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Hoofdstuk 1
Inleiding
Voor u ligt het Uitvoeringsplan Directie Veiligheid 2015-2018 voor het gebied Centrum.
Samen met de uitvoeringsplannen van de clusters en het gebiedsplan van de gebiedscommissie
vormt dit geheel het gebiedsprogramma Centrum.
Het uitvoeringsplan 2015-2018 is geschreven op hoofdlijnen. Doel is om de gebiedscommissie en de
clusters inzicht te geven in de uitvoering van zowel de prioriteiten uit het gebiedsplan als de stedelijke
kaders. Hoofdstuk 2 beschrijft hoe dit leidt tot een gebiedsgerichte uitvoering. Hoofdstuk 3 verwijst
naar thema’s, die meer algemeen van aard zijn. Onderdelen van die thema’s zijn inzetbaar in de
gebieden.
Het uitvoeringsplan is flexibel en niet in beton gegoten. Het blijft mogelijk om gedurende het jaar in te
spelen op veranderende omstandigheden en behoeften in het gebied. Maar ook op beleidsmatige en
financiële ontwikkelingen op stedelijk niveau.
Stedelijke en regionale opdracht en kaders
Bij het gebiedsgericht werken is het gebied leidend. Allereerst zijn de veiligheidsprioriteiten uit het
gebiedsplan omgezet in concrete activiteiten. Vervolgens is - op grond van het wijkprofiel en andere
gegevensbronnen zoals de gebiedsscan van de politie - de behoefte van het gebied vastgesteld.
Tenslotte is de stedelijk beschikbare capaciteit over de gebieden verdeeld. Op welke wijze die
capaciteit het beste kan worden ingezet, is maatwerk per gebied. Leidend hierbij zijn de stedelijke
doelen, zoals die zijn neergelegd in het collegewerkprogramma en andere eerder vastgestelde kaders
zoals #veilig010.
De werkwijze van directie Veiligheid kent de volgende uitgangspunten:
· Rotterdammers staan centraal
· Wij sturen op naleving
· Wij werken effectief samen
· Wij gaan uit van vertrouwen en zijn transparant in ons handelen
Leidraad bij de aanpak en uitvoering zijn het nieuwe Programma veiligheid 2014-2018 (#Veilig010),
het collegeprogramma #Kendoe en het Regionaal Beleidsplan Politie eenheid Rotterdam 2015-2018
(RBP).
Ambities Veiligheid 2014-2018
Een leefbare stad is in de eerste plaats een veilige stad. Helaas zijn er nog steeds Rotterdammers, die
onvoldoende ervaren dat de stad of hun buurt veiliger is geworden. Alle reden dus om hier samen
aandacht aan te besteden. Stevig optreden als het nodig is, ruimte laten waar dat kan en
experimenteren met het bevorderen van naleving. Burgemeester en wethouder veiligheid trekken
hierbij samen op, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. De Stuurgroep Veilig is het platform
voor gezamenlijke inhoudelijke afstemming, ook met politie en OM. De ambitie van het Rotterdamse
college is dat de stad alleen nog maar veilige wijken kent en dat bewoners, ondernemers en
bezoekers van de stad zich nog veiliger voelen. Het Programma veiligheid 2014-2018 (#Veilig010)
vormt de basis voor het realiseren van deze ambitie. Alle onderdelen van de gemeentelijke organisatie
dragen hieraan bij en werken nauw samen met veel (maatschappelijke) organisaties. Rotterdam
maakt de stad veiliger samen met bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties,
Voor de collegeperiode 2014-2018 noemt het college de volgende veiligheidstargets:
· het gemiddelde veiligheidsniveau van Rotterdam in 2018 heeft een score van hoger dan
100 op de Veiligheidsindex;
· de wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018
gemiddeld een verbetering zien.
· De vijf laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk,
Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de
veiligheidsindex zien.
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In november 2014 hebben de 33 gemeenten in het werkgebied van de politie eenheid Rotterdam,
samen met het Openbaar Ministerie en de politie het Regionaal Beleidsplan Politie eenheid Rotterdam
2015-2018 (RBP) vastgesteld.
Door middel van het RBP geven deze gemeenten sturing aan hun gezamenlijke inspanningen voor
deze periode.
Het RBP kent de volgende doelstellingen:
· afname criminaliteit ten aanzien van High Impact Crimes, drugs, jeugd, veiligheid in de buurt
en ondermijning;
· toename vertrouwen van burgers in veiligheid zodat het minimaal gelijk is aan het landelijk
gemiddelde;
· toename van tevredenheid burgers ten aanzien van dienstverlening door politie zodat dit
minimaal gelijk is aan landelijk gemiddelde.
Deze regionale doelstellingen passen volledig binnen het collegeprogramma #Kendoe en het
Programma veiligheid 2014-2018 (#Veilig010).
Afspraken met politie en OM
De politie en het Openbaar Ministerie leveren een onmisbare bijdrage aan het behalen van deze
lokale en regionale veiligheidsdoelstellingen.
In het laatste kwartaal van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 formuleren politie en OM concrete
acties die nodig zijn om deze doelstellingen te behalen. Die acties zijn een mix van nieuwe afspraken
en een voortzetting van bestaande afspraken. Het overzicht van die acties wordt na vaststelling als
bijlage bij dit uitvoeringsplan gevoegd.
Programma Wijkveiligheid
Het is de wens van het College om een programma wijkveiligheid te hebben voor de periode 20152018. Trekker van dit programma is de wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte. Dit
programma is in het eerste kwartaal 2015 klaar en is er gestart met uitvoering.
Bevoegdheden gebiedscommissie
De gebiedscommissie heeft een (algemeen) adviserende rol. Het onderliggende gebiedsplan wordt ter
informatie aangeboden aan de gebiedscommissie. Ten aanzien van een onderdeel van het
uitvoeringsplan is in de verordening op de gebiedscommissie opgenomen dat de gebiedscommissie
een gekwalificeerd advies uitbrengt (actieprogramma woonoverlast) Het opstellen van het
horecagebiedsplan is een taak van de gebiedscommissie. Hier worden separate trajecten voor
uitgevoerd. Daarnaast zijn er in de verordening op de gebiedscommissies nog bevoegdheden
opgenomen zoals aanwijzingen en besluiten op grond van specifieke APV artikelen.
Wijkprofiel Centrum
De donker groene vlakken geven aan dat Centrum ver boven het gemiddelde van de gemeente
Rotterdam scoort. Op de lichtgroene vlakken scoort Centrum op of net boven het stedelijk gemiddelde.
Met name op de objectieve cijfers scoort het Centrum onder het Rotterdams gemiddelde. Delicten
waar het Centrum objectief slecht op scoort zijn, diefstal, geweld, vandalisme en overlast. Deze scores
zijn te verklaren, omdat het de scores in de index afgezet worden tegen het aantal inwoners van het
gebied. Het Centrum heeft relatief weinig bewoners, maar wel veel bezoekers. Hierdoor scoort het
Centrum op deze punten onder het Rotterdams gemiddelde. Op de subjectieve cijfers scoort het
Centrum op de meeste onderdelen juist op en boven het Rotterdamse gemiddelde, met uitzondering
van het onderdeel overlast. Dit houdt in dat de bewoners van het centrum aangeven relatief weinig
problemen te ervaren met vandalisme, geweld, inbraken en diefstal.
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Het Centrum bestaat uit vijf gebieden met verschillende kenmerken, om deze rede wordt hieronder
kort de aandachtpunten vanuit het wijkprofiel per wijk toegelicht;
- Oude Westen, scoort onder het Rotterdams gemiddelde op overlast objectief en subjectief,
met name drugsoverlast en jeugdoverlast behoeven de aandacht. Op inbraken scoort het
Oude Westen zowel objectief als subjectief boven het Rotterdamse gemiddelde.
- Nieuwe Werk/Dijkzigt, scoort subjectief op alle element sterk boven het Rotterdamse
gemiddelde. Diefstal, geweld en overlast scoren objectief onder het Rotterdamse gemiddelde.
- Stadsdriehoek scoort subjectief op alle element boven het Rotterdamse gemiddelde. Diefstal,
geweld, vandalisme en overlast scoren objectief onder het Rotterdamse gemiddelde.
- Cool, scoort objectief op overlast, diefstal, vandalisme en geweld sterk onder het Rotterdams
gemiddelde. Subjectief scoort Cool, behalve op overlast op het Rotterdamse gemiddelde.
- CS-kwartier, scoort objectief op diefstal, geweld, vandalisme en overlast onder het
Rotterdamse gemiddelde. Ook de subjectieve cijfers blijven op deze onderwerpen achter op
het Rotterdamse gemiddelde. Enkel woninginbraken scoort sterk boven het Rotterdamse
gemiddelde.

