Inleiding
In de raadsvergadering van september 2015 heeft een evaluatie plaatsgevonden van de door uw
raad vastgestelde maatregelen uit het plan van aanpak tegen woningbraak. Daarbij is afgesproken
om de veiligheid voor wat betreft woninginbraken in 2016 andermaal te evalueren. Die evaluatie ligt
thans voor.
Argumenten
Ten behoeve van deze evaluatie willen wij u de cijfers over de afgelopen jaren voorleggen.
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In 2015 waren er 5 huishoudens slachtoffer van een woninginbraak.
In de eerste 7 maanden van 2016 is er tot op heden 6 x ingebroken in onze gemeente en was er 1
keer sprake van een (niet geslaagde) poging tot woninginbraak. Het lijkt er op dat een drietal van
deze inbraken aan elkaar gerelateerd waren, omdat er sprake was van dezelfde modus operandi in
dezelfde periode. Bij een andere inbraak kon de waarschijnlijke dader worden aangehouden nadat
een deelnemer aan de WhatsApp pilot in de wijk Kapellenberg de politie had geïnformeerd.
In vergelijking met de periode van 2010 tot en met 2014 is het aantal inbraken in 2015 dus
aanzienlijk gedaald. Bij de vorige evaluatie hebben we geconstateerd dat het riskant is om conclusies
te trekken op basis van kleine getallen die nu eenmaal aan een gemeente als Rozendaal verbonden
zijn. Toch lijkt het er op dat de genomen maatregelen en de samenwerking tussen de inwoners van
Rozendaal, de buurtpreventie en de politie in de afgelopen jaren effect hebben gehad. Het
samenspel tussen de inwoners van Rozendaal, de buurtpreventie en de politie heeft er in ieder geval
in de afgelopen jaren toe geleid dat de bewustwording ten aanzien van veiligheid is toegenomen.
De eerste 7 maanden van dit jaar geven helaas een stijgende tendens in het aantal woninginbraken
te zien. Het is daarom zaak om waakzaam te blijven en waar mogelijk een nieuwe impuls aan de
bewustwording te geven.
Stand van Zaken met betrekking tot de door uw raad vastgestelde maatregelen:
Hieronder hebben wij puntsgewijs de stand van zaken met betrekking tot de door uw raad
vastgestelde maatregelen weergegeven.
1. Het organiseren van een Workshop inbraakbeveiliging
In 2012 en in 2013 is er door het college van burgemeester en wethouders een workshop “Hoe
beveilig ik mijn woning” georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis van Rozendaal voor
onze inwoners. Het college heeft u bij de vorige evaluatie laten weten een dergelijke avond in 2014

niet zinvol te achten. In oktober 2015 is voor inwoners van Velp en Rozendaal een themabijeenkomst
van de politie georganiseerd, in de aula van Scholengemeenschap het Rhedens in Rozendaal, over
het herkennen en signaleren van verdachte situaties, met als doel het aantal inbraken in huizen terug
te dringen. De bijeenkomst was een succes. Ten aanzien van de opkomst viel op dat er veel
Velpenaren en weinig Rozendalers aanwezig waren.
2. Opstarten van het Project Waaks voor Hondenbezitters
In 2013 is in samenwerking met de wijkagent het project waaks opgestart. Door hun periodieke
wandelingen door het dorp zien hondenbezitters vaak meer dan de gemiddelde inwoner. Verdachte
situaties kunnen zij direct aan de politie doorgeven. Voor de politie kunnen deze extra oren en ogen
zeer nuttig zijn. Uiteindelijk heeft een tiental inwoners zich voor dit project aangemeld die door de
wijkagent aan zijn netwerk zijn toegevoegd.
De wijkagent is voornemens een nieuwe impuls aan het genereren van getuigenverklaringen door
hondenbezitters te geven, door het starten van een nieuw project “hondenriem”. Op verzoek van de
politie hebben wij een eenmalige bijdrage van € 500,-- toegekend. Hondenbezitters zijn een
belangrijke groep voor de politie, want zij kennen hun buurt en weten precies welke personen en
voertuigen er niet thuishoren.
3. Voorlichting
In het gemeenteblad “In de Roos” is een vaste pagina voor openbare orde en veiligheid opgenomen
en ook op de website is een vast gedeelte voor openbare orde en veiligheid ingeruimd. Het dagelijks
bestuur besteedt daarin periodiek aandacht aan preventiemaatregelen tegen woninginbraak,
autocriminaliteit en aan zogenaamde "babbeltrucs" aan de deur. Onze inwoners worden op deze
manier eveneens geïnformeerd over brandveiligheid en volksgezondheid. Ook op deze wijze meent
het college blijvend een belangrijke bijdrage te leveren aan de betrokkenheid van onze inwoners en
het verhogen van de (gevoelens van) veiligheid in onze gemeente.
4. Aansluiten op Pilot Burgernet met betrekking tot woninginbraak
Met ingang van april 2013 is dit project tot het inzetten van burgernet met betrekking tot
woninginbraak, over de hele regio verspreid.
Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de
woon- en werkomgeving te bevorderen. Zodra er bij de meldkamer van de politie een melding
binnenkomt van bijvoorbeeld een vermist kind, een diefstal of een inbraak, wordt een Burgernetactie
gestart. De deelnemers krijgen een sms of een ingesproken bericht op hun vaste of mobiele telefoon.
Als ze naar aanleiding hiervan iets zien, kunnen ze dat doorgeven via een speciaal telefoonnummer.
Uit onderzoek is gebleken dat er ten gevolge van het inzetten van burgernet, meer informatie
binnenkomt over woninginbraken en dat deze informatie bijdraagt aan de oplossing van
Woninginbraken. Daarnaast blijkt dat de burgernetters zelf alerter zijn geworden door hun
participatie in Burgernet en de alerteringen die daar mee gepaard gaan. Ten slotte blijkt uit
voornoemd onderzoek dat een substantieel gedeelte van de deelnemers aan Burgernet in de eigen
omgeving preventieve maatregelen heeft getroffen naar aanleiding van een Burgernetalertering.
Bij de vorige evaluatie konden wij u melden dat Ruim 300 Rozendalers op Burgernet zijn aangesloten.
Dat aantal stabiliseert zich. Het betreft meer dan een vijfde van onze inwoners.
Als je één op één om omslag zou mogen maken, zou je kunnen zeggen dat de helft van onze
huishoudens bij Burgernet betrokken is. We zijn hiermee onbetwist koploper in onze regio.

5. Faciliteren bevestiging deurkierstandhouders
Bij de evaluatie van dit middel in 2014 heeft uw raad met het college geconcludeerd dat dit project
niet heeft opgeleverd wat er van werd verwacht. Besloten werd deze maatregel niet voort te zetten.
6. Opleiden preventieadviseur
In samenwerking met de gemeenten Rheden en Doesburg is, voor iedere gemeente afzonderlijk, via
Stichting Viva-Rheden een preventieadviseur geworven. Door deze Stichting, die vrijwilligerswerk
stimuleert, zijn wij in contact gebracht met onze oud wijkagent Ton Pols. De heer Pols heeft
vervolgens een opleiding terzake gevolgd bij Stichting het beveiligingscentrum en wordt periodiek
bijgeschoold. Sinds februari 2014 komt hij op aanvraag bij onze inwoners thuis om hen van een
pasklaar advies met betrekking tot de beveiliging van hun woning te voorzien. Dit heeft inmiddels
een 50-tal inmiddels afgehandelde verzoeken om advies opgeleverd. Periodiek wordt in het
gemeenteblad (en permanent op de website) gewezen op de gratis te verkrijgen adviezen. Bij de
vorige evaluatie stond de teller nog op een 40-tal verzoeken om advies. Hoewel de belangstelling,
enigszins afneemt, beschouwt het college ook dit instrument als een belangrijk onderdeel van het
betrekken van onze inwoners bij hun eigen veiligheid en is het voornemens dit aanbod blijvend
onder de aandacht van onze inwoners te brengen.
Aanvullende activiteiten/maatregelen
Naast deze door uw raad geaccordeerde maatregelen heeft ook het navolgende aan de veiligheid
van onze gemeente bijgedragen:
Camera in Beeld
Begin 2015 is de politie in samenwerking met de gemeente gestart met het project Camera in beeld.
Met dit project wordt geïnventariseerd waar zich in de gemeente particuliere beveiligingscamera's
bevinden. Als er een misdrijf is gepleegd kunnen die camera's mogelijk helpen bij het opsporen van
de daders/het oplossen van het misdrijf.
Donkere Dagenoffensief
Ook dit jaar organiseert de politie weer het zogenaamde donkere dagen offensief. Het betreft een
jaarlijkse campagne om inwoners bewust te maken van hun eigen rol bij inbraakpreventie.
Buurtpreventieteam en Buurtpreventienetwerk
Enige jaren geleden is door onze voormalige wijkagent Paul van Megen en buurtpreventielid Kees
Smorenburg een buurtpreventie-emailnetwerk opgezet, waarbij de laatste de rol van
netwerkcoördinator op zich nam. De deelnemers maakten elkaar en de politie via dit netwerk attent
op verdachte situaties. Dit e-mailnetwerk betrof een reactief systeem dat vele meldingen en
getuigenverklaringen achteraf signaleerde.
In de bewustwording met betrekking tot onze veiligheid heeft ons buurtpreventieteam in de
afgelopen jaren dan ook een belangrijke rol gespeeld. De laatste tijd is de dynamiek van het
buurtpreventiewerk wat teruggelopen. Dit werd mede veroorzaakt door de ongeneeslijke ziekte van
de netwerkcoördinator, wiens actieve inbreng in het team node werd gemist. Met zijn overlijden in
juni van dit jaar is ook het buurtpreventie-emailnetwerk op een laag pitje komen te staan.

Nieuw Initiatief: WhatsApp
In navolging van andere gemeenten ondersteunen wij een particulier initiatief voor het opzetten van
een WhatsApp-project veiligheid voor Rozendaal. Dit initiatief is gestart met een pilot van de heer De
Lange uit Rozendaal in de wijk Kapellenberg, waarbij is geconstateerd dat dit een positief effect op de
veiligheid in onze gemeente kan hebben. Besloten is om vanaf 1 september het project over de hele
gemeente uit te spreiden, waarbij de gemeente in drie whatsApp groepen zal worden verdeeld:
Kapellenberg, Oud-Rozendaal en Leermolensenk. Het WhatsApp project betreft een pro-actief
meldingssysteem om elkaar en de politie direct te informeren over verdachte situaties. Middels een
huis aan huis te verspreiden brief en periodieke herhalingen in ons gemeenteblad, willen wij onze
inwoners oproepen zich hierbij aan te sluiten ten einde onze sociale veiligheidscontrole nog verder te
verbeteren. Vanwege het snelle, pro-actieve karakter van informatieverspreiding via what’sapp, zal
dit systeem het re-actieve-emailpreventienetwerk vervangen. Wij zullen dit initiatief verder
ondersteunen door het plaatsen van Borden “Attentie WhatsApp gemeente” op onze invalswegen.
De kosten van deze ondersteuningsmaatrgelen (brief en borden) bedragen € 1.750,--.
Ten slotte:
De cijfers over de afgelopen jaren laten een goede ontwikkeling zien. De voorlopige cijfers over de
eerste helft van dit jaar tonen echter een stijging van het aantal woninginbraken. We willen onze
inwoners dan ook blijven stimuleren op elkaar en elkaars have en goed te blijven letten. Ons inziens
kan een brede participatie van onze inwoners in het What’s app-project daar een bijdrage aan
leveren.
De wijze waarop tot nu toe gehandeld is, geeft naast de hierboven genoemde initiatieven vooralsnog
geen aanleiding tot verdere maatregelen. Uw raad heeft ten behoeve van
inbraakpreventiemaatregelen een bedrag van € 3.000,-- beschikbaar gesteld. Daar worden
structurele maatregelen als de vergoeding voor de preventieadviseur uit bekostigd maar ook
incidentele maatregelen als de aanschaf van WhatsApp borden (€ 750,--) en het ondersteunen van
de start van het project Waaks (€ 500,--). Omdat deze eenmalige kosten in 2017 naar verwachting
niet meer in vergelijkbare mate hoeven te worden gemaakt, kan ons inziens voor 2017 worden
volstaan met een budget van € 2.000,---.
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