
Raadsvoorstel nr.:  

Barneveld, 6 juli 2022   

 

 

Onderwerp: Initiatiefvoorstel VVD: Een veilig Barneveld 

 

 

Samenvatting  

De Barneveldse VVD presenteert een actieplan met 7 concrete actiepunten voor een veilig 

Barneveld: (1) meer cameratoezicht, (2) betere verlichting en een mosquito op 

overlastplekken, (3) harde aanpak van ondermijnende criminaliteit, (4) cyberveiligheid 

blijft topprioriteit, (5) bevorderen van veiligheid van LHBTIQ+-inwoners, (6) aanpak 

mensenhandel en (7) extra voorlichting. 

 

 

Aan de raad, 

 

Gevraagde beslissing: 

1. Kennis te nemen van het actieplan van de Barneveldse VVD ‘Een veilig Barneveld’ 

(bijlage 1); 

2. Het college opdracht te geven om de volgende acties op te nemen in het 

Uitvoeringsprogramma 2023 en in het op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2024-

2027: 

a. Aanschaf van 1 extra mobiele veiligheidscamera en deze inzetten op plekken 

waar dit het meest effectief is; 

b. Aanschaf en plaatsen (in samenspraak met de politie) van extra ANPR-camera’s 

op belangrijke toegangswegen, zo mogelijk 17 extra tot een totaal van 20; 

c. Aanschaf en plaatsen (in samenspraak met inwoners en ondernemers) van 20 

veiligheidscamera’s in de diverse dorpskernen; 

d. Verbetering van de mogelijkheid om veiligheidskwesties te melden via de 

bestaande meldingsapplicatie van de gemeente (MijnGemeenteApp) en de 

website; 

e. Straatverlichting verbeteren (in samenspraak met wijkplatforms) op 5 onveilige 

plekken (fietspaden, tunnels, steegjes); 

f. Aanschaf van 1 mosquito en deze inzetten op plekken waar dit het meest 

effectief is; 

g. Uitbreiden van de formatie van het gemeentelijk team veiligheid, toezicht en 

handhaving met 1,6 FTE, met name voor verbetering bibop-toetsing, 

cyberveiligheid, aanpak mensenhandel en voorlichting; 

h. Organiseren van meerdere bijeenkomsten over cyberveiligheid voor 

ondernemers en inwoners door ervaringsdeskundigen; 

i. Opnemen van open vragen over de veiligheidsbeleving van LHBTIQ+ in de 

veiligheidsmonitor; 

j. Stimuleren van kennis en sensitiviteit over LHBTIQ+ bij 

politie/wijkagenten/buurtwerkers. 

3. Voor de acties a, c en f een investeringskrediet ad € 260.000 beschikbaar te stellen, 

met kapitaallasten ad € 17.600 per jaar (structureel) en voor de actie e een 

investeringskrediet van € 50.000 met kapitaallasten ad € 1.700 per jaar (structureel) 

vanaf 2024; voor acties g een bedrag van € 129.000 structureel beschikbaar te stellen 

vanaf 2023 en voor actie h een bedrag van € 10.000 (eenmalig) beschikbaar te stellen 

in 2023. 

4. De dekking van deze lasten in mindering te brengen op de structurele financiële 

bestedingsruimte bij de integrale afweging van de begroting 2023 (en het meerjarig 

investeringsplan). 



5. Voor de actie b het college op te dragen om in overleg met de politie zo veel mogelijk 

extra ANPR-camera’s te realiseren, zo mogelijk tot 17 extra, en de lasten daarvan 

vervolgens op te nemen in de eerstvolgende tussenrapportage of begroting. 

6. Over de uitvoering informeert het college de gemeenteraad actief via de daarvoor 

beschikbare instrumenten te weten: evaluatie van het Uitvoeringsprogramma 

Veiligheid en de Tussenrapportages.  

 

 

1. Inleiding 

De Barneveldse VVD presenteert een actieplan om te zorgen dat Barneveld veilig blijft en 

veiliger wordt. In de bijlage van dit voorstel is het plan toegevoegd.  