Gebiedsplan Centrum
In Rotterdam Centrum wonen ruim 30.000 mensen die het over het algemeen goed doen en het er
naar hun zin hebben. Daarnaast ontvangt het gebied wekelijks zo’n 600.000 bezoekers (voornamelijk
om te shoppen) en werken er ongeveer 85.000 mensen. Samen met veel (bouw)werkzaamheden en
evenementen, zorgt dat voor een enorme dynamiek en complexiteit in dit relatief kleine gebied: hier
gebeurt altijd wat.
In de komende bestuursperiode zet de gemeente Rotterdam in op de ambities: Rotterdam moet
sterker, veiliger, levendiger en gezelliger. In het Coalitieakkoord ‘Volle Kracht Vooruit’ krijgt het
centrum volop de aandacht en daar sluit dit gebiedsplan goed op aan. De binnenstad is het
visitekaartje van de stad. Ieder jaar vinden meer Rotterdammers en bezoekers hun weg naar de
binnenstad om te wonen, werken en recreëren. Naar een plek waar mensen kunnen shoppen, relaxen
en genieten van alles wat een grote stad te bieden heeft. Het bestuur wil de uitstraling van de
binnenstad vergroten door blijvend te investeren in de kwaliteit en levendigheid: Rotterdam als City
Lounge. Doel is om werken én wonen in de binnenstad aantrekkelijker te maken. Met focus op meer
gezelligheid en meer groen.
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Hoofdstuk 2
Inzet in het gebied Centrum
Accounthouder van directie Veiligheid
Centrum heeft één accounthouder. Deze accounthouder heeft een spilfunctie op het terrein van
openbare orde en veiligheid. Vanuit die positie legt hij verbindingen tussen directie Veiligheid, de
gebieden, clusters en veiligheidspartners buiten de gemeente (zoals politie en OM).
De accounthouder brengt kennis, analyses en informatie vanuit de directie Veiligheid naar de
gebieden en denkt mee over de aanpak van problemen in de wijk. Ook is de accounthouder
gesprekspartner voor de gebiedsorganisatie. Samen met de gebiedsdirecteur zorgt hij voor een goede
informatiepositie van de voorzitter van de gebiedscommissie.
Om de informatiepositie van de gebiedsdirecteur en de voorzitter van de gebiedscommissie te
waarborgen, organiseert Centrum jaarlijks 4 gebiedsveiligheidoverleggen. Voor tactische afstemming
organiseert het gebied 6 keer per jaar het algemene veiligheidsoverleg en voor de operationele
afstemming 12 keer per jaar het wijkveiligheidsoverleg. Daarnaast neemt de accounthouder deel aan
het periodieke gebiedsnetwerkoverleg met de gebiedsorganisatie en de overige clusters. Hierin vindt
de integrale afstemming plaats tussen de verschillende gemeentelijke clusters.
De basis voor de veiligheidsoverleggen is de Gezamenlijke Veiligheidsagenda (het GVA). Deze
agenda is gezamenlijk opgesteld met de politie, de gebiedsorganisatie, Stadsbeheer, de
Ondernemers Federatie Rotterdam City en Directie Veiligheid. In de gemeenschappelijke
Veiligheidsagenda zijn de gezamenlijke prioriteiten vanuit de verschillende veiligheidspartners
afgesproken en de daaraan gekoppelde inzet vanuit alle partijen benoemd.
Gebiedsadviseur Horeca
Centrum kent een gebiedsadviseur horeca. Deze adviseur is de schakel tussen de stad en het gebied.
Hij kent de stedelijke doelstellingen en de lokale mogelijkheden. De gebiedscommissie stelt samen
met bewoners, ondernemers en de gebiedsadviseur het horecagebiedsplan op waarin de mogelijke
ontwikkelingen op het gebied van horeca voor de komende twee jaar zijn uitgewerkt.
De gebiedsadviseur horeca is aanwezig in het gebied en is aanspreekpunt voor bewoners en
ondernemers. Hij brengt vraag en aanbod bij elkaar en assisteert bij het oplossen van geschillen.
Aanpak horeca gerelateerde overlast
Horeca speelt een grote rol in het Centrum. De horeca in het Centrum brengt levendigheid met zich
mee en maakt de stad aantrekkelijk. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om de levendigheid in evenwicht
te houden met het woongenot van de bewoners. Om deze balans te behouden pleegt Directie
Veiligheid samen met de partners in het Centrum extra inzet. Deze inzet bestaat uit;
· Inzet horecare (zie toezichtsmodellen)
· Inzet horecastewards in de horecanachten
Horecastewards hebben tot taak om vroegtijdig te interveniëren bij het vermoeden van
escalatie naar geweld of na geweld te de-escaleren. Daarnaast treden zij in de vooravond op
tegen het zogenoemde indrinken en in de nanacht om overlast van vertrekkend publiek in te
dammen. Horecastewards dragen herkenbare kleding, afwijkend van politie en stadsbeheer.
Hun algemene taak is gastheerschap om de gastvrijheid voor het uitgaanspubliek te
realiseren. De horecastewards werken samen met de politie en beveiligers van de horeca. De
politie heeft de regie op de inzet, waarbij afspraken zijn gemaakt over back-up en de
communicatie. De horecastewards leggen hun bevindingen vast in een korte rapportage.
· Inzet Horeca Alarmeringssysteem op het Stadhuisplein
Het horeca alarmeringssysteem, piepers, is een systeem dat gebruikt wordt tussen
horecabeveiligers en de politie tijdens de uitgaansnachten in Rotterdam Centrum. Het
systeem is bedoeld om escalatie naar geweld door lastige bezoekers te voorkomen of bij
geweld dit snel in te dammen. Hiertoe beschikken de horecabeveiligers over een zendertje
(pieper). Met deze zender kan een signaal verzonden worden naar de wachtcommandant van
de politie. Daarvoor is een scherm geïnstalleerd op de meldkamer.
· Inzet geluidsmonitoringssysteem op het Stadhuisplein
Het geluidsmonitoringsysteem voorziet erin dat duidelijk wordt gemaakt vanuit welke
onderneming de geluidsoverlast wordt veroorzaakt. Dit systeem meet niet alleen het volume
maar ook de frequentie, waardoor exact te bepalen is welke onderneming de geluidsoverlast
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veroorzaakt. Het systeem is zo ingesteld dat de DJ op een schermpje op zijn mengpaneel te
zien krijgt of hij binnen, tegen, of boven de limiet draait.
Naast dat de DJ kan zien of hij zich aan de spelregels houdt, kunnen zowel de ondernemers,
de DCMR, en de stadmarinier via een internetverbinding zowel live als historisch de
geluidsniveaus bekijken.
Inzet collectieve horeca ontzegging (CHO)
Wanneer een lastige klant in de horeca zich dusdanig misdraagt dat hij een van de criteria
zoals benoemd in de CHO overschrijdt, wordt hem de toegang tot de bij de CHO aangesloten
bedrijven wordt ontzegd. Dit betekent dat hij in de betreffende persoon de bij de aangesloten
horeca niet naar binnen mag. Het is een privaatrechterlijk instrument, primair van de
Koninklijke Horeca Nederland (KNH) en de aangesloten ondernemers ondersteund door de
politie en de gemeente Rotterdam.
Keurmerk Veilig Uitgaan (KVU) Oude Haven
Het KVU is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de bewoners en de
ondernemers en is gebaseerd op een brede veiligheidsanalyse van het gebied. In het
aan het KVU gekoppelde plan van aanpak zijn verschillende maatregelen omschreven
met de volgende doelstellingen; 1) de overlast voor de omgeving te verminderen, 2) het
beter beheren van de buitenruimte, 3) het veiligheidsgevoel van de ondernemers, het
publiek en de bewoners in het uitgaansgebied te bevorderen, 4)het promoten van de
Oude Haven als aantrekkelijk uitgaansgebied voor een breed publiek.
Het plan van aanpak is goedgekeurd door een onafhankelijke certificerende instelling (KIWA).
Deze goedkeuring heeft geresulteerd in het eerste KVU certificaat van Nederland voor de
Oude Haven.

