een tweetal acties georganiseerd in Achtkarspelen om de 
overlast tegen te gaan. 
Daarnaast is de aanpak jeugdgroep Noordoost-hoek geëvalueerd en zijn de bevindingen gedeeld met de 
driehoek (politie, openbaar ministerie, burgemeesters). Belangrijke uitkomst is dat een repressieve aanpak niet 
afdoende werkt tegen overlast van deze groep jeugd, aangezien in deze groep ook grote zorgvraagstukken 
leven. Inzet van jongerenwerk en hulpverlening is bij deze groep jeugd van groot belang, omdat de jeugdigen 
veelal uit een kwetsbare positie komen. 
 
Voorbereiding oud en nieuw in coronatijd 
Jaarlijks worden voorbereidingen getroffen voor een beheersbaar verloop van de jaarwisseling. Maar omdat het 
jaar 2020 extra beperkingen kende door corona, en er daarnaast ook een algeheel vuurwerkverbod gold, is het 
goed dit onderwerp apart te benoemen. De voorbereidingen waren anders, omdat steeds rekening gehouden 
moest worden met de beperkingen door corona. Deze werden ook nog kort voor de jaarwisseling weer 
gewijzigd. Dit had bijvoorbeeld tot gevolg dat alle carbidploegen opnieuw moesten worden benaderd, omdat zij 
niet in groepjes van 4, maar in tweetallen carbid mochten afschieten. Daarnaast kende de jaarwisseling en de 
aanloop naar de jaarwisseling een grote mate van onvoorspelbaarheid, mede omdat de (regulerende) dorps- en 
tentfeesten geen doorgang konden vinden.  
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Er was ruim voor de jaarwisseling al sprake van veel vuurwerkoverlast. In Twijzelerheide liep de overlast zo uit 
de hand, dat ingegrepen moest worden door de ME. Hier is vervolgens een noodverordening ingesteld om de 
orde te herstellen en verdere ongeregeldheden te voorkomen. Hierbij is tussen gemeente, politie en openbaar 
ministerie goed samengewerkt. Dit is met de gemeenteraad uitvoerig besproken. 
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3. Totstandkoming uitvoeringsprogramma veiligheid 2021 
 

Doordat het uitvoeringsprogramma 2020 niet is uitgevoerd door de pandemie, wordt voorgesteld het 
uitvoeringsprogramma 2020 in 2021 zoveel mogelijk op te pakken. Hierbij moet echter rekening worden 
gehouden met de onzekerheid die ook in 2021 nog blijft bestaan rondom corona. De verwachting is dat corona 
de komende periode nog een grote invloed zal hebben op het dagelijkse werk. Daarom wordt een aantal niet-
wettelijke taken nu eerst geschrapt. Het gaat daarbij om preventie-activiteiten in het kader van inbraken, de 
week van de veiligheid en cybercrime. 
 
Een aantal onderwerpen die in 2020 zijn opgepakt komen in 2021 weer terug. De projecten inzake ondermijning 
worden in 2021 afgerond. Daarna wordt bekeken hoe dit verder uitgerold kan worden in de interne organisatie, 
gemeenten en regio. De aanpak jeugd is ook een onderwerp dat extra aandacht verdient, zeker met de toename 
van overlast door jeugd (al dan niet veroorzaakt door corona). 
 
 

V
el

d
en

 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Bedrijf en veiligheid Jeugd en 
veiligheid 

Fysieke veiligheid Integriteit en veiligheid 

Th
em

a’
s 

Inbraken woningen – 
(preventieactiviteiten) 
geschrapt 
 
Sociale veiligheid: 
 
-Wet verplichte 
geestelijke 
gezondheidszorg en 
overige 
ontwikkelingen op dit 
terrein 
-uitvoering Wet 
aanpak Woonoverlast 

