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1. Inleiding

3.1
Groepsaanpak
De groepsaanpak is ontwikkeld door de Beke-onderzoekers. Deze methodiek is geschikt om problematisch
groepsgedrag in kaart te brengen en samen met
partners een plan van aanpak op te stellen én uit te
voeren om het problematische groepsgedrag te stoppen.

Directie Veiligheid is een wendbare en alerte organisatie,
die samenwerkt met andere partners aan een Rotterdam
waar iedereen zich welkom, thuis en veilig voelt.
In dit werkproces staat beschreven hoe de gemeente
Rotterdam samen met de politie en het Openbaar
Ministerie problematische groepen en groepsgedrag
aanpakt.
Uit onderzoek1 blijkt dat groepen grote invloed hebben op
het plegen van delicten door jongeren. Circa 75 procent
van de jeugdcriminaliteit wordt begaan in jeugdgroepen
of komt voort uit groepsdynamische processen. Ook
volwassenen kunnen deel uitmaken van een groep die
problematisch groepsgedrag vertoont.
De aanpak van problematische groepen en groepsgedrag is van belang voor de veiligheid en leefbaarheid in
de buurt én om te voorkomen dat groepsleden criminele
activiteiten ontplooien. In dit werkproces staat welke
stappen medewerkers van directie Veiligheid nemen om
te zorgen dat problematische groepen geen of minder
overlast veroorzaken. Het werkproces bestaat uit zes
fasen. De handelingen uit die fases staan in de verschillende hoofdstukken beschreven.

3.2
Doelgroep
Problematische groepen kunnen uit zowel mannen, als
vrouwen bestaan. Zowel jongeren als volwassen kunnen
deel uitmaken van een problematische groep. Het gedrag
van de groep of individuele leden uit de groep kan een
onveilig gevoel veroorzaken bij bewoners. Ook kan het
gedrag van de groep of individuele leden van de groep
de openbare orde aantasten. Wanneer een groep zich
problematisch gedraagt door overlast als beschreven in
bijlage 2 te veroorzaken, kan de driehoek van gemeente,
de politie en het OM deze groep prioriteit geven. Alleen
geprioriteerde groepen krijgen een groepsaanpak.

4. Rol medewerker
De behandelend medewerker van directie Veiligheid
heeft verschillende werkzaamheden binnen de groepsaanpak. Deze staan hieronder genoemd.

2. Doel

4.1
Onderzoek opname groepsaanpak
Elke overlastmelding die tot een groep te herleiden is moet
worden onderzocht op aard en omvang van overlast en
impact op de wijk. Wanneer de gemeente en de partners
menen dat een integrale aanpak noodzakelijk is om het
problematische groepsgedrag aan te pakken, zetten zij
de methodiek in na prioritering van de groep.

Het college van B&W wil overlast en het mogelijk kunnen
schaden van de openbare orde en veiligheid voorkomen
en bestrijden. In bijlage 1 zijn de wettelijke grondslagen
omschreven, waarop dit doel is gebaseerd.
2.1
Definitie overlast
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO, 2004)
omschrijft overlast als: “gedragingen die op zichzelf
niet strafbaar hoeven te zijn, zoals het rondhangen van
groepen jongeren, onbeleefdheden, rondslingerend
vuil, bedreigingen en scheldpartijen, maar die wel als
hinderlijk of intimiderend worden ervaren”. Bij deze
omschrijving zijn minimaal twee zaken van belang:
1. O
 verlast gaat over gedrag dat anderen als hinderlijk
of intimiderend ervaren;
2. Overlast gaat over gedragingen die niet (noodzakelijk)
strafbaar zijn 2.

4.2
Regisseren
De medewerker van directie Veiligheid is de regisseur
van de aanpak. Hij is leidend in het besluit de driehoek
te verzoeken de groep te prioriteren en eventueel af te
sluiten, en zorgt ervoor dat de groepsaanpak hoog op
de agenda van de andere partners komt en blijft. Hij is
het eerste aanspreekpunt voor bestuurders als er vragen
over de groepsaanpak zijn. Hij is de voorzitter van het
overlastoverleg.
4.3
Samenwerken
De coördinerend medewerker van directie Veiligheid
werkt, samen met collega’s van de directie, van Stadsbeheer en andere partners, zoals Openbaar Ministerie,
Politie en JOZ (Jongerenwerk op Zuid), aan de verbetering
van de wijkveiligheid op de korte en lange termijn.
Hierdoor is de medewerker continu op de hoogte van
de veiligheidssituatie op straat, heeft hij een goede
informatiepositie en een solide netwerk dat bestaat uit
OM, Politie, Stadsbeheer en JOZ.

Wanneer het hier gaat over overlast, kan ook criminaliteit
worden gelezen, zoals uit punt 2 van deze definitie blijkt.
In bijlage 2 is een lijst met gedragingen opgenomen die
hieronder vallen. Deze lijst wordt jaarlijks aangepast als
de situatie hierom vraagt. De driehoek krijgt steeds de
vraag of hij met deze aanpassingen akkoord gaat.

3. Methodiek
De medewerkers van directie Veiligheid gebruiken het
7-stappenmodel bij de aanpak van problematisch
groepen. Deze aanpak is verder in dit document
aangeduid als ‘de groepsaanpak’. Directie Veiligheid
heeft dit model aangepast naar de Rotterdamse situatie.

4.4
Rapporteren
De coördinerend medewerker van directie Veiligheid
schrijft samen met de Politie en het OM een rapportage
om de driehoek te informeren en te vragen de groep te
prioriteren.De medewerker van directie Veiligheid stelt
samen met de betrokken partners het plan van aanpak
op en voert deze samen met de partners uit. Hierbij
coördineert hij de inzet van interventies, escaleert hij en
stuur hij zo nodig bij.

1 Uit: https://www.politie.nl/themas/jeugdcriminaliteit.html
2 Uit: Jeugdoverlast in Perspectief, Een analyse van de omstandigheden
die van invloed zijn op overlast van jongeren, 2010,
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

4

6. Het werkproces

De medewerker van directie Veiligheid schrijft samen
met de politie en het OM de afsluitrapportage.

We onderscheiden zes fasen bij de aanpak van overlast:
• Fase 1 Melding
• Fase 2 Onderzoek
• Fase 3 Analyse problematiek
• Fase 4 Plan van Aanpak
• Fase 5 Interventies en Monitoren
• Fase 6 Afsluiten

4.5
Gesprekken voeren
De medewerker van directie Veiligheid voert gesprekken
met overlastmelders, overlastgevers en ouders of
voogden van minderjarige overlastgevers. Hij voert
deze gesprekken bij de start van de aanpak en als
de uitvoering of monitoring van het plan van aanpak
hiertoe aanleiding geeft.

7. Fase 1 Melding

4.6
Monitoren
De medewerker van directie Veiligheid monitort gedurende
de hele interventieperiode. Als de medewerker door eigen
waarneming of door signalen uit het veld constateert dat
er behoefte is om de aanpak bij te stellen, informeert de
medewerker de partners, en bespreekt en onderzoekt
hij de situatie gezamenlijk. De gemaakte analyse levert
mogelijk een aangepast plan van aanpak op. Dit kan het
geval zijn als het niet lukt om de interventies uit te voeren
of als de interventies niet leiden tot de gewenste resultaten.

De eerste fase bij de groepsaanpak bestaat uit het delen
van signalen en straatinformatie over het overlastgevende groepsgedrag of over overlast van individuen in
dat groepsverband. Alle partners die betrokken zijn bij
de groep delen deze informatie met elkaar tijdens een
overlastoverleg 3.
De partners zijn:
• Politie
• OM
• Stadsbeheer
• JOZ

5. Onderzoek starten groepsaanpak

7.1
Meldingen
De coördinerend medewerker van directie Veiligheid
ontvangt de meldingen ‘overlast in groepsverband’.
Omdat de medewerkers van directie Veiligheid niet op
straat werken, constateren zij in eerste instantie de
overlast niet zelf. De medewerker is volledig afhankelijk
van meldingen van de partnerinstellingen, bewoners of
ondernemers. Mocht er onvoldoende informatie beschikbaar zijn om fase 1 te doorlopen, dan is het de taak van
de medewerker van directie Veiligheid om voldoende
informatie te achterhalen bij de oorspronkelijke melder.
De medewerker van directie Veiligheid gaat naar locaties
waar overlast is geconstateerd om zich een beeld te
vormen van de situatie.
Een melding van overlast wordt gedaan door:
• Bewoner
• Ondernemer
• Politie
• Woningcorporatie
• Lokaal jongerenwerk
• Stedelijk team jongerenwerk
• (Jeugd-) handhaver

De directie Veiligheid werkt in de groepsaanpak samen
met een aantal kernpartners. Gezamenlijk bepalen zij of
er voldaan is aan de criteria en voorwaarden voor een
groepsaanpak.
5.1
Kernpartners
Onze kernpartners zijn:
• Politie
• Openbaar Ministerie (bij jongeren tot en met 23 jaar)
• Stedelijk team jongerenwerk JOZ (bij jongeren tot 23 jaar)
• Stadsbeheer
5.2
Criteria opstarten groepsaanpak
Er zijn criteria voor het houden van een groepsaanpak :
• De overlast wordt voornamelijk in (wisselend) groepsverband veroorzaakt.
• De noodzaak om de betrokkene aan te pakken is
urgent. Dit blijkt uit 3 of meer unieke meldingen die
door politie, stadsbeheer of het jongerenwerk zijn
gedaan van overlast in de afgelopen 12 maanden
waarbij de groep betrokken is.
• Eerdere interventies van politie, het OM, stadsbeheer
of het jongerenwerk hebben niet geleid tot vermindering van de overlast.