Evenementen
Evenementen horen bij Rotterdam. Er is veel aandacht voor de aantrekkelijkheid van en levendigheid
in de stad door middel van evenementen. De evenementen moeten ook veilig verlopen. Wij zijn dan
ook continu op zoek naar maatregelen, die evenementen nog aantrekkelijker maken zonder afbreuk te
doen aan de veiligheid.
In de Nota Evenementenvergunningen staan nadere regels, procedures en werkwijzen met betrekking
tot evenementen Organisatoren van evenementen moeten een evenementenvergunning aanvragen
bij de burgemeester. Wat voor vergunning dat moet zijn, welke procedure gevolgd wordt en welke
eisen daaraan verbonden zijn, hangt af van de impact die het evenement heeft op de omgeving
(bijvoorbeeld geluid en verkeer) en van de risico’s voor de openbare orde en veiligheid. Daarom wordt
onderscheid gemaakt in 0-, A-, B- en C-evenementen.
Om onevenredige belasting van de omgeving te voorkomen streeft de stad ernaar de grote
evenementen (B- en C-evenementen) te spreiden in plaats en tijd.
Bij B- en C-evenementen bereidt Directie Veiligheid de vergunningverlening namens de burgemeester
voor. Dit gebeurt middels een multidisciplinair vergunningverleningstraject, waarna de burgemeester
een besluit neemt.
Directie Veiligheid verzorgt ook de vergunningverlening bij A-evenementen en de afdoening van
kennisgevingen voor 0-evenementen. Aangezien 0- en A-evenementen een sterk wijk- of
buurtgerelateerd karakter hebben, is de bevoegdheid voor het ondertekenen van de vergunning of de
ontvangstbevestiging door de burgemeester gemandateerd aan de gebiedsdirecteur van het
betreffende gebied.
Expert Wijkveiligheid
De expert wijkveiligheid is continu op de hoogte van de veiligheidssituatie op straat, laat zich daarover
informeren door de partners en werkt met hen samen. Daarnaast reageert hij/zij op incidenten en
overlastmeldingen van burgers, neemt maatregelen om overlast of escalatie te voorkomen en voert
regie op de uitvoering. De expert wijkveiligheid richt zich op overlast en criminaliteit in de openbare
ruimte in brede zin. Hij/zij is daarnaast expert in de groepsaanpak en richt een aanpak in om de
criminaliteit en overlast van de groepen en de individuen daarbinnen te verminderen.
Aanpak jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit
De jeugdhotspots zijn die plekken in de stad waar jeugdoverlast het grootst is en/of als groot wordt
ervaren. Op deze jeugdhotspots zetten wij onder andere het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) en
de jeugdhandhavers van Stadsbeheer in. Het STJ en de jeugdhandhavers vormen een extra inzet
bovenop het lokale jongerenwerk in de wijk. Doel is het aantal meldingen jeugdoverlast na 1 jaar met
25% te laten dalen ten opzichte van het startmoment. De aanpak van een nieuwe selectie
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jeugdhotspots is gestart op 1 september 2014 voor de duur van één jaar. De directie Veiligheid
bepaalt de locaties van de hotspots op basis van objectieve en subjectieve gegevens en zoekt daarbij
afstemming met de gebieden. Stadsbreed worden 15 jeugdhotspots aangepakt.
De jeugdhotspot aanpak vindt plaats onder regie van de expert wijkveiligheid van directie Veiligheid.
Naast de aanpak van de jeugdhotspots vindt in de gebieden ook een aanpak plaats van incidenten en
op risicolocaties die aan jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit gerelateerd zijn. De expert wijkveiligheid
heeft de regie op deze aanpak.
Zomeroffensief Jeugd
Het zomeroffensief jeugd is gericht op het voorkomen van overlast in rondom het Schouwburgplein, de
Lijnbaan en het Oude Westen in de zomermaanden en de ramadanmaand. Nauwe samenwerking
tussen gemeentelijke partijen, Politie, Radar, MEION en het CJG staat hier centraal.
Inzet jeugdoverlast Centraal Station
Vanaf januari loopt het lokale Jongerenwerk van MEION op het CS. Doel van deze inzet is om
vroegtijdig overlastgevend en crimineel gedrag te signaleren en aan te pakken. Op hot times en hot
places worden jongeren indien nodig aangesproken als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld overlast of
opvallend gedrag. In 2015 zal er vanuit RADAR/MEION het initiatief worden genomen om samen met
andere jongerenwerkinstellingen de CS inzet vorm te geven.
Aanpak jeugdgroepen
We pakken criminaliteit en overlast van jeugdgroepen aan met de Groepsaanpak, een methodiek
ontwikkeld door Bureau Beke. De Beke-methodiek identificeert problematische jeugdgroepen en
onderscheidt hierbij de groepen 'hinderlijk', 'overlastgevend' en 'crimineel'.
De uitvoering van de Groepsaanpak is een lokale samenwerking tussen gemeente, jongerenwerk, de
politie en het Openbaar Ministerie (OM). De expert wijkveiligheid van de directie Veiligheid voert de
regie op de aanpak, hij/zij weet welke groepen er zijn in de gebieden en richt een aanpak in om de
criminaliteit en overlast van deze groepen en de individuen daarbinnen te verminderen
Drugsrunnersaanpak
De inzet op het CS is er op gericht om de overlast voor reizigers en ondernemers te reduceren. De
integrale aanpak waarin politie, landelijke eenheid, MEION, NS en Stadsbeheer samenwerken bestaat
uit het wegnemen van gelegenheid tot runnen door de renners uit de anonimiteit te halen, er te zijn
rond de aankomsttijden van de internationale treinen, huisbezoeken af te leggen om zo ook de