Inbraken bedrijven – 
(preventieactiviteiten) 
geschrapt 
 
 
Cybercrime – 
(preventieactiviteiten) 
geschrapt 
 
 
Week van de 
veiligheid – 
(preventieactiviteiten) 
geschrapt 
 

Overlast 
gevende (en 
criminele) 
jeugdgroepen  
 
Jeugd, alcohol 
en drugs 

Crisisbeheersing 
– nieuw regionaal 
crisisplan 
 
 

Georganiseerde/ondermijnende 
criminaliteit 
(Gerichte projecten) 
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4. Ontwikkelingen en trends 
 
Corona 
Ook voor 2021 is de verwachting dat een groot deel van de beschikbare capaciteit wordt opgeslokt door corona. 
Er is alweer sprake van een nieuwe lockdown en nieuwe varianten van het virus lijken besmettelijker, waardoor 
de aantallen weer op kunnen lopen. Naast de vele vragen die binnenkomen van ondernemers, organisaties en 
particulieren, komt er mogelijk ook een toename aan vragen vanuit de Veiligheidsregio. Dit kan zijn in het kader 
van informatievoorziening richting Veiligheidsregio ten behoeve van het Veiligheidsberaad, of een vraag voor 
gemeenten om bepaalde zaken te regelen ten behoeve van bijvoorbeeld de vaccinatiestrategie. 
 
Wet Straffen en Beschermen 
Met ingang van 1 mei 2021 gaat de Wet Straffen en Beschermen in. Volgens deze wet moeten gedetineerden 
vanaf dag één actief en gericht aan de slag met hun re-integratie. Daarbij wordt een groter beroep gedaan op 
hun eigen verantwoordelijkheid, maar krijgen gedetineerden voortaan ook meer hulp. Naast grip op schulden 
wordt samengewerkt aan de basisvoorwaarden voor re-integratie: onderdak, werk, zorg en het krijgen van een 
legitimatiebewijs, en het sociaal netwerk. Ex-gedetineerden die dit allemaal op orde hebben, gaan minder vaak 
de fout in na hun straf, blijkt uit onderzoek. De gemeente en de reclassering hebben naast Dienst Justitiële 
Inrichtingen een actieve rol bij de veilige terugkeer. Met de wet kan via de burgemeester informatie worden 
gedeeld. Samenwerking is belangrijk vanaf het moment van aanhouding tot en met de terugkeer in de 
maatschappij. 
 
Omdat de informatiedeling via de burgemeester gaat, is de coördinatie van nazorg en doorzorg ex-
gedetineerden bij veiligheid belegd. De praktische uitvoering ligt veelal bij de gebiedsteams. Bij de ex-
gedetineerden die onder de BIJ-regeling vallen, blijft de regie overigens bij veiligheid. 
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5. Veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving 
 
Het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving heeft betrekking op de alledaagse woon- en 
leefomgeving van bewoners in de wijk of straat. Dit veiligheidsveld onderscheidt vier kernindicatoren: sociale 
kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Alleen de kernindicatoren die als 
prioriteit zijn benoemd zijn uitgewerkt. 
 

Sociale veiligheid 

Sociale samenhang in dorpen en  buurten is belangrijk voor het veiligheidsgevoel van bewoners. De 
afgelopen jaren is een beweging in gang gezet om de inwoner en zijn omgeving meer centraal te stellen. 
Hierbij wordt uitgegaan van de eigen kracht van de bewoners. Voor diegenen die niet of minder 
zelfredzaam zijn, staan de gebiedsteams dicht bij de bewoners. Dit met als doel om de problematiek van 
kwetsbare groepen en hun omgeving niet verder op te laten lopen, dan wel te verminderen. 
 
Binnen dit onderwerp komt ook de nazorg en doorzorg van ex-gedetineerden in beeld. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden op de volgende vijf leefgebieden: ID-bewijs, 
huisvesting, inkomen & werk, schulden en zorg. 
 