Onderstaande kanalen leiden alle naar de betrokken
medewerker van directie Veiligheid:
• Het veiligheidsloket via wijkveiligheidsmailbox
• Het casusoverleg overlast
• Een bespreking casuïstiek in VHRR
• Een overig overleg of gesprek

5.3
Voorwaarden starten groepsaanpak
Voorwaarden om een groepsaanpak te starten:
• De betrokken partners moeten voldoende capaciteit
hebben om een integrale aanpak te starten én de
interventies uit te voeren en te monitoren.
• Zowel de politie, OM als de gemeente beoordeelt
dat de groepsaanpak de juiste aanpak is om de
overlast te stoppen.
• De groep is geprioriteerd door de driehoek.

Een melding komt binnen:
• Per mail
• Telefonisch
• Via de website Rotterdam.nl
• Per brief
• In een overleg

3 Een overlastoverleg is een overleg dat een medeweker van directie Veiligheid
periodiek heeft met de reguliere partners (Politie, Stadsbeheer, JOZ, In dit overleg
wordt o.a. overlast besproken en wordt een integraal plan gemaakt om deze te
overlast te verminderen dan wel te stoppen.
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7.1.1
Alle meldingen verwerkt in vPGA 4:
Alle meldingen komen in het vPGA te staan onder
het kopje ‘overlastmeldingen en/of groepsaanpak’.
De coördinerend medewerker van directie Veiligheid
zorgt dat de melding wordt verwerkt in het vPGA.
Deze medewerker heeft alleen toegang tot informatie
over het gebied waarin hij werkzaam is.

De strafrechtelijke informatie is uitermate belangrijk,
omdat die in kaart brengt welke inzet het meest efficiënt
is. Bij een draaideurcrimineel die overlast veroorzaakt
door handel in drugs kan een andere inzet nodig zijn
dan voor een jongere die bij een groep staat.
De verwerking kan op termijn een negatieve invloed
hebben op de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen,
omdat de samenwerkende partijen hierin gezamenlijk
optreden om de overlastproblematiek aan te pakken.
Met de betrokkene wordt als eerste het gesprek aangegaan, met als inzet dat deze meewerkt om de overlast
te stoppen. Gebeurt dat niet, dan kan het gevolg zijn
dat de burgemeester een gebiedsverbod of een samenscholingsverbod oplegt. Deze maatregel beperkt de
bewegingsvrijheid van betrokkene en is bij wet toegestane bevoegdheid van de burgemeester. Er bestaat
een kans dat deze inbreuk op de bewegingsvrijheid
zich voordoet als de betrokkene geen gevolg geeft
aan de oproep om de overlast te doen stoppen.
Bij de inzet wordt altijd een afweging van de in te zetten
maatregelen ten behoeve van betrokkene. Er zal niet een
maatregel worden ingezet die niet onevenredig tot de
inbreuk zal zijn.

8. Fase 2 Onderzoek
In deze fase onderzoekt de medewerker van directie
Veiligheid of de behandeling van de overlast tot de
verantwoordelijkheid van directie Veiligheid behoort.
De criteria hiervoor zijn dat de medewerker van de
directie Veiligheid zich richt op:
• inwoners die de openbare orde en veiligheid schaden
of mogelijk kunnen schaden. Dit zijn personen die een
directe dreiging of acute veiligheidsrisico’s 5 geven.
• overlast die niet verminderd of gestopt is door de inzet
van minder voor betrokkene ingrijpende interventies.
8.1

Welke informatie verzamelen
bij welke organisatie?
De medewerker van directie Veiligheid onderzoekt welke
partners die zijn benoemd bij hoofdstuk 5 betrokken zijn
bij de overlastsituatie. Hij verzamelt in deze fase informatie om bovenstaande criteria te kunnen beoordelen.
Hij onderzoekt hiertoe de volgende zaken:
• Is er sprake van (mogelijk kunnen) schaden van de
openbare orde en veiligheid;
• Wie zijn de betrokkenen, en:
• Welke andere interventies zijn er ingezet met welk
resultaat?
Wanneer is voldaan aan bovenstaand criteria en de
punten uit hoofdstuk 8.1 zijn onderzocht, volgt verdere
analyse van de problematiek in fase 3.

8.3

 erwerking van informatie
V
door de medewerker directie Veiligheid
De medewerker van de directie Veiligheid deelt de
persoonsinformatie alleen met de kernpartners.
De medewerker van directie Veiligheid ontvangt en
deelt persoonsinformatie op de volgende manieren:
• mondeling tijdens het overlastoverleg ontvangen
en gedeeld;
• telefonisch ontvangen en gedeeld;
• e -mailen via Move It, het beveiligde mailprogramma
van de gemeente. Het document krijgt ter beveiliging
een wachtwoord.
Het is niet mogelijk informatie te delen door dit op een
mediadrager te zetten, zoals een USB-stick. De medewerker van directie Veiligheid rapport deze informatie in
het vPGA.

8.2
Subsidiair
De burgemeester heeft de bij wet geformuleerde taak
om voor de veiligheid in zijn gemeente op te komen en
daarvoor waar nodig de politie in te zetten en bestuurlijk
op te treden. Het OM en de politie hebben ook een taak
in het realiseren van veiligheid in de openbare ruimte.
De verwerking is subsidiair, omdat de inzet van de
afzonderlijke organisaties niet ertoe heeft geleid dat de
overlast in de wijk is gestopt. Met de integrale aanpak
waarin deze verwerking in voorziet, voorkomen de
partners dat per persoon wordt beoordeeld welke inzet
nodig is om de aanpak te doen stoppen of te verminderen.
Het proces vindt in verschillende fasen plaats. Eerst
wordt het probleem met geanonimiseerde gegevens in
kaart gebracht, aan de hand van empirische gegevens,
zoals het aantal overlastmeldingen van gemeente en
politie. Na deze analyse vindt er een beoordeling plaats
van de problematiek. Na vaststelling van overlastproblematiek in een gebied en toetsing aan de geformuleerde
criteria, vindt prioritering door de driehoek plaats.
Pas na prioritering volgen het opstellen van het plan
van aanpak en de uitvoering hiervan.

8.4
Besluit starten groepsaanpak
Nadat de partners informatie over het problematische
groepsgedrag met elkaar gedeeld en besproken hebben
tijdens het overlastoverleg, start elke betrokken organisatie, met uitzondering van het OM, een eigen dossier met
door de organisatie zelf geconstateerde gedragingen.
Dit is informatie over de groepscontext, groepsdruk,
positie en gedrag van groepsleden in de groep, locatie
en tijdstippen dat de groep actief is en ervaren overlast
veroorzaakt door de groep.
De medewerker van directie Veiligheid informeert het
OM over de signalen, zodat het OM de signalen in de
eigen organisatie kan checken.
In gezamenlijkheid wegen en duiden ze de signalen om
te bepalen of een groepsaanpak nodig is.
8.5
Regiegroep
Een voorwaarde om een groepsaanpak te starten is
dat er voldoende capaciteit van de politie, stadsbeheer
en het OM is. Om die capaciteit af te stemmen is
een regiegroep samengesteld. Bij een besluit tot een
groepsaanpak krijgt de regiegroep hierover informatie.

4 vPGa is de applicatie die door directie Veiligheid wordt gebruikt.
5 Voorbeelden van veiligheidsrisico’s zijn: misbruik van drugs of alcohol aan de openbare weg, bewoners intimideren, vechten aan de openbare weg.
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8.6
Geen interventies vanuit directie Veiligheid
Directie Veiligheid kan besluiten niet te interveniëren, als
uit het onderzoek in deze fase blijkt dat de betrokkenen
de openbare orde niet schaden of omdat er minder
ingrijpende interventies mogelijk zijn. De medewerker
informeert de partners en de melder hierover.
Als blijkt dat de directie Veiligheid niet intervenieert,
wordt het eventuele toezicht geborgd bij de reguliere
organisaties.
Bij nieuwe inzichten kan de directie Veiligheid alsnog
besluiten tot onderzoek of een interventie vanuit de
directie het juiste instrument is.
De gemeente vernietigt alle persoonsgegevens, uitgezonderd de oorspronkelijke melding, die in het bezit
zijn van directie Veiligheid.

9.3
Wat is de groepsscan?
De groepsscan gaat, net als bij de shortlist, uit van de
input van de politie. Alleen koppelt de groepsscan er
informatie aan vast over de personen in die groep.
Hierbij maakt de politie, op verzoek van de gemeente,
de groepsscan op basis van harde informatie uit de
eigen systemen en zachte informatie van de politie.
Dit resulteert in een namenlijst en een standaardrapportage met informatie over de personen op de namenlijst.
Zo ontstaat er een beter beeld van de groep.6
9.4
Advies driehoek
Na het maken van het integrale beeld schrijft de medewerker van directie Veiligheid met input van de politie
en het OM een adviesrapportage aan de driehoek met
daarin alle relevante informatie van de betrokken
organisaties zonder dat deze tot een persoon herleidbare informatie omvat. Dit advies wordt geschreven
op basis van de rapportage met groepscontext en is
bedoeld om de groep te prioriteren.