omgeving in kennis te stellen van de activiteiten van hun kinderen en tot slot het opleggen van
sancties in het kader van de APV, bestuurs- en strafrecht. Tegelijkertijd bieden we de renners middels
hulpverlening een nieuwe kans om hun leven positiever in te richten.
Woonoverlastcoördinator
Voor ieder gebied is een woonoverlastcoördinator beschikbaar. De coördinator is het eerste
aanspreekpunt voor alle betrokken partners en de omwonenden.
Onder woonoverlast verstaat de gemeente overlast veroorzaakt vanuit een woning of de directe
leefomgeving (portiek, tuin, erf, stoep voor de woning) waar bewoners in hun eigen woning last van
hebben. Jeugdoverlast en overlast vanuit horeca, winkels of bedrijven vallen nadrukkelijk niet onder
woonoverlast.
De aanpak is gebaseerd op de gezamenlijke inzet van partners: de woningcorporaties, de politie, het
OM en de gemeente. De gemeente heeft de regie op complexe of ernstige zaken, waarvoor bij de
aanpak meerdere partners en/of een bestuurlijke maatregel nodig zijn.
Uitgangspunten van de aanpak zijn:
· wij moedigen bewoners aan woonoverlast te melden via woonoverlast@rotterdam.nl of via het
telefoonnummer14010;
· wij nemen alle klachten serieus;
· wij pakken woonoverlast snel en doeltreffend aan door een integrale manier van werken;
· in alle maatregelen staat veiligheid en de zorg voor overlasthebbers voorop.
In het eerste kwartaal van 2015 is het nieuwe Actieplan Woonoverlast gereed. Dit actieplan heeft een
looptijd van 5 jaar. Het bouwt verder op de aanpak van de afgelopen 5 jaar en introduceert nieuwe
instrumenten. De gebiedscommissie heeft hierover een gekwalificeerd advies gegeven aan het
college.
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Gebiedsgerichte Interventieteams
We werken in 2015 toe naar gebiedsgerichte interventieteams. Hier maken de woonoverlast
coördinatoren deel van uit.
Er komt extra capaciteit bij cluster Stadsbeheer, 25 extra mensen in 2016, startend met 10 in 2015.
Op 1 december start een pilot: Gebiedsgerichte Interventieteams (GITS) 2.0. Er wordt gefaseerd
uitgebreid naar meer gebieden. Op 1 januari 2016 is de pilot afgerond en start de structurele nieuwe
werkwijze.
De pilot start in een beperkt aantal gebieden.
Stadsmariniers
Rotterdam zet stadsmariniers in, in wijken waar de basisveiligheid nog niet op orde is en op
hardnekkige, wijkoverstijgende thema’s.
Hiermee zet Rotterdam zijn beste mensen in, in de meest kwetsbare wijken. Er zijn momenteel zeven
stadsmariniers. Zij worden ingezet in (delen van) Rotterdam-Centrum, Delfshaven en op Zuid. De
Stadsmarinier Rotterdam Centrum concentreert zich op het Cool Noord, het Oude Westen en het
Centraal Station. Als de veiligheidssituatie daarom vraagt kan een stadsmarinier kortstondig in een
gebied worden ingezet.
De opdracht van de stadsmarinier is helder: zorg ervoor dat de wijk weer veilig wordt en tref hiervoor
alle benodigde maatregelen. Veel wordt bereikt door goede samenwerking met alle belangrijke
partijen in de wijk.
Als dit niet genoeg is, beschikt de stadsmarinier over eigen middelen die hij/zij naar eigen inzicht inzet.
Hij of zij informeert de burgemeester, politiechef en hoofdofficier van justitie regelmatig over de stand
van zaken. De stadsmarinier organiseert Stuurgroepen in de Wijk. Tijdens zo’n Stuurgroep gaat de
burgemeester, samen met de politiechef, de hoofdofficier van Justitie, betrokken wethouders en
andere partners in gesprek met bewoners en ondernemers over de problemen in hun wijk. Samen
maken zij afspraken over verbeteringen, die voor de volgende stuurgroep moeten zijn gerealiseerd.
De stadsmarinier ziet toe op de voortgang hiervan en zorgt voor versnelling van de aanpak indien
nodig.
Als een specifiek probleem heel hardnekkig is en in meerdere wijken voorkomt, kan hiervoor ook een
stadsmarinier worden ingezet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de high impact crimes.
Cameratoezicht
Rotterdam heeft, verdeeld over ongeveer 20 gebieden, ruim 300 camera’s hangen in de openbare
ruimte. Als geen ander instrument op zich of in samenhang met andere instrumenten werkt kan
cameratoezicht ingezet worden. In het uitkijkcentrum Regionaal Cameratoezicht (RCT) komen de
beelden binnen vanuit Rotterdam en de regiogemeenten. Medewerkers van Stadsbeheer kijken,
onder supervisie van de politie, de beelden uit.
Een gebied kan een verzoek indienen voor cameratoezicht bij de Adviesgroep Cameratoezicht, die
het verzoek beoordeelt op operationele noodzaak. Ook kijkt de adviesgroep naar de benodigde
uitkijkcapaciteit en de financiële consequenties van het verzoek. De adviesgroep adviseert hierop de
driehoek, die besluit over de aanvraag. De directie Veiligheid draagt de kosten voor het
cameratoezicht. In de bijlage is het overzicht van cameratoezicht in het Centrum op genomen.
Preventief fouilleren
Als uit politiegegevens blijkt dat de openbare orde in een gebied verstoord is (of dreigt te worden
verstoord) door de aanwezigheid van wapens, kan dit gebied voor bepaalde tijd worden aangewezen
als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester wijst dit gebied aan op basis van artikel 151b van de
Gemeentewet. Hij doet dit in overleg met de hoofdofficier van Justitie en de politiechef.
