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PREVENTIE. Goedkeuring strategisch veiligheids- en preventieplan voor de
periode van 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.

De beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Motivering
Voorgeschiedenis
•
•

•

Gemeenteraad 18.12.2018 – punt 28: Goedkeuring strategisch veiligheids- en
preventieplan voor de periode 01-01-2018 t/m 31-12-2019.
Via de elektronische nieuwsbrieven (Prevnews 7 & Prevnews 10), respectievelijk verzonden
op 17 januari 2020 en 6 maart 2020, bezorgde de directie lokale integrale veiligheid van de
FOD Binnenlandse Zaken de praktische richtlijnen voor het verlengen van het strategisch
veiligheids- en preventieplan 2020.
Collegebesluit 16 maart 2020 – punt 71: Verwijzing college van burgemeester en
schepenen van het voorstel tot strategisch veiligheids- en preventieplan voor de periode
01-01-2020 tot en met 31-12-2020 voor goedkeuring naar de gemeenteraad.

Feiten en argumentatie
•

•

•

•

Het strategisch preventie- en veiligheidsplan 2018-2019 tussen de stad Mechelen en de
Minister van Binnenlandse Zaken (het vroegere veiligheidscontract) liep af op 31/12/2019.
Het KB van 3 juli 2019 bepaalt dat de strategische veiligheids- en preventieplannen (SVPP)
voor voor 1 jaar worden verlengd in 2020.
Aangezien er geen federale regering is die over de volledigheid van haar bevoegdheden
beschikt, konden er in 2019 geen nieuwe onderhandelingen starten voor het afsluiten van
nieuwe meerjarige SVPP’s. Daarom is ervoor geopteerd om de huidige plannen te
verlengen.
De federale overheid biedt de mogelijkheid aan steden en gemeenten om eventueel
inhoudelijke bijsturingen te doen. Op 23 januari 2020 werd deze mogelijkheid kort
besproken op het operationeel overleg. Hier werd geconcludeerd dat inhoudelijke
aanpassingen niet noodzakelijk zijn omdat de huidige werking past binnen het ruime kader
van het SVPP zoals het is opgemaakt.
De indieningsprocedure die via de bovenvermelde elektronische nieuwsbrieven is
meegedeeld, vereist dat de steden en gemeenten voor 31/03/2020 per mail een aangepast
voorstel van SVPP 2020 bezorgen aan de directie lokale integrale veiligheid samen met een
beslissing van de gemeenteraad.

•

De afdeling preventie en veiligheid zal voor 2020 nog een concreet actieprogramma (ter
uitvoering van het SVPP 2020) voorleggen aan het college, waarbij de link gemaakt wordt
tussen de bestaande ambities op vlak van preventie en veiligheid (o.a. dubbel diagnose,
integrale buurtontwikkeling, gedwongen huwelijken, etc.) en de doelstellingen van het
SVPP.

Juridische grond
•

Het Koninklijk Besluit van 3 juli 2019 betreffende de verlenging 2020 van de strategische
veiligheids- en preventieplannen 2018-2019 en het Ministerieel Besluit van 5 december
2019 tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling
van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van
de strategische veiligheids- en preventieplannen 2020

Financiële gevolgen
•
•

De subsidies van het strategische veiligheids- en preventieplan 2020, geraamd op
810.560,- euro, zijn voorzien in de strategische meerjarenplanning op volgnummer
MJP003632.
De subsidies voor de extra contingenten gemeenschapswachten voor het werkingsjaar
2020, geraamd op 58.934,- euro, zijn voorzien in in de strategische meerjarenplanning op
volgnummer MJP003608. De raming op dit nummer bedraagt 59.833,- ofwel een verschil
van 899,- euro met de reëel te verwachten subsidie. Dit wordt best aangepast in de
volgende wijziging van de meerjarenplanning.

Besluit:
Artikel 1
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan het strategisch veiligheids- en preventieplan voor de
periode 01-01-2020 tot en met 31-12-2020.
(bijlage)
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STRATEGISCH Veiligheids- en Preventieplan
MECHELEN : SVPP Mechelen
periode : 01-01-2020 - 31-12-2020

Tussen enerzijds :
De Staat vertegenwoordigd door de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, gevestigd in de Wetstraat 2
te 1000 Brussel, verder de Staat genoemd
En anderzijds :
De Stad MECHELEN, vertegenwoordigd door de Gemeenteraad, waarvoor optreden Mevrouw Fabienne
BLAVIER, Voorzitter Gemeenteraad en De Heer Erik LAGA, Algemeen Directeur, die handelen in uitvoering
van de zitting van de Gemeenteraad van 27/04/2020 en die verder de Gemeente wordt genoemd.
Handelend in uitvoering van de beslissing van de Ministerraad van 28 juni 2019.
Wordt afgesproken wat volgt :
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ALGEMENE BEPALINGEN
1. Op basis van het strategisch veiligheids- en preventieplan en rekening houdend met de bepalingen in
het Koninklijk Besluit en onder voorbehoud van de beschikbare kredieten, wordt een jaarlijks bedrag van
810.553,07 EUR toegekend aan de Stad MECHELEN.
Een jaarlijks bedrag van 42.714,57 EUR wordt toegekend aan het bijkomend contingent
Gemeenschapswachten 346 , volgens de volgende verdeling :

Loonkosten

Aantal/Werkregime

Financiële toelage

Totaal

8 1/1 VTE
Totaal : 8 VTE

420 x 8 VTE x 12 maand

40.320,00 €

Uitrustings- en
opleidingskosten *

2.394,57 €

TOTAAL

42.714,57 €

•

Maximum 366,86 € per VTE

Een jaarlijks bedrag van 16.220,58 EUR wordt toegekend aan het dispositief gemeenschapswachten
ACTIVA 9, volgens de volgende verdeling :