9. Fase 3 Analyse van problematiek
In deze fase wordt, indien de partners dit noodzakelijk
achten, meer informatie verzameld over de groep, de
groepsleden en het gedrag van de groep om inzicht te
krijgen in de problematiek. Het doel is het prioriteren
van de groep door de driehoek. Wanneer de groep
geprioriteerd is, wordt de analyse verder afgemaakt om
een plan van aanpak te kunnen maken.

9.5
Prioriteren van de groep door de driehoek
Prioritering houdt in dat de gezagsdriehoek wordt
gevraagd de noodzaak en de urgentie van het
aanpakken van het groepsgedrag te onderschrijven en
hiervoor capaciteit voor vrij te maken. Wanneer een
groep is geprioriteerd door de driehoek van gemeente,
politie en OM, start de groepsaanpak. Het overleg van de
driehoek bestaat uit de burgemeester, de hoofdofficier
van justitie en de politiechef. Tijdens dit periodieke
overleg behandelen zijn veiligheidsvraagstukken.

9.1
Maken integraal beeld
Directie Veiligheid en de politie maken afzonderlijk van
elkaar een namenlijst met alle groepsleden. Dit is de
bruto-namenlijst. Het jongerenwerk (JOZ) en Stadsbeheer
leveren informatie aan directie Veiligheid om zo’n lijst op
te maken. De directie levert de lijst aan bij het OM. Het
OM, de politie, stadsbeheer en het jongerenwerk zoeken
verdere informatie van alle groepsleden op de namenlijst
in de eigen organisatie, om zo het dossier verder op te
bouwen. De politie voert de groepsscan uit met alle
namen op de bruto namenlijst.
Gezamenlijk bespreken de partners de groepsscan,
duiden deze en maken een inschatting van de zwaarte
van de groep. Ook bespreken ze waar het accent van de
aanpak komt te liggen.
De medewerker van directie Veiligheid schrijft samen
met de politie en het OM een rapportage met groepscontext. In deze rapportage is opgenomen hoeveel
extra capaciteit noodzakelijk is voor de groepsaanpak.

9.6
Geen prioritering door de driehoek
De driehoek besluit de groep al dan niet te prioriteren.
Volgt er geen prioritering, dan informeert de medewerker
van directie Veiligheid de betrokken partners. Er komt
een plan om de overlast te stoppen, bijvoorbeeld door de
inzet van een persoonsgerichte aanpak of een gebiedsgerichte aanpak. Als zich nieuwe feiten voordoen, kunnen
de partners besluiten opnieuw de driehoek te vragen om te
prioriteren. De gemeente vernietigt alle persoonsgegeven.
9.7
Definitieve namenlijst
Na prioritering van de groep door de driehoek, komen
het OM, de politie, de medewerker van directie Veiligheid en andere partners bij elkaar. Op basis van de in de
eigen organisatie verzamelde informatie en de groepsscan, stellen zij de definitieve lijst (netto-lijst) op. Dit is
een lijst met namen van groepsleden waarop een
daadwerkelijk groepsaanpak plaatsvindt. In principe
komen alle betrokkenen van de bruto namenlijst in de
groepsaanpak als zij voldoen aan het objectieve criterium.
Er zijn echter situaties waarbij de partners afzien van
opname in de groepsaanpak. Dit is bijvoorbeeld het geval
als iemand in detentie zit of is verhuisd. De gemeente
vernietigt de verzamelende gegevens van de betrokkenen die niet worden opgenomen in de groepsaanpak.

9.2
Criterium opname bruto namenlijst
De bruto-namenlijst is een bundeling van persoonsinformatie van de politie, stadsbeheer en JOZ. Deze
organisaties houden individueel bij welke personen
gesignaleerd worden bij de overlastgevende groep
en welk gedrag feitelijk wordt geconstateerd.
Het criterium voor opname op de bruto namenlijst is:
• Betrokkene is 3 keer of vaker in de afgelopen
12 maanden bij de groep gesignaleerd en aangesproken door politie, SB of JOZ.
Betrokkenen hoeven dus zelf geen overlastgevend
gedrag te hebben vertoond. Het feit zich op te houden
bij een groep die dat gedrag vertoont, is voldoende om
opgenomen te worden in de groepsscan. De betrokkenen
zijn een wezenlijk onderdeel van de groepsdynamiek
en houden hiermee het overlastgevende gedrag mede
in stand.

6 Uit ‘wegwijzer jeugd en veiligheid’
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10. Fase 4 Plan van aanpak

9.8
Informeren betrokkenen opname groepsaanpak
Nadat opstelling van de definitieve namenlijst, krijgen de
betrokken groepsleden binnen één maand informatie
over de opname in de groepsaanpak. De medewerker
van directie Veiligheid met iemand van de politie reiken
deze brief bij voorkeur persoonlijk uit, zodat er een
gesprek kan plaatsvinden. Is het niet mogelijk de brief
persoonlijk uit te reiken, dan laten ze de brief achter of
sturen deze op.
In deze brief staat:
• Wie de contactpersoon is.
• Wat de groepsaanpak betekent.
• Welke partners samenwerken;
• Wat de rechten zijn die volgen uit de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op basis van de in fase 3 gemaakte analyse stellen
de partners – in de ideale situatie met de betrokkene(n)
– een plan van aanpak op met SMART-doelstellingen.
In dit plan van aanpak staat welke interventies de
medewerker en de partners doen richting individu of
het gezin.
Uitgangspunt is een samenhangende, gecoördineerde
en concrete groepsgerichte aanpak waarbij betrokken
partijen optimaal samenwerken. Dit doen de gemeente
en de betrokken partijen door de inzet van bestuurlijke
en justitiële maatregelen om het gedrag van betrokkene
te beïnvloeden. Daarnaast kan JOZ de groepsleden
tot 23 jaar begeleiden naar zorg of dagbesteding.
10.1
Individueel gesprek
Uitgangspunt is dat de betrokkene meewerkt aan de
aanpak. Voor vaststelling van het plan van aanpak is er
een gesprek met de betrokkene. In dit gesprek legt de
medewerker van directie Veiligheid uit wat een groepsgerichte aanpak betekent. In dit gesprek komen de
mogelijkheden van zorg en begeleiding aan de orde,
geeft de medewerker Veiligheid de grenzen aan en
legt hij of zij de maatregelen uit als de betrokkene niet
of onvoldoende meewerkt.
Ook vindt toetsing plaats van de verzamelende
persoonsgegevens. De betrokkene heeft recht op
rectificatie. Zie hiervoor hoofdstuk 13.3.

De verzorgers van kinderen jonger dan 16 jaar krijgen
ook schriftelijke informatie over de opname in de
groepsaanpak.
9.8.1
Betrokkene woont niet in Rotterdam
Het komt voor dat een betrokkene tot een problematische
groep in Rotterdam behoort, maar niet in de gemeente
Rotterdam woont. De medewerker van directie Veiligheid
stemt met de partners af hoe de gemeente waar de
betrokkende woont, te betrekken bij het stoppen van de
overlast.
9.9
Integrale en samenhangende probleemanalyse
Doel van deze fase is na het laten prioriteren van de
groep het formuleren van een integrale en samenhangende probleemanalyse. Deze analyse moet de historie
op het gebied van veiligheid in beeld brengen voor zover
relevant voor het plan van aanpak. De analyse omvat de
volgende onderdelen:
• Individuele analyse en eventuele systeemanalyse7
• Analyse van de positieve krachten binnen het
individu en het systeem
• Analyse van de zachte wijkinformatie
• Analyse van de risicofactoren: persoon, omgeving
en professional.

10.2
Motivatie
Het aanvaarden van begeleiding is essentieel voor het
voorkomen of verminderen van overlast. Om deze
aanvaarding te realiseren, moet de betrokken persoon
openstaan voor verandering van het gedrag. Zelfreflectie
en motivatie om het gedrag te willen stoppen zijn
hiervoor van groots belang. Soms vergt het een aantal
gesprekken om dit te bereiken. Sommige personen
zullen nooit kunnen reflecteren, of zijn niet te motiveren.
Het accent van de aanpak ligt in die gevallen meer op
repressie.
Als het verwijtbaar niet lukt om gedrag te veranderen,
komt de zwaarte van het plan van aanpak te liggen op
repressie. Het doel is dan een goede handhaving van de
openbare orde en daarmee de overlast voor de omgeving door de groep tot een minimum te beperken.

9.10
Leefgebieden
Voorbeelden van leefgebieden waarover informatie is op
te halen bij de partners:
• Demografie
• Sociaal netwerk (familie, vrienden)
• Vrijetijdsbesteding
• Buurt/groep/netwerk
• Politie context informatie (o.a. sfeerbeelden)
• Justitieverleden
• Wapenbezit/gevaarzetting (deze is niet voor de analyse
bedoeld, maar voor de veiligheid van de medewerkers)

11. Fase 5 Interventie en monitoring

Dit is de fase van uitvoering en monitoring van het plan
van aanpak. De medewerker van de directie Veiligheid
stuurt en monitort op basis van:
• Analyse van de situatie
• SMART geformuleerde resultaten uit het plan van
aanpak
• Voortgangsrapportages van de betreffende uitvoeringsorganisatie(s) over de voortgang

9.11
Welke informatie niet delen?
Het is niet toegestaan om BSN-gegevens en strafrechtelijke gegevens te delen met het JOZ. Het is wel toegestaan deze gegevens te delen met politie, het OM,
stadsbeheer en de medewerkers van directie Veiligheid.