Om bovenstaande groepen in beeld te krijgen en te ondersteunen is samenwerking tussen het sociaal- en 
veiligheidsdomein van essentieel belang.  

Bestuurlijk portefeuillehouder: Burgemeester/Wethouder sociaal domein 

Betrokken partijen: Gebiedsteams, Politie, Fier, Veilig Thuis, Reclassering, Jongerenwerk, 
Kearn, Veiligheidshuis Fryslân, GGD Fryslân, penitentiaire 
inrichtingen en TBS-klinieken, GGZ, Toezicht en Handhaving 

Betrokken afdelingen Sociaal domein, Communicatie. 

Output/producten: 1. Investeren op de verbinding tussen het sociaal- en 
veiligheidsdomein. 

2. Verdere implementatie en uitrol van de notitie 
samenwerking sociaal- en veiligheidsdomein van de 
Aanpak Voorkomen van Escalatie. 

3. Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg: Deze wet 
vervangt met ingang van 1 januari 2020 de BOPZ. 
Uitvoering grotendeels belegd bij GGD. Evaluatie volgt in 
2021. Samenwerking Sociaal Domein en Veiligheid. 

4. Uitvoering beleid Wet Aanpak Woonoverlast  
5. Implementatie Wet Straffen en Beschermen gezamenlijk 

met sociaal domein. 

Planning: Gehele jaar  

Samenhang met andere projecten: Veilig in het sociaal domein Achtkarspelen. Calamiteitenprotocol 
jeugd 

Financiën gemeente/integrale 
veiligheid: 

Pm 

Beschikbare capaciteit 2021: 1,2 fte 
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6. Veiligheidsveld bedrijf en veiligheid 
 
Binnen dit veiligheidsveld staan de thema’s veilig winkelgebied, bedrijventerreinen en veilig uitgaan, 
evenementen centraal.  
 
In verband met de coronacrisis is de verwachting dat wellicht niet alles kan worden opgepakt.  
 
Bij versoepeling van de coronamaatregelen zal wel worden gekeken naar de “corona-plannen” rondom 
bijvoorbeeld evenementen. Daarbij wordt onder andere ook gekeken naar wat (binnen de wettelijke kaders) wel 
mogelijk is. 
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7. Veiligheidsveld jeugd en veiligheid 
 
Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd, te weten: 
‘overlastgevende jeugd’, ‘criminele jeugd/individuele probleemjongeren’, ‘jeugd, alcohol en drugs’ en ‘veilig in 
en om de school’. Zodoende handelt dit veiligheidsveld over de veiligheid rond jeugd thuis, in de buurt, op 
school en bij het stappen. Belangrijke accenten in de aanpak binnen dit veld zijn het Veiligheidshuis (voor de 
aanpak van jeugdige veelplegers en stelselmatige overlastplegers) en de groepsaanpak problematische jeugd.  
 
 

Overlastgevende (en criminele) jeugdgroepen / Jeugd, alcohol en drugs 

Jongeren hangen graag samen en vaak in wisselende samenstellingen. De afgelopen jaren is geconstateerd 
dat bepaalde aanwezigheid van groepen soms per definitie als “overlastgevend” wordt ervaren. Bij signalen 
wordt bekeken of er sprake is van reële klachten en hoe de overlast kan worden aangepakt. Goede 
contacten met de jongeren zelf, maar ook met o.a. ouders, jongerenwerker en gebiedsteams is daarbij van 
belang om erger te voorkomen.  

Bestuurlijk portefeuillehouder: Burgemeester/Wethouder jeugd 

Betrokken partijen: Gebiedsteams, Politie, Fier, Veilig Thuis, Reclassering, Jongerenwerk, 
Kearn, Veiligheidshuis Fryslân, GGD Fryslân, Regiecentrum 
Bescherming en Veiligheid, coördinator middelengebruik, Toezicht 
en Handhaving 

Betrokken afdelingen Sociaal Domein, Communicatie 

Output/producten: 1. Het overzicht van de groepsleden en de samenstelling 
daarvan actueel houden  

2. Repressief optreden op overlastgevende en criminele 
jongeren in samenwerking met handhavers openbare 
orde, politie en jongerenwerk (Kearn). Toepassen 7-
stappenplan en persoonsgerichte aanpak (PGA). 

3. Samenwerking met coördinator middelengebruik die 
vanuit het sociaal domein verantwoordelijk is voor 
preventie en voorlichting. 

4. Contact intensiveren met scholen  

Planning: Gehele jaar  

Samenhang met andere projecten: Veilig in het sociaal domein Achtkarspelen. Calamiteitenprotocol 
jeugd. Zorg voor Jeugd Tytsjerksteradiel 2015-2018. Preventie- en 
handhavingsplan, 2019-2022, Alcohol- en drugsbeleid, Ketenbeleid 
(verwacht 2021), Uitvoeringsplan Kearn 2021 

Financiën gemeente/integrale 
veiligheid: 

Pm 

Beschikbare capaciteit 
 

2021: 0,2 fte  
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8. Veiligheidsveld Fysieke veiligheid 
 
Binnen dit veiligheidsveld vallen de fysieke veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe 
veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Belangrijke ontwikkelingen in de aanpak binnen dit 
veiligheidsveld in de afgelopen tijd zijn onder meer de regionalisering van de brandweer en de implementatie 
van de kolom Bevolkingszorg van de crisisbeheersingsorganisatie.  
 

Crisisbeheersing 

Door corona is de actualisatie van het regionaal crisisplan uitgesteld. Dit wordt in 2021 opgepakt. Daarnaast 
wordt gekeken naar de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en wat dit zal betekenen voor de inrichting 
van de crisisorganisatie.  

Bestuurlijk portefeuillehouder: Burgemeester 

Betrokken partijen: Veiligheidsregio Fryslân, Politie, Brandweer, meldkamer Noord 
Nederland, GHOR   

Betrokken afdelingen Gehele organisatie 

Output/producten: 1. Bijdrage leveren bij het opstellen, actualiseren en 
evalueren van de plannen voor de gemeentelijke 
processen in de crisisbeheersing. 

2. Implementeren, informatieverstrekking/voorlichting en 
coördinatie van het crisisplan in de organisatie. 

3. Het organiseren, coördineren of ondersteunen bij mono- 
en/of multidisciplinaire oefeningen. 

Planning: Gehele jaar  

Financiën gemeente/integrale 
veiligheid: 

Beide gemeenten hebben circa € 15.000 vrij beschikbaar voor 
kosten die gemaakt worden op het gebied van crisisbeheersing. 
Hierbij kan gedacht worden aan benodigde apparatuur of middelen 
voor de officieren van dienst bevolkingszorg of overige 
medewerkers in de crisisorganisatie of aan aanvullende trainingen 
voor medewerkers en college van B&W.  

Beschikbare capaciteit 2021: 0,2 fte 
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9. Veiligheidsveld Integriteit en veiligheid 
 
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk kunnen vormen op de maatschappelijke integriteit en 
op regels en afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van de samenleving. Deze verschijnselen 
hebben dan ook een omvangrijk veiligheidseffect en kunnen in de meest extreme vorm ontwrichtend werken. 
Thema's binnen dit veiligheidsveld zijn georganiseerde criminaliteit, polarisatie en radicalisering en ambtelijke 
en bestuurlijke integriteit. Onder deze thema's vallen bijvoorbeeld: fraude, zedenmisdrijven, drugshandel, 
kinderporno en discriminatie. 
 

