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Aan de raad, 

1. Inleiding 
Bij unaniem besluit van 27 juni 2013, gebaseerd op een motie van GB/DLP, droeg u ons college op om in 
september 2013 met een raadsvoorstel te komen waarin onder andere de eenmalige en structurele 
kosten voor buurtpreventieteams in beeld worden gebracht. 

2. Achtergrond 
Woninginbraken hebben een grote impact op de slachtoffers. Niet alleen vanwege het verlies van 
materiële zaken of geld maar zeker ook vanwege de aantasting van de privacy en de schending van de 
veilige leefomgeving van de woning. Hoewel het aantal woninginbraken in onze gemeente de laatste 
jaren steeds dalende is, heeft juist die hoge impact ertoe geleid dat ook in onze gemeente het fenomeen 
woninginbraken een aanhoudend punt van zorg en aandacht is. Dit is neergelegd in het door u op 
31 mei 2012 vastgestelde Integraal veiligheidsbeleid voor de jaren 2012 - 2016. In het daarbij behorende 
uitvoeringsprogramma is buurtpreventie aangeduid als één van de instrumenten die ingezet kunnen 
worden tegen woninginbraken. Het uitvoeringsprogramma zegt daarover het volgende: 
"In buurtpreventieprojecten wordt samengewerkt door bewoners, gemeente en politie. Door een goed 
contact tussen deze partijen wordt ervoor gezorgd dat de leefbaarheid in de wijk aanzienlijk wordt 
verhoogd en dat vernielingen en overlast meer dan 50oZo daalt. Buurtpreventieprojecten worden van 
gemeentewege gestimuleerd. Burgers die een buurtpreventieteam willen starten of daaraan willen 
meewerken, krijgen een cursus 'vaardigheden buurtpreventie' aangeboden. In deze cursus worden 
vaardigheden behandeld (bijvoorbeeld aanspreken jongeren) die de buurtpreventievrijwilliger in de 
praktijk kan toepassen." De kosten gemoeid met facilitaire ondersteuning van buurtpreventieteam(s) zijn 
pro memorie opgenomen in het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma. 

Juist vanwege de toename van woninginbraken in de regio hebben de burgemeesters van de gemeenten 
in het district Bergen op Zoom in 2011 afgesproken zich in te zetten om burgers te stimuleren tot het 
vormen van buurtpreventieteams. Met name in Bergen op Zoom zijn meerdere teams van start gegaan en 
zijn al meer dan 700 personen betrokken bij buurtpreventie. Onze burgemeester heeft tijdens reguliere 
overleggen met de dorpsraden opgeroepen om na te denken of buurtpreventie ook in onze kernen niet 
een goede preventieve bijdrage kan leveren tegen woninginbraak. Mede op basis van die oproep en de 
door de dorpsraden van Kruisland en van Dinteloord en Prinsenland georganiseerde informatieavonden, 
zijn in de lente van 2013 initiatieven van burgers ontstaan in Dinteloord en Kruisland om te komen tot 
(vooralsnog) 2 buurtpreventieteams. In Dinteloord een team van 16 personen die zich richten op 
buurtpreventie in het wijkje in het noordoosten van het dorp, gevormd door de straten De Roterij, Weverij, 
Vezelstraat, Linnenstraat, Schevenstraat en De Vlaskam. In Kruisland een team van 19 personen die zich 
richten op het gehele dorp Kruisland. 