Dit kan leiden tot een van de volgende acties:
• Bijstellen van de SMART geformuleerde doelen
• Bijstellen van de SMART geformuleerde afspraken
• Bijstelling of beëindiging van de interventie
• Ontkrachten van de waarneming en signalen

7 Met systeem wordt het gezinssysteem bedoeld.
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12. Fase 6 Afsluiting

11.1
Interventies
De medewerker van directie Veiligheid kan adviseren om
verschillende interventies toe te passen. De uitvoerende
afdelingen bepalen de haalbaarheid en de noodzakelijkheid van deze interventies. Dit is een niet-limitatieve lijst
van mogelijke interventies:
• Inzet van een individueel traject (begeleiding via
reguliere organisaties richting zorg, scholing, schulddienstverlening etc.).
• Hanteren van het fasemodel 8.
• Aanpassingen in de fysieke buitenruimte (snoeien,
bank weghalen, cameratoezicht etc.).
• Inzet op opvoedondersteuning ouders.
• Inzet op het vergroten van de veiligheidsbeleving
(trainen buurtbewoners aanspreken overlastgevers,
kennismaken buurtbewoners etc.).
• Opleggen bestuurlijke maatregel (groepsverbod,
avondklok, samenscholingsverbod, gebiedsverbod etc.).

In fase vindt de afsluiting plaats van de integrale aanpak
problematische groepen. Dit kan zijn omdat de overlast
gestopt is, of omdat de aanpak niet meer de juiste
methodiek is om de overlast te stoppen.
12.1
Geen groepsoverlast meer
Er is in de afgelopen zes maanden geen sprake meer
van een (dreiging van) overlastgevend groepsgedrag.
De medewerker heeft in samenwerking met de betrokken
professionals getoetst en geconstateerd dat de doelstellingen uit het plan van aanpak behaald zijn of dat de
problematiek van dien aard is geworden dat deze
regulier kan worden opgepakt. Er is daarom geen sprake
van een periode van monitoring na het afsluiten van de
groepsaanpak.
Wanneer in gezamenlijkheid is bepaald dat de aanpak is
geslaagd of niet meer noodzakelijk is, kunnen de
partners de aanpak op de groep afsluiten. Deze afsluiting
verloopt via de driehoek. De medewerkers van de
directie Veiligheid, politie en het OM schrijven een
verslag dat als achtergrondinformatie dient voor de
notitie aan de driehoek.

11.2
Toevoegen of afmelden individuele groepsleden
Het is mogelijk groepsleden toe te voegen aan een
geprioriteerde groep. Ook is het mogelijk om tussentijds
groepsleden uit de groepsaanpak te verwijderen. De
driehoek wordt hierover niet geïnformeerd. De driehoek
heeft een besluit genomen om het problematische
groepsgedrag aan te pakken. Het maakt daarom niet uit
wie er in de groep zitten op het moment van prioriteren.
De reden om een groepslid toe te voegen is, omdat – na
prioritering – blijkt dat de betrokkene in 12 maanden tijd
vaker dan twee keer bij de overlastgevende groep wordt
gesignaleerd en is aangesproken door een partner.
Het komt ook voor dat de groepsaanpak gecontinueerd
wordt, maar dat een individueel lid niet meer tot de
problematische groep behoort én dus ook niet meer
gesignaleerd wordt bij de groep door onze partners.
Wanneer dit individuele lid tenminste zes maanden niet
meer gesignaleerd wordt bij de groep, sluiten de
partners de aanpak voor dat individuele lid af. Voor de
overige groepsleden zetten de partners de groepsaanpak voort. Het is niet noodzakelijk de driehoek
hierover te informeren. Het nieuw toegevoegde lid krijgt
een brief met uitleg dat hij is opgenomen in de groepsaanpak. In hoofdstuk 12 staat welke stappen genomen
moeten worden bij afsluiting van de aanpak voor een (lid
van de) groep.

12.2
Er is nog wel overlast
Er zijn situaties denkbaar van afsluiting van de groepsaanpak terwijl de doelstelling niet is behaald. Dit is
bijvoorbeeld het geval wanneer een groep zich dusdanig
crimineel heeft ontwikkeld dat een groepsaanpak niet
meer de juiste methodiek is.
12.2.1 Individueel traject
Het kan zijn dat de groepsaanpak wordt afgesloten, maar
dat een lid van de groep nog een individueel traject volgt
omdat deze betrokkene nog wel overlastgevend gedrag
vertoont. Medewerkers van directie Veiligheid doen dit
met hetzelfde doel en op dezelfde juridische grondslag
als de interventies vanuit de groepsaanpak. Daarom
gebruikt de directie Veiligheid de in de groepsaanpak
verzamelde persoonsgegevens voor de analyse en
opstelling van een plan van aanpak in het individuele
traject. De directie Veiligheid verwerkt de gegevens
zolang dit individuele traject actief is.
12.3
Eindverslag
De medewerker schrijft vervolgens een eindverslag.
In dit verslag staat beschreven:
• De reden voor afsluiting.
• Korte samenvatting van het overlastgevende gedrag.
• Een opsomming van de betrokken instanties.
• Een opsomming van de gestelde doelen.
• Een opsomming van de interventies.
• De behaalde doelen.
• De niet-behaalde doelen en de consequenties hiervan.
• En eventueel afspraken die gemaakt zijn om de zorg of
begeleiding te borgen bij de reguliere organisaties.

11.3
Evaluatie
Er is tenminste één keer per jaar een evaluatiemoment,
naast de reguliere evaluatiemomenten uit fase 5.
Onderzocht moet dan worden of de groepsaanpak het
juiste instrument is. De ervaring leert dat het eerste jaar
het meest effectieve jaar is. De grootste stappen worden
dan genomen. Als het na een jaar niet lukt om het
problematische groepsgedrag te stoppen, is de kans
groot dat dit ook niet lukt in de volgende jaren. De
betrokken partners besluiten in dat geval of ze de
groepsaanpak afsluiten en welke interventies ze dan
moeten inzetten.

12.4
Afsluiten door de driehoek
Op basis van het eindverslag schrijft de medewerker
van directie Veiligheid een korte samenvatting die wordt
ingediend bij de driehoek met het verzoek de groep af
te sluiten.

8 Het fasemodel is een escalatiemodel: de partners (Politie, Stadsbeheer, JOZ,
gemeente) spreken af om in de eerste fase te informeren, in de tweede fase wordt
er gewaarschuwd en in de derde fase wordt gehandhaafd)
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12.5
Informeren groepsleden over afsluiting
Er is geen juridische verplichting om groepsleden te
informeren over afsluiting van de aanpak. Dit niet melden
kan daarmee een strategische inzet zijn. Hierover
moeten de partners een besluit nemen tijdens de
evaluatie van de aanpak.

13.3.1 Reikwijdte rectificatierecht
Het rectificatierecht is niet bedoeld voor het corrigeren
van professionele indrukken, meningen en conclusies
waarmee iemand het niet eens is,. Wel mag diegene van
de organisatie verwachten dat deze in ieder geval zijn
schriftelijke mening toevoegt aan het dossier. Dat kan
vooral een oplossing bieden bij situaties waarbij het om
niet objectief vast te stellen feiten gaat.

12.6

Opnieuw een interventie
vanuit directie Veiligheid
Als er vragen of zorgen zijn over een afgesloten casus,
of als de problematiek opnieuw escaleert, kan de
directie Veiligheid met de betrokkene contact opnemen.
Hij bepaalt dan of er opnieuw geïntervenieerd moet
worden vanuit de directie Veiligheid. Dit doet de medewerker op basis van de eerder gestelde criteria die in dit
document zijn omschreven.

13.4
Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden geregistreerd (bewaard),
zolang deze worden verwerkt voor het doel waarvoor zij
waren verzameld. Het doel waarvoor de directie Veiligheid in de groepsaanpak persoonsgegevens registreren
is ‘het voorkomen en bestrijden van overlast of het
(mogelijk kunnen) schaden van de openbare orde
en veiligheid’.
1. De persoonsgegevens worden:
	a. v ernietigd indien fase 1 en/of 2 van het werkproces
niet tot verdere aanpak van het signaal leidt;
	b. vernietigd indien betrokkene niet wordt opgenomen
op de netto namenlijst.
	c. gedurende twee jaar in een niet-actieve omgeving
bewaard indien fase 6 is afgesloten.
2. O
 p basis van een nieuw signaal kunnen de bewaarde
persoonsgegevens ten behoeve van het nieuwe
signaal worden geraadpleegd dan wel verwerkt en is
het werkproces of het werkproces persoonsgerichte
aanpak van toepassing op de nieuwe verwerking.
3. D
 e opgenomen gegevens kunnen voor evaluatie dan
wel wetenschappelijk onderzoek in niet tot individuele
personen herleidbare vorm bewaard blijven.

