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FOCUS

Het veiligheidsdomein vraagt om verbinding, flexibiliteit en samenwerking.
Daarom is de koers voor veiligheid in Breda samen met de stad door in- en
externe partners ontwikkeld. Via het huidige veiligheidsbeeld, trends en ontwikkelingen én de input van partners zijn vijf thema’s benoemd en is aangegeven
waar – naast onze reguliere taken – de focus op zal liggen in de komende
periode. De thema’s en onderwerpen overlappen elkaar in doelen en aanpak.
Deze worden daarom vormgegeven in een ‘bloem’. In de kern van de bloem
staan de onderwerpen die door alle thema’s verweven zijn.

Terugkeer
ex-gedetineerden:
voorkomen van
recidive en bevorderen
integratie

Het meerjarenprogramma is een dynamisch document; we anticiperen op ontwikkelingen. Thema’s, onderwerpen en focus kunnen in de komende periode dus
aangepast en/of toegevoegd worden.

FYSIEKE
VEILIGHEID

Personen met
verward gedrag:
bieden van de
benodigde zorg en
voorkomen van
overlast en gevaar

VEILIGHEIDSANALYSE
De basis van het meerjarenprogramma
is een veiligheidsanalyse. Deze bestaat
uit trends en ontwikkelingen die op
Breda afkomen, ofwel de maatschappelijke context en het huidige veiligheidsbeeld van Breda. Een aantal
voorbeelden van de mogelijke implicaties
van de trends en ontwikkelingen voor
veiligheid zijn:
• Demografie: Een toename van
eenpersoonshuishoudens of van
ouderen die langer thuis wonen
vergroot de kans dat het aantal
woninginbraken, diefstal door
babbeltrucs of branden in huis
toeneemt.
• Economie-ruimtelijk: De economie
verandert, waarbij een toename van
het aantal evenementen risico’s van
geweld, vandalisme of overlast van
middelengebruikers met zich mee
kan brengen.
• Sociaal-cultureel: Het onvermogen
tot zelf- of samenredzaamheid kan
bij risicogroepen, zoals personen
met verward gedrag of verslaafden
leiden tot overlast gevend gedrag.
Hierdoor neemt de vraag naar de
combinatie van zorg en veiligheid
toe.
• Politiek-Juridisch: Door de
intensievere samenwerking met
ketenpartners, burgers en (semi-)
private partijen verandert ieders rol
bij de aanpak van veiligheidsvraagstukken.

• Technologie: Nieuwe digitale
technologieën biedt criminelen
mogelijkheden om hun activiteiten
af te schermen, maar biedt ook
tegelijkertijd mogelijkheden om ze
aan te pakken.
• Veiligheid: Door de afname van
zichtbare criminaliteit en stijging van
minder zichtbare vormen van
criminaliteit verandert de focus van
het veiligheidsdomein.
Het huidige veiligheidsbeeld van Breda
laat zien dat verschillende vormen van
zichtbare criminaliteit, zoals woninginbraken, overvallen, straatroof en
geweld, zijn gedaald. Tegelijkertijd
komen minder zichtbare vormen van
criminaliteit, zoals ondermijning en
cybercrime, meer onder de aandacht.
De veiligheidsbeleving lijkt wat af te
nemen maar ligt wel op het niveau van
vergelijkbare steden.
De trends en ontwikkelingen en het
huidige veiligheidsbeeld hebben in
samenspraak met verschillende partijen
geleid tot een aantal focuspunten en
een aantal ‘blinde vlekken’ voor het
meerjarenprogramma veiligheid. Om
informatie gestuurd te werken, inzicht
te krijgen in blinde vlekken en om de
doelstellingen van het meerjarenprogramma te kunnen monitoren is
het analyseren van data noodzakelijk.
Door te Analyseren kunnen we
vervolgens beter Anticiperen en
Activeren.

ZICHTBARE
CRIMINALITEIT

Thema
overstijgend:
JEUGD
CYBER

ONDERMIJNING

EVENEMENTEN
DRUGS

ZORG EN
VEILIGHEID

VEILIGHEID
OPENBARE
RUIMTE

A AA

Alertheid creëren en
(vroeg-)signaleren
van polarisatie en
radicalisering
Cyberveiligheid:
verkennen,
bewustwording
en bieden van
handelingsperspectief
Ondermijning:
Het verstoren van het
crimineel
ondernemingsklimaat
en het vergroten van de
weerbaarheid tegen de
ondermijnende
criminaliteit.

