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1. INLEIDING

Inleiding

Methodiek en systematiek

Algemeen beeld

Veiligheid is aan verandering onderhevig. Prioriteiten binnen bestaande thema's veranderen 
en nieuwe fenomenen vragen om aandacht. Technologische ontwikkelingen vereisen 
bijvoorbeeld aandacht voor digitale veiligheidsaspecten. De maatschappelijke ontwikkeling 
waarbij ouderen steeds langer zelfstandig wonen vraagt ook om aandacht vanuit veiligheid. 
Wij hanteren daarom een aangepaste versie van de methodiek van het Kernbeleid Veiligheid 
waarin we recht proberen te doen aan deze ontwikkelingen. 

Ondanks deze ontwikkelingen is de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot 
veiligheid onveranderd. De gemeente heeft hierbij een regierol. Ook inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke instellingen en hulpverleningsorganisaties moeten continue investeren in 
veiligheid. We zien dat deze partijen hierin steeds vaker hun verantwoordelijkheid nemen. 
  
Dit Integraal Veiligheidsplan is het derde veiligheidsplan van de gemeente Krimpen aan den 
IJssel. Aan de hand van thema's zijn focuspunten voor de komende jaren beschreven. 

De gemeente Krimpen aan den IJssel is nog steeds een veilige gemeente. Inwoners, ondernemers
en ketenpartners bevestigen dit beeld. Desondanks zijn er aspecten waar we met elkaar scherp op 
moeten zijn. Zoals de sterke sociale banden die enerzijds bijdragen aan de leefbaarheid 
maar anderzijds een risico vormen voor de transparantie en meldingsbereidheid. Ook de zorg om 
digitale veiligheid wordt binnen de verschillende thema's gedeeld. Als ander aandachtspunt 
benoemen diverse partners de veranderende bevolkingssamenstelling als gevolg van de 
openstelling van de huursector. De regierol en de relatief sterke informatiepositie van de gemeente 
kwamen ook aan bod. Deze worden positief ervaren, maar om deze positie te behouden, vraagt dit 
extra aandacht voor de toekomst. Samen met partners acteren we proces- en locatiegericht op 
problematiek. Hier bouwen we in het nieuwe plan op voort. 

Het vorige veiligheidsplan beschreef zes thema’s. Vanwege bovengenoemde ontwikkelingen 
is aan het nieuwe plan een zevende thema toegevoegd: ‘Digitale Veiligheid’. Het bestaande 
thema ‘Jeugd en Veiligheid’ is ondergebracht in het nieuwe thema ‘Doelgroepen en 
Veiligheid’. Dit thema besteedt naast jeugd en senioren ook aandacht aan bijvoorbeeld 
radicalisering. 

Voor ieder thema is het beeld, de huidige inzet en de behaalde resultaten beschreven. Dit
vormt de basis van de focus voor de komende jaren. Er is informatie verzameld tijdens zeven 
themasessies in het najaar van 2017. Tijdens deze sessies is geïnventariseerd wat het beeld 
van de deelnemers is bij de algemene veiligheid, het veiligheidsbeleid van de afgelopen jaren, 
trends en ontwikkelingen en nieuwe prioriteiten binnen de specifieke thema’s. Bijlage 1 geeft 
het overzicht van de genodigden. Daarnaast zijn tijdens het Krimpen Festival inwoners 
geïnterviewd. Een aantal partijen heeft in bestaande overlegstructuren hun visie gegeven. 
Verder is de Gebiedsscan 2017 van de politie gebruikt voor input. 



2. DIGITALE VEILIGHEID

Beeld

Uitgangspunten en beleid

Resultaten

De aantasting van digitale veiligheid is een nieuw, onbegrensd fenomeen dat grote fysieke 
gevolgen kan hebben. Vanwege de onwetendheid over gevaren is iedereen kwetsbaar. Enerzijds
is de Digitale Overheid een voorbeeld van mogelijkheden die de digitale wereld creëert. 
Anderzijds is het de wereld van digitaal pesten, virtuele "vriendschappen", sexting en hacking. 
Slachtoffers schamen zich voor wat hun is overkomen en doen daarom vaak geen aangifte. 