13. Algemene verordening
Gegevensbescherming
De betrokkene heeft een aantal rechten die zijn vastgelegd
in de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
13.1
Informeren registratie
In de brief aan de betrokkene maakt de medewerker van
de directie Veiligheid melding van het registreren van de
persoonsgegevens. Ook staat in de brief een verwijzing
naar de website van de gemeente Rotterdam waarin
de rechten met betrekking tot de privacy zijn uitgelegd.
De betrokkene moet binnen één maand na de eerste
registratie van persoonsgegevens worden geïnformeerd.
In principe informeert de directie Veiligheid de persoon
altijd over het verzamelen en registreren van informatie.
Hij heeft hier recht op als er geen zwaarwegende
redenen zijn om hiervan af te zien. Wanneer het een
minderjarige (jonger dan 16 jaar) betreft is het verplicht
de ouders of verzorgers van het kind te informeren.

13.4.1 Bewaren persoonsgegevens
De gemeente bewaart persoonsgegevens van betrokkenen die opgenomen zijn in de groepsaanpak.
De gemeente wil gedurende twee jaar na afsluiting van
de groep toegang tot die persoonsgegevens houden.
De gemeente bewaart de informatie in een niet-actieve
omgeving.
De gemeente heeft een analyse en een plan van aanpak
met werkzame bestandsdelen gemaakt en gebruikt dit:
• Als de groepsoverlast herleefd;
• Als betrokkene zich voegt bij een nieuwe
geprioriteerde groep;
• Als betrokkene een persoonsgerichte aanpak krijgt.

13.2
Inzage
De betrokkene heeft recht op inzage van de persoonsgegevens. Wanneer de betrokkene dit wil, dan kan hij dit
op de gemeentesite kenbaar maken aan de medewerker
van directie Veiligheid. De betrokkene kan dan een
schriftelijke uitdraai van zijn dossier inzien tijdens een
afspraak met de medewerker van directie Veiligheid.
13.3
Rectificatie
De betrokkene heeft het recht om rectificatie van de
persoonsgegevens te vragen. Dat houdt in dat hij een
organisatie mag vragen de persoonsgegevens te
verbeteren, aan te vullen of af te schermen. Betrokkene
kan om rectificatie vragen als zijn persoonsgegevens:
• Feitelijk onjuist zijn
• Onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel
waarvoor ze zijn verzameld
• Op een andere manier in strijd met een wet worden
gebruikt

Wanneer de gemeente of een van de partners de
gegevens gebruiken voor één van bovenstaande doelen,
zal de medewerker van directie Veiligheid toetsen of de
gegevens nog actueel zijn.
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Bijlage 1. Verwerking voor de groepsaanpak
Wettelijke grondslagen vormen de artikelen 172, 172a,
172b, 174, 174a, 174b, 175, 176 en 177 Gemeentewet en
de artikelen 3 en 11 Politiewet 2012.
In artikel 172 Gemeentewet en de Politiewet 2012 staat
de algemene bevoegdheid beschreven van de burgemeester voor het handhaven van de openbare orde. In
de daaropvolgende wetsartikelen uit de Gemeentewet
zijn de instrumenten benoemd die hij heeft om die
bevoegdheid te kunnen effectueren.

gemeente de openbare orde zal verstoren. Het
verzoek bevat een aanduiding van de objecten of
gebieden waar de aanwezigheid van die persoon niet
gewenst is en van de tijdstippen of perioden waarvoor
het bevel geldt. De burgemeester zendt een afschrift
van het bevel dat hij namens een andere burgemeester
heeft gegeven, aan die burgemeester.
4. Van een bevel zich te melden in een andere
gemeente, wordt tijdig mededeling gedaan aan de
burgemeester van die gemeente.
5. Indien de officier van justitie een persoon als bedoeld
in het eerste lid een gedragsaanwijzing heeft gegeven
als bedoeld in artikel 509hh, tweede lid, onderdeel a,
van het Wetboek van Strafvordering, geeft de burgemeester aan deze persoon niet een bevel als bedoeld
in het eerste lid, onder a of b, voor hetzelfde gebied.
6. Het bevel geldt voor:
a. een door de burgemeester vast te stellen periode van
ten hoogste drie maanden, in welk geval het bevel ten
hoogste driemaal kan worden verlengd met een door
de burgemeester vast te stellen periode van telkens
ten hoogste drie maanden, of
b. door de burgemeester vast te stellen tijdstippen of
perioden, verspreid over ten hoogste negentig dagen
binnen een tijdvak van ten hoogste vierentwintig
maanden.
7. Op grond van nieuwe feiten of omstandigheden kan
de burgemeester het bevel wijzigen ten nadele van
betrokkene.
8. De burgemeester kan op aanvraag tijdelijk ontheffing
verlenen van de verboden of geboden die voortvloeien
uit het bevel, dan wel van een of meer onderdelen
daarvan. Aan de ontheffing kunnen voorschriften
worden verbonden.
9. Indien nieuwe feiten of omstandigheden daartoe
aanleiding geven, wijzigt de burgemeester het bevel ten
gunste van betrokkene. Het bevel wordt ingetrokken
zodra het niet langer nodig is ter voorkoming van
verdere verstoringen van de openbare orde.

Hieronder zijn de artikelen overgenomen. Daarna volgt
een stuk uit allerlei documentatie die de rol en bevoegdheden van de burgemeester omschrijven.
Wetsartikelen
Artikel 172 Gemeentewet
1. D
 e burgemeester is belast met de handhaving van
de openbare orde.
2. De burgemeester is bevoegd overtredingen van
wettelijke voorschriften die betrekking hebben op
de openbare orde, te beletten of te beëindigen.
Hij bedient zich daarbij van de onder zijn gezag
staande Politie.
3. D
 e burgemeester is bevoegd bij verstoring van de
openbare orde of bij ernstige vrees voor het ontstaan
daarvan, de bevelen te geven die noodzakelijk te
achten zijn voor de handhaving van de openbare orde.
Artikel 172a Gemeentewet
1. O
 nverminderd artikel 172, derde lid, en hetgeen bij
gemeentelijke verordening is bepaald omtrent de
bevoegdheid van de burgemeester om bevelen te
geven ter handhaving van de openbare orde, kan de
burgemeester aan een persoon die individueel of in
groepsverband de openbare orde ernstig heeft
verstoord of bij groepsgewijze ernstige verstoring van
de openbare orde een leidende rol heeft gehad, dan
wel herhaaldelijk individueel of in groepsverband de
openbare orde heeft verstoord of bij groepsgewijze
verstoring van de openbare orde een leidende rol
heeft gehad, bij ernstige vrees voor verdere verstoring
van de openbare orde een bevel geven:
a. zich niet te bevinden in of in de omgeving van een of
meer bepaalde objecten binnen de gemeente, dan
wel in een of meer bepaalde delen van de gemeente;
b. zich niet in een of meer bepaalde delen van de
gemeente op een voor het publiek toegankelijke plaats
zonder redelijk doel met meer dan drie andere
personen in groepsverband op te houden, of
c. zich op bepaalde tijdstippen te melden op of vanaf
bepaalde plaatsen, al dan niet in een andere gemeente.
2. De burgemeester kan tevens een bevel geven aan een
persoon aan wie door een private organisatie een
sanctie is opgelegd, wegens gedrag dat bij de
burgemeester de ernstige vrees doet ontstaan dat die
persoon de openbare orde zal verstoren.
3. D
 e burgemeester van een andere gemeente kan een
burgemeester verzoeken om een persoon tevens
namens hem een overeenkomstig bevel te geven,
indien de burgemeester die het bevel geeft, de
ernstige vrees heeft dat die persoon ook in de andere

Artikel 172b Gemeentewet
1. D
 e burgemeester kan aan een persoon die het gezag
uitoefent over een minderjarige die herhaaldelijk in
groepsverband de openbare orde heeft verstoord en
de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, bij
ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare
orde een bevel geven zorg te dragen:
a. dat de minderjarige zich niet bevindt in of in de
omgeving van een of meer bepaalde objecten binnen
de gemeente, dan wel in een of meer bepaalde delen
van de gemeente, tenzij de minderjarige wordt
begeleid door een persoon die het gezag over hem
uitoefent of door een andere meerderjarige als
bedoeld in het derde lid; of
b. dat de minderjarige zich op bepaalde dagen gedurende
een aangegeven tijdvak tussen 8 uur ’s avonds en
6 uur ’s ochtends niet bevindt op voor het publiek
toegankelijke plaatsen, tenzij de minderjarige wordt
begeleid door een persoon die het gezag over hem
uitoefent of door een andere meerderjarige als
bedoeld in het derde lid.
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Artikel 174b Gemeentewet
1. B
 ij verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens, dan wel bij ernstige vrees voor
het ontstaan daarvan, kan de burgemeester in een
onvoorziene, spoedeisende situatie een gebied, met
inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek
openstaande gebouwen en daarbij behorende erven,
voor ten hoogste twaalf uur aanwijzen als veiligheidsrisicogebied. In een veiligheidsrisicogebied kan de
officier van justitie de bevoegdheden, bedoeld in de
artikelen 50, derde lid, 51, derde lid, en 52, derde lid,
van de Wet wapens en munitie toepassen.
2. V
 oordat de burgemeester het gebied aanwijst,
overlegt hij met de officier van justitie.
3. D
 e aanwijzing kan mondeling worden gegeven. In dat
geval wordt de aanwijzing zo spoedig mogelijk op
schrift gesteld en bekendgemaakt.
4. De burgemeester brengt de gebiedsaanwijzing zo
spoedig mogelijk ter kennis van de raad.
5. A
 rtikel 151b, derde en zesde lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Het bevel geldt voor een door de burgemeester vast
te stellen periode van ten hoogste drie maanden.
3. De burgemeester kan voor de toepassing van het eerste
lid ten hoogste twee andere meerderjarigen naast de
persoon of personen die het gezag uitoefenen over
een minderjarige aanwijzen ter begeleiding van de
minderjarige.
4. Artikel 172a, zevende, achtste en negende lid, is van
overeenkomstige toepassing.
Artikel 174 Gemeentewet
1. D
 e burgemeester is belast met het toezicht op de
openbare samenkomsten en vermakelijkheden
alsmede op de voor het publiek openstaande
gebouwen en daarbij behorende erven.
2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van
het toezicht, bedoeld in het eerste lid, de bevelen te
geven die met het oog op de bescherming van
veiligheid en gezondheid nodig zijn.
3. D
 e burgemeester is belast met de uitvoering van
verordeningen voor zover deze betrekking hebben
op het in het eerste lid bedoelde toezicht.

Artikel 175 Gemeentewet
1. In geval van oproerige beweging, van andere ernstige
wanordelijkheden of van rampen, dan wel van ernstige
vrees voor het ontstaan daarvan, is de burgemeester
bevoegd alle bevelen te geven die hij ter handhaving
van de openbare orde of ter beperking van gevaar
nodig acht. Daarbij kan van andere dan bij de
Grondwet gestelde voorschriften worden afgeweken.
2. D
 e burgemeester laat tot maatregelen van geweld niet
overgaan dan na het doen van de nodige waarschuwing.

Artikel 174a Gemeentewet
1. D
 e burgemeester kan besluiten een woning, een
niet voor het publiek toegankelijk lokaal of een bij die
woning of dat lokaal behorend erf te sluiten, indien
door gedragingen in de woning of het lokaal of op
het erf de openbare orde rond de woning, het lokaal
of het erf wordt verstoord.
2. De in het eerste lid genoemde bevoegdheid komt de
burgemeester eveneens toe in geval van ernstige
vrees voor verstoring van de openbare orde op de
grond dat de rechthebbende op de woning, het lokaal
of het erf eerder een woning, een niet voor het publiek
toegankelijk lokaal of een bij die woning of dat lokaal
behorend erf op een zodanige wijze heeft gebruikt of
doen gebruiken dat die woning, dat lokaal of dat erf op
grond van het eerste lid is gesloten, en er aanwijzingen
zijn dat betrokkene de woning, het lokaal of het erf ten
aanzien waarvan hij rechthebbende is eveneens op
een zodanige wijze zal gebruiken of doen gebruiken.
3. D
 e burgemeester bepaalt in het besluit de duur van
de sluiting. In geval van ernstige vrees voor herhaling
van de verstoring van de openbare orde kan hij
besluiten de duur van de sluiting tot een door hem te
bepalen tijdstip te verlengen.
4. Bij de bekendmaking van het besluit worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen een te
stellen termijn maatregelen te treffen waardoor de
verstoring van de openbare orde wordt beëindigd.
De eerste volzin is niet van toepassing, indien voorafgaande bekendmaking in spoedeisende gevallen
niet mogelijk is.
5. D
 e artikelen 5:25 tot en met 5:28 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
De burgemeester kan van de overtreder de ingevolge
artikel 5:25 van de Algemene wet bestuursrecht
verschuldigde kosten invorderen bij dwangbevel.

Artikel 176 Gemeentewet
1. W
 anneer een omstandigheid als bedoeld in artikel
175, eerste lid, zich voordoet, kan de burgemeester
algemeen verbindende voorschriften geven die ter
handhaving van de openbare orde of ter beperking
van gevaar nodig zijn. Daarbij kan van andere dan
bij de Grondwet gestelde voorschriften worden
afgeweken. Hij maakt deze voorschriften bekend
op een door hem te bepalen wijze.
2. D
 e burgemeester brengt de voorschriften zo spoedig
mogelijk ter kennis van de raad, van de commissaris
van de Koning en van het hoofd van het arrondissementsparket.
3. D
 e voorschriften vervallen, indien zij niet door de raad
in zijn eerstvolgende vergadering die blijkens de
presentielijst door meer dan de helft van het aantal
zitting hebbende leden is bezocht, worden bekrachtigd.
4. Indien de raad de voorschriften niet bekrachtigt, kan
de burgemeester binnen vierentwintig uren administratief beroep instellen bij de commissaris van de
Koning. Deze beslist binnen twee dagen. Gedurende
de beroepstermijn en de behandeling van het administratief beroep blijven de voorschriften van kracht.
5. H
 oofdstuk 6 en afdeling 7.3 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn niet van toepassing op het administratief beroep, bedoeld in het vierde lid.
6. D
 e commissaris kan de werking van de voorschriften
opschorten zolang zij niet bekrachtigd zijn. Het
opschorten stuit onmiddellijk de werking van de
voorschriften.
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7. Zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 175,
eerste lid, zich niet langer voordoet, trekt de burgemeester de voorschriften in. Het tweede lid is van
overeenkomstige toepassing.

de burgemeester. Het is echter niet wenselijk dat de raad
daarmee de mogelijkheden voor de burgemeester om
op te kunnen treden beperkt. In geval van attributie van
bevoegdheden is het overigens ook niet mogelijk. In alle
gevallen geldt dat de burgemeester als eenhoofdig
bestuursorgaan zelf moet kunnen beslissen, als de
situatie om snel handelen vraagt. En vervolgens is de
burgemeester verantwoording verschuldigd aan de raad
over het door hem gevoerde (openbare orde en veiligheids)beleid.

Artikel 176a Gemeentewet
1. D
 e burgemeester is bevoegd door hem aangewezen
groepen van personen op een door hem aangegeven
plaats tijdelijk te doen ophouden. De ophouding
kan mede omvatten, indien nodig, het overbrengen
naar die plaats.
2. De burgemeester oefent de bevoegdheid, bedoeld in
het eerste lid, slechts uit:
a. jegens personen die door hem daartoe aangewezen
specifieke onderdelen van een bevel als bedoeld in
artikel 175 of van een algemeen verbindend voorschrift als bedoeld in artikel 176, groepsgewijs niet
naleven, en
b. indien het ophouden noodzakelijk is ter voorkoming
van voortzetting of herhaling van de niet-naleving en
de naleving redelijkerwijs niet op andere geschikte
wijze kan worden verzekerd.
3. A
 rtikel 154a, derde tot en met veertiende lid, is van
overeenkomstige toepassing.

Lid 2 van artikel 172 bepaalt dat de burgemeester
overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking
hebben op de openbare orde, kan beletten en beëindigen. Het gaat hier om de naleving van bestaande
wettelijke voorschriften waarbij de niet-naleving ervan
leidt tot openbare ordeverstoring. Dit is feitelijk een vorm
van bestuursdwang, maar dan zonder de voorwaarden
uit de Algemene wet bestuursrecht. Lid 2 kan worden
toegepast, ook als op een andere wijze de openbare
orde kan worden gehandhaafd, bijvoorbeeld door
bestuursrechtelijk of strafrechtelijk optreden.
Het derde lid van artikel 172 verschaft de burgemeester
de zogenaamde ‘lichte bevelsbevoegdheid’.
De burgemeester is bevoegd bij (dreigende) verstoring
van de openbare orde alle bevelen te geven die hij
noodzakelijk acht voor de handhaving van de openbare
orde. Deze bepaling is er gekomen voor situaties
– waarbij er geen sprake is van overtredingen, omdat
wettelijke voorschriften ontbreken – maar de burgemeester het nodig acht om in te grijpen. In deze situaties
moet er acuut gevaar zijn voor de openbare orde.
Als er wel wettelijke voorschriften (wetgeving, APV) zijn,
dan gaan die boven de toepassing van het derde lid.
De lichte bevelsbevoegdheid wordt dus gebruikt
wanneer geschreven normen (zie lid 2) ontbreken.
De burgemeester kan dan zelf een voorschrift opstellen
gericht op één of meer personen die de openbare orde
(dreigen te) verstoren. Overtreding van dit voorschrift is
strafbaar, volgens artikel 184 Wetboek van strafrecht.
Het derde lid wordt vooral gebruikt voor het opleggen
van bijvoorbeeld verblijfsontzeggingen en gebiedsverboden wanneer deze niet in de APV zijn geregeld, maar
de toepassingsmogelijkheden zijn ruimer dan dergelijke
ontzeggingen en verboden. Als de APV wel bepalingen
bevat, dan zal de burgemeester daarvan gebruik moeten
maken en is toepassing van de lichte bevelsbevoegdheid
niet mogelijk (subsidiariteitsbeginsel). Ook geldt dat de
burgemeester de bevoegdheid slechts kan inzetten bij
plotseling actueel opkomend of zich concreet voordoend
gevaar voor de openbare orde dan wel in een situatie
dat er van een concrete en actuele dreiging sprake is.
Het gaat met andere woorden om een onmiddellijkheidsinstrument dat toegepast kan worden in een situatie
waarin direct ingrijpen zo zeer noodzakelijk is dat ook de
waarborgen van afdeling 5.3 van de Algemene wet
bestuursrecht niet in acht genomen kunnen worden.
In tegenstelling tot het noodbevel of de noodverordening
(artikel 175 en 176 Gemeentewet) mag de burgemeester
bij de toepassing van artikel 172 lid 3 geen inbreuk
maken op overige wetgeving.

Artikel 177 Gemeentewet
1. D
 e burgemeester kan een in de gemeente dienstdoende ambtenaar van Politie machtigen in zijn naam
besluiten te nemen of andere handelingen te verrichten
2. Geen machtiging wordt verleend tot het nemen van
besluiten ingevolge de artikelen 151b, 154a, 172, 172a,
172b, 174, tweede lid, en 174a tot en met 176a.
Artikel 3 Politiewet 2012
De Politie heeft tot taak in ondergeschiktheid aan het
bevoegd gezag en in overeenstemming met de
geldende rechtsregels te zorgen voor de daadwerkelijke
handhaving van de rechtsorde en het verlenen van hulp
aan hen die deze behoeven.
Artikel 11 Politiewet 2012
1. Indien de Politie in een gemeente optreedt ter handhaving van de openbare orde en ter uitvoering van de
hulpverleningstaak, staat zij onder gezag van de
burgemeester.
2. De burgemeester kan de betrokken ambtenaren van
Politie de nodige aanwijzingen geven voor de vervulling van de in het eerste lid bedoelde taken.

Onderbouwende documentatie
Nederlandse genootschap van burgemeesters over
artikel 172 Gemeentewet
Lid 1 van Artikel 172 belast de burgemeester met de
handhaving van de openbare orde onder gewone
omstandigheden. Hoewel het hier gaat om taken die aan
het eenhoofdige bestuursorgaan burgemeester zijn
toebedeeld, heeft ook de gemeenteraad taken op
openbare orde en veiligheidsgebied. Zo is het de raad
die verordeningen kan opstellen die zien op de openbare orde en veiligheid en kan de raad algemene regels
opstellen voor de uitoefening van de bevoegdheden van
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“ACTIEPLAN OVERLAST EN VERLOEDERING
Maatregelen ter intensivering van de lokale aanpak”

toepassing kan zijn.
Ook wordt rekening gehouden met de recente uitspraak
van de rechtbank te Utrecht over het samenscholingsverbod. Naar verwachting zal dit wetsvoorstel ook
bruikbaar zijn voor de aanpak van overlastveroorzakers
in achterstandswijken.
Verder is door de ministers van BZK, Justitie en de
minister voor Jeugd en Gezin in samenwerking met de
G4 - ter uitvoering van de motie Depla- onderzocht of er
behoefte bestaat aan een bestuurlijke begeleidingsplicht
bijvoorbeeld in de vorm van verplichte opvoedingsondersteuning.
Tot slot verkeert het evaluatieonderzoek van het pilotproject FF Kappe in Rotterdam, een experiment in het
kader van de Doe-Normaal aanpak, op dit moment in
de afrondende fase. De pilot FF Kappe bestaat uit een
combinatie van gedragsinstructies, hulp en strafdreiging
met het doel een gedragsverandering te bewerkstelligen. De evaluatie zal onder andere inzicht moeten
geven in de werkzame bestanddelen van de FF Kappeaanpak. Op basis hiervan wordt bepaald of en zo ja, in
welke vorm, de aanpak wordt voortgezet in Rotterdam
en in andere steden.
Conform het Coalitieakkoord zet het kabinet erop in om
alle (strafrechtelijke) maatregelen om gedrag te beïnvloeden te bundelen en te stroomlijnen volgens het
Doe-Normaal model.

Uit de onderstaande tekst uit het Actieplan overlast en
verloedering lezen we wat de opzet van de wetgever is
geweest met een aantal wetsvoorstellen waaronder
artikel 172a Gemeentewet. Daar wordt expliciet stilgestaan
bij de bevoegdheden en de rol van de burgemeester.
Aanpak overlast door (risico) jongeren
Overlast door jongeren wordt vooral ervaren van
jongeren die in groepen rondhangen in de buurt of
bijvoorbeeld bij het winkelcentrum. Dit kan niet alleen
gepaard gaan met baldadigheid en vandalisme, maar
ook met het treiteren van buurtbewoners en het veroorzaken van geluidsoverlast. Ook kan dit onveiligheidsgevoelens bij omwonende buurtbewoners oproepen.
De veelzijdigheid van deze problematiek vereist een
brede en goed geregisseerde en consequente aanpak
door alle betrokken organisaties. De negatieve groepsverbanden van deze jongeren moeten worden doorbroken.
Voor de jongeren en vaak ook de andere kinderen in het
gezin is een persoons- of een gezins-gerichte veranderaanpak nodig. Het doorbreken van dat gedrag, het
vinden en afronden van een opleiding en het hebben en
houden van werk door deze jongeren zijn speerpunten
in de verbeteringen die in de gezinnen moeten worden
doorgevoerd. Samenwerking (in de wijk) tussen de
gemeente, jeugdzorg, onderwijs, Politie en justitie is
daarom een vereiste. Kwalitatief goed onderwijs en
meer aandacht voor integratie en participatie zijn
daarnaast belangrijke voorwaarden omdat veel
mensen de aansluiting met de samenleving missen.

2. Doorzettingsmacht burgemeester
richting gezin en instellingen geregeld
Enkele van de G4 gemeenten hebben gewezen op de
behoefte aan een formele doorzettingsmacht voor de
burgemeester wanneer naar zijn of haar oordeel de
gezinssituatie uit de hand gelopen is en ingrijpen
noodzakelijk is. Anderen geven aan dat ze met huidige
en komende wetgeving voldoende instrumenten in
handen hebben of zullen krijgen. Hierbij gaat het om
de bestuurlijke rol van de burgemeester: hij spreekt
de betrokken instanties aan op hun medewerking en
dwingt (als ultimum remedium) actie af.
De genoemde burgemeesters vragen om zowel doorzettingsmacht richting het gezin als doorzettingsmacht
richting instellingen. Bij het gezin gaat het om de situatie
waarbij de reguliere hulpverlening vastloopt omdat
ouders en/of jeugdigen niet meewerken. Het betreft
hier veelal overlastgevende multi-probleemgezinnen die
men bereid wil krijgen om hulpverlening (bijvoorbeeld
opvoedingsondersteuning) te accepteren. In de gevallen
waarin de huidige aanpak niet mogelijk is of onvoldoende
effect oplevert , zou volgens genoemde burgemeesters
in het uiterste geval de burgemeester de ouders moeten
kunnen dwingen deze hulpverlening te accepteren, in
het belang van het kind. Daarnaast is het in dit verband
ook denkbaar om de burgemeester in het uiterste geval
de bevoegdheid te geven probleemgezinnen die tevens
overlast veroorzaken (de zogeheten “aso-gezinnen”) in
het belang van de openbare orde uit huis te plaatsen
(of daarmee te dreigen). Dit is ook een van de aanbevelingen uit het onderzoek Bestuur, Recht en Veiligheid
naar de bevoegdheden van de burgemeester op het
terrein van openbare orde en terrorismebestrijding,
waarvan de kabinetsreactie binnenkort aan de Tweede
Kamer wordt verzonden.
Bij doorzettingsmacht richting instellingen zoals die de

1. Ernstige overlastgevers aangepakt
Om er voor te zorgen dat onder meer ernstige overlast
door (hang)jongeren sneller en effectiever kan worden
aangepakt, hebben de ministers van BZK en Justitie het
wetsvoorstel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme
en ernstige overlast voorbereid. Het advies van de
Raad van State is op 23 november 2007 ontvangen.
Het wetsvoorstel wordt in het voorjaar van 2008 in
gewijzigde vorm naar de Tweede Kamer gestuurd. Het
wetsvoorstel biedt de burgemeester en de officier van
justitie extra bevoegdheden om notoire overlastgevers
aan te pakken. Nieuw aan dit wetsvoorstel is allereerst
dat de burgemeester de bevoegdheid krijgt om een
langdurig gebiedsverbod aan ze op te leggen van
maximaal drie maanden, met de mogelijkheid tot
verlenging tot maximaal negen maanden als iemand
herhaaldelijk groepsgewijs de openbare orde ernstig
heeft verstoord. Ook kan de burgemeester dit langdurige
gebiedsverbod combineren met een meldingsplicht.
De officier van justitie kan een verdachte direct een
gedragsaanwijzing opleggen, bijvoorbeeld bij aanhoudende vernielingen of geweld jegens personen.
Het kan aldus gaan om een gebiedsverbod en/of een
meldingsplicht, maar ook om een contactverbod en
afspraken rond het volgen van therapie of behandeling
tegen agressie of verslaving. De gedragsaanwijzing
loopt vooruit op de strafrechtelijke afdoening door de
rechter. Bij de verdere uitwerking wordt vermeld in
hoeverre de maatregelen die de burgemeester kan
treffen, onder omstandigheden ook op 12-minners van
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Gezag (artikel 11 Politiewet 2012)
Als de Politie optreedt ter handhaving van de openbare
orde en ter uitvoering van de hulpverleningstaak, dan
staat zij onder gezag van de burgemeester. De burgemeester kan de Politie de nodige aanwijzingen geven
voor de vervulling van deze taken. Deze aanwijzingen
kunnen zowel planmatig als ad hoc zijn en zowel de
individuele ambtenaren van Politie als de gehele Politie
betreffen. Het gezag van de burgemeester strekt zich
uit over alle Politiefunctionarissen als zij in de gemeente
optreden ter handhaving van de openbare orde.
Tevens heeft de burgemeester het gezag over de
Koninklijke Marechaussee als deze in de gemeente
optreedt ter handhaving van de openbare orde.
Het gezag over de Politie in de handhaving van de
openbare orde omvat twee elementen:
• de daadwerkelijke voorkoming en beëindiging van zich
concreet voordoende of dreigende verstoringen van de
openbare orde en
• de algemene bestuurlijke voorkoming van strafbare
feiten, die vorm krijgt in de participatie van de Politie in
het preventieve veiligheidsbeleid.
De hulpverleningstaak van de Politie is algemeen van
aard, maar heeft uiteraard betrekking op het werkterrein
van de Politie. Het gaat erom burgers te helpen en te
voorkomen dat zij slachtoffer van (verder) onrecht of
ongeval worden.

betrokken burgemeesters voor ogen staat, gaat het
zowel om het snel beschikbaar krijgen van relevante
informatie (dossier) binnen zeer korte tijd (“rode knop”,
zoals Rotterdam dat noemt) als om het (vervolgens)
dwingen van instanties om indien nodig mee te werken
aan een oplossing. Ook hier gaat het om de aanpak van
multi-probleemgezinnen die overlast en/of criminaliteit
veroorzaken, meestal door een groot aantal (hulpverlenings)instanties, waarvan de belangen soms echter
tegengesteld zijn, bijvoorbeeld tussen organisaties op
het gebied van zorg en hulpverlening enerzijds (die
het belang van kind en gezin vooropstellen) en organisaties op het gebied van openbare orde en veiligheid
anderzijds (waar men de voorkeur geeft aan hardere
maatregelen in het belang van een veilige omgeving).
In dergelijke gevallen ontbreekt vaak een eenduidige
aanpak richting het gezin, met alle gevolgen van dien.
De burgemeester zou de betreffende organisaties in de
gevallen waarin deze er niet in slagen de impasse te
doorbreken (ook niet na inzet van een escalatiemodel
zoals in Amsterdam wordt gehanteerd) moeten kunnen
dwingen mee te werken aan een gezamenlijke door de
burgemeester te bepalen aanpak (bijvoorbeeld uithuisplaatsing of gedwongen verhuizing). Het gaat daarbij
ook om het dwingen van instellingen die niet door de
gemeente gefinancierd of aangestuurd worden.
De door enkele gemeenten gevraagde formele doorzettingsmacht voor de burgemeester kent ook complicaties.
Het aantal instanties dat kan ingrijpen neemt er door toe,
hetgeen de regie niet per definitie overzichtelijker maakt.
Ook de burgemeester zal vervolgens zijn oordeel
moeten funderen op harde feiten. In de beoordeling
daarvan zal het belang van het kind een belangrijke rol
moeten vervullen. Hij ontkomt er daarbij niet aan zich te
laten adviseren door deskundigen, wil hij niet het risico
lopen zelf op de stoel van de hulpverleners plaats te nemen.
Het kan ook leiden tot strategisch gedrag van de
instellingen die wachten op een “opdracht” van de
burgemeester of tot een schijnoplossing door een
onwillige instelling. De behandeling van minder maatschappelijk zichtbare groepen (zoals meisjes die zichzelf
beschadigen) komt wellicht onder druk te staan omdat
hun zaak bij de gemeente minder in het oog springt dan
bijvoorbeeld overlastgevende jongeren.”

Driehoeksoverleg (artikel 13 Politiewet 2012)
De Politie staat onder duaal gezag: voor de handhaving
van de openbare orde en voor de hulpverlening ligt het
gezag bij de burgemeester en voor de strafrechtelijke
handhaving ligt het gezag bij de officier van justitie. De
Politiewet 2012 verplicht de burgemeester en de officier
van justitie periodiek overleg te voeren met het hoofd van
het territoriale onderdeel van de regionale eenheid
binnen welker grondgebied de gemeente geheel of ten
dele valt, zo nodig met de Politiechef van een regionale
eenheid. Dit is de lokale gezagsdriehoek die in de
praktijk meestal de vorm krijgt op het niveau van de
basiseenheid van de Politie waarin de gezamenlijke
burgemeesters met de officier en de districtsleiding
overleggen. In de wet is echter expliciet opgenomen dat
de burgemeester kan bepalen dat het driehoeksoverleg
plaatsvindt op gemeentelijk niveau. Hoewel het niet
in de wet is opgenomen, is de burgemeester meestal
de voorzitter van het driehoeksoverleg.
Formeel heeft het driehoeksoverleg geen eigen
bevoegdheden; het is immers een overleg.
In het overleg maken de betrokkenen afspraken over de
taakuitvoering en de inzet van de Politie. Dit gebeurt op
basis van de doelen, die de gemeenteraad eens in de
vier jaar voor de veiligheid in de gemeente heeft vastgesteld. Ook komt het beleid ten aanzien van de taakuitvoering ter tafel. Het overleg beperkt zich niet tot de
uitvoering van de Politietaak; de burgemeester en de
officier van justitie maken er afspraken over lokale
prioriteiten en criminaliteitsbestrijding. Er kunnen
bijvoorbeeld afspraken gemaakt worden over het
dienstverleningsniveau van Politie aan burgers, zoals
aangiftemogelijkheden, (tijden van) bereikbaarheid en
beschikbaarheid, samenwerking met toezichts- en
handhavingsdiensten en private partijen en informatieuitwisseling. In de praktijk vindt er ook vaak afstemming

Politiewet 2012
Wet van 12 juli 2012, tot vaststelling
van een nieuwe Politiewet.
In de Gemeentewet is opgenomen dat de burgemeester
zich bedient van de Politie in de handhaving van de
openbare orde en in de hulpverlening. De Politie
beschikt over geweldsmiddelen om zo nodig af te
dwingen dat men zich aan de regels houdt. De Politie is
daarmee een belangrijk - zo niet het belangrijkste instrument om de daadwerkelijke handhaving van de
openbare orde te vervullen. In de Politiewet 2012 zijn de
taak en de organisatie van de Nationale Politie bepaald.
Tevens is in de wet omschreven op welke wijze de Politie
onder aansturing van bestuur en justitie staat.
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tussen de burgemeesters onderling plaats over hun inzet
ter handhaving van de openbare orde en tussen bestuur
en Openbaar Ministerie over de inzet van beide partijen.
Voor de toepassing van een aantal bevoegdheden is de
burgemeester verplicht tot samenwerking/samenloop
met de officier van justitie. Het driehoeksoverleg is dan
vaak het ontmoetingspunt.

Memorie van toelichting Vergaderjaar 2006-2007,
Kamerstuk 30880 nr. 3
Artikel 3 Politiewet 2012
De herziening van het Politiebestel laat de taak van de
Politie ongemoeid. De omschrijving van de Politietaak in
het huidige artikel 2 kan dan ook zonder wijziging
worden overgenomen in de nieuwe Politiewet.
In de memorie van toelichting bij de Politiewet 1957
wordt over de hulpverlenende taak van de Politie
opgemerkt dat deze samenhangt met de opdracht van
de Politie om de rechtsorde te handhaven.1 Tevens
wordt aangegeven dat onder de hulpverlenende taak
verstaan wordt het verlenen van bijstand en raad aan het
publiek, bijvoorbeeld het waarschuwen voor dreigende
calamiteiten, het oplossen van noodsituaties waarin
mens of dier zich bevinden of het verwijzen naar andere
hulpverleners. In de loop van de tijd is deze hulpverleningstaak van de Politie steeds breder geworden.
De afgelopen jaren is daarom over de reikwijdte van
deze taak veel discussie gevoerd. In de kerntaken notitie
die tegelijkertijd met het kabinetsstandpunt «Evaluatie
Politieorganisatie» aan de Tweede Kamer is gestuurd, is
de hulpverleningstaak van de Politie omschreven als:
«Het is de bedoeling dat iedereen die werkelijk hulp
behoeft wanneer andere hulpverlenende instanties
ontbreken uiteindelijk een beroep kan doen op de
Politie.»1 De Politie wordt daarmee gepositioneerd als
een eerstelijnsorganisatie die tijdelijk de eerste opvang
doet indien dit dringend is totdat de hulpverlening het
overneemt.
Artikelen 11 tot en met 14 Politiewet 2012
Het lokale gezag over de Politie zal, gelet op het belang
dat wij hechten aan de lokale verankering van de Politie,
niet wijzigen. De burgemeester zal de Politie lokaal
aansturen op het terrein van de openbare orde en
hulpverlening en de officier van justitie zal de Politie
aansturen op het terrein van de strafrechtelijke
rechtshandhaving. Ook het lokale driehoeksoverleg,
waarin de burgemeester, de officier van justitie en de
korpschef of lokale Politiechef de feitelijke inzet van de
Politie afstemmen, blijft derhalve bestaan. De artikelen
12, 13 en 14 van de huidige wet, waarin het gezag van
de burgemeester en de officier van justitie alsmede de
gezagsdriehoek zijn neergelegd, zijn dan ook ongewijzigd overgenomen in dit wetsvoorstel.
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Bijlage 2. lijst van overlastgevend gedrag
• Bedelen
• Straathandel
• Hinderlijk parkeren
• Te hard rijden
• Openlijk drankgebruik
• Vechten op de openbare weg
• (Soft)druggebruik op de openbare weg
• Geluidsoverlast
• Wildplassen en -poepen
• Samenscholen
• Vernielen
• Afval op de grond gooien
• Intimideren
• Aanwijzingen van Politie en Stadsbeheer niet opvolgen
• Heling
• Bedreigen
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