Ter inzage ligt: 



3. Overwegingen 
Buurtpreventieteams zijn voor een groot deel effectief door hun herkenbare aanwezigheid in de wijk of het 
dorp. Op hun rondgang door het gebied dat zij bestrijken kunnen zij aangesproken worden door 
buurtbewoners die wellicht iets is opgevallen in het kader van (preventie ter zake) woninginbraken. Met 
hun zichtbare aanwezigheid dragen zij bij aan een verbetering van de veiligheidsbelevenis van de 
bewoners. Maar ook schrikt hun aanwezigheid potentiële inbrekers af. Buurtpreventieteams vormen de 
ogen en oren van de lokale overheid en van de politie als het gaat om zaken die zich afspelen in het dorp 
of de wijk, die mogelijk in verband staan met woninginbraken. Buurtpreventieteams maken daarom goede 
afspraken met de wijkagent en met de gemeente over informatie-uitwisseling. Het is uitdrukkelijk niet de 
bedoeling dat buurtpreventieteams zelf voor politie gaan spelen; aan 'burgerwachten' die eigen rechter 
spelen is geen behoefte. 

Om de herkenbaarheid van buurtpreventieteams te verhogen is het - zo leert de ervaring in veel 
gemeenten opgedaan - wenselijk (zo niet vereist) dat de leden op hun rondgang gekleed zijn met 
opvallende hesjes of jassen. Vaak geel fluorescerend en met opdruk 'buurtpreventie'. Verder dienen zij te 
beschikken over een zaklampje om in donkerte kunnen bijlichten op verdachte locaties. Een notitieblokje 
is handig om aantekeningen te maken die later kunnen worden doorgegeven aan de coördinator van het 
team en via hem/haar aan de politie en/of de gemeente. Zoals in het door de raad vastgestelde Integraal 
Veiligheidsbeleid al is vermeld verdiend het aanbeveling om leden van buurtpreventies, indien zij zelf 
aangeven daar behoefte aan te hebben, een introductiecursus aan te bieden waar hen basisprincipes van 
buurtpreventie wordt bijgebracht. In Bergen op Zoom is het standaardprocedure dat nieuwe 
buurtpreventieteamleden zo'n cursus volgen. Die cursus biedt ruimte aan circa 15 deelnemers en wordt 
over 2 avonden verspreid, door een tweetal instructeurs gegeven. 
De ervaring leert dat buurtpreventieteams veelal worden gecoördineerd vanuit de eigen gelederen door 2 
of 3 personen. Zij maken loopschema's voor de rondgang door de buurt, zorgen voor het onderhouden 
van contacten met politie en gemeente, regelen per kwartaal bijeenkomsten van het gehele team en 
polsen bij de teamleden of er wensen bestaan op het gebied van ondersteuning en opleiding. 
Deze opzet brengt uiteraard ook administratie- en vergaderkosten met zich mee. 
De leden van buurtpreventieteams zetten zich als vrijwilliger in voor de lokale samenleving. Het is zeer 
gewenst dat zij tijdens die inzet verzekerd zijn. Bezien wordt of hun inzet kan worden gebracht onder de 
dekking van de vrijwilligersverzekering die wij collectief hebben afgesloten voor alle vrijwilligers werkzaam 
in onze gemeente. 

4. Middelen 
Zoals hiervoor al is aangegeven, is de bekostiging van facilitaire ondersteuning van op te richten 
buurtpreventieteams als pro memorie post opgenomen in het Uitvoeringsprogramma Integraal 
Veiligheidsbeleid. Nu er concreet twee teams van start gaan, is het noodzakelijk daadwerkelijk geld vrij te 
maken. Wij vragen u voor de start van buurtpreventie eenmalig een bedrag van C 5.000,- beschikbaar te 
stellen, te dekken uit de post 'onvoorzien'. Dat bedrag wordt aangewend om voor de 2 teams, al naar men 
wenst hesjes of parka's met opdruk 'buurtpreventie' aan te schaffen, om zaklampjes en notitieblokjes te 
kunnen kopen en beschikbaar te kunnen stellen aan de teams en om beide teams aan te bieden - zo men 
dat wenst - deel te nemen aan een introductiecursus. 
Verder zal op basis van de formats die daarvoor in Bergen op Zoom zijn ontwikkeld, foldermateriaal over 
de inzet van buurtpreventieteams worden gemaakt. 
Daarnaast wordt voorgesteld om jaarlijks, te beginnen met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 per team 
een vast bedrag van 0 250,- en te verhogen met een bedrag per aangemeld teamlid van C 15,-, 
ter beschikking te stellen voor administratie/vergader- en coördinatiekosten. Bij de start van de nu 
bekende buurtpreventieteams in Kruisland en Dinteloord is daarmee jaarlijks een bedrag gemoeid van 
C 1025,-
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Rekening houdend met de stimulerende werking die van de inzet van beide teams kan uitgaan die kan 
leiden tot de start van dergelijke teams in bijvoorbeeld Nieuw-Vossemeer of delen van Steenbergen, 
verzoeken wij u er mee in te stemmen dat in de gemeentebegroting voor het jaar 2014 en verder, dit 
jaarlijks ter beschikking van buurtpreventieteams t stellene bedrag te verhogen tot C 2.000,-. Voor het jaar 
2014 dient dan nog éénmalig een bedrag te worden opgenomen van 0 5.000,- voor de eventuele opstart 
van buurtpreventie elders in de gemeente. 