Rotterdam zet preventief fouilleren ‘informatiegestuurd’ in. Als uit politiegegevens blijkt dat veel
wapengeweld kan worden gerelateerd aan bijvoorbeeld jonge mannen op scooters, dan kan in overleg
met het OM worden besloten om de preventief fouilleeracties te beperken tot deze groep. Uiteraard
mag nooit worden geselecteerd op afkomst, ras, uiterlijk, geloof of andere zaken, die indruisen tegen
art.1 van de Grondwet.
Tijdens acties mag ook in openbare gelegenheden zoals horeca-inrichtingen worden gecontroleerd.
Preventief fouilleren mag alleen worden ingezet om op zoek te gaan naar wapens.
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Indien tijdens preventief fouilleeracties andere verboden waar wordt aangetroffen, worden personen
hiervoor wel geverbaliseerd of aangehouden. De aanwijzing van een gebied als
veiligheidsrisicogebied geldt altijd voor een bepaalde periode (maximaal 6 maanden per aanwijzing).
Het veiligheidsrisico gebied Rotterdam Centrum is begrensd door Westzeedijk – ’s-Gravendijkwal –
Henegouwerlaan – Weena – Conradstraat – Centraal Station Rotterdam – Delftseplein – Schiestraat –
Schiekade – Couwenburg – Pompenburg – Goudsesingel – Oostplein – Oosterkade – Bolwerk –
Boompjeskade – Leuvehoofd – Nieuwe Leuvebrug – Vasteland – Willemsplein – Willemskade –
Veerdam – Veerkade – Westplein – Van Vollenhovenstraat - Westzeedijk, de genoemde wegen en
aanwezige knooppunten van het openbaar vervoer daarbij inbegrepen.
Veilig Ondernemen
Basisvoorwaarde voor een goed ondernemersklimaat is de veiligheid van ondernemers, personeel en
klanten in winkelgebieden en op bedrijventerreinen. Veilig Ondernemen kent de volgende
doelstellingen:
· afname van de onveiligheidsgevoelens bij ondernemers;
· afname van de criminaliteit in winkelgebieden en op bedrijventerreinen; en
· een toename van de aangiftebereidheid door getroffen ondernemers.
In de komende collegeperiode wordt erop ingezet dat in alle (on)veilige winkelgebieden de
ondernemers een KVO samenwerking aangaan. Hierbij geldt dan wel dat kwaliteit en zichtbare
resultaten belangrijker zijn dan certificering.
Het Platform Criminaliteitsbeheersing Rotterdam-Rijnmond (PCR) ondersteunt bij de KVOsamenwerking. De stuurgroep PCR toetst alle vragen en verzoeken om ondersteuning vanuit
bestaande en nieuwe KVO’s.
Het lokale KVO/projectteam krijgt meer verantwoordelijkheid en moet zelf regie nemen. De rol van de
gemeente Rotterdam in een projectgroep KVO wordt meer partner dan (financieel) ondersteuner.
Afhankelijk van de veiligheid in het KVO gebied wordt vanuit het PCR ondersteuning gegeven door
het CCV of andere preferred suppliers.
In het Centrum loopt op de West-Kruiskade een KVO traject.
Toezichtsmodellen
In een toezichtmodel zijn afspraken vastgelegd tussen de deelnemende partijen op basis van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden hoe zij het toezicht en de handhaving hebben geregeld.
Deze afspraken betreffen doelstellingen en resultaten, capaciteit en middelen. Wanneer hier private
partijen bij betrokken zijn wordt in het toezichtmodel ook de publiek - private samenwerking
vastgelegd. Daarnaast bevat het toezichtmodel de gebiedsafbakening. In het centrum gebied hebben
we de volgende toezichtsmodellen lopen;
· Toezichtsmodel Centrum, in het toezichtmodel Centrum zijn de afspraken vastgelegd tussen
de verschillende partijen die toezicht houden in het centrum van Rotterdam. Doelstelling van
de samenwerking is het verbeteren van de sociale veiligheid, de leefbaarheid en de
aantrekkelijkheid van het centrum
· Lokaal Veiligheidsarrangement, Rotterdam CS-Veilig, De gezamenlijke doelstelling van dit
toezichtsmodel is om een veilig, toegankelijk, gastvrij Centraal Station en directe omgeving te
continueren en te verbeteren.
· Horecare, horecare is de volledige aanpak om het uitgaan in Rotterdam Centrum in goede
banen te leiden. Onder de horecare vallen alle instrumenten die in de uitgaansavonden
worden ingezet. Horecare heeft zich ontwikkelt ontwikkeld tot een instrument van integrale
samenwerking en functioneert daardoor als een integraal toezichtsmodel.
Veiligheidsbeleving
Rotterdam meet iedere twee jaar zowel de objectieve als de subjectieve veiligheid. In het eerste geval
gaat het om cijfers van meldingen en aangiften. In het tweede geval gaat het om het gevoel van
veiligheid bij bewoners van de stad. Uit de laatste metingen blijkt dat in bepaalde gebieden bewoners
zich onveiliger voelen, terwijl de veiligheid in dat gebied niet verslechterd is. De raad heeft begin 2014
de motie Brede Consultatie Veiligheidsbeleving aangenomen om meer inzicht te krijgen in de
oorzaken van deze onveiligheidsgevoelens. Inmiddels zijn er al verschillende onderzoeken geweest.
Daaruit blijkt dat het belangrijk is om meer op maat te communiceren. Daarnaast zoekt Rotterdam
naar nieuwe interventies, die het gevoel van veiligheid verbeteren. Deze nieuwe interventies worden
nog uitgewerkt en in de vorm van een pilot op verschillende plekken in de stad uitgeprobeerd en
wetenschappelijk gemonitord. Bij deze pilots gaat het bijvoorbeeld om experimenten met social media,
verlichting of een andere aanpak.
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Het Centrum van Rotterdam is aangewezen als één van de pilotgebieden Veiligheidsbeleving. De
concrete invulling van deze pilots volgen.

High Impact Crimes (HIC)
Van drie soorten criminaliteit is de impact op slachtoffers bijzonder groot:
woninginbraken, straatroof en overvallen. In 2012 is er met een intensieve aanpak
van overvallen en straatroven gestart. Met succes, want inmiddels zijn ook deze
misdrijven gedaald. Vanaf 2013 is er een extra aanpak voor woninginbraken. De aanpak is
dadergericht, slachtoffergericht, omgevingsgericht en delictgericht.
Dadergericht
Ongeveer 600 daders van high impact crimes staan op een lijst, die prioritaire aandacht krijgt binnen
het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond. Gemeente, reclassering en politie bezoeken
deze groep. Om hen in de gaten te houden maar ook om hen te helpen, als ze hun leven
willen beteren. Om te beoordelen welke daders het grootste risico vormen, wordt een profiel van deze
dadergroep opgesteld.
Slachtoffergericht
De meeste woninginbraken en straatroven zijn gelegenheidsdelicten. Daarom krijgen Rotterdammers
tijdens bewonersavonden voorlichting over hoe zij kunnen voorkomen dat ze slachtoffer worden.
Ook worden er weerbaarheidstrainingen gegeven, vooral aan ouderen. Ook worden slachtoffers van
overvallen bezocht om hen te helpen bij het doen van aangifte, het zoeken van hulp en met tips om
herhaling te voorkomen.
Omgevingsgericht
Politie, toezichthouders en beveiligers werken samen op tijden en plaatsen waar veel delicten
plaatsvinden. De politie brengt deze locaties in kaart met gebiedsscans. De samenwerking met de
buurt wordt versterkt bijvoorbeeld door camera's van ondernemers op het uitkijkcentrum RCT van
gemeente en politie aan te sluiten.
Met de woningcorporaties is afgesproken dat de gemeente in de aangewezen gebieden de helft van
de kosten van beveiligingsmaatregelen voor haar rekening neemt.
Delictgericht
Aangiftes en afhandeling van HIC-delicten krijgen prioriteit. Slachtoffers krijgen binnen twee weken te
horen wat er met hun aangifte is gedaan. Het Openbaar Ministerie eist zwaardere straffen en
reclasseringstoezicht. Ook eisen zij van daders schadevergoedingen voor slachtoffers. De verkoop
van gestolen spullen wordt moeilijker door de gerichte aanpak van helers.
Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond
In het Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond werkt de gemeente samen met politie, justitiepartners en
zorgpartners aan de persoonsgerichte aanpak van veelplegers, plegers van high impact crime (overvallers,
woninginbrekers en straatrovers), criminele jongeren, huiselijk geweldplegers en ex-gedetineerden. Het
Veiligheidshuis voorkomt dat deze personen opnieuw de fout in gaan door een combinatie van straf
en zorg. Het VHRR realiseert een nauwe verbinding met de strafrechtketen in de ZSM-aanpak van het
Openbaar Ministerie.
Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid is een thema dat de komende jaren om aandacht vraagt. Dit zien we ook terug in
het gebiedsplan van het gebied Centrum.
Asociaal en roekeloos verkeersgedrag zorgt voor overlast en brengt andere verkeersdeelnemers in
gevaar. Verkeersincidenten waarbij slachtoffers vallen, hebben een grote impact op direct
betrokkenen en op het veiligheidsgevoel van Rotterdammers. De ambitie voor 2018 is het versterken
van zowel de objectieve als de subjectieve verkeersveiligheid.
Om dit te bewerkstelligen werkt Rotterdam aan een integraal meerjarenplan verkeersveiligheid 20152018. Maatregelen die in ieder geval in dit plan worden opgenomen, zijn een strengere aanpak van
verkeershufters, meer ruimte voor fietsers en voetgangers, verhoogde fietsveiligheid en een actieplan
voor de veiligheid rond scholen.

Versie 3.3
17-11-2014

11

Dit meerjarenplan wordt opgesteld met zoveel mogelijk personen en organisaties die in Rotterdam
betrokken zijn bij het thema verkeersveiligheid. Eind 2014, begin 2015 is het meerjarenplan gereed.
Naast het plan komt er ook jaarlijks een uitvoeringsagenda en een plan om verkeershufters aan te
pakken. De uitvoeringsagenda is begin 2015 gereed. Momenteel is het nog niet duidelijk welke
uitwerking dit uitvoeringsplan heeft voor het gebied Centrum.

Bewonersbetrokkenheid en participatie
Wij stimuleren en ondersteunen de betrokkenheid en deelname van ondernemers en bewoners op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid. We trekken hier samen op met de gebiedscommissie. Op dit
gebied zoeken wij, gezamenlijk, naar innovatieve aanpakken. Sociale media kunnen daarbij helpen.
Buurt Bestuurt
De gebiedsorganisatie is de trekker van Buurt Bestuurt. Directie Veiligheid ondersteunt Buurt Bestuurt
Centrum met diverse middelen zoals een website, een algemene nieuwsbrief en informatie op basis
van vragen en thema”s. Ook is er ondersteuning bij het oplossen van knelpunten.
Met Buurt Bestuurt-comités helpt de gemeente bewoners bij het realiseren van een veilige en leefbare
buurt. Aan ieder comité werken de wijkagent, Stadsbeheer en de gebiedsnetwerker mee. Buurt
Bestuurt is een typische aanpak op maat: de prioriteiten verschillen per comité, de frequentie waarop
mensen bij elkaar komen en ook de organisatie is aangepast aan de voorkeur van de deelnemers.
De deelnemers kunnen gebruik maken van www.buurtbestuurt.nl en van een app om acties aan te
kondigen en resultaten terug te koppelen.
In het Centrum functioneert een Buurt Bestuurt-comite in Cool Zuid en in de Oude Haven/Nieuwe
Haven. Directie Veiligheid ondersteunt nieuwe initiatieven voor een Buurt Bestuurt-comite.
Bewonersbetrokkenheid en participatie
Wij stimuleren en ondersteunen de betrokkenheid en deelname van ondernemers en bewoners op het
gebied van leefbaarheid en veiligheid. We trekken hier samen op met de gebiedscommissie. Op dit
gebied zoeken wij, gezamenlijk, naar innovatieve aanpakken. Sociale media kunnen daarbij helpen.
Beheerscommissies
In het Centrum hechten alle partijen veel waarde aan nauwe contacten tussen de bewoners,
ondernemers, gemeente en mogelijk maatschappelijke opvanglocaties. In het Centrum functioneren er
om deze reden verschillende beheerscommissies, waaronder de beheerscommissie Oude haven, de
beheerscommissie Grote Kerkplein, de beheerscommissie de Baan en de beheerscommissie
Saftleverstraat. Deze beheerscommissies worden ondersteund door de gebiedsorganisatie en Directie
Veiligheid levert een bijdrage als het gaat om leefbaarheid en openbare orde vraagstukken.
Drugs in kleur
Door het ‘schouwen’ van de wijk door bewoners, medewerkers van de gebiedsorganisatie,
wijkagenten en vertegenwoordigers van de woningbouwcorporaties, kan op een kaart in vijf
verschillende kleuren de eventuele aanwezigheid van of sporen van drugsoverlast worden
aangegeven. Zo komen alle overlastplekken van het Oude Westen in beeld en kunnen afspraken over
de aanpak worden gemaakt. Deze inzet loopt al vanaf 2003.
Staat van de straat
Dit is een project heeft de volgende doelstellingen;
· De staat van het onderhoud van de buitenruimte in Cool Noord in top conditie te houden
· De betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij de staat van het onderhoud van de
buitenruimte te vergroten.
· Het vertrouwen in gemeentelijke organisatie en de politie te verhogen, door gezamenlijk te
schouwen, gezamenlijk de aandachtspunten te benoemen en deze punten snel in gezamenlijk
op te lossen.
Communicatie
Uitgangspunt bij communicatie is dat zorgvuldige- en op tijd verstrekte informatie bijdraagt aan het
vergroten van de veiligheidsbeleving bij bewoners.
Het communicatieteam in de gebied communiceert op maat en werkt hierbij nauw samen met de
accounthouders en de communicatieadviseur gebieden.
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Hoofdstuk 3
Beleidslijnen Directie veiligheid
Dit hoofdstuk vindt zijn basis in het Programma Veiligheid 2014-2018 #Veilig010
Sommige maatregelen zijn gebiedsgericht in te zetten, zoals bijvoorbeeld stadsmariniers. Deze wordt
worden (als het in een gebied worden ingezet) dan genoemd in hoofdstuk 2 van dit uitvoeringsplan. Er
zijn ook maatregelen of thema’s die pas worden ingezet als de veiligheidssituatie daarom vraagt.
Hierbij kan worden gedacht aan cameratoezicht. De laatste categorie is niet gebiedsgericht in te
vullen. Denk hierbij aan stedelijk afspraken met het OM of de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Beleidslijnen Directie veiligheid
http://www.rotterdam.nl/veilig
Programma veiligheid 2014-2018 #veilig010
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Document%202013/Directie%20Veiligheid/Veilig010%20Progra
mma%20veiligheid%202014-2018.pdf.

Basis op orde
Overzicht van handhavingsmogelijkheden voor de gemeente
http://www.rotterdam.nl/veiligheidvoordummies.
Beleidsregels Openbaar Ministerie
http://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht.
Regionaal beleidsplan 2015-2018 politie-eenheid Rotterdam-Rijnmond:
www.regioburgemeesters.nl/.../regionaal_beleidsplan_2015_2018_eenheid_
rotterdam_vastgesteld_20141029.pdf.
GRIP regeling bij incidenten
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/grip-regeling/

High Impact Crimes
Beleidslijn heling
http://www.rotterdam.nl/beleidslijnheling.
Cahier Veilig Ondernemen-methodiek
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie_Veiligheid/Rotterdam_veilig/Wat_doet_de_gemeente/C
ahier_4_Veilig_Ondernemen_MKB.pdf.
Handboek Veilig Ondernemen (voor horeca-ondernemers)
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie_Veiligheid/Rotterdam_veilig/Wat_doet_de_gemeente/h
andboek_veilig_ondernemen_2009.pdf.

Veiligheid in de buurt
Wijkprofiel Rotterdam inclusief de gebieden
http://wijkprofiel.rotterdam.nl.
Factsheet Buurt Bestuurt is van bewoners en professionals
http://www.rotterdam.nl/factsheetbuurtbestuurtisvanbewonersenprofessionals.
Factsheet communicatie Buurt Bestuur:
http://www.rotterdam.nl/factsheetcommunicatiebuurtbestuurt.
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Factsheet Buurt Bestuurt voor bewoners
http://www.rotterdam.nl/factsheetbuurtbestuurtvoorbewoners.
Planning invoering Buurt Bestuurt
http://www.rotterdam.nl/planninginvoeringbuurtbestuurt.
Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht
http://redactie.cpr.rotterdam.nl//Directie%20Veilig/PDF/Aanwijzingsbesluit_Cameratoezicht_uitbreiding
_januari_2009.pdf.
Brochure Cameratoezicht
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie_Veiligheid/Rotterdam_veilig/Wat_doet_de_gemeente/B
rochure_Cameratoezicht.pdf.
Actieplan woonoverlast 2015
nog niet digitaal beschikbaar.
Vuistregels veiligheidsbeleving
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/Bestanden/Buurt%20Bestuurt/6%20Vuistregels%20Veilighe
idsbeleving.jpg.

Levendige stad
Horecanota Rotterdam 2012-2016
http://www.rotterdam.nl/horecanota.
De horecagebiedsplannen 2015-2018 zijn op het moment van schrijven nog niet vastgesteld. Na
vaststelling worden ze ook digitaal beschikbaar gesteld en verliezen de plannen 2012-2014 hun
werking.
.
Handhavingsmodel Drank- en Horecawet
http://www.rotterdam.nl/handhavingsmodeldrankenhorecaewet.
Toezicht Drank- en Horecawet 2013
http://www.rotterdam.nl/toezichtnotitie.
Informatiebrochure over toezicht
http://www.rotterdam.nl/flyerdrankenhorecawet.
Regels paracommerciële instellingen http://www.rotterdam.nl/regelsparacommercileinstellingen.
Programma Drugs & Alcohol 2012
http://www.rotterdam.nl/programmadrugsenalcohol2012.
Nota kwaliteitseisen voor terrassen Rotterdam 2012
http://www.rotterdam.nl/kwaliteitseisenvoorterrassen.
Het Rotterdamse coffeeshopbeleid 2013
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie_Veiligheid/Rotterdam_veilig/Wat_doet_de_gemeente/C
offeeshopbeleid_2013.pdf.
Nota evenementenbeleid 2010
http://www.rotterdam.nl/notaevenementenbeleid.
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Nota evenementenvergunningen 2013 http://www.rotterdam.nl/notaevenementenvergunningen.

Ondermijning
Beleidslijn BIBOB horeca
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/PDF/2008-12-09%20%20Beleidslijn%20Bibob%20horeca%20etc.pdf.
Beleidslijn BIBOB bouw
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/PDF/2008-12-09%20%20Beleidslijn%20Bibob%20bouw.pdf.
Beleidslijn BIBOB milieu
http://www.rotterdam.nl/Directie%20Veilig/PDF/2008-12-09%20%20Beleidslijn%20Bibob%20Milieu.pdf.

Risicogroepen
Raadsbrief over voorkomen maatschappelijke spanningen en intensivering aanpak
radicalisering
http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=185254/type=pdf/14bb6832_Van_B_en_W_een_brief_over_voorkom
en_maatschappelijke_spanningen_en_intensivering_aanpak_radicalisering_en_tevens_de_motie_De
_Kleijn_ea_over_Rotterdam_tegen_haat_14bb4331_als_afgedaan_te_beschouwen..pdf#search="14b
b006832".

Jeugd
De functie van DOSA regisseur is met ingang van 01-01-2015 overgegaan in de functie van
PGA expert. Deze functie wordt in 2015 verder vorm gegeven. Er is nog geen onderliggende
beschrijving van het beleid digitaal beschikbaar.
Programma Grenzen Stellen Richting Geven 2012-2015
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie_Veiligheid/Rotterdam_veilig/Wat_doet_de_gemeente/gr
enzenstellenrichtinggeven.pdf.
Factsheet Zorgcoördinatie 2012
http://www.rotterdam.nl/BSD/Document/Veiligheid/Factsheet_zorgcoördinatie_2012_DEF.PDF.
Plan van aanpak Toetsingscommissie Interventies Jeugd 2014-2015
http://www.rotterdam.nl/Clusters/BSD/Directie%20Veiligheid/Document%202014/TIJ%20PvA%202014
-2015.pdf.
Landelijk kader Veiligheidshuizen voor én door partners http://www.veiligheidshuizen.nl/doc/VHHLandelijk-Kader-definitief.pdf.

Brand en industrie
Regionaal Crisisplan
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/publish/library/126/regionaal_crisisplan_2014-2018.pdf.
Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2013-2017
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/@38417/beleidsplan-2013/.
Regionaal Risicoprofiel Rotterdam-Rijnmond
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http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/@38437/regionaal/.
Gecoördineerde regionale incidentenbestrijdingsprocedure Rotterdam-Rijnmond
http://www.veiligheidsregio-rr.nl/actueel/publicaties/@38420/gecoordineerde/.

Verkeersveiligheid
Raadsbrief over verkeersveiligheid als onderdeel van #Veilig010: http://www.ris.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=161519/type=pdf/14gr156_Van_B_en_W_een_brief_over_de_verkeer
sveiligheid_als_onderdeel_van_Veilig__010.pdf#search="1320210".
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