VEILIGHEIDSVELD 1. Veilige woon- en leefomgeving
Veiligheidsthema 1 .1 Sociale kwaliteit:
intermenselijke relaties in een dorp, buurt, kern of eilander gemeenschap.
Positief: sociale controle,
Negatieve aspecten: woonoverlast, burengerucht, overlast verwarde personen.
Multiprobleemgezinnen, intimidatie. Drank- en drugsoverlast
Relatie met de Friese Waddeneilanden:
a. Drankoverlast in de zomerperiode,
b. geluidsoverlast in de dorpen van mei tot begin september.
politieregistratie. (dagmutaties)
Effectinformatie:
Voorstel: dagmutaties niet te benoemen. Immers privacywetgeving. De wijkscan en / of de
politierapportages zouden genoemd kunnen worden. Dit geldt ook voor andere thema’s.
Klachten en meldingen (via gemeentelijke website of anders)
Veiligheidsmonitor
Effectindicatoren:
Politieregistraties
Gemeente. Navraag bij overlastmelders, contact met de Buren etc.
Raakvlakken:
vele
Aanpak: Het eilandteam is het gremium waar problemen in de intermenselijke relaties
worden besproken. Daar wordt de wijkagent bij betrokken en een medewerker IVZ
De politie intervenieert ook bij meldingen van huiselijk geweld etc.
De zomerproblematiek pakt Terschelling aan met wekelijkse dorpsbijeenkomsten, wekelijks
overleg met politie en bewaking en door waar mogelijk klachten en meldingen van overlast
direct op te lossen
Veiligheidsthema 1.2 Fysieke kwaliteit.
De inrichting, het beheer en het onderhoud van de openbare ruimte (groen, zwerfvuil, graffiti
etc)
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Veel zwerfvuil in het hoogseizoen, vernielingen
openbaar groen, lantarenpalen, verkeersborden etc.in hoogseizoen.
Effectinformatie:

Effectindicatoren:

politieregistratie
Meldingen openbare ruimte
Bezoek van college aan de buurschappen
Gemeente: melding vernielingen, zwerfvuil via digitaal meldpunt,
contact gemeente met de buurschappen
Politie: uit meldingen en eigen observaties
Veilig heidsmo n itor.

Raakvlakken:
vele
Aanpak: Het is vooral een probleem dat in het hoogseizoen speelt. Zwerfvuil wordt in de
zomer opgehaald door Empatec. Omrin intensiveert in de zomermaanden het legen van de
vuilnisbakken in het openbaar domein. Graffiti en vernielingen in het openbaar
terrein(verkeersborden) wordt zo snel mogelijk, liefst de volgende dag nog, in de oude
situatie hersteld.
Veiligheidsthema 1.3 obiectieve veiligheid/veelvoorkomende en high impact crime.
Het gaat om de verschillende vormen van vermogens- en geweldscriminaliteit. Inbraak,
fietsendiefstal, diefstal motorvoertuigen zakkenrollerij en straatroof, bedreiging,
mishandeling, openlijke geweldpleging, OMG etc.
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Komt weinig voor, hooguit met een piekje in de
zomermaanden, maar dan nog incidenteel. Lage prioriteit
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VEILIGHEIDSVELD 5: INTEGRITEIT EN VEILIGHEID
Veiligheidsthema 5.1: Polarisatie en radicalisering
Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen personen in de samenleving die
dermate zijn geradicaliseerd dat zij door hun handelen of door hun uitingen zorgen voor
maatschappelijke spanningen. Rechts- en links extremisme, islamisme/jihadisme etc.
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Dit komt vooralsnog niet voor op de
Waddeneilanden
Aanpak: geen aanpak
Veiligheidsthema 5.2: Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit
Outlaw Motorgangs! witwassen druggerelateerde criminaliteit en mensenhandel
Misbruik maken van gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen, verwevenheid onder
bovenwereld
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Op zich lijkt op de Waddeneilanden hiervan geen
sprake te zijn. Wel is en blijft het mogelijk dat de vele horecabedrijven en recreatiebedrijven
voor de onderwereld een potentiele branche is om d.m.v. aankoop geld wit te wassen. In
2019 wordt een ondermijningsbeeldanalyse uitgevoerd. Dit kan eventueel leiden tot het
bijstellen van beleid.
Aanpak. Een aantal Waddeneilanden heeft Bibobbeleid vastgesteld.Dat geldt ook voor
Terschelling. Zaak is om de uitvoering van dat beleid op elkaar af te stemmen, zodat er geen
‘zwakke’ schakel ontstaat binnen de eilanden
Veiligheidsthema 6.3: Veilige publieke taak.
Werknemers met een publieke taak worden regelmatig geconfronteerd met agressie en
geweld. Ook politiek ambtsdragers krijgen hier in den lande meer en meer mee te maken. De
integriteit van het openbaar bestuur komt daardoor onder druk te staan.
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Hoewel niets valt uit te sluiten lijkt het of dit
onderwerp op de Waddeneilanden vooralsnog beheersbaar is
Aanpak: geen aanpak
Veiligheidsthema 5.4: Informatieveiligheid
Gemeenten zijn kwetsbaar als het gaat om de ( digitale ) dienstverlening. Met name geldt dat
voor het veilig/beveiligd uitvoeren van de dienstverlening en het beheer van
persoonsgegevens.
Het vertrouwen van de overheid kan in het geding zijn.
Relatie met de Friese Waddeneilanden: Alle Friese Waddeneilanden zijn hiervan op de
hoogte. Het gaat dan om het implementeren van de zaken genoemd in het BIG (Baseline
Informatieveiligheid Gemeentes). Gezamenlijk wordt hier met ondersteuning van BMC en de
gemeente Leeuwarden handen en voeten aan gegeven. Het van kracht worden van het
AGV, de Algemene Gegevensverordening op 25 mei 2018 maakt dat er nog een schep
bovenop moet worden gedaan.
Aanpak: Het is ingewikkelde materie waarvan het duidelijk is dat de kleine
Waddeneilandgemeenten kennis en mankracht ontberen om hier op eigen gezag volledig
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