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Bijlagen
1. Actualisering aanpak veelplegers 2013
2. Raadsmededeling De aanpak van veelplegers in Deventer 2013
B & W d.d.: 15-1-2013
Besloten wordt:
1

De Actualisering aanpak veelplegers 2013 vast te stellen;

2

de raadsmededeling Aanpak veelplegers in Deventer 2013 vast te stellen en aan de raad aan
te bieden;
de nota en het besluit openbaar te maken.

3

Financiële aspecten:
In te vullen door de initiërende dienst
Financiële gevolgen voor de gemeente?
Begrotingswijziging

 Ja 




 Nee




Ja





 Nee






Vermindering regeldruk:
In te vullen door de initiërende eenheid
Is de checklist vermindering regeldruk ingevuld?

 Ja 




 Nee 



 N.v.t.





Voorstel openbaarmaking conform Wet Openbaarheid Bestuur (Wob)
 De nota en het besluit openbaar te maken





 De nota en het besluit openbaar te maken vergezeld van bijgaand persbericht





 De nota en het besluit openbaar te maken nadat




 De nota en het besluit openbaar te maken, behalve…





 Het besluit openbaar te maken, maar niet de nota, gelet op artikel:




 De nota en het besluit niet openbaar te maken, gelet op artikel:





Kennisgeving (publicatie) conform Awb

Bekendmaking conform Awb

 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post)





 Huis-aan-huisbladen (Deventer Post)





 Staatscourant





 Staatscourant





 Website gemeente Deventer






 Website gemeente Deventer





 Overig, namelijk





 Overig, namelijk





Communicatie over vervolg
 Er is overleg geweest met het team Communicatie en de communicatie verloopt als volgt.






persbericht
 Zie bijgaand(e) communicatieplan/ -paragraaf




 Communicatie is niet van toepassing, omdat





ADVIESRADEN:
In te vullen door de initiërende dienst
Moet een van de adviesraden gehoord worden of op de hoogte
gesteld?

 Nee




 Ja 





Toelichting en overwegingen
Inleiding
Met de huidige aanpak van veelplegers is in 2005 gestart. Centraal in deze aanpak stonden
recidivevermindering en resocialisatie. Waar Deventer destijds nog redelijk uniek was met deze aanpak, is
de aandacht voor veelplegers en de aanpak nu inmiddels wijd verbreid. Meer aandacht voor exgedetineerden en veelplegers in het bijzonder hebben inmiddels geleid tot nieuwe inzichten en nieuwe
ontwikkelingen. Een gestage afname van het aantal veelplegers in Deventer valt af te lezen uit
politiecijfers. Tegelijk is in Deventer - geheel tegen de landelijke trend – sprake van een afname van het
aantal woninginbraken. Deze kan naast andere inspanningen (politiekeurmerk, inbraakteam) deels
verklaard worden uit deze vermindering van het aantal actieve veelplegers. Gezien het grote belang van
de veelplegeraanpak voor de algehele veiligheidssituatie in Deventer is het zaak om verzekerd te blijven
van een effectieve aanpak van deze doelgroep voor de komende jaren. De conclusie is dat de aanpak in
Deventer nog steeds goed werkt en dat de opzet nog steeds goed is. In deze evaluatie wordt een
aantal nieuwe ontwikkelingen benoemd en verbeter- en aandachtspunten op een rij gezet. Om succesvol
te blijven en de output te kunnen garanderen zal met alle partners hieraan gewerkt moeten worden.
Conform de programmabegroting zullen wij in 2013 onderzoeken of en zo ja op welke wijze wij de
veelplegeraanpak kan worden gekoppeld aan het Bijzonder ZorgTeam (BZT), waarbij de bestaande
output moet zijn gegarandeerd. Het is daarbij van belang te realiseren dat het BZT mensen naar
zorg/ondersteuning begeleidt terwijl de persoonsgerichte (overwegend) repressieve veelplegeraanpak
zich richt op het voorkomen van recidive.
Beoogd resultaat
Inventarisatie van succesfactoren, knelpunten en risico's om zo deze gemeente te verzekeren van een
effectief veelplegerbeleid in de komende jaren.
Kader
Integraal veiligheidsbeleid gemeente Deventer 2010-2014.
Besluit bij voorjaarsnota 2012 om veelplegeraanpak te behouden.
Argumenten voor en tegen
Voor:
De impact van het gedrag van de groep veelplegers is groot. Impact op zowel de objectieve veiligheid
als de veiligheidsbeleving. Veelplegers veroorzaken ook economische schade. De
veelplegerproblematiek is vaak gerelateerd aan andere zaken als huiselijk geweld, alcohol- en drugs,
werkloosheid, woonoverlast of verloedering van de openbare ruimte. De veelplegeraanpak krijgt bij
leefbaarheidonderzoeken niet voor niets de hoogste prioriteit op het gebied van veiligheid. De
veelplegeraanpak is hiermee een belangrijke pijler onder het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente
Deventer.
Gezien de samenhang met andere beleidsvelden is het van belang om tijdig zicht te hebben op relevante
ontwikkelingen rond zorg (Meedoen) en werk/inkomen (WerkTalent) die van invloed zullen zijn op de
veelplegeraanpak.
Draagvlak
Bij de Voorjaarsnota 2012 is vastgesteld dat de veelplegeraanpak voor Deventer succesvol is en
behouden moet blijven. Om die reden is met een groot aantal actoren gesproken over de huidige aanpak,
nieuwe ontwikkelingen, verbeterpunten en succesfactoren. Met de inzichten en informatie uit deze
gesprekken met Openbaar Ministerie, politie, reclassering, veiligheidsmakelaar, advocatuur, Iriszorg en
ambtelijke organisatie wordt duidelijk in hoeverre onze huidige aanpak functioneert en waar deze
verbeterd of aangevuld kan worden.
Inmiddels is van de zijde van OM en politie positief gereageerd op een aantal aanbevelingen.
Financiële consequenties
Coördinatie en begeleidingstrajecten:
In de begroting 2014 daalt het budget veelplegers met € 37.500 en in 2015 met nogmaals € 37.500.
Voorjaarsnota 2012: op programma 2 was een structureel budget van € 75.000 voor veelplegers

(coördinator en trajecten bij 3 reclasseringsinstellingen). Wegens het stoppen van de zogeheten van
Montfransgelden vervalt deze subsidie per 1-1-2013.
Programma 2 krijgt in 2013 € 75.000 eenmalig budget en in 2014 € 37.500 eenmalig budget. In zijn
totaliteit: € 75.000 budget 2013, € 37.500 budget 2014 en € nihil budget vanaf 2015.
In product 303 is er vanaf 2015 geen budget meer beschikbaar is voor de aanpak van veelplegers.
Dagbestedingactiviteiten/activering:
Overheveling van programma 3 naar programma 2 van € 200.000 voor activiteiten verzorgd door Cambio.
Aanpak/uitvoering
Na bespreking en vaststelling in college en agendering van de raadsmededeling zal in de verschillende
gremia met samenwerkingspartners gesproken worden over relevante aandachts- en verbeterpunten.
Waar nodig zullen reeds bestaande afspraken worden aangescherpt of nieuwe afspraken worden
gemaakt.