 

2. Door de raad gestelde kaders 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022. 

 

3. Effect/Meetbare doelstellingen 

Een grotere veiligheid en een grotere veiligheidsbeleving 

Dit blijkt uit de informatie uit de 4-jaarlijkse veiligheidsmonitor en de maandelijkse, door 

de politie en de VNG verstrekte criminaliteitscijfers. 

 

4a. Argumenten  

Zie bijlage 1.  

 

4b. Tegenargumenten/kanttekeningen 

Hieronder worden enkele kanttekeningen geplaatst bij het voorstel namelijk: 

 

Privacybescherming mogelijk onvoldoende gewaarborgd  

Het is belangrijk dat de gemeente bewust, veilig, integer en vooral ook binnen de wettelijke 

kaders blijft bij de inzet van cameratoezicht. Het risico bestaat dat met de uitbreiding 

aanvullende privacy beschermende maatregelen getroffen moeten worden en dat dit 

onvoldoende gewaarborgd is. Als beheersing dient hier rekening gehouden te worden met 

de risico’s en zo nodig beheersmaatregelen te worden getroffen.  

 

Krapte op de arbeidsmarkt 

Door krapte op de arbeidsmarkt in diverse sectoren waaronder ook voor gemeenten is het 

een uitdaging om de formatie uitbreiding in te gaan vullen.   

 

Realisatie van ANPR-camera’s vraagt nadere afstemming met de politie 

De gemeente kan camera’s alleen gebruiken op basis van artikel 151c Gemeentewet, ten 

behoeve van de openbare orde. Voor de in actie a en c bedoelde camera’s is dit voldoende. 

ANPR-camera’s hebben echter alleen een meerwaarde als ze zijn aangesloten op het 

landelijke politienetwerk, omdat de politie meer bevoegdheden heeft dan de gemeente en 

de ANPR-camera’s ook kan inzetten voor justitiële doeleinden. De realisatie van ANPR-

camera’s vergt derhalve vooraf overeenstemming met de politie, waardoor het voorbarig 

zou zijn om hiervoor nu al een concreet krediet beschikbaar te stellen. Met het instemmen 

met actie b spreekt de raad echter wel de intentie uit om het aantal camera’s uit te breiden 

en om de daarvoor nodige lasten op te nemen in de begroting. Om zo een vrijwel dekkend 

netwerk te krijgen voor alle toegangswegen. 

 

Straatverlichting 

In het op 9 december 2020 vastgestelde beleidsplan over licht in de openbare ruimte is 

het uitgangspunt dat meer licht niet persé leidt tot meer veiligheid. Dat algemene 

uitgangspunt bestrijden wij niet, maar wij doelen met ons actiepunt op een beperkt aantal 

specifieke situaties, zoals tunnels, stegen en pleintjes. En ook dan geldt uiteraard dat per 

situatie moet worden bezien of meer licht helpt. 

 



5. Alternatieve scenario’s 

Met het initiatiefvoorstel wordt een alternatief scenario voorgesteld op het huidige IVP. 

Alternatieve scenario’s bij dit raadsvoorstel zijn: 

1. Het IVP minder ambitieus maken; 

2. Het huidige IVP handhaven en geen uitbreiding toepassen; 

3. Ten opzichte van dit voorstel nog (veel) meer actiepunten/budgetten opnemen. 

 

6. Proces 

Na het vaststellen van dit voorstel, verwachten wij dat het college in december 2022 komt 

met een Uitvoeringsprogramma 2023 en in de loop van 2023 met een voorstel voor een 

nieuw Integraal Veiligheidsplan 2024-2027 waarin de acties uit dit voorstel zijn verwerkt. 

Daarin dient ook te worden aangegeven hoe de bijgeleverde budgetten worden benut.  

 

7. Financiële consequenties 

De Barneveldse VVD vindt - naast veiligheid - degelijke overheidsfinanciën belangrijk. Om 

die reden stellen wij bij het plan ook een passend budget en dekking voor. 

 

Budgetvoorstel 

De volgende budgetten zijn nodig voor de uitvoering van het actieplan: 

 

Actiepunt in het plan Budget I/S 

1. Meer en slimmere inzet van veiligheidscamera’s 

a. Aanschaf 1 mobiele veiligheidscamera 50.000 I 

b. Aanschaf 17 ANPR-camera’s. 1 camera kost ca. € 16.500 

(Bij maximaal aantal van 17 gaat het om investeringsbedrag van € 

280.000, met structurele afschrijvingslasten € 19.000 per jaar.) 

p.m. I 

c. Aanschaf 20 veiligheidscamera’s  200.000 I 

d. Verbeteren veiligheidsmeldpunt website en MijnGemeente-App 

(voor verdachte/onveilige situaties en suggesties camera’s) 

Bestaand 

budget 

I 

2. Meer straatverlichting en inzet van mosquito waar overlast op de loer ligt 

a. Verbeteren verlichting voor onveilige wegen, tunnels en steegjes 

(5 plekken; ca. 4 extra lichtpunten per plek) 

50.000 

  

I 

 

b. Onderhoud en energiegebruik   1.000 S 

c. Aanschaf 1 mobiele mosquito  10.000 I 

3. Investeren in een harde aanpak van ondermijnende criminaliteit 

- Toevoeging ambtelijke capaciteit (1,0 FTE, schaal 10) voor 

verbetering Bibob-toetsingen 

80.000 S 

4. Cyberveiligheid blijft topprioriteit 

a. Toevoeging ambtelijke capaciteit (0,2 FTE, schaal 10) voor 

versterking cyberveiligheid 

16.000 S 

b. Organiseren meerdere bijeenkomsten cyberveiligheid voor 

ondernemers en inwoners 

10.000 I 

5. Veiligheid bevorderen van LHBTIQ+-inwoners 

- Opnemen open vragen in de veiligheidsmonitor  Bestaand 

budget 

S 

6. Politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten ondersteunen 

- Toevoeging ambtelijke capaciteit (0,2 FTE, schaal 10) voor 

versterking aanpak mensenhandel 

16.000 S 

7. Goede voorlichting, zoals onderwijsprogramma’s en gastlessen van de politie 

- Toevoeging ambtelijke capaciteit (0,2 FTE, schaal 10) voor 

versterking voorlichting en gastlessen 

16.000 S 

Totaal investeringen 1a, 1c en 2c                            260.000 I 17.600 S 

Investering 2b                                                            50.000 I 1.700 S 

Totaal structurele kosten (2b en 3 t/m 7) 129.000 S 

Incidenteel / eenmalig (4b) 10.000  I 

 



 

Structurele lasten: 

1. Vanaf 2023: Lasten 1,6fte schaal 10 +  onderhoud verlichting : Jaarlijks € 

129.000 

2. Vanaf 2024 daar bovenop:  

- Kapitaallasten 1 mobiele camera, 20 veiligheidscamera’s en Mosquito: € 17.600 

afgerond per jaar. 

(obv 15 jaar afschrijving, investeringsbedrag € 260.000 en rente 1,75%, uitvoering in 

2023). 

- Kapitaallasten lichtmasten:  € 1.700/ jaar 

(obv 30 jaar afschrijving, investeringsbedrag € 50.000 en rente 1,75% uitvoering in 

2023). 

 

Dekking 

Dit voorstel dient als beleidstoevoeging te worden opgenomen in de begroting 2023. Gelet 

op het positieve meerjarensaldo zoals blijkt uit de Kaderbrief 2023 zijn wij van mening dat 

er voldoende ruimte is voor een extra investering in een belangrijk speerpunt als veiligheid. 

Het kabinet heeft ook extra middelen beschikbaar gesteld voor de bestrijding van 

georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Een klein deel daarvan is voor de inzet van 

extra boa’s. De gemeente Barneveld ontvangt hiervan een evenredig deel  via het 

Gemeentefonds (40.000). Behalve extra uitgaven zijn er dus ook extra inkomsten. 

 

 

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie, 

Jarne van Schaik 

Theo Bos 

 

 

Bijlage: 

1. De Barneveldse VVD aanpak voor een veilig Barneveld.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Barneveldse VVD 
aanpak voor een veilig 

Barneveld. 
 

  



 Voorwoord 
Beste Barnevelder, 
 
Er is géén belangrijkere verantwoordelijkheid van de gemeente Barneveld, dan Barneveld veilig te houden. 
Vanuit allerlei kanten wordt die veiligheid bedreigd. Georganiseerde misdaad en grootschalige drugshandel 
brengen mensenlevens in gevaar. Criminelen die hun opbrengsten moeten witwassen, zorgen ervoor dat gewone 
ondernemers worden weggedrukt. Al op jonge leeftijd worden jongeren negatief beïnvloed door verkeerde 
rolmodellen, waardoor ook deze jongeren verkeerde keuzes gaan maken en later zelf een verkeerd rolmodel 
worden. Dit houdt een vicieuze cirkel in stand, die lastig te doorbreken is. 
 
Om die cirkel van criminaliteit te doorbreken, is een effectieve aanpak nodig. Een strijd die op meerdere fronten 
continu gevoerd moet worden in onze ogen. 
 
Het is belangrijk dat misdadigers worden gepakt en worden bestraft. De gemeente moet keuzes maken die een 
grote impact hebben op de pakkans, bijvoorbeeld door meer in te zetten op cameratoezicht en om 
mensenhandel tegen te gaan. De Barneveldse VVD vindt dat deze middelen belangrijke wapens zijn in de strijd 
tegen criminaliteit en is dan ook groot voorstander van het gebruik ervan. 
 
Het is daarnaast belangrijk dat de gemeente slim investeert in preventie, het voorkomen van criminaliteit. Dat 
betekent dat jongeren en kinderen die in een lastige situatie zitten of verkeerde keuzes maken veel aandacht 
moeten krijgen om problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en escalatie te voorkomen. Wijkagenten en 
jongerenwerkers zijn daarbij onmisbaar en het is belangrijk dat zij voldoende tijd en training krijgen om hun werk 
goed te kunnen doen. Daarnaast kunnen scholen een cruciale factor spelen, door onderwijsprogramma’s tegen 
geweld aan te bieden. 
 
Tenslotte is belangrijk dat u zich ook daadwerkelijk veiliger voelt. De Barneveldse VVD wil daarom dat de 
gemeente ervoor zorgt dat u, als Barnevelder, ook daadwerkelijk ziet en voelt dat onze dorpen steeds veiliger 
wordt en dat we daaraan werken. 
 
De Barneveldse VVD wil doorpakken en presenteert daarom een ambitieus actieplan om Barneveld veilig te 
krijgen en houden.   
 
We staan en gaan voor een veilig Barneveld, daar zullen wij ons elke dag weer voor inzetten. 
 
Met liberale groet,  
 
De Barneveldse VVD 

 

 

 

 

 

  



 Actieplan 
 

1. Meer en slimmere inzet van veiligheidscamera’s 
Cameratoezicht werkt. Wanneer er voldoende camera’s in een gebied hangen, is de kans op crimineel of overlast 
gevend gedrag kleiner. Als mensen zich dan toch besluiten te misdragen, dan is de pakkans juist groter. Het 
opsporen van criminaliteit met behulp van cameratoezicht is daarnaast een stuk sneller en efficiënter. Nu De 
Barneveldse VVD de bestrijding van criminaliteit en de bescherming van de openbare orde de belangrijkste taken 
van de gemeente vinden, zijn wij dus ook vóór de inzet van cameratoezicht. Het gaat ons dan niet alléén om het 
opsporen van zware criminaliteit, maar net zo goed om het in beeld krijgen van vervelende overlast. 
 
Daarbij moet niet alleen worden gedacht aan simpelweg “méér camera’s”, maar ook aan een slimmere inzet van 
de camera’s die er al hangen. Het is geen wedstrijdje wie het meeste camera’s op kan hangen, het gaat om een 
optimaal niveau van veiligheid. Zo zijn er bijvoorbeeld allerlei manieren om camerabeelden van mensen, 
bedrijven (denk aan horeca, parkeergarages of beveiligingsbedrijven) en instellingen (denk aan verenigingen van 
eigenaren of sportclubs) bij ernstige incidenten automatisch mee te nemen in de informatiestroom bij de politie. 
Zo wordt er een virtueel vangnet gevormd van private en publieke camera’s, waardoor de kans op blinde vlekken 
steeds kleiner wordt. In het buitenland maar ook in Nederland zijn hier waanzinnig mooie resultaten mee 
geboekt. De VVD wil dat de gemeente Barneveld hier actief mee aan de slag gaat. 
 
Wij zijn ons er natuurlijk ook van bewust dat de inzet van camera’s niet kan bestaan zonder voldoende 
waarborgen op het gebied van privacybescherming. Het is absoluut noodzakelijk dat de gemeente bewust, veilig, 
integer en vooral ook binnen de wettelijke kaders blijft bij de inzet van cameratoezicht. Wij zullen hierop 
controleren, maar vinden niet dat de bescherming van privacy altijd als argument moet worden gebruikt om 
géén gebruik te maken van effectieve middelen. 
 
Concreet stellen we voor: 

► We stellen budget beschikbaar voor het aanschaffen van 1 extra mobiele veiligheidscamera (momenteel 
hebben we als gemeente 1 mobiele veiligheidscamera); 

► We stellen budget beschikbaar voor het aanschaffen van 17 extra ANPR-camera’s om een beter ANPR-
netwerk te realiseren in samenspraak met de politie voor de toegangswegen van onze gemeente 
(momenteel hebben we 3 ANPR-camera’s binnen onze gemeentegrenzen);  

► We stellen budget beschikbaar voor het aanschaffen van 20 extra veiligheidscamera’s in onze gemeente om 
het virtuele vangnet te versterken (momenteel hebben we circa 30 camera’s binnen onze 
gemeentegrenzen); 

► We vinden dat inwoners (en ondernemers) het beste weten waar de (mobiele) veiligheidscamera’s in hun 
wijk nodig zijn. We stellen daarom voor om een gemeentelijk veiligheidsmeldpunt te openen op de website 
en MijnGemeente App van de gemeente waar inwoners (en ondernemers) een aanvraag voor een 
veiligheidscamera kunnen doen. De gemeente gaat met de melding proactief aan het werk en bepaalt in 
overleg met de wijkagent, jongerenwerker én inwoner (of ondernemer) wat de beste plek is.     

 

2. Meer straatverlichting en inzet van mosquito waar overlast op de loer ligt 
Het is belangrijk dat we veilig zijn maar ons ook veilig voelen in onze dorpen. Goede straatverlichting zorgt voor 
een gevoel van veiligheid waar overlast op de loer ligt. Het is belangrijk dat we zorgen dat fietspaden, straten en 
bijvoorbeeld tunnels en steegjes goed verlicht zijn. Daarnaast willen we een (mobiele) mosquito inzetten op 
plekken waar overlast ervaren wordt van hangjeugd. Een mosquito is een apparaat dat een irritante zoemtoon 
produceert dat alleen hoorbaar is voor mensen met een leeftijd van maximaal 25 jaar en een zeer effectief middel 
om overlast van hangjeugd te bestrijden. 
 
Concreet stellen we voor: 

► We stellen budget beschikbaar om straatverlichting op onveilige fietspaden en straten te verbeteren. 
Concreet stellen we voor om de 5 onveiligste fietspaden en straten aan te pakken. Dit bepalen we samen 
met de wijkplatforms; 



► Indien last wordt ervaren van hangjeugd in een woonwijk willen we naast de inzet van een mobiele camera 
de mogelijkheid creëren om een mobiele mosquito in te zetten. We stellen budget beschikbaar voor de 
aanschaf van 1 mobiele mosquito.  

 

3. Investeren in een harde aanpak van ondermijnende criminaliteit 
Misdaad mag niet lonen. De afgelopen jaren is er geïnfesteerd in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 
Wat ons betreft zetten we deze investeringen door en maakt de gemeente hier de komende vier jaar extra geld 
voor vrij. Het is daarbij belangrijk om te investeren op basis van een goed doordacht en breed actieplan tegen 
ondermijning. 
 
Het extra geld moet worden gebruikt om voldoende capaciteit te garanderen voor handhaving en interventies. 
Woningen met illegale hennepkwekerijen worden soms niet opgerold omdat er onvoldoende capaciteit is. Ook 
de teams die de Bibob-toetsing uitvoeren (checken of ondernemers geen illegale activiteiten uitvoeren) lopen 
tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Ook moeten deze investeringen worden gebruikt voor het opsporen 
van corruptie. Deze problemen zijn zó groot dat we als Barneveldse VVD ook de aandacht zullen vragen van de 
landelijke politiek voor de aanpak van dit soort criminaliteit. 
 
Concreet stellen we voor: 

► We stellen structureel (extra) ambtelijke capaciteit beschikbaar om ondermijnende criminaliteit aan te 
pakken en Bibob-toetsingen uit te voeren. We denken concreet aan een toevoeging van 1 FTE. 

 

4. Cyberveiligheid blijft topprioriteit 
Cyberveiligheid is een thema dat met de dag belangrijker wordt. Problemen voorkomen is bittere noodzaak, 
want met cybersecurity gaat het goed tót het onverwachts ontzettend fout gaat en dan ben je te laat. 
 
Een cyberaanval kan niet alleen geld kosten, maar kan daadwerkelijk enorme schade aanrichten aan cruciale 
infrastructuur en zou zelfs levensgevaarlijk kunnen zijn. Barneveld maakt de beveiliging tegen cyberaanvallen en 
spionage tot een topprioriteit. De beveiliging van de gemeente wordt regelmatig zorgvuldig beoordeeld en indien 
nodig aangescherpt. Bij aanbestedingen wordt zorgvuldig beoordeeld of er geen bedrijven binnen worden 
gehaald waarbij een verhoogd risico bestaat op spionage of cybercriminaliteit. Technieken die gebruikt kunnen 
worden om de veiligheid te beschermen maar die privacygevoelige informatie verwerken, worden zorgvuldig 
beoordeeld. 
 
Concreet stellen we voor: 

► De beoordeling bij aanbestedingen/inkooprealisaties aan te scherpen. Indien de beoordeling reden geeft tot 
verhoogd risico op spionage of cybercriminaliteit dan moet de gemeente de mogelijkheid hebben om die 
inschrijver uit te sluiten; 

► We zorgen voor structureel meer controles om de cyberveiligheid van de gemeente op orde te houden. 
Hiervoor stellen we (extra) budget beschikbaar; 

► We organiseren voor ondernemers en inwoners (met ervaringsdeskundigen) inspiratie bijeenkomsten om 
actief met cyberveiligheid aan de slag te gaan. 

 

5. Veiligheid bevorderen van LHBTIQ+-inwoners 
In het regenboogakkoord hebben de Barneveldse VVD en Pro’98 afgesproken om zicht actief in te zetten voor 
de veiligheid van LHBTIQ+-inwoners. De gemeente moet zich actief in gaan zetten voor de veiligheid van 
LHBTIQ+-inwoners. Zij bevordert dat de politie hiertoe een aanspreekpunt is en vergroot de expertise voor de 
aanpak van LHBTIQ+ discriminatie. De gemeente stuurt op aangiftebereidheid, houdt toezicht op de veiligheid 
van LHBTIQ+ en legt verantwoording af over geweld en discriminatie tegen LHBTIQ+. 
 
Concreet stellen we voor: 

► De gemeenteraad laat zich regelmatig informeren over het veiligheidsgevoel van LHBTIQ+-inwoners. 
Concreet stellen we voor dit als open vragen op te nemen in de veiligheidsmonitor (die periodiek wordt 
uitgevoerd door de gemeente);  

► De gemeente informeert LHBTIQ+-inwoners (bijvoorbeeld op de website) over het bestaan van “Roze in 
Blauw”, het LHBTIQ+-netwerk van de politie, en het discriminatie meldplatform “We Blijven Onszelf”; 

► Stimuleer het vergroten van kennis en sensitiviteit over LHBTIQ+ bij politie/wijkagenten/buurtwerkers. 



6. Politie, brandweer, ambulance en andere hulpdiensten ondersteunen 
Het vraagt moed om bij de politie, brandweer, ambulancedienst of handhaving aan de slag te gaan. Veel mensen 
hebben de natuurlijke reactie om bij gevaarlijke of riskante situaties weg te rennen. Hulpverleners kiezen er juist 
voor om daar naartoe te rennen, omdat anderen hen nodig hebben. Deze mensen kiezen er elke dag voor om 
hun eigen belang ondergeschikt te maken aan dat van anderen, om mensen te beschermen tegen onrecht en 
gevaar, om mensen te redden bij noodgevallen en mensen te helpen die hulp nodig hebben en nergens anders 
heen kunnen.  
 
Wij zijn iedereen die zich als hulpverlener inzet - binnen gemeente Barneveld, maar ook daar buiten - eeuwige 
dank verschuldigd voor het werk dat zij doen. Het is niet voldoende om af en toe wat aardigs over ze te zeggen. 
Het is ook belangrijk dat de gemeente haar best doet om te zorgen dat deze mensen veilig en prettig hun werk 
kunnen doen. Dat betekent dat regels die weinig bijdragen maar wel veel tijd en capaciteit kosten, worden 
ingetrokken of aangepast. Dat betekent dat er bij incidenten niet meteen vanuit wordt gegaan dat de politie het 
verkeerd heeft gedaan, maar dat zorgvuldig onderzoek wordt gedaan voordat er conclusies worden getrokken. 
Dat betekent vooral, dat alles in het werk wordt gezet om geweld tegen hulpverleners te voorkomen en keihard 
aan te pakken als het wel gebeurt. Als daarvoor meer geld nodig is, dan moet dat geld er komen. Het mag nooit 
zo zijn dat wij mensen vragen om de rest van ons te beschermen, maar hen niet de middelen of bevoegdheden 
geven om zichzelf goed te kunnen verdedigen als het daaropaan komt.  
 
Concreet stellen we voor: 

► Achter (en voor) onze hulpverleners staan. Dat betekent voor de Barneveldse VVD als gemeente 
verantwoordelijkheid pakken als juist zij onder druk komen te staan. We ondersteunen onze hulpverleners 
als gemeenteraad waar mogelijk; 

► We plaatsen de aanpak mensenhandel hoger op de politieke en ambtelijke agenda. Met name 
mensenhandel in de prostitutie mogen en kunnen we niet aan onze aandacht voor bij laten gaan.  Hiervoor 
stellen we (extra) ambtelijke capaciteit beschikbaar om hierop in te zetten. 

 

7. Goede voorlichting, zoals onderwijsprogramma’s en gastlessen van de politie. De inzet op 
goede voorlichting onder jongeren.  

Goede voorlichting vinden wij belangrijk. De politie moet je vriend zijn niet je vijand. Dat moeten we onze 
jongeren bij brengen en daar hoort voorlichting en kennismaking met de wijkagenten bij in onze ogen. 
 
Concreet stellen we voor: 

► We organiseren in de week van de veiligheid bij zoveel mogelijk scholen en maatschappelijke instellingen 
samen met de politie gastlessen en voorlichting. Hiervoor stellen we (extra) budget beschikbaar. 

  

Slot 
Met dit actieplan zetten we met elkaar een goede stap naar een veiliger Barneveld. In de strijd tegen drugs, 
criminaliteit en ondermijning is een keiharde aanpak nodig. We mogen daarin niet verslappen met elkaar. 
Daarom zal de Barneveldse VVD blijven werken aan constructieve voorstellen om veiligheid op nummer één te 
laten blijven staan, want zonder veiligheid geen vrijheid.  

 