Ons informatieveiligheidsbeleid is ondergebracht in de Gemeenschappelijke Regeling 
IJsselgemeenten.
Sinds 2016 organiseren we intern bewustwordingstrainingen informatieveiligheid.
We hanteren intern de procedure beheer informatie/informatiebeveiligingsincidenten.
We beoordelen de authenticiteit van officiële documenten die inwoners en ondernemers 
ons overleggen. We bereiden de inzet van scanapparatuur aan de balie per 2018 voor.

Ketenpartners investeren al veel in preventie bij verschillende doelgroepen.
Met ketenpartners zijn senioren voorgelicht tijdens een bijeenkomst over Digitale Veiligheid.
Het college heeft een interne Chief Information Security Officer aangesteld.
Stichting Chris en Voorkom! geeft digitale veiligheidstrainingen in het basisonderwijs. 
 

Inzicht verkrijgen in de doelgroep, impact en maatregelen.
Bewustwording, weerbaarheid en meldingsbereidheid vergroten bij kwetsbare doelgroepen: 

         - Ook omstanders van doelgroepen betrekken (ouders van jeugd/kinderen van senioren).
Interne organisatie verder toerusten (informatieveiligheid/factor mens).
Aandacht voor het gebruik van digitale overheidsdiensten. 

Focus

Trainer

CISO
Chris

Voorkom!

i Digitale 
overheidBewustwording?



3. INTEGRITEIT EN VEILIGHEID

Beeld

Uitgangspunten en beleid

Begrippen als ‘ondermijnende criminaliteit’ en ‘integriteit’ hebben de laatste jaren veel aandacht 
gekregen. Een ontwikkeling betreft het verdrijvingseffect waarbij ondermijnende activiteiten zich 
uit de grote stad verplaatsen naar kleinere gemeenten. De professionalisering van hennepteelt en
digitalisering van de samenleving versterken het effect hiervan op de maatschappij. 

Door het terugdringen van administratieve lasten op het gebied van de Wet Algemene 
Bepalingen Omgevingsrecht, is er minder zicht op criminele activiteiten die in panden ontplooid 
worden. Ook zien we een landelijke trend dat criminelen steeds vaker lokaal invloed uitoefenen 
via politieke partijen. Dit vraagt om bewustwording, weerbaarheid en een scherp
integriteitsbeleid. 

Wij zijn aangesloten bij het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Rotterdam:
         - In 2018 stellen we in samenwerking met het RIEC een Ondermijningsbeeld op           
           van de gemeente.

Horeca-exploitanten onderwerpen we aan een BIBOB-toets.
Jaarlijks organiseren we tenminste één integrale horecacontrole.
Inkoopbeleid: we verlengen niet langer stilzwijgend contracten.
We hanteren het beleid zoals verwoord in de nota 'Ordeverstoringen'. Medewerkers met 
publiekscontacten krijgen training in de omgang met agressie.
Sinds 2016 werken we met het convenant gezamenlijke aanpak van hennepkwekerijen.
Onze integriteitsnota voorziet in:

         - Een externe vertrouwenspersoon.
         - De verplichting van nieuw personeel/huidig personeel bij functiewijziging om een
           Verklaring Omtrent Gedrag te overleggen.  
         - Een verplichting voor het afleggen van de ambtseed of ambtsbelofte voor het personeel.

Aandacht voor integriteit in de gemeenteraad:
         - Advies aan de lokale partijen om raadskandidaten te screenen. 
         - Inwerkprocedure, waarbij aandacht is voor integriteitsvraagstukken. 
         - Inzet op blijvende alertheid door middel van een jaarlijkse training.



3. INTEGRITEIT EN VEILIGHEID

Resultaten

Focus

De gemeente en haar ketenpartners verzamelen en analyseren informatie:       
         - Diverse beleidsafdelingen voeren een integraal casusoverleg 'ondermijning'.

Het contractensysteem is herzien (inwerkingtreding per 1 januari 2018).
Aandacht voor weerbaarheid, bewustwording en integriteit bij de gemeente en haar 
partners:

         - Het RIEC Rotterdam heeft presentaties gegeven over ondermijnende criminaliteit. 

i

Vergroten van interne bewustwording en weerbaarheid:
         - Aandacht voor interne meldingsbereidheid.   
         - Onderzoek naar de mogelijkheden voor een interne vertrouwenspersoon.

Versterken van de gemeentelijke informatiepositie.
Nader uitwerken en actualiseren van ondermijningsbeleid.
Versterken van netwerken (op basis van geprioriteerde thema's uit het ondermijningsbeeld):

         - Bestaande convenanten controleren, waar nodig actualiseren en concretiseren.

i

Bewustwording

Bewustwording



4. COMMUNICATIE EN VEILIGHEID

Beeld

Uitgangspunten en beleid

Resultaten

Communicatie van de overheid wordt niet meer per definitie als gezaghebbend gezien. 
Communicatie over (on)veiligheid en sociale media hebben vaak negatieve invloed op de 
veiligheidsbeleving. Steeds meer staan emotie en procesinformatie centraal. Er zijn 
doelgroepen die, naast sociale media, behoefte hebben aan klassieke communicatievormen. 

De gemeente stimuleert deelname aan initiatieven zoals Burgernet, WhatsApp 
buurtpreventie en HartveiligWonen.
De gemeente werkt bij crisiscommunicatie samen met betrokken ketenpartners. 

De gemeente monitort digitale informatieplatforms en sociale media.
Meer dan vijftien WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn actief.
8,8% van de inwoners is aangesloten bij Burgernet (> 2500 inwoners).
Samen met Stedin is er een gerichte campagne over hennepkwekerijen geweest.
Rondom woningcriminaliteit communiceren we preventietips. 
 

Meer aandacht voor doelgroepen die beperkt communicatievaardig zijn.
Blijvend stimuleren van initiatieven waarin inwoners een rol hebben.
Meer aandacht voor het bereiken van de volledige doelgroep.
Meer aandacht voor risicocommunicatie. 
Inzet op het versterken van de relatie met ketenpartners.

Focus

Terughoudend

We hanteren vijf uitgangspunten voor veiligheidscommunicatie:  

Transparant Doelgroepgericht Handelings- 
perspectief

Met 
ketenpartners

Actie

8,8%



5. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING

Beeld

Uitgangspunten en beleid

Veiligheid binnen de woon- en leefomgeving betreft de directe omgeving van inwoners. Zij 
nemen steeds vaker initiatieven om bij te dragen aan de algemene veiligheid. Daarentegen is de
bereidheid om te investeren in fysieke inbraakpreventie beperkt, terwijl er een toename is van 
woninginbraken. Ook de meldingsbereidheid vereist nog een impuls. Een lichte toename is ook 
zichtbaar in de meldingen van woon-, drugs- en alcoholoverlast. Een afname is zichtbaar in het 
aantal geregistreerde misdrijven en overlastmeldingen over jeugd.  

De gemeente maakt met de politie en het Openbaar Ministerie afspraken over de prioriteiten
binnen de aanpak van veiligheid.
De gemeente stimuleert toepassing van het PolitieKeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en ziet 
toe op de naleving van het Bouwbesluit, dat inbraakwerendheid van gevelelementen 
voorschrijft.
De gemeente participeert in het Veiligheidshuis, waar met ketenpartners een 
persoonsgerichte aanpak op high impact criminaliteit, veelplegers, jeugd en huiselijk geweld 
wordt gerealiseerd.
De gemeente coördineert de aanpak van jeugdgroepen en woonoverlast.
Sinds 2016 werken we met het convenant gezamenlijke aanpak van woonoverlast. 

De gemeente voorziet in buurtbemiddeling.
Begin 2015 is het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en 
Horecawet 2015-2018 vastgesteld. In dit plan voorzien we in een integrale aanpak van 
alcoholproblematiek.
De gemeente participeert in Burgernet en faciliteert WhatsApp buurtpreventiegroepen.
Vanaf 1 januari 2018 zet de gemeente structureel buitengewoon opsporingsambtenaren in. 



5. VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING

Resultaten

Stichting Kwadraad bemiddelt met haar vrijwilligers in circa dertig burenconflicten per jaar.
Meer dan 2500 mensen zijn aangesloten op Burgernet en meer dan vijftien WhatsApp 
buurtpreventiegroepen zijn actief.
QuaWonen is gestart met buurtbeheer.
Verschillende preventieacties zijn georganiseerd:

         - Inbraakpreventie PKVW in samenwerking met QuaWonen. 
         - Fietsgraveeracties in samenwerking met Centrum Fietsdiefstal en politie. 
         - Een popnagelactie voor kentekenplaten.

Er is een gemeentelijke dekking gerealiseerd  van automatische externe defibrilatoren 
(AED’s) (de zogenaamde 6-minutenzone). 
 

Aandacht voor kwetsbare personen (zie 'Doelgroepen en Veiligheid').
Meldingsbereidheid van inwoners en ondernemers stimuleren.
Aanpak jeugdoverlast (zie 'Doelgroepen en Veiligheid').
Investeren in preventie woningcriminaliteit.
Vergroten van de sociale cohesie. 

Focus

Q 6

Vergroten van de gemeentelijke informatiepositie.
Investeren in zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners en ondernemers.
Aandacht voor verkeersveiligheid (zie 'Fysieke Veiligheid').
Investeren in preventie voertuigcriminaliteit. 
 

i
HELP



6. DOELGROEPEN EN VEILIGHEID

Beeld
Het thema ‘Jeugd en Veiligheid’ uit voorgaande veiligheidsplannen is vervangen door het 
thema ‘Doelgroepen en Veiligheid’. Naast jeugd en senioren vragen andere doelgroepen als 
radicalisering en verwarde personen om aandacht. Ook de veranderende 
bevolkingssamenstelling (al dan niet uit de regio) is een aandachtspunt, evenals het delen 
van informatie met professionals. 

Met het grootste deel van de jongeren gaat het goed. Toch zijn jongeren kwetsbaar. Daders 
en slachtoffers van kleine criminaliteit zijn relatief vaak jongeren. De problemen die wij in 
Krimpen aan den IJssel signaleren, zijn overlast rondom hangplekken, conflicten tussen 
groepen jongeren, seksuele kwetsbaarheid in jeugdgroepen en digitale kwetsbaarheid. 
Opvallend is de jonge leeftijd waarop jeugd soms te maken krijgt met drugs-en/of 
alcoholgebruik en sociaal-emotionele problematiek. Ook is er een toename in het aantal 
incidenten huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Ook met de meeste senioren gaat het goed. De trend is dat zij langer zelfstandig thuis 
wonen. Dat heeft consequenties. De (digitale) zelfredzaamheid van deze doelgroep neemt 
vanwege hun leeftijd af. Hiermee neemt hun kwetsbaarheid toe. Ook kan er eenzaamheid 
ontstaan. Eenzaamheid is van invloed op de veiligheidsbeleving en kan leiden 
tot onwetendheid over medische en/of financiële ondersteuningsmogelijkheden. 

De problematiek rondom personen met verward gedrag wordt groter. Ook zij wonen, vaker 
dan vroeger het geval was, zelfstandig. Dat kan problemen geven voor hun veiligheid en 
voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonomgeving. 

De huidige aanpak rond jeugd en veiligheid is vastgelegd in zowel het jeugdbeleid (beleid 
sociaal domein) als in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Relevante uitgangspunten en 
bestaand beleid zijn onder andere: 

Op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs besteden we via voorlichting door de 
KrimpenWijzer, HALT en Stichting Chris en Voorkom! aandacht aan (digitaal) pesten, risico’s 
van genotsmiddelen, overlast en criminaliteit. 
We zien toe op naleving van leerplicht. De leerplichtambtenaar signaleert schoolverzuim, 
treedt zonodig repressief op en verwijst eventueel door naar hulpverleners.
We faciliteren de HALT aanpak.
We voorzien in preventie in de vorm van opvoedingsondersteuning. De KrimpenWijzer 
ondersteunt jongeren en hun opvoeders met cursussen, trainingen en voorlichting.
De KrimpenWijzer geeft ondersteuning in het voorkomen van en het omgaan met 
verslavingen (via De Hoop, Bouman GGZ).

Uitgangspunten en beleid

Voorlichting 
Leerplicht



6. DOELGROEPEN EN VEILIGHEID

Uitgangspunten en beleid

Begin 2015 is het Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en 
Horecawet 2015-2018 vastgesteld. In dit plan voorzien we in een integrale aanpak van 
alcoholproblematiek.
We participeren in Veilig Thuis Rotterdam (het meldpunt voor kindermishandeling en 
huiselijk geweld) en het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (casusoverleg in complexe 
probleemgevallen: jeugd, huiselijk geweld, veelplegers).
We geven uitvoering aan de Jeugdwet met het Krimpens Sociaal Team (KST). 
Het KST is onderverdeeld in twee basisteams Jeugd en een basisteam Huiselijk Geweld en 
richt zich op multiproblematiek. De procesregisseur stuurt de basisteams aan.
Jeugd- en Jongerenwerk biedt vraag- een aanbodgericht activiteiten voor jeugd aan. 

De gemeente coördineert de aanpak jeugdoverlast. De gemeentelijke projectleider 
groepsaanpak overlegt met ketenpartners (politie, Jeugd- en Jongerenwerk). Hinderlijke en 
overlastgevende jeugdgroepen worden gezamenlijk in kaart gebracht. Binnen het 
Districtelijk VeiligheidsOverleg (DVO; dit is het driehoeksoverleg op districtelijk niveau) 
worden overlastgevende jeugdgroepen geprioriteerd. Daarna volgt een plan van aanpak.
Krimpen aan den IJssel kent een actief seniorenplatform. Dit is een vaste gesprekspartner 
van de gemeente.
We voorzien in bewustwordings- en trainingsbijeenkomsten om signalen van radicalisering 
te herkennen. Daarbij betrekken we ketenpartners. De veiligheidscoördinator van de 
gemeente is contactpersoon voor radicalisering. 

JE
U

G
D

SENIOREN 
PLATFORM



6. DOELGROEPEN EN VEILIGHEID

Resultaten

We hebben –samen met onze ketenpartners- jeugdgroepen die overlast veroorzaken in de 
openbare ruimte goed in beeld.
Er is een adequate sluitende aanpak van jeugd. Het KST signaleert beter, heeft meer regie 
en afstemming, bouwt dossier op en gebruikt een volgsysteem. Probleemjongeren worden 
intensief begeleid door de gemeentelijke casemanager. 
Op scholen is aandacht voor veiligheid. Ook zijn op scholen preventieve maatregelen tegen 
pesten genomen. Veel scholieren van basis- en voortgezet onderwijs zijn bereikt met 
voorlichting en trainingen.
Er worden veel jongeren bereikt met diverse preventie-activiteiten door maatschappelijke 
instellingen, scholen, kerken. Met veel jongeren is een relatie opgebouwd. 
Inwoners nemen initiatieven om betrokkenheid bij senioren te bevorderen.
Om bewustwording bij senioren te vergroten, zijn bijeenkomsten rondom diverse 
veiligheidsthema’s georganiseerd (brandveiligheid, (digitale) criminaliteit, inbraakpreventie, 
huiselijk geweld, ouderenmishandeling en langer thuis wonen).  
Goede oriëntatie op de problematiek van verwarde personen. We ontwikkelen met 
ketenpartners een plan van aanpak. 

Focus

Versterking van de netwerken en de gemeentelijke en gezamenlijke informatiepositie. 
Aanpak middelengebruik.
Verkeersveiligheid in relatie tot jeugdige verkeersdeelnemers.
Bewustwording bij jeugd van digitale risico’s. i

Bewustwording

VEILIGHEID 
OP 

SCHOOL

Blijvend investeren in het vergroten van weerbaarheid van senioren tegen (digitale) 
criminaliteit en brandveiligheid.
Faciliteren van langer zelfstandig thuis wonen:

        - Kenbaar maken van medische en financiële ondersteuningsmogelijkheden. 
        - Faciliteren bij de instandhouding van sociale netwerken. 
        - Duurzame inzetbaarheid van hulpmiddelen (mogelijkheid occasion hulpmiddelen).

Investeren in communicatieve bereikbaarheid van senioren. 

Bewustwording

DIGITALE 
RISICO'S



7. BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID

Beeld

Uitgangspunten en beleid

Ondernemers ervaren de veiligheid als positief. Wel zien zij cybercriminaliteit als knelpunt 
voor de toekomst. Verder zijn de ondernemers bereid om bijstand te bieden bij grootschalige 
incidenten in de gemeente. De ondernemers aan de kleinere winkelstrips ervaren overlast 
van jeugd, zwerfafval en verkeer. Het aantal evenementen binnen de gemeente is 
toegenomen. Ook de omvang van de evenementen groeit.   

Op basis van positieve ervaringen met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen 
(KVO-B) zetten we ook op andere locaties in op een integrale aanpak met ketenpartners.
De gemeente participeert in overlegstructuren met ondernemers (Overlegorgaan Bedrijven, 
KVO-B en overleg met ondernemers uit de winkelgebieden).
Bij evenementen laat de gemeente zich integraal adviseren door de hulpdiensten. 

In 2015 vond hercertificering KVO-B plaats voor de bedrijventerreinen Stormpolder, 
Parallelweg en de Krom. Deze bedrijventerreinen worden jaarlijks geschouwd.
In 2017 heeft het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid bij circa zestig 
ondernemers een veiligheidsscan uitgevoerd.
In 2017 is de Regionale Handreiking Publieksveiligheid evenementen Rotterdam Rijnmond 
vastgesteld binnen de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. 
 

Resultaten

Focus

Het versterken van de integrale aanpak van veiligheid rondom winkelgebieden.
Verhogen van de weerbaarheid van ondernemers met betrekking tot cybercriminaliteit. 
Hercertificering KVO-B in 2018.
Samenwerking verkennen met ondernemers over hun mogelijke rol bij grootschalige 
incidenten binnen de gemeente. 
 

Weerbaar



8. FYSIEKE VEILIGHEID

Beeld

Uitgangspunten en beleid

De afgelopen jaren zijn er weinig branden en incidenten geweest. Wel vereist de 
verkeersveiligheid continue aandacht. Inwoners geven aan dat zij snelheidsnormen binnen de 
bebouwde kom soms als onduidelijk ervaren. Ook de kindvriendelijkheid van drukke 
verkeersknooppunten blijft een aandachtspunt.

De gemeente hanteert de Verkeers- en vervoersvisie (2013-2025). 

De VRR heeft in 2017 diverse (wettelijke) planvorming vastgesteld (Regionaal Risicoprofiel, 
Regionaal Beleidsplan, Regionaal Crisisplan en het Plan Brandweerzorg).
De VRR geeft in het kader van het project Veilig Leven voorlichting: 
         - Bijeenkomsten georganiseerd (Vereniging van Eigenaren/senioren) . 
         - Informatiefolder uitgebracht: “Weet wat je moet doen in een noodsituatie”.
De VRR, DCMR en het Technisch Bureau in de Krimpenerwaard werken jaarlijks met een 
uitvoeringsplan Toezicht, Controle en Handhaving.
De DCMR heeft met participanten een meerjarenprogramma VTH 2017-2020 vastgesteld.
Het onderwijs voorziet in theoretische en praktische verkeerslessen. 