Georganiseerde/Ondermijnende criminaliteit 

Hennepkwekerijen, uitbuiting van mensen, illegaal gokken en witwaspraktijken. Dit zijn voorbeelden van 
georganiseerde misdaad waarmee miljoenen euro’s zijn gemoeid. Vaak wordt dat illegaal verkregen 
vermogen geïnvesteerd in legale branches, zoals vastgoed en horeca. Die vermenging van boven- en 
onderwereld is zorgelijk. Ook in onze gemeenten is sprake van ondermijnende criminaliteit. Er zijn een 
aantal recente voorbeelden van hennepkwekerijen en een drugslab.  
 

Bestuurlijk portefeuillehouder: Burgemeester, college van B&W 

Betrokken partijen: Politie, RIEC, OM, Belastingdienst, woningcorporaties, Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 

Betrokken afdelingen Vergunningverlening, Ruimtelijke ontwikkeling, Advies & Control, 
Toezicht en Handhaving, Communicatie 

Output/producten 1. Uitvoeren van Plan van Aanpak Georganiseerde 
Criminaliteit, 2020 

2. Uitvoering geven aan het handhavingsbeleid artikel 13b 
Opiumwet. 

3. Uitvoering geven aan 2 gesubsidieerde projecten in het 
kader van ondermijning, Binnenspiegel in Tytsjerksteradiel 
en “ongewenste inmenging in dorpen en wijken” in 
Achtkarspelen. Hierbij is de insteek dat beide projecten 
ook in de andere gemeente uitgevoerd zullen worden. 

4. Actualisatie Bibob-beleid 

Planning: Gehele jaar 

Financiën gemeente/integrale 
veiligheid: 

Pm 
Projecten BZK (2020-mei 2021): € 120.000 per gemeente 

Beschikbare capaciteit 2021: 0,4 fte 
Voor de uitvoering van de projecten die worden gesubsidieerd door 

BZK wordt een deel van de beschikbare middelen ingezet voor 

formatie. Dit staat los van de reguliere formatie. 
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10. Werkwijze eenheid veiligheid en beschikbare middelen  
 
In het voorliggende programma staan de activiteiten beschreven die in 2021 uitgevoerd worden op het terrein 
van integrale veiligheid. Naast deze thema’s houdt de eenheid veiligheid zich structureel bezig met een aantal 
taken. Dit met als doel om taken te borgen en verder te ontwikkelen en het netwerk met de verschillende 
partners te onderhouden. Daarnaast zijn er op basis van wetgeving en verordeningen ook taken die structureel 
terugkeren. In dit hoofdstuk wordt de werkwijze van eenheid veiligheid beschreven, het personeel en formatie 
en de financiën. 
 
Werkwijze eenheid veiligheid 
De beleidsmedewerkers integrale veiligheid zijn werkzaam binnen eenheid veiligheid, onderdeel van Team 
Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Veiligheid. Eenheid veiligheid voert regie op verschillende activiteiten 
om de veiligheid te bevorderen. De activiteiten van eenheid veiligheid sluiten in het algemeen aan op de 
activiteiten c.q. beleidskeuzes van andere beleidsterreinen. Regievoering is daarom van belang zowel in de 
gemeentelijke organisatie als met externe partijen met als doel om de activiteiten tussen de verschillende 
partners op elkaar af te stemmen.  
 
Daarnaast adviseert eenheid veiligheid de burgemeesters van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel bij de 
uitvoering van de taken op het gebied van openbare orde en veiligheid. Hierdoor zijn er directe lijnen met de 
besturen en politiek. Hieronder worden een aantal taken weergegeven, maar in de bijlage wordt het volledige 
overzicht van de taken weergegeven. Hiervoor is in 2021 in totaal 0,26 fte formatie beschikbaar.  
 