MANIER VAN WERKEN
De basis voor het Meerjarenprogramma Veiligheid vormt de triple-A
aanpak, oftewel de BredA-AAnpak. Deze aanpak staat voor: Analyseren, Anticiperen en Activeren. De triple-A aanpak vormt dé manier
van werken in Breda in de benadering en aanpak van de veiligheidsvraagstukken. De BredA-AAnpak is daarmee verweven in de inhoud
én in de werkwijze. De input zoals opgehaald vanuit de sessies met
het veld is in deze aanpak vervlochten. Hierbij kwamen de volgende
uitgangspunten naar voren:
• Informatiegestuurd en risicobewust werken
• Verbindende communicatie
• Samenwerking vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid
• Meer naar de voorkant
• Verbinding
De triple A-aanpak staat voor een andere manier van werken binnen
het veiligheidsdomein. De A’s hebben onderling invloed op elkaar. Om
te kunnen Anticiperen en Activeren is het van belang inzicht te
hebben in ontwikkelingen die het Analyseren zal opleveren. We
zetten in op een (pro-)actieve aanpak en houding. Research &
Development staat daarbij centraal. We anticiperen op trends en
ontwikkelingen en werken informatiegestuurd. Kennis van het
netwerk is daarbij cruciaal.
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ZICHTBARE
Per thema is benoemd wat we op dat thema
willen
bereiken (hoofddoelstelling) en welke (sub)doelstellingen
CRIMINALITEIT
daar bij horen. Om gericht keuzes te maken is tevens
benoemd waar in de komende periode de focus op komt
te liggen.
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Thema
overstijgend:
JEUGD
CYBER

CYBER:
DRUGS:

Onderwerpen
• Personen met
verward gedrag
• Re-integratie
ex-gedetineerden
• (Illegale) prostitutie en seksuele uitbuiting
• Polarisatie en radicalisering
• Overmatig alcohol- en drugsgebruik
• Geweld in afhankelijkheidsrelaties, o.a. huiselijk geweld
Hoofddoelstelling
Overlastgevend-, crimineel gedrag en recidive voorkomen van
risicogroepen en personen in Breda
Randvoorwaardelijk
• Het versterken van de samenhang tussen het zorgdomein
en het veiligheidsdomein zodat kwetsbare personen/
groepen niet tussen wal en schip vallen en zo effectiever zijn
in zorg en veiligheidsvraagstukken
• Oog te hebben voor het individu en de maatschappij/
omgeving, o.a. door het versterken van het draagvlak
• (Vroeg-)Signaleren, preventie en tijdig adequaat interveniëren
waarbij professionals elkaars expertise kennen/benutten en
inzicht hebben in de eigen professionele (on-)mogelijkheden
Specifieke aandacht voor
• Meer aandacht voor preventie en het versterken van de
verbinding tussen het zorgdomein en het veiligheidsdomein
(domeinoverstijgend werken) zodat kwetsbare groepen /
personen niet tussen wal en schip vallen
• Aanpak voor personen met verward gedrag en de
re-integratie van ex-gedetineerden met extra aandacht voor
meervoudige problematiek en de betrokkenen (professionals
én burgers) in de wijk
• Polarisatie en radicalisering: inzicht verkrijgen in aard en
omvang
• Aandacht voor illegale prostitutie in Breda en de slachtoffers
van seksueel geweld en mensenhandel
• Verkennen van de digitale aspecten binnen het zorg- en
veiligheidsdomein
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Bij het vormgeven van het Meerjarenprogramma Veiligheid is er veel aandacht
ONDERMIJNING
voor de manier waarop we als stad werken aan veiligheid. Het sturen op samen-

EVENEMENTEN
DRUGS

ZORG EN
JEUGD:
VEILIGHEID
ZORG EN VEILIGHEID

THEMA-OVERSTIJGENDE ONDERWERPEN

hang staat hierbij centraal. Daarbij hebben we gekeken hoe de focuspunten en
thema’s elkaar overlappen in inhoud en onderwerpen. De onderwerpen
die themaoverstijgend zijn en terugkomen in alle hoofdthema’s, zijn in
de kern van de bloem geplaatst. Cyberveiligheid is als één van de vijf
focuspunten benoemd. Dit betekent dat dit thema-overstijgende
FYSIEKE
onderwerp de komende periode extra aandacht en investering
VEILIGHEID
vraagt. Vanuit de BredA-AAnpak gaan we meer
inzetten op preventie en werken we meer aan de
voorkant. Aandacht voor de jeugd staat hierbij
ZICHTBARE
Thema
CRIMINALITEIT overstijgend: ONDERMIJNING
centraal. Voor de thema-overstijgende onderwerJEUGD
pen zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:
CYBER

VEILIGHEID
OPENBARE
Preventie
en weerbaar maken
Verkennen,
bewustwording en bieden van handelingsperspectief
RUIMTE
Beschermen gezondheid, aanpak overlast en
bestrijden illegale productie en handel

EVENEMENTEN
DRUGS

ZORG EN
VEILIGHEID

VEILIGHEID
OPENBARE
RUIMTE

EVENEMENTEN: Veilig feesten en eigen verantwoordelijkheid
Deze vier overlappende onderwerpen komen terug in de aanpak en uitwerking van de vijf hoofdthema’s en focuspunten. Dit betekent
dat ieder hoofdthema én focuspunt aandacht besteed aan het thema-overstijgende onderwerp.

