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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Regie op aanpak in dit overlastgebied is Wouter Kolff  (opgave Veilige Stad), met 
verantwoordelijkheden van de collegeleden op de eigen portefeuilles.

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De toezegging tijdens de commissie sociale leefomgeving van 13 januari 2021 van de heer Kolff 
om met een integraal PvA te komen.

Wat is de te delen informatie?
Een integraal PvA met acties op drie lijnen (fysiek, sociaal en veiligheid) waarbij de gemeente laat 
zien wat de gemeente met de partners in het gebied al doen, wat de gemeente met de partners 
extra gaan doen en hoe de hernieuwde taskforce van start gaat.

In dit PvA worden samenvattend de resultaten van het najaarsonderzoek 2020 van de OCD over de 
leefbaarheid en veiligheid Kromhout en omgeving gedeeld en de factsheet van dit onderzoek is als 
bijlage bij het PvA gevoegd. 

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
We gaan aan de slag met de Taskforce. Parallel daaraan zetten we, naast wat we al doen, direct de 
eerste (extra) acties uit het Plan van Aanpak in gang. We informeren de bewoners en houden de 
raad op de hoogte van de ontwikkelingen ten aanzien van de uitvoering.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Het Plan van Aanpak bevat verschillende soorten acties. De (lopende) acties betalen we zoveel 
mogelijk uit de reguliere budgetten. Zo financieren we de actie 'stimuleren burgerinitiatieven' (€ 
25.000,-) uit het budget van het Integraal Veiligheidsplan (IVP). Voor sommige nieuwe acties geldt 
dat we nog niet altijd dekking hebben of dekking na 2021 hebben (zie de vetgedrukte 
opmerkingen in onderstaand schema of de bijlage 3 van het PvA). De actie kwaliteitsimpuls St 
Jorisweg is als actie nog niet nader uitgewerkt. Alle kosten die uit het IVP-budget kunnen (deels) 
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worden gedekt kunnen tot en met 2022 gefinancierd worden, daarna houdt dit incidentele budget 
op. Er wordt daarna een aanvraag voor een structureel budget voor integrale veiligheid gedaan.

Actie Kosten Dekking Opmerking
Schonebuurt-coaches en 
extra schoonmaakacties (a)

Nudging (containerwrapping) 
(b)

Schoonhouden A- 
kwaliteitsniveau (c)

PM a en b worden gefinancierd 
vanuit de 
zwerfafvalvergoeding 

c vanuit budget IVP/Overlast 
of bij Cluster Ruimtelijke 
Kwaliteit

a en b is voorzien

c structureel borgen

Vervanging verlichting 
Kasperspad

PM Wordt gefinancierd vanuit 
budget Cluster Ruimtelijke 
Kwaliteit

Is in reguliere planning 
opgenomen

Kwaliteitsimpuls aan de Sint 
Jorisweg (als onderdeel van 
de route Energiehuis-
binnenstad/Hofkwartier) 

PM Is nog niet in voorzien, 
mogelijk onderdeel laten zijn 
van businesscase ruimte 
voor 
binnenstadontwikkelingen?

Nog in ontwikkeling en nog 
geen besluit over genomen

Verkeers(beperkende) 
maatregelen

PM Wordt gefinancierd vanuit 
budget Vakteam Verkeer

Voor uitvoeren onderzoek in 
gebied en het plaatsen van de 
maatregelen 

Meer groen in de buurt PM Wordt gefinancierd vanuit 
budget Cluster Wijken 
(wonen en groen)

 

Gevelbakken (op aanvraag) 
met onderhoud door bewoners 
en max. 10 bloembakken in de 
wijk

Werkplek en digitaal 
spreekuur in Pop-up 
wijkcentrum

€20.000 Wordt gefinancierd vanuit 

budget IVP[1] onderdeel 
wijken

Locatie is OM-NIET en 
meubilair/inventaris 
georganiseerd

Kosten zijn voor internet/ICT-
apparatuur en koffie/thee 
en klein gebruik

Na tijdelijkheid Pop-up 
(eind 2022) nieuwe locatie 
vinden en dekking vinden 
voor (forse) huurkosten

Visie van 'Opvang naar wonen 
2020-2025': brede aanpak 
dak- en thuisloosheid conform 
afspraak raad

PM Wordt gefinancierd vanuit 
budget Maatschappelijke 
Opvang

Opgenomen in uitvoeringsplan

Onderzoek OCD €5.000 Wordt gefinancierd vanuit 
budget Onderzoeken 
Veiligheid en Leefbaarheid

Eenmalig

Stimuleren burgerinitiatieven: 
sociale cohesie en 
werkbudget

€25.000 Wordt gefinancierd vanuit 
budget IVP onderdeel wijken

Bedrag is voor 2021 en 2022 
gezamenlijk

Vitale en Veilige 
buurtvoorziening 

€100.000 Eerste jaar alloceren bij 
lokaal budget BW 
(bestuurlijke keuze), wel in 
lijn met de herijking visie 
wijkcentra en 
inloopvoorzieningen 

Wordt met buurtbewoners 
ontwikkeld. Eerste jaar incl. 
aanschaf € 100.000 (o.b.v. 
ervaring Vogelnest) en daarna 
jaarlijks € 60.000 of minder, 
afhankelijk van buurtwerk en 
inzet vrijwilligers / of 
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[1] IVP is een incidenteel budget t/m 2022, gaat structurele financiering worden gevraagd voor na 
2022

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Raadsinformatiebrief 'Reactie op motie M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, 
Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en Kasperspad'.

M7 Plan van Aanpak Leefbaarheid omgeving Sint Jorisweg, Kromhout, Vriesestraat, Vrieseplein en 
Kasperspad.

Motie 200310/M2: Motie leefbaarheid en Veiligheid Kromhout en omgeving

210113/T4: Integraal plan leefbaarheid en veiligheid in de buurt Kromhout cf. motie van maart 
2020

Toezegging 210113/T3: Interventieteam dak- en thuislozen

Het college van Burgemeester en Wethouders

En volgende jaren nader te 
bepalen

herprioritering

Investeren in deskundigheid 
observanten camera's

€10.000 Wordt gefinancierd vanuit 
budget IVP onderdeel 
cameratoezicht

T.b.v. interne begeleiding of 
cursus

Inzet Suswachten

 

€84.000 Wordt gefinancierd vanuit 
budget IVP onderdeel wijken

Bij 6 uur diensten 7 dagen per 
week per duo van 1-4 t/m 31-9 
in 2021, daarna geen 
dekking

Extra cameratoezicht scenario 
1

€97.500 Wordt gefinancierd vanuit 
budget IVP onderdeel 
cameratoezicht

Van 1-4 t/m 31-12, inhuur voor 
uitlezen camerabeelden in 
2021, daarna geen dekking

Extra cameratoezicht scenario 
2

€ 195.000Max. 100.000 uit IVP / 
cameratoezicht als niet is 
gekozen voor scenario 1

Van 1-4 t/m 31-12, inhuur voor 
uitlezen camerabeelden in 
2021, deels te dekken in 2021 
voor restbedrag en jaren 
erna geen budget

Inzet van 1 koppel toezicht 
Handhaving van gemeente in 
gebied

0 N.v.t. Geen extra kosten bij keuze 
herprioritering taken (vervallen 
taken in binnenstad), bij extra 
personeel na 2021 nog geen 
dekking (is bij minimale 
variant € 4.000 per week)
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