- Advisering Veiligheidsregio, bestuurscommissies en algemeen bestuur 
- Advisering burgemeester, RBPO, driehoek, politie-overleg, etc.  
- Adviesgroep Veiligheidshuis, stuurgroep doorontwikkeling Veiligheidshuis 
- Breedwateroverleg, bestuurlijk overleg voor de uitvoering van toezicht te water 
- Voorbereiding Elfstedentocht en andere grote evenementen 
- Subsidies (Tûmba, Slachtofferhulp) 
- Werkgroep radicalisering 
- Ondermijning 
 
Personeel en formatie  
Eenheid veiligheid bestaat uit medewerkers van de Werkmaatschappij. In 2021 is er 3,26 fte beschikbaar. 
Hieronder wordt de beschikbare capaciteit in 2021 weergegeven en daarnaast is deze uitgesplitst per 
veiligheidsveld en thema. 
 

Veiligheidsveld Thema 2021 

Veilige woon en leefomgeving Inbraken woningen en bedrijven  

Sociale veiligheid 1,2 

Bedrijf en Veiligheid Digitale criminaliteit /Week van de veiligheid 
 

Jeugd en veiligheid Overlastgevende jeugdgroepen/Jeugd, alcohol en 
drugs 

0,2 

Fysieke veiligheid Crisisbeheersing 0,2 

Integriteit en veiligheid Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit 0,4 

Reguliere taken 
 

0,26 

Capaciteit corona Bijgaande formatie is een schatting: vrijgekomen bij 
schrappen preventie-activiteiten + deels formatie 
ondermijning en reguliere taken 

1 

Totaal fte  3,26 

 
Financiën 
De werkbudgetten zijn verdeeld over de dragende organisaties Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Met de 
planning en control-cyclus en bestuursrapportages wordt van eenheid veiligheid regelmatig een tekstuele 
bijdrage verwacht.  
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Bijlage: taakoverzicht eenheid veiligheid 2021, inclusief structurele taken. 
 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s Wettelijke taak c.q. beleid Taken c.q. uitvoering 

Veilige woon- en 
leefomgeving 

Sociale veiligheid Gemeentewet, openbare 
orde en veiligheid, Wet 
Aanpak Woonoverlast 
Wet tijdelijk huisverbod 
Wvggz 
Algemene Plaatselijke 
Verordening 
 
 
Beleidsregels 
 

Woonoverlast (o.a. inzet Buurtbemiddeling) 
Burengerucht  
 
Coördinatie en afhandeling huiselijk geweld via Khonraad 
Crisismaatregel via Khonraad 
Overlast verslaafden en zwervers 
Coördinatie Burgernet 
 
Coördinatie sociale overlast (jeugd, volwassenen en groepen)  
Maatwerkoverleggen  
Beleidsontwikkeling en uitvoering door- en nazorg ex-gedetineerden in samenwerking met 
veiligheidshuis en werk en inkomen 
Advisering en ondersteuning handhaving Werk- en Inkomen (sociale- en criminele zaken) 
Informatieverstrekking tussen sociaal domein en veiligheid  
 
Ontwikkelen beleid aansluiting sociaal domein (gebiedsteams) en veiligheid 
Deelname adviesgroep Veiligheidshuis 

Fysieke veiligheid Algemene Plaatselijke 
Verordening 

Vandalisme  

Objectieve 
veiligheid/veelvoorkomen
de en ‘high impact’- 
criminaliteit 

Wetboek van Strafrecht 
Algemene Plaatselijke 
Verordening 

Aanpak woninginbraken en inbraakpreventie 
Opstellen en actueel houden aanpak helingbestrijding en uitvoering registerplicht 
Fietsendiefstal 
Samenwerking buurgemeenten grensoverschrijdende criminaliteit en openbare orde en 
veiligheidsproblematiek 
Opstellen en uitvoeren persoonsgerichte aanpak + nazorgtraject  

Subjectieve veiligheid   

Bedrijvigheid en 
veiligheid 

Veilig winkelgebied   

Veilige bedrijventerreinen  Cybercrime 

Veilig uitgaan  Advisering bij beleidsontwikkeling en uitvoering horeca 

Veilige evenementen  Advisering bij beleidsontwikkeling en uitvoering evenementen 
Advisering vergunningverlening bij evenementen en controle op evenementen 
Coördinatie van voorbereiding en inzet tijdens Elfstedentocht en grote evenementen, zoals jaarwisseling, 
profronde Surhuisterveen. 
 

Veilig toerisme  Advisering Breedwateroverleg, toezicht te water 
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Jeugd en veiligheid Jeugdoverlast  GNOT, GNOA 

Jeugdcriminaliteit/individ
uele probleemjongeren 

 Cybercrime 

Jeugd, alcohol en drugs Jeugdwet Calamiteitenprotocol jeugd  
Aanpak jeugd en alcohol, drugs 
Deelname overleg GAMMA 

Veilig in en om de school   

Fysieke veiligheid Verkeersveiligheid   

Brandveiligheid  Beleid/contacten Brandweer Fryslân 

Externe veiligheid  Coördinatie aanpak Explosieven (gemeente bevoegd gezag) 
Vuurwerk (beleid) 
 

Rampenbestrijding en 
crisisbeheersing 

Wet Veiligheidsregio en 
regionaal crisisplan 

Actueel houden crisisplan, crisisorganisatie en oov-alert 
Voorbereiding en uitvoering in geval van crisis 
Regionaal overleg 
Opleiden medewerkers (coördinatie) 
Inzet Officier van Dienst bevolkingszorg 

Integriteit en 
veiligheid 

Polarisatie en 
radicalisering 

 Coördinatie aanpak radicalisering 
 

Georganiseerde 
criminaliteit 

Opiumwet 
Beleidsregels Opiumwet 
artikel 13b 
Wet BIBOB en beleidsregel 

Coördinatie drugsoverlast, -handel en hennepteelt 
Opstellen en uitvoeren beleidsregels Opiumwet 13b 
Coffeeshopbeleid 
Beleidsregels wet BIBOB 
 

Veilige Publieke Taak Arbeidsomstandighedenwet Aanpak Veilige Publieke Taak 

Informatieveiligheid   

Ambtelijke en 
bestuurlijke integriteit 

 Opstellen en uitvoering prostitutiebeleid 
 

Organisatorisch Overleggen  Portefeuillehouder  
Brandweeroverleg  
Regionaal IVZ 
Regionaal AOV 
Afstemming handhaving 
Overleg AZC Burgum 

Financiën  Begroting Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel, Kadernota en jaarrekening  
Subsidieverlening Tûmba en slachtofferhulp 

Gemeenschappelijke 
regelingen 

Wet Veiligheidsregio’s Advisering burgemeester bij het algemeen bestuur en bestuurscommissie veiligheid van de 
Veiligheidsregio (crisisbeheersing en brandweer) 
Advisering POOK (plenair overleg oranje kolom) gemeentesecretarissen 
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Advisering burgemeester Gemeentewet, openbare 
orde 
artikel 11a van het Besluit 
justitiële en strafvorderlijke 
gegevens 
Algemene Plaatselijke 
verordening 8K&Tdiel 
Regionaal protocol 
maatschappelijke onrust 

Driehoek van basisteam Noordoost (OM, politie en gemeente) 
Ambtelijk vooroverleg driehoek 
Advisering RBPO; deelname ambtelijk vooroverleg RBPO 
Informatievoorziening BIJ, terugkeer zware delinquenten, zoals zeden en tbs 
 
 
 
 
Coördinatie en advisering burgemeester in o.a. zedenzaken en maatschappelijke onrust 
 
Overleg teamchef, wijkagenten en burgemeesters voorbereiden en adviseren 
Coördinatie huisvesting politie 

Veiligheidsbeleid Veiligheidsbeleid en 
uitvoeringsprogramma 
veiligheid 

Opstellen veiligheidsbeleid en uitvoeringsprogramma veiligheid 
Coördinatie projecten voortvloeiend uit het uitvoeringsprogramma 

Raad  Voorbereiden bijeenkomsten gemeenteraad tbv onderwerpen mbt veiligheid 

 