VEILIGHEID
OPENBARE RUIMTE
Onderwerpen
• Verkeersveiligheid
• Geweld in de
(semi-)openbare ruimte
• Drugsoverlast
• Jongerenoverlast
• Verloedering
Doelstellingen
• Verminderen aantal verkeersslachtoffers
• Verminderen geweldsincidenten
• Beheersen drugsgerelateerde overlast en onveiligheid
• Voorkomen en bestrijden gedrag jeugd in de openbare ruimte
dat leidt tot overlast of criminaliteit
• Voorkomen en bestrijden verloedering (als onderdeel van
schoon, heel en veilig)
Specifieke aandacht voor
• Veilig weggebruik door vergroten bewustwording risico’s en
eigen rol in het verkeer en de aanpak van fysieke knelpunten
• Persoonsgerichte aanpak en sfeerbeïnvloeding in uitgaanscentrum bij geweld in het uitgaan
• Persoonsgerichte aanpak bij geweld rondom voetbal
• Reguleren cannabisverkoop (en zodra mogelijk ook de productie)
• Vroegsignaleren en ingrijpen bij Jeugdoverlast
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Onderwerpen
• Waterveiligheid
• Brandveiligheid
• Bouwveiligheid
• Milieuveiligheid
• Crisisbeheersing en rampenbestrijding
Doelstellingen
• Voorkomen van een onveilige waterkwantiteit en -kwaliteit in
Breda
• Beperken aantal gedupeerden door brand en rook in Breda
• Vasthouden Bredase niveau van bouwveiligheid van (grotere)
bouwproducten
• Vasthouden Bredase niveau van milieu veiligheid
• Vergroten van handelingsbekwaamheid van gebruikers van de
stad bij calamiteiten
Randvoorwaardelijk
• Verkrijgen of behouden van een informatie positie
• Samenwerking tussen partners
Specifieke aandacht voor
• Invloed van personen met verward gedrag/niet-zelfredzame
personen op fysieke veiligheid
• Cyber-domein
• Jeugd en risicobewustzijn

BORGING EN EVALUATIE
Met het meerjarenprogramma sturen we op het behalen van de
doelstellingen en op samenhang. Dit gebeurt informatiegestuurd
en in een continu proces. Daarnaast worden er vaste evaluatie-

momenten ingepland voor het evalueren en bijsturen van het
kader en het plan van aanpak.

ONDERMIJNING
Onderwerpen
De ondermijnende criminaliteit kent verschillende verschijningvormen en het verdienmodel varieert voortdurend. Dit vraagt dat
we een scherp oog houden op de zogenaamde hot spots, hot
shots en hot crimes. Met andere woorden: Waar en door wie
worden welke criminele activiteiten ontplooid die de rechtstaat
ondermijnen?
Hoofddoelstelling
• Het verstoren van het crimineel ondernemingsklimaat en het
vergroten van de weerbaarheid tegen de ondermijnende criminaliteit
Dit vertaalt zich naar de volgende subdoelstellingen
• Verstoren van criminele bedrijfsprocessen
• Vergroten van bestuurlijke weerbaarheid
• Vergroten van maatschappelijke weerbaarheid
• Vergroten van de sociale weerbaarheid
Randvoorwaardelijk
• Onze informatiepositie moet op orde zijn
• Samenwerking. De aard en omvang van de problematiek
overstijgt de gemeentelijke bevoegdheden én de gemeentegrenzen. Daarom is samenwerking in het publieke én private
domein noodzakelijk.
Specifieke aandacht voor
Alle subdoelstellingen dragen evenredig bij aan de hoofddoelstelling. We zullen dus op alle vier de subdoelstellingen gelijktijdig
moeten inzetten, om effectief te kunnen zijn in het voorkomen
en terugdringen van ondermijning. In de aanpak wordt volgordelijkheid en prioriteit aangebracht op basis van de nog te optimaliseren informatiepositie.

ZICHTBARE CRIMINALITEIT
Onderwerpen
• Inbraken
• Overvallen
• Straatroven
• Diefstal
• Digitale criminaliteit
Hoofddoelstelling
Breda stabiliseert de zichtbare criminaliteit en verhoogt de
veiligheidsbeleving in de woon- en werkomgeving
Randvoorwaardelijk
• Informatiepositie op orde
• Samenwerking tussen partners
Specifieke aandacht voor
• Preventieve maatregelen
• Versterken eigen verantwoordelijkheid/ participatie van burgers
en bedrijven door activeren en faciliteren van betrokkenen
(bijv. buurtpreventie en burgerparticipatie)
• Flexibiliteit in focus door te richten op de top 5 vormen van
criminaliteit die op dat moment spelen
Voor verdere uitwerking zie het Plan van Aanpak en de aparte
Projectplannen van de focuspunten.