Loonkosten

Aantal/Werkregime

Financiële toelage

Totaal

3 1/1 VTE

420 x 3 VTE x 12 maand

15.120,00 €

Uitrustings- en
opleidingskosten *

1.100,58 €

TOTAAL

16.220,58 €

•

Maximum 366,86 € per VTE

2. Dit contract treedt in werking op 1 januari 2020 en eindigt op 31 december 2020.

3. De lokale overheden verbinden er zich toe de subsidies van de Federale Staat zo doeltreffend en
efficiënt mogelijk te besteden, conform de voorschriften van het besluit van 5 december 2019 en op
verzoek alle mogelijke uitleg over de aanwending van de subsidies te verstrekken. Zij aanvaarden
iedere controle en zullen er hun medewerking aan verlenen.
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1. DISPOSITIEF COÖRDINATIE
Voor het beleidsdomein veiligheid zet de stad Mechelen in haar meerjarenplanning in op de volgende
beleidsdoelstellingen:
1. Mechelen speelt een voortrekkersrol bij het innoveren van het lokaal veiligheidsbeleid
2. Mechelen bouwt een sociaal preventieve werking uit die risicofactoren op criminaliteit en overlast
beperkt en beschermende factoren voor een aangenaam samenleven versterkt
3. Mechelen verbetert de leefbaarheid en veiligheid via een gemeenschapsgerichte preventiezorg
4. Mechelen verzekert de openbare rust, veiligheid en gezondheid en vermindert de openbare
overlast door het opstellen en handhaven van regels als sluitstuk van een integrale werking
5. Snelle hulp in nood. Mechelen versterkt haar beleid op het vlak van civiele veiligheid zodat ten
allen tijde personen, hun goederen en hun leefomgeving worden beschermd, en een gepaste
hulpverlening wordt verleend.
6. De politiezorg wordt op een professionele wijze uitgebouwd en uitgevoerd
De afdeling preventie en veiligheid staat in voor het uitvoeren van de beleidsdoelen 1 tot en met 4. De
brandweer staat in voor beleidsdoel 5 en de lokale politie staat in voor beleidsdoel 6.
Het strategisch veiligheids- en preventieplan 2014-2017 houdt rekening met bovenstaande
beleidsdoelstellingen en geeft meer concrete invulling aan de uitvoering ervan. Inhoudelijke werkingen
die niet voor subsidiëring vanuit Binnenlandse Zaken in aanmerking komen, worden met reguliere
middelen of met subsidies vanuit andere overheden gefinancierd.
Een efficiënt beheer, goede logistieke ondersteuning, coaching en een vlotte interne communicatie
zorgen voor het behouden en aantrekken van gemotiveerde, dynamische en geëngageerde
medewerkers. Dat is de kern waaruit doeltreffende acties en projecten kunnen groeien.
De Stad Mechelen heeft een ruime traditie van integraal en geïntegreerd werken. Daarbij gaat veel
aandacht naar innoverende methodieken die een beter antwoord bieden op actuele uitdagingen op vlak
van preventie- en veiligheidszorg. De opgebouwde netwerken en samenwerkingsverbanden moeten
verder gezet worden op een efficiënte manier. Stuur- en werkgroepen slorpen veel energie op.
Overlegstructuren die niet zinvol zijn, werken daarom contraproductief en worden best stopgezet.
De Stad Mechelen heeft een ruime traditie van kritische interne evaluatie, die gericht is op het
inhoudelijk verbeteren van de werking en het efficiënt bundelen van middelen. De volgende jaren
willen we verder inzetten op registratie, rapportage en evaluatiemetingen zonder te vervallen in een
'tabellenadministratie'.
De Stad Mechelen kan nog verder groeien in het communiceren over het lokale veiligheids- en
preventiebeleid. Nu de hervormingen op lokaal vlak rond zijn en het nieuwe reglementaire kader op
federaal vlak is uitgetekend, kan hier volop een prioriteit van gemaakt worden.
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1.1. Algemene doelstellingen
1.1.1. Aanwending van het strategisch veiligheids- en preventieplan
1.1.2. Tot stand brengen, bevorderen en besturen van een lokaal geïntegreerd en integraal
preventiebeleid
1.2. Strategische Doelstellingen
1.2.1. Een goede administratieve, logistieke en financiële opvolging van het plan en opvolging met de
subsidiërende overheid verzekeren
Operationele doelstellingen
- Het personeelsbeleid verder versterken en uitbouwen door bijzondere aandacht te besteden aan: voor iedere
functie een concreet en duidelijk functieprofiel opmaken; het noodzakelijke en bekwame personeel aan te werven;
door een adequate vorming van het personeel te verzekeren.
Resultaten
-Op 1 juli 2014 is met iedere medewerker van de afdeling preventie en veiligheid een
planningsgesprek gevoerd waarbij de taakomschrijving en het functieprofiel
aangepast wordt aan het nieuwe strategische veiligheids- en preventieplan.
Desgevallend worden vormingen op maat aangeboden
Voor iedere nieuwe aanwerving in het kader van het strategisch veiligheids- en
preventieplan wordt een functieprofiel opgemaakt. Desgevallend worden vormingen
op maat aangeboden
Via de interne communicatiekanalen worden de medewerkers op de hoogte gebracht van studiedagen en opleidingen.
De afdeling preventie en veiligheid organiseert minstens 3 keer per jaar een interne vorming voor alle medewerkers
Indicatoren
-Aantal planningsgesprekken in verhouding tot het aantal medewerkers is 100% op
01/07/2014.
Aantal interne vormingsmomenten is vanaf 01/01/2014 minstens 3 per jaar.

Zorgen voor een efficiënte interne werking van de dienst preventie en veiligheid
Resultaten

4
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-Een geoptimaliseerde interne communicatiestructuur wordt uitgewerkt zodat een
organisatiecultuur ontstaat waarop een duurzaam performant integraal
veiligheidsbeleid voor de stad Mechelen kan worden gebouwd.
Opmaken van een nieuw organogram voor de afdeling preventie en veiligheid in functie van het strategisch veiligheids- en
preventieplan.
Het strategisch veiligheids- en preventieplan en de doelstellingennota in het kader
van de beleids- en beheerscyclus worden optimaal afgestemd.
Indicatoren
-Op 1 januari 2014 bestaat er een intern communicatieplan voor de dienst preventie en
veiligheid
Jaarlijkse evaluatie van het interne communicatieplan
Op 1 januari 2014 is er een organogram voor de dienst preventie en veiligheid opgemaakt.

- De communicatie met de subsidiërende overheid verzekeren
Resultaten
-De Stad Mechelen zorgt voor gedetailleerde activiteitenrapporten om de directie
lokale integrale veiligheid van de FOD Binnenlandse Zaken te informeren over de
evolutie van de uitvoering van het strategisch veiligheids- en preventieplan.
Indicatoren
-

4 activiteitenrapporten

1.2.2. Een permanent evaluatieproces van het plan verzekeren
Operationele doelstellingen
- Opvolging en bijwerking van de lokale veiligheidsdiagnostiek (LVD).
Resultaten
-Actualisering van de lokale veiligheidsdiagnostiek integreren in de interne
beleidscyclus van de dienst preventie en veiligheid (cf. PDCA-cyclus).
Indicatoren
-

Jaarlijkse actualisatie van de lokale veiligheidsdiagnostiek

- De verschillende fenomenen in het strategisch veiligheids- en preventieplan worden
geclusterd actieprogramma's.
Resultaten

5

Gemeenteraad van 27 april 2020 - agendapunt nr. 13.

8

-Er wordt gewerkt via het concept van de PDCA-cyclus waarbij de planningsfase bestaat
uit het opmaken van jaarlijkse actieprogramma's die verschillende inhoudelijk verwante
fenomenen gebundeld behandelen:
Actieprogramma diefstal en inbraak met specifieke meetbare doelstellingen voor de fenomenen: inbraak, fietsdiefstal, gauwdiefstal,
winkeldiefstal en diefstal van en uit wagens
Actieprogramma netheid en leefbaarheid specifieke meetbare doelstellingen voor de fenomenen: sociale overlast, administratief
sanctioneerbare overlast, verkeersveiligheid en racisme, discriminatie en extremisme
Actieprogramma drugpreventie specifieke meetbare doelstellingen voor het fenomeen van druggerelateerde
maatschappelijke overlast
Actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens specifieke meetbare doelstellingen voor de fenomenen:
jongerengeweld, intrafamiliaal geweld,
eergerelateerd geweld, geweld tegen representatieve overheidsfuncties en gewelddadige radicalisering
Indicatoren
-

Vanaf het werkjaar 2014 zijn er 4 actieprogramma's

-

Voor 2014 zijn er 4 actieprogramma's, ten laatste op 01/09/2014

Vanaf 2015 zijn er 4 actieprogramma's ten laatste op 31 maart van het betreffende werkingsjaar

- Jaarlijkse evaluatie van de actieprogramma's
Resultaten
-De evaluatie van de jaarlijkse actieprogramma's kadert binnen de fase van het
controleren en desgevallend bijsturen van de werking (cf. PDCA-cyclus).
-Ten laatste op 31 maart van het werkingsjaar wordt een evaluatierapport van de
actieprogramma's aan het college van burgemeester en schepenen ter goedkeuring
voorgelegd
-Desgevallend de noodzakelijke wijzigingen aan het strategisch veiligheids- en
preventieplan aanvragen bij de subsidiërende overheid
Indicatoren
-De evaluatie van de jaarlijkse actieprogramma's kadert binnen de fase van het
controleren en desgevallend bijsturen van de werking (cf. PDCA-cyclus).