Samenvattend komt een en ander neer op een bedrag op te nemen in de begroting 2013 van C 6.025,-, 
voor de begroting 2014 uit te gaan van een bedrag van 0 7.050,-. Vanaf 2015 en verder kan dan worden 
volstaan met de raming van de jaarlijkse bijdrage aan buurtpreventieteams, te ramen op 0 2.050,-
(uitgaande van 4 teams en in totaal circa 70 deelnemers). 

Bekend is dat woningcorporatie Stadlander in Bergen op Zoom buurtpreventieteams in financiële zin 
ondersteunt. Het in Dinteloord opgestarte team heeft binnen het doelgebied geen woningen van 
Stadlander. Kruisland kent wel woningcomplexen van Stadlander. Daarom heeft de coördinator van het 
inmiddels gestarte buurtpreventieteam Kruisland contact opgenomen met een vertegenwoordiger van 
deze woningcorporatie met de vraag of men ook het buurtpreventieteam in Kruisland financieel wil 
ondersteunen. Bij een positieve reactie kan dit mogelijk leidden tot een verlaging van de door de 
gemeente ter beschikking te stellen eenmalige of jaarlijkse bijdrage. 

5. Risico's 
n.v.t. 

6. Communicatie/Aanpak 
Ter ondersteuning van het initiatief van de beide nu gestarte buurtpreventieteams kan de gemeente niet 
alleen facilitaire ondersteuning beschikbaar stellen. Wij kunnen buurtpreventie ook ondersteunen door het 
belang dat wij als lokale overheid hechten aan dergelijke teams, breed uit te dragen en daarvan kennis te 
geven in de lokale media. Wij hebben ons daarom voorgenomen om, zo u op basis van dit voorstel besluit 
tot ondersteuning in financiële zin van buurtpreventie, ook op andere wijze - bijvoorbeeld door 
persberichten en uitingen op onze gemeentelijke website en door aandacht voor dit onderwerp te vragen 
tijdens onze maandelijkse persmomenten - buurtpreventie onder de aandacht te brengen. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor over te gaan tot beschikbaarstelling van eenmalige en structurele middelen ter facilitaire 
ondersteuning van buurtpreventieteams. 
Voor 2013 komt dat neer op eenmalig 0 5.000,- en voor jaarlijkse kosten 0 1.025,-. Omdat dit nog niet in 
de lopende begroting is opgenomen zou voor deze kosten de post 'onvoorzien' moeten worden 
aangewend. 
Voor 2014 komt dat neer op opname in de begroting van eenmalig een bedrag van C 5.000,- en voor de 
jaarlijkse kosten van buurtpreventieteams C 2.050,-. 
Vanaf 2015 kan worden volstaan met opname van de jaarlijkse kosten ter ondersteuning van 
buurtpreventieteams van 0 2.050,- (gebaseerd op 4 teams en 70 deelnemers). 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester 
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mŴM.W.H. Leloux drs. S.C.C.M. Bolten 
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