Resultaten

Focus

Gezamenlijke inzet op toezicht, controle en handhaving voor de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.
We bereiden ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
De gemeente acteert op onduidelijke verkeerssituaties.
De gemeente faciliteert de hulpdiensten in het organiseren van operationele oefeningen. 

De uitvoerende taken binnen dit thema worden grotendeels uitgevoerd door de 
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) voor brandbestrijding en crisisbeheersing en de 
DCMR milieudienst Rijnmond voor milieutaken. 
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TOT SLOT

Deze notitie vormt een raamwerk. Het is een dynamisch document dat bijsturing op vaste 
momenten mogelijk maakt. 

Bij het aanbieden van de begrotingsteksten besteden we per jaar aandacht aan de prioriteiten. 
Zo kunnen we, met het oog op de veiligheid in Krimpen aan den IJssel, inspelen op actuele 
ontwikkelingen. De insteek is om een continue interactie te realiseren met betrokken inwoners,
ondernemers en ketenpartners binnen de veiligheidsthema's. We verantwoorden de uitvoering 
van het beleid via de jaarrekening. 



BIJLAGE 1 - GENODIGDEN THEMASESSIES

Digitale Veiligheid

Centrum voor Jeugd en Gezin
Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeenten
Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
Politie Eenheid Rotterdam
Stichting Chris en Voorkom!
VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam
YOUZ Rotterdam 
 

Senioren en Veiligheid

Adviesraad Sociaal Domein
Afdeling Samenleving, gemeente Krimpen aan den IJssel
Afdeling Sociaal Domein, gemeente Krimpen aan den IJssel
Centrum voor Jeugd en Gezin
Directeurenoverleg Krimpen aan den IJssel
Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland
Krimpens Sociaal Team
Krimpen Wijzer
Platform Plaatselijke Diaconieën
Politie Eenheid Rotterdam
Projectleider groepsaanpak, gemeente Krimpen aan den IJssel
Raad van Kerken
Sportraad Krimpen
Synerkri 
 

DCMR milieudienst Rijnmond
Krimpens Sociaal Team
Openbaar Ministerie
Politie Eenheid Rotterdam
Regionaal Informatie en Expertise Centrum
Stedin 
 

Jeugd en Veiligheid

Integriteit en Veiligheid

Adviesraad Sociaal Domein
Krimpens Sociaal Team
Krimpen Wijzer
Lelie zorggroep
Politie Eenheid Rotterdam
QuaWonen
Seniorenplatform
Stichting Zorgbeheer De Zellingen 
 



Veilige woon- en leefomgeving

Adviesraad Sociaal Domein
Afdeling Ruimte, gemeente Krimpen aan den IJssel
Afdeling Samenleving, gemeente Krimpen aan den IJssel
Buurtbemiddeling Kwadraad
Buurtpreventie Schilderswijk
Coördinator buitengewoon opsporingsambtenaar
EHBO Krimpen
Handhaving Support
Krimpens Sociaal Team
Krimpen Wijzer
Politie Eenheid Rotterdam
QuaWonen
Seniorenplatform
WhatsApp buurtpreventie Krimpen aan den IJssel 
 

Afdeling Communicatie, 
     gemeente Krimpen aan den IJssel

DCMR milieudienst Rotterdam
Het Kontakt
Hoogheemraadschap Schieland en  
Krimpenerwaard
Lokale Omroep Krimpen
Nieuws Op Beeld
Oasen
Politie Eenheid Rotterdam
QuaWonen
Stedin
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 
 

Communicatie en Veiligheid

 Integriteit en Veiligheid (intern)
Afdeling Inkoop, gemeente Krimpen aan den IJssel
Afdeling Griffie, gemeente Krimpen aan den IJssel
Afdeling Personeel en Organisatie, gemeente Krimpen aan den IJssel
Afdeling Ruimte, gemeente Krimpen aan den IJssel
Burgemeester, gemeente Krimpen aan den IJssel
Gemeentesecretaris, gemeente Krimpen aan den IJssel 
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