6

Gemeenteraad van 27 april 2020 - agendapunt nr. 13.

9

- Aantal collegeverslagen ter goedkeuring van de jaarlijkse actieprogramma's is 4
-

Aantal voorstellen tot wijziging van het SVPP 2014-2017

1.2.3. Verzekeren van informatie naar de bevolking
Operationele doelstellingen
- Via het huis voor preventie en veiligheid wordt een eerstelijnswerking uitgebouwd
Resultaten
-Versterken van de eerstelijnswerking via het huis voor preventie en veiligheid door een
gericht aanbod te doen naar de Mechelaar over relevante of actuele veiligheidsthema's.
-

Bekendmaking van de productencatalogus huis voor preventie en veiligheid

-Opmaken van een programmatie van open informatie- en vormingsavonden voor
diverse doelgroepen.
Indicatoren
-

Aantal initiatieven georganiseerd in het huis voor preventie en veiligheid

-Aantal bezoekers aan het huis voor preventie en veiligheid, waarbij gestreefd wordt naar
een groeipad van 10% nieuwe bezoekers per jaar
-

Bestaan en verspreiding van een productencatalogus

- Permanent actualiseren van de pagina's preventie en veiligheid op de stedelijke website
Resultaten
-De preventiemedewerker die instaat voor communicatie neemt deel aan de interne
stafvergaderingen zodat de evolutie van de werking goed gekend is en de webpagina's
up-to-date blijven.
-

Informatie in verband met drugs wordt online aangeboden via de website

-

Aantal berichten 'in de kijker'

-

Aantal bezoekers per webpagina van de thema's onder preventie en veiligheid

dealermee.be
Indicatoren

-Uitwerken van een verbetertraject externe communicatie per dienst binnen de afdeling
preventie en veiligheid
Resultaten
-In overleg met de stedelijke dienst Marketing en Communicatie wordt per
actieprogramma een verbetertraject ingeschreven om de externe communicatie te
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optimaliseren.
Indicatoren
-

4 verbetertrajecten inzake externe communicatie

-

Globale evaluatienota inzake externe communicatie tegen 01/09/2017

1.2.4. Een samenwerkingsverband tussen de verschillende lokale preventieacties en een
afstemming met de zonale politionele preventie verzekeren
Operationele doelstellingen
- Mechelen zet in op een efficiënte afstemming tussen instanties betrokken bij het lokaal
veiligheids- en preventiebeleid.
Resultaten
-Continueren, voorbereiding en opvolging van de Stedelijke Consultatieve
Preventieraad (CPR).
Het tweewekelijks operationeel overleg tussen de burgemeester, de schepen bevoegd voor preventie, de korpschef en de
preventieambtenaar wordt gecontinueerd. Dit is de lokale vertaling van het concept 'beperkt stuurcomité'.
De medewerkers van de afdeling preventie en veiligheid nemen deel aan of organiseren overlegmomenten die noodzakelijk zijn
voor de uitvoering van de actie's binnen het strategisch veiligheids- en preventieplan waarvoor ze verantwoordelijk zijn
Indicatoren
-

Aantal vergaderingen van de CPR is minstens 3.
Aantal vergaderingen van het operationeel overleg

Overzichtsrapport waarbij voor ieder project het samenwerkingsverband wordt beschreven

8
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2. SOCIALE OVERLAST
Dit actieprogramma legt de nadruk op specifieke locaties in de stad waar de overlastproblematiek, in
ruime zin, meer dan gemiddeld aanwezig is. De bedoeling moet zijn om efficiënt geïntegreerd en effectief
integraal samen te werken in welbepaalde buurten. Hiermee worden zones bedoeld die na registratie en
analyse op een objectieve manier kunnen worden bepaald. Naast toezicht, controlerende en
desgevallend sanctionerende maatregelen gaat er ook aandacht buurtgebonden sociale factoren die de
oorzaak van aanhoudende overlastproblemen zijn. Te denken aan sociale cohesie, betrokkenheid en
participatie, gebrek aan ontmoeting, gebrek aan onderling vertrouwen en respect, etc.
2.1. Algemene doelstellingen
2.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van sociale overlast en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot sociale overlast
2.2. Strategische Doelstellingen
2.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organiseren van een gestructureerd overleg tussen stadsdiensten, externe partners en de lokale politie met het oog
op een concrete geïntegreerde aanpak van buurtgebonden sociale overlastproblematieken in focuszones
Resultaten
-Vanaf 1 januari 2014 wordt minstens halfjaarlijks een overleg georganiseerd door de
afdeling preventie en veiligheid waarop volgende partners worden uitgenodigd: o
Afdeling wijk- en dorpszaken
o Dienst jeugd
o Vzw Kinder- en tienerwerk Mechelen
o Vzw ROJM
o Lokale politie
o

Dienst onderwijsondersteuning (O.O.M.)

Indicatoren
-

Aantal verslagen van het gestructureerd overleg is minstens 2 per jaar

-Opmaken van een geïntegreerde wijkbarometer om de beschikbare informatie in
verband met sociale overlast efficiënt te beheren
Resultaten

9
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-De gegevens van de gemeenschapswachten worden geïntegreerd in de bestaande
wijkbarometer van de lokale politie
Sociale overlast wordt geobjectiveerd en in kaart gebracht om prioriteiten in de aanpak: plaats, tijdstip, aard feiten, etc. te
bepalen
Monitoring van de resultaten van de geleverde inspanningen binnen de geïntegreerde aanpak van de
overlastproblematiek.
Indicatoren
-

Bestaan van een geïntegreerde wijkbarometer

- Op actuele tendensen en klachten wordt een efficiënt antwoord geboden
Resultaten
-

Via het overlastloket handelt Mechelen klachten betreffende overlast efficiënt af.
Tijdens een overleg tussen politie en preventie worden aan de hand van de

wijkbarometer concrete afspraken gemaakt in verband met het geschakeld optreden.
De frequentie van overleg is minstens tweewekelijks.
Taken en verantwoordelijkheden worden bepaald die zorgen voor transparantie en afstemming in de behandeling van
overlastklachten
Indicatoren
-

Aantal werkverslagen van het overleg is groter of gelijk aan 13 voor 2014

Aantal werkverslagen van het overleg is groter of gelijk aan 26 vanaf het werkjaar 2015

- Een operationele samenwerking aangaan tussen de stad en vzw Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen.
Resultaten
-

Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en vzw Regionaal Open

Jeugdcentrum Mechelen die de inzet van mobiele jeugdwerkers op het grondgebied van de stad Mechelen regelt met betrekking
tot het bemiddelingen in conflicten, de inzet op vraag van stad of politie bij overlast, ingrijpen bij individuele problematieken van
jongeren, het overleg met de stad en de interne kwaliteitszorg
Indicatoren
-

Bestaan van een samenwerkingsovereenkomst met meetbare doelstellingen
Jaarlijkse evaluatierapporten betreffende deze doelstellingen

2.2.2. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
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Operationele doelstellingen
- Stimuleren van een actieve participatie van de buurt om parken en pleinen te beheren en op een positieve manier
om te gaan met potentiële conflicten en 'botsende belangen tussen gebruikers en omwonenden'
Resultaten
-Een samenwerkingsverband tussen de afdeling preventie en veiligheid en het
lokale buurtopbouwwerk wordt opgestart
-Opstarten van een proeftuin met buurtcharters: engagementen die verschillende
gebruikers van een openbare ruimte nemen om het samenleven of de leefbaarheid te
vergroten.
-Ten laatste in 2015 zijn minstens twee proeftuinen opgezet. De continuering van deze
doelstelling is afhankelijk van een positieve of minstens veelbelovende evaluatie van
minstens 1 proefproject.
Indicatoren
-

Bestaan van een samenwerkingsverband met buurtopbouwwerk

-

Evaluatierapport proeftuin wijst minstens op een veelbelovende aanpak

-Aantal buurten waarvoor een buurtcharter bestaat groeit jaarlijks met minstens 1 aan
vanaf werkingsjaar 2016 bij positieve of veelbelovende evaluatie in 2015.

- Het Grote broers project wordt gecontinueerd en verruimd waar mogelijk
Resultaten
-Jongeren worden in hun eigen buurt op speelpleinen en andere rondhangplaatsen
ingezet (onder statuut van jobstudent) om als grote broer het goede voorbeeld te
geven en tussen te komen bij antisociaal gedrag.
-Er wordt onderzocht of een samenwerking met de stedelijke vzw Kinder- en
Tienerwerk Mechelen mogelijk is om het project verder te laten groeien.
-Een duidelijk functieprofiel deze zogenaamde mobiele pleintjeswerkers wordt
opgemaakt
-

Ieder mobiele pleintjeswerker zal een verplicht vormingspakket moeten volgen.

Indicatoren
-Minstens 500u aanwezigheid van grote broers (mobiele pleintjeswerkers) op het
openbaar domein
-Verslag van samenwerkingsmogelijkheden met de stedelijke vzw Kinder- en
Tienerwerking Mechelen
11
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-

Bestaan van een duidelijk functieprofiel en aanwervingsvoorwaarden.

- aantal uren vorming per mobiele pleintjeswerker

- Mechelen versterkt de veiligheid en het samenleven via een vindplaatsgerichte werking.

Resultaten
-Dagelijks zijn er drie straathoekwerkers aanwezig voor de maatschappelijke
kwetsbare groepen in de stad.
-Straathoekwerk gaat een positieve confrontatie aan met gasten over waarden,
normen en gedrag
- Straathoekwerk stimuleert de culturele, recreatieve en sportieve participatie van
gasten via sociale preventieve acties.
Indicatoren
-Jaaroverzicht territoriale werking straathoekwerk: plaatsen, aantal gasten, aard
problematieken en aard interventie.

-

Kwalitatieve indicator: beschrijving van een concrete geanonimiseerde case.

- Aantal sociale acties vanuit straathoekwerk is jaarlijks minstens 1.

-Aantal gasten die deelnemen aan sociale acties en culturele, recreatieve of sportieve
activiteiten.

2.2.3. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Een optimale aanwezigheid van gemeenschapswachten in Mechelse wijken en dorpen zorgt voor toezicht, sociale
controle, informatieverstrekking en sensibilisatie om de veiligheid en leefbaarheid te verhogen
Resultaten
-Dagelijkse briefing van gemeenschapswachten voor het aanvangen van hun
toezichtrondes in de wijken zorgt voor een efficiënte manier van toezicht op het
grondgebied
Het idee van gemeenschapsgerichte preventiezorg wordt uitgebreid met ondersteunende taken voor andere stadsdiensten,
steeds binnen de beperkingen van de wetgeving betreffende de gemeenschapswachten.
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Gemeenschapswachten hebben een samenwerkingsprotocol met externe partners om hen te ondersteunen in de aanpak van
hun specifieke veiligheidsproblematieken.
Indicatoren
-Jaarlijkse rapportage met statistische gegevens over aard van taken, aard van
meldingen, aantal manuren, de plaats en het tijdstip per kerntaak

- Versterking van de preventie aanwezigheid van gemeenschapswachten op publiek
toegankelijke plaatsen
Resultaten
-Uitwerken van richtlijnen voor de gemeenschapswachten om de kerntaak
'preventieve aanwezigheid op publiek toegankelijke plaatsen' te concretiseren. De
richtlijnen bevatten minstens volgende aspecten: zichtbaar opstellen in straatbeeld,
aanspreekbaarheid verhogen voor de burger, actief aanspreken van mensen,
hulpvaardig opstellen ten aanzien van zwakkere groepen
Indicatoren
-

Bestaan richtlijnen
Bestaan overzichtsrapport

2.2.4. De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen
Operationele doelstellingen
- Uitbouwen van het aanbod buurt- en burenbemiddeling via een netwerk van vrijwilligers

Resultaten
-Er wordt een communicatieplan voor bekendmaking bij de diensten (doorverwijzers)
en de Mechelse burger opgemaakt.
-De vrijwilligers worden gecoached in de uitvoering van hun maatschappelijke
opdracht
- Er wordt een actief aanwervings- en opleidingsbeleid gevoerd
-Voor het aspect buurtbemiddeling wordt een samenwerking met buurtopbouwwerk
aangegaan. In eerste instantie in het kader van de proeftuinen rond de buurtcharters
- Een ondersteuningskader voor de vrijwillige burenbemiddelaars wordt voorzien
Indicatoren
-Jaarlijks evaluatierapport met statistische gegevens de resultaten van het
bemiddelingsproces

13
Gemeenteraad van 27 april 2020 - agendapunt nr. 13.

16

- Maandelijkse intervisiemomenten voor vrijwilligers
-Communicatieplan bestaat en aantal specifieke communicatie acties inzake
bekendmaking burenbemiddeling.
-Aantal vrijwilligers en verhouding tussen nieuw gestarte vrijwilligers en vrijwilligers
langer dan 1 jaar geëngageerd
- Samenwerkingsafspraken afdeling preventie en veiligheid met buurtopbouwwerk

14
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3. ADMINISTRATIEF SANCTIONEERBARE OVERLAST
De fenomenen sociale overlast, administratief sanctioneerbare overlast, verkeersveiligheid, racisme en
discriminatie maken samen deel uit van een actieprogramma 'sociale overlast'.
3.1. Algemene doelstellingen
3.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van administratief sanctioneerbare
overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot administratief sanctioneerbare
overlast
3.2. Strategische Doelstellingen
3.2.1. Potentiële daders van overtredingen ontraden
Operationele doelstellingen
- De Algemene Bestuurlijke Politieverordening (ABP) wordt doordacht toegepast
Resultaten
-Een nieuwe ABP wordt opgemaakt conform de hervormingen binnen de wetgeving op
de administratieve sancties
De gedepenaliseerde verkeersinbreuken worden opgenomen in de lokale ABP en het ontwikkelen van efficiënte procedures om
toevloed van verkeersovertredingen te kunnen verwerken
-

Een communicatieplan voor de nieuwe lokale ABP wordt opgemaakt

-GAS bemiddelingen voor meerderjarigen worden efficiënt toegepast volgens het
Koninklijk besluit houdende de minimumvoorwaarden en modaliteiten voor de
bemiddeling in het kader van de wet betreffende de Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS)
-Voor minderjarige overtreders van de ABP wordt een aparte NERO-procedure
uitgewerkt die gericht is op het begeleiden van minderjarige overtreders en hun
familiale context.
-

Uitvoeren van de engagementen van de stad Mechelen binnen de interlokale

vereniging GASAM
Indicatoren
-Ten laatste op 01/10/2014 is een nieuwe Algemene Bestuurlijke Politieverordening
goedgekeurd door de gemeenteraad met een apart luik voor de procedure ten aanzien
van minderjarigen
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-

Beschrijving van de communicatie acties nieuwe ABP

-Jaarrapport van de interlokale vereniging GASAM met statistische gegevens over
aard van de overtredingen, de genomen beslissingen, de GAS-bemiddeling en de
evolutie ten opzichte van de vorige jaren
-Beschrijving van de digitale workflow voor de afhandeling van
verkeersovertredingen en overtredingen autoluwe binnenstad.
-Jaarverslag gemeenschapswachten vermeldt het aantal processen-verbaal voor
inbreuken op de ABP alsook het aantal voorafgaandelijke waarschuwingen door de
gemeenschapswachten

- Organiseren van een stuurgroep 'bestuurlijke handhaving'
Resultaten
-Opmaken van een bestuurlijk handhavingsplan tussen het stadsbestuur, de lokale
politie en het parket als leidraad voor het handhaven van inbreuken op de ABP.
-Een stuurgroep bestuurlijk handhaven opstarten om de werking te monitoren,
feedback te geven aan de vaststellers, en het geschakeld beleid voor te bereiden.
-Analyse van de administratieve inbreuken in functie van tijd, plaats en aantal
inbreuken als basis voor het formuleren van structurele, overlastbeperkende of
preventieve maatregelen.
Indicatoren
-Bestaan van een door de lokale politie, parket en stadsbestuur ondertekend
handhavingsplan
-Aantal verslagen van de stuurgroep bestuurlijk handhaven is groter of gelijk aan 3 voor
het werkjaar 2014 en groter of gelijk aan 6 vanaf het werkjaar 2015
-Aantal beleidsvoorstellen aangaande structurele maatregelen voor de
optimalisering van het overlastbeleid

3.2.2. De resocialisatie van probleemjongeren bevorderen
Operationele doelstellingen
- Mechelen doet een herstelgericht aanbod aan minderjarige overlastplegers of
minderjarige daders van gemengde inbreuken
Resultaten
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-Voor minderjarige overlastplegers of daders van gemengde inbreuken wordt het
NERO-project opgestart:
o Voor het opstarten van een herstelgericht aanbod aan de minderjarige en zijn of haar ouders wordt het dossier afgetoetst bij
het jeugdparket. Enkel indien het parket toestemming geeft kan een dossier worden opgestart.
o o Het beboeten van minderjarigen wordt tot een minimum beperkt. Het educatieve pedagogische project staat voorop met
daarbij altijd een sterke nadruk op ondersteuning om te werken aan herstel, normstelling en responsabilisering.
o De ouders van iedere minderjarigedie een inbreuk pleegt op de Algemene Bestuurlijke Politieverordening, worden
uitgenodigd voor een gesprek
o Na dat gesprek krijgen iedere minderjarige en zijn of haar ouders een overeenkomst op maat aangeboden.
o Ieder opgestart traject wordt geëvalueerd en afgesloten binnen 5 maanden na het eerste gesprek.
o Er wordt ondersteunend educatief materiaal gebruikt tijdens begeleidingsgesprekken.
o Binnen de begeleiding worden verschillende modules op maat van het individu uitgewerkt
Indicatoren
- Jaarrapport NERO-project
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4. VERKEERSVEILIGHEID
De fenomenen sociale overlast, administratief sanctioneerbare overlast, verkeersveiligheid, racisme en
discriminatie maken samen deel uit van een actieprogramma 'sociale overlast'.
4.1. Algemene doelstellingen
4.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van verkeersveiligheid en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot verkeersveiligheid
4.2. Strategische Doelstellingen
4.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Mechelen zet gemachtigd opzichters in op belangrijke en gevaarlijke oversteekplaatsen
op haar grondgebied
Resultaten
-Gemeenschapswachten kunnen aanvullend ingezet worden op plaatsen die omwille van
hun tijdelijke aard een gevaarsituatie creëren (vb. oversteekplaatsen bij werken) of op
belangrijke verkeersknooppunten die niet aan de schoolpoort gelegen zijn
-Administratieve en financiële coördinatie van de vrijwilligers pool gebeurt door de stad
-Samenwerkingsverband met Mechelse lagere scholen om vrijwillige gemachtigd
opzichters te rekruteren en te ondersteunen
Indicatoren
-

Aantal vrijwilligers

-Evaluatieverslag van de samenwerking met de lagere scholen in verband met de
vrijwillige gemachtigd opzichters
-

Aantal uren inzet gemeenschapswachten als gemachtigd opzichter

4.2.2. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- De lagere en secundaire scholen ondersteunen op vlak van fietsveiligheid
Resultaten
-Het aanbod doen aan alle lagere en secundaire scholen om de fietsen van hun
leerlingen op technisch vlak te laten nakijken.
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-De gemeenschapswachten bieden ondersteuning tijdens de eductieve sessies in het
verkeerspark Biesieklette.
-De gemeenschapswachten bieden ondersteuning tijdens de educatieve acties
verkeersveiligheid van de lokale politie.
Indicatoren
-

Aantal technische fietscontroles acties in lagere scholen
Aantal technische fietscontroles acties in secundaire scholen

-

Aantal uren ondersteuning in het verkeerspark

-

Aantal uren ondersteuning educatieve acties verkeersveiligheid

- De afdeling preventie en veiligheid neemt deel aan de werkgroep Zichtbaar in het
Verkeer
Resultaten
-Samen met de diensten Ruimtelijke Planning en Mobiliteit, Onderwijsondersteuning en
de lokale politie voorstellen formuleren over de responsabilisering van ouders over
hoe zij hun kinderen veilig naar school kunnen brengen en afzetten aan de school
Indicatoren
- Aantal voorstellen om de zichtbaarheid in het verkeer te verbeteren
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5. JONGERENGEWELD
Het actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens omvat de volgende federale fenomenen:
jongerengeweld, intrafamiliaal geweld, eergerelateerd geweld, gewelddadige radicalisering, geweld
tegen representatieve functies van de overheid, racisme, discriminatie en extremisme.
Dit actieprogramma richt zich naar daders en slachtoffers van gewelds- en vermogensdelicten:
het verhogen van de handelingsbekwaamheid van jongeren, volwassenen en senioren zodanig dat zij
kunnen instaan voor hun eigen veiligheid dan wel weten hoe ze de negatieve gevolgen van hun
eventueel slachtofferschap kunnen opvangen. Weerbaarheid en assertiviteit zijn belangrijk dus
belangrijk in de werking naar potentiële slachtoffers
het voorkomen van jeugddelinquentie door persoonsgerichte maatregelen
5.1. Algemene doelstellingen
5.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van jongerengeweld en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot jongerengeweld
5.2. Strategische Doelstellingen
5.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
-Mechelen implementeert een geïntegreerd beleid rond probleemgedrag op school en de
spijbelproblematiek.
Resultaten
-Een structureel overleg tussen de stad, het onderwijs, CLB, welzijnspartners, parket
en de lokale politie inzake probleemgedrag op school en spijbelen komt regelmatig
samen onder de regie van de afdeling preventie en veiligheid.
-De protocolovereenkomst tussen politie, parket en scholen op (inclusief de
leerplichtcontroles) wordt via jaarlijkse opvolgingsverslagen en tweejaarlijkse
evaluatievergaderingen levendig gehouden en bijgestuurd waar noodzakelijk
-Het bestaande samenwerkingsverband en de verschillende begeleidingsmodules
binnen de PrOS -werking(Probleemgedrag op school) van het Centrum voor
Geestelijke Gezondheidszorg De Pont vzw worden onderhouden, opgevolgd en waar
mogelijk uitgebreid.
-

Mechelen stelt een actiegericht spijbelplan op en voert dit samen met relevante

lokale partners uit.
Indicatoren
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-Vier verslagen van de vergaderingen van het overlegplatform probleemgedrag op
school per schooljaar.
-Jaarlijks overzicht van signalen en concrete projecten/ acties die voortvloeien uit de
werking.
-Jaarlijkse opvolgingsverslagen van de protocolovereenkomst (inclusief de
leerplichtcontroles).
Tweejaarlijkse overlegmomenten i.k.v. de protocolovereenkomst.
-

Aantal verslagen van de Stuurgroep PrOS.

-Het spijbelactieplan bestaat en de uitvoering ervan wordt opgevolgd via het
overlegplatform probleemgedrag op school.

-Actief bijdragen aan de ontwikkeling van lokale preventieve initiatieven betreffende
risicojongeren of initiatieven voor de re-integratie van criminele jongeren.
Resultaten
-De afdeling preventie en veiligheid is op de hoogte van lokale ontwikkelingen op vlak
van de preventie van risicojongeren en -groepen en draagt binnen haar
mogelijkheden actief bij aan de implementatie ervan.
-De afdeling preventie en veiligheid is op de hoogte van lokale ontwikkelingen op vlak
van de re-integratie van criminele jongeren.
Indicatoren
-

Bestaan van een overzicht lokale initiatieven en betrokken partners

-

Beschrijving per initiatief van de actieve rol van de afdeling preventie en veiligheid

5.2.2. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- Mechelen organiseert gerichte sensibilisatie acties rond jongerengeweld
Resultaten
-Er wordt een divers aanbod van educatieve instrumenten uitgewerkt en
aangeboden aan jongeren en hun sociale context in functie van lokale
geweldsproblematieken waarmee jongeren te maken krijgen.
-De educatieve instrumenten worden gescreend op hun methodologische kwaliteiten
om de bewustwording, de attitude en - indien mogelijk- de gedragsverandering van
jongeren ten overstaan geweldsfenomenen te beïnvloeden.
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Indicatoren
-

Jaarlijks minstens 2 educatieve acties in functie van een lokale probleemanalyse

-Voor en na iedere educatieve actie worden de attitude en competenties van
jongeren ten overstaan van een geweldsfenomeen in kaart gebracht

- Mechelen versterkt de weerbaarheid van jongeren
Resultaten
-De stad creëert een gepast, evidence based trainingsprogramma waar jongeren op
hetzij op vrijwillige basis, hetzij op verzoek van sleutelfiguren uit hun sociale
omgeving terecht kunnen om competenties te verwerven die de weerbaarheid of
sociale vaardigheden ten aanzien van geweldsfenomenen versterken.
-Ten laatste in 2015 is minstens één proefproject opgezet. De continuering van deze
doelstelling is afhankelijk van een positieve of minstens veelbelovende evaluatie van
het proefproject.
- Onderzoeken hoe een structureel samenwerkingsverband met ARKTOS vzw voor een
aanbod op maat van de scholen kan worden opgestart.
Indicatoren
-Op basis van beschikbare literatuur, projectbezoeken en gesprekken met externe
experts is een trainingsprogramma voor jongeren in Mechelen opgemaakt
-Ten laatste op 31 maart 2016 is er een evaluatierapport van het
trainingsprogramma opgesteld
-Haalbaarheidsstudie structureel samenwerkingsverband met ARKTOS vzw voor een
aanbod op maat van scholen (inclusief voorstel geagendeerd op college van
burgemeester en schepenen).
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6. RACISME, DISCRIMINATIE EN EXTREMISME
Racisme, discriminatie en extremisme maken samen met de fenomenen jongerengeweld, intrafamiliaal
geweld, eergerelateerd geweld, gewelddadige radicalisering, geweld tegen representatieve functies van
de overheid deel uit van het actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens.
6.1. Algemene doelstellingen
6.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van racisme, discriminatie en
extremisme en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot racisme, discriminatie en
extremisme
6.2. Strategische Doelstellingen
6.2.1. Inwerken op de criminogene omstandigheden en omgeving
Operationele doelstellingen
- Er wordt een antidiscriminatiebeleid gevoerd
Resultaten
-Straathoekwerk pakt socio - economische risicofactoren aan door het verhogen van het
sociaal en cultureel kapitaal van de maatschappelijk kwetsbaren.
-Door de aanwezigheid van 3 straathoekwerkers in kwetsbare buurten en bij
kwetsbare doelgroepen vervult het straathoekwerk een antennefunctie voor
tendensen en dynamieken naar het beleid en maatschappelijke instellingen toe.
-Straathoekwerk ontwikkelt jaarlijks 1 sociaal preventieve actie op maat van de
gasten.
-

Straathoekwerk bouwt een netwerk en samenwerkingsverbanden uit met lokale

organisaties
Indicatoren
-Jaarrapport met een kwantitatief overzicht van aantal gasten, aard van
problematieken en de ondernomen actie
-Straathoekwerk stelt jaarlijks minstens 1 algemene signaalnota én 1 sfeer- of
doelgroeprapport voor een specifieke buurt op.
-

Jaarlijks evaluatierapport per sociaalpreventieve actie

-Overzicht van samenwerkingsverbanden en overlegmomenten met lokale
organisaties
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7. GEWELDDADIGE RADICALISERING
Het actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens omvat de volgende federale fenomenen:
jongerengeweld, intrafamiliaal geweld, eergerelateerd geweld, gewelddadige radicalisering, geweld
tegen representatieve functies van de overheid, racisme, discriminatie en extremisme.
7.1. Algemene doelstellingen
7.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gewelddadige radicalisering
en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot geweldaddige radicalisering
7.2. Strategische Doelstellingen
7.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Mechelen ontwikkelt een antiradicaliseringsbeleid met aandacht voor proactieve,
preventieve en reactieve maatregelen
Resultaten
-Radicaliserende jongeren worden alternatieve mogelijkheden aangereikt via
initiatieven rond positieve identiteit- en maatschappijvorming
-Uitbouwen van de kennis rond radicalisering, radicaliseringsprocessen en goede
praktijken in de aanpak ervan
-

Creëren van een lokaal netwerk van relevante stakeholders

-

Opmaken van een strategisch actieplan ten overstaan van de lokale

problematieken inzake radicaliserende jongeren en hun sociale context.
Indicatoren
-

Aantal acties rond positieve identiteits- en maatschappijvorming

-Aantal gevolgde studiedagen, veldbezoeken en bovenlokale
ontmoetingsmomenten
-

Bestaan van een stuurgroep rond de problematiek van radicaliserende jongeren

-Bestaan van een actieplan goedgekeurd door het college van burgemeester en
schepenen op 01/01/2015.
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8. GEWELD TEGENOVER DE REPRESENTATIEVE OVERHEIDS FUNCTIES
Geweld tegen representatieve overheidsfunctiefuncties maakt deel uit van het actieprogramma geweld en
onveiligheidsgevoelens samen met de volgende federale fenomenen: jongerengeweld, intrafamiliaal
geweld, eergerelateerd geweld, gewelddadige radicalisering, , racisme, discriminatie en extremisme.
8.1. Algemene doelstellingen
8.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van geweld tegenover de
representatieve overheids functies en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot
geweld tegnover de representatieve overheids functies
8.2. Strategische Doelstellingen
8.2.1. De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen
Operationele doelstellingen
- Mechelen reageert consequent op geweld gepleegd tegen gemeenschapswachten
Resultaten
-Registratiesysteem voor meldingen van geweldsfeiten tegen
gemeenschapswachten wordt opgestart
-Intern vormingstraject rond assertief omgaan met conflicten opstarten:
Groepsmodule, individuele begeleidingen op maat
-Opstellen van een draaiboek bij incidenten om een systematisch handelen naar
gelang de vorm van geweld; zorgt voor een consequent, uniform handelen.
-Een interne handleiding voor het omgaan met conflicten tijdens dienstopdrachten
wordt opgemaakt
Indicatoren
-

Aantal geregistreerde geweldsfeiten

-

Evaluatierapport van vormingstraject

-

Bestaan van een draaiboek

-Bestaan van een interne handleiding voor gemeenschapswachten inzake omgaan met
conflicten tijdens hun dienstopdrachten
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9. INTRAFAMILIAAL GEWELD
Intrafamiliaal geweld maakt deel uit van het actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens samen
met de volgende federale fenomenen: jongerengeweld, eergerelateerd geweld, gewelddadige
radicalisering, geweld tegen representatieve functies van de overheid, racisme, discriminatie en
extremisme.
9.1. Algemene doelstellingen
9.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van intrafamiliaal geweld en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot intrafamiliaal geweld
9.2. Strategische Doelstellingen
9.2.1. De negatieve gevolgen gelinkt aan slachtofferschap doen afnemen
Operationele doelstellingen
- Mechelen investeert in het voorkomen van slachtofferschap en onveiligheidsgevoel
m.b.t. het fenomeen familiaal geweld.
Resultaten
-Mechelen ondersteunt de kortdurende noodopvang voor slachtoffers van familiaal
geweld.
-Mechelen neemt binnen het actieprogramma 'geweldfenomenen en versterking van
het veiligheidsgevoel' jaarlijks sensibiliseringsacties op rond het thema familiaal
geweld.
-Mechelen neemt deel aan het provinciaal en regionaal overleg rond familiaal
geweld.
-Opvolging en ondersteuning in de uitbreiding van het protocol Korte Keten in
verband met kindermishandeling
- Straathoekwerk maakt daders slachtoffers van intrafamiliaal geweld sterker door
empowerend met hen en hun omgeving te werken.
Indicatoren
-Minstens jaarlijks verslag van de opvolging van de overeenkomst inzake
kortdurende noodopvang.
-

Jaarlijkse minstens 1 sensibiliseringscampagne rond het thema familiaal geweld.

-

Verslagen provinciaal en regionaal overleg rond familiaal geweld.

-

Verslagen van de stuurgroep Korte Keten.
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-Aantal werkrelaties vanuit het straathoekwerk rond de problematiek van
intrafamiliaal geweld.
-

Kwalitatieve indicator: case beschreven vanuit het straathoekwerk

-De expertise opgebouwd binnen de alternatieve gerechtelijke maatregelen wordt
ingezet voor de ondersteuning van het lokale preventiebeleid
Resultaten
-De medewerker van het vormingsprojecten voor omgaan met agressie en sociale
vaardigheden, aangeworven in het kader van het Globaal Plan, worden betrokken bij
de werking van de afdeling preventie en veiligheid om de implementatie van
drugpreventieve projecten te adviseren.
Indicatoren
-Aantal adviezen door de vormingsmedewerker omgaan met agressie is minstens 1
per jaar (inclusief advies actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens)
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10. EERGERELATEERD GEWELD EN DE GEDWONGEN HUWELIJKEN
Eergerelateerd geweld maakt deel uit van het actieprogramma geweld en onveiligheidsgevoelens
samen met de volgende federale fenomenen: jongerengeweld, intrafamiliaal geweld, gewelddadige
radicalisering, geweld tegen representatieve functies van de overheid, racisme, discriminatie en
extremisme.
10.1. Algemene doelstellingen
10.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van eergerelateerd geweld en de
gedwongen huwelijken en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot eergerelateerd
geweld en de gedwongen huwelijken
10.2. Strategische Doelstellingen
10.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organiseren van een overlegstructuur voor de integrale aanpak van eergerelateerd geweld én het organiseren
van preventieve acties op maat van de deelnemende organisaties
Resultaten
-De lokale actoren die te maken kunnen krijgen met dossiers van eergerelateerd
geweld worden op regelmatige basis en structurele manier samen gebracht voor een
overleg inzake de lokale situatie, de knelpunten in de samenwerking en om
desgevallend signalen te geven aan de hogere overheden.
-

Vanuit het gestructureerd overleg worden preventieve acties georganiseerd door

-

Aantal verslagen van het structurele overleg is minstens 1 per jaar

-

Aantal preventieve acties

de afdeling preventie en veiligheid
Indicatoren

-Opmaken van een convenant tussen lokale partners inzake het omgaan met individuele
problematieken die te maken kunnen hebben met eergerelateerd geweld
Resultaten
-De lokale actoren maken een convenant op om de bestaande - informele - vormen van
samenwerken te formaliseren
-Opvolging uitvoering convenant en monitoring van de lokale problematiek inzake
eergerelateerd geweld is opgenomen in de werking van het structurele overleg
28
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Indicatoren
-

Bestaan van een voorstel tot convenant

-

Verslagen van de opvolgingsvergaderingen is jaarlijks minstens 1
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11. INBRAAK
Het actieprogramma diefstal en inbraak richt zich naar volgende federale fenomenen: inbraak, diefstal
met geweld, fietsdiefstal, winkeldiefstal, diefstal uit wagens, gauwdiefstal
Het actieprogramma is erop gericht om de gelegenheden tot het plegen van diverse vormen van diefstal
te verminderen door het functioneel toezicht op publiek toegankelijke plaatsen te verhogen en de
'veiligheidsreflex' bij de Mechelaars te verhogen.
11.1. Algemene doelstellingen
11.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van inbraak en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot inbraak
11.2. Strategische Doelstellingen
11.2.1. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
-Het ontwikkelen van praktijkgerichte informatiesessies om het slachtofferschap van
vermogensdelicten te voorkomen
Resultaten
-Ontwikkelen van een informatiepakket met verschillende modules: tips te voorkomen,
goede gewoontes, informatie buurtinformatienetwerken, feiten & mythes, wat na een
inbraak,
-Ontwikkelen van een formule om het informatiepakket aantrekkelijk te maken voor de
Mechelaars
-Communicatieplan om het informatiepakket kenbaar te maken aan verenigingen,
middenveldorganisaties en andere intermediaire organisaties
-

Mogelijkheden onderzoeken om het aspect brandveiligheid en CO-vergiftiging te

-

Bestaan van een gemoduleerd informatiepakket

-

Bestaan van een aantrekkelijke formule met communicatieplan

-

Aantal informatiesessies

-

Aantal bereikte Mechelaars

integreren in dit informatiepakket
Indicatoren

-De stad biedt aan haar inwoners een diefstalpreventief advies op maat voor de
privéwoning of beroepslokalen
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Resultaten
-Via een doordachte communicatiecampagne wordt het aanbod van diefstalpreventief
advies op maat van individuele woningen of handelszaken kenbaar gemaakt.
-In het kader van HERCOSI wordt het aanbod van diefstalpreventief advies gedaan
aan slachtoffers van een inbraak
-Vanaf september 2014 kunnen Mechelaars een afspraak maken met de lokale
diefstalpreventieadviseur van de afdeling preventie en veiligheid.
Indicatoren
-

Bestaan van een communicatiecampagne

-

Aantal adviezen (inclusief in het kader van HERCOSI)

- Het ontwikkelen van hulpmiddelen om het slachtofferschap van vermogensdelicten te
voorkomen
Resultaten
-Er wordt materiaal aangekocht of zelf ontwikkeld om aan de Mechelaar te kunnen
geven. Dergelijk materiaal beantwoordt aan de volgende criteria: kostenefficiënt,
praktisch bruikbaar, ruim bekendgemaakt, biedt een effectieve meerwaarde en het is
gekaderd in een ruimere sensibilisatiecampagne
-Aanmaak van ondersteunend materiaal voor snelle acties om kort op de bal van
diverse fenomenen te kunnen spelen. Het is daarbij niet de bedoeling om een grote
stock te hebben, maar wel om kant-en-klare drukproeven te hebben waardoor zeer
snel materiaal kan worden aangemaakt.
Indicatoren
- Aantal hulpmiddelen dat ontwikkeld werd
- Aantal ter beschikking gestelde hulpmiddelen

11.2.2. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
-Organisatie van functioneel toezicht om diefstallen op publiek toegankelijke plaatsen te
ontmoedigen
Resultaten
-Op publiek toegankelijke plaatsen waar omwille van het tijdstip of omwille van de
karakteristieken van de plaats een hoger risico op feiten is, worden na risicoanalyse in
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samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag
en potentiële diefstallen te ontraden.
-In onderling overleg met de lokale politie wordt in functie van de beoogde
resultaten concrete invulling gegeven aan het functioneel toezicht afgesproken,
rekening houdend met de beperkingen van de wetgeving betreffende de
gemeenschapswachten
Indicatoren
-

Aantal toezichtmomenten per jaar

-

Analyse van het aantal risicosituaties per jaar gedetecteerd
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12. FIETSDIEFSTAL
fietsdiefstal maakt samen met inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal, diefstal uit wagens, gauwdiefstal
deel uit van het actieprogramma inbraak en diefstal
12.1. Algemene doelstellingen
12.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van fietsdiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot fietsdiefstal
12.2. Strategische Doelstellingen
12.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Continueren en versterken van een samenwerkingsverband met Fietspunt Mechelen om
fietsdiefstallen in de stationsomgeving te voorkomen
Resultaten
-Actualiseren operationeel van de samenwerkingsverband tussen de stad, lokale
politie en Fietspunt Mechelen
Indicatoren
-

Bestaan van een minstens 1 jaarlijks overlegmoment

12.2.2. Potentiële daders van overtredingen ontraden
Operationele doelstellingen
- Organisatie van fietsgraveeracties
Resultaten
-Er worden minstens 12 fietsgraveeracties georganiseerd door de
gemeenschapswachten.
Indicatoren
-Jaarlijkse rapportage met betrekking tot het fietsgraveren is geïntegreerd in het
jaarverslag van de dienst gemeenschapswachten

12.2.3. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organisatie van functioneel toezicht om fietsdiefstallen op publiek toegankelijke
plaatsen te ontmoedigen
Resultaten
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-Tijdens evenementen op publiek toegankelijke plaatsen worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden door
onder andere bewaakte fietsenstallingen te organiseren.
-Op publiek toegankelijke plaatsen waar omwille van het tijdstip of omwille van de
karakteristieken van de plaats een hoger risico op feiten is, worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden.
-In onderling overleg met de lokale politie wordt in functie van de beoogde resultaten
een concrete methodiek van functioneel toezicht afgesproken, rekening houdend
met de beperkingen van de wetgeving betreffende de gemeenschapswachten
Indicatoren
-

Aantal toezichtmomenten (inclusief aantal bewaakte fietsenstallingen) per jaar

-

Aantal risico's gedetecteerd tijdens toezichtsmomenten
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13. WINKELDIEFSTAL
Winkeldiefstal maak samen met de fenomenen inbraak, fietsdiefstal, diefstal uit wagens, gauwdiefstal
deel uit van het actieporgramma inbraak en diefstal
13.1. Algemene doelstellingen
13.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van winkeldiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot winkeldiefstal
13.2. Strategische Doelstellingen
13.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Ondersteunen van de Mechelse retail sector bij het voorkomen van diefstallen.
Resultaten
-De toepassing en het gebruik van het buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen wordt
bewaakt en gepromoot via regelmatige overlegmomenten en deelname van de afdeling
preventie en veiligheid aan het Handelsadviesraad.
-

Jaarlijks evaluatierapport opmaken met betrekking tot de werking van het BIN-Z .

-Vormingen en informatiesessies inzake veiligheid - voorafgegaan door een
behoefte onderzoek - op maat van de sector organiseren
Indicatoren
-Jaarlijks evaluatierapport (inclusief behoefte onderzoek vormingen) inzake de
werking van het buurtinformatienetwerk voor zelfstandige ondernemers is
gerealiseerd.
-Aantal deelnames aan de handelsadvies raad is minstens 2 in 2014 en 3 per jaar
vanaf 2015
-

Aantal vormingsmomenten voor de lokale retailsector

- Opvolgen en initiëren van initiatieven om de veiligheid op bedrijventerreinen te
optimaliseren
Resultaten
-Jaarlijkse evaluatie van het project consortiumbewaking op bedrijventerreinen zoals
georganiseerd door een private bewakingsfirma in opdracht van aangesloten bedrijven

-Verspreiden van veiligheidsberichten via e-mail voor bedrijven gevestigd op één van
de drie bedrijven terrein te Mechelen
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-Gestructureerd overleg met de dienst lokale economie om betreffende de
veiligheid op bedrijventerreinen
-Vormingen en informatiesessies inzake veiligheid - voorafgegaan door een
behoefte onderzoek - op maat van de sector organiseren
Indicatoren
-Een jaarlijks overzicht van de activiteiten in het kader van de consortiumbewaking
bedrijventerreinen wordt opgevraagd bij de uitvoerende bewakingsonderneming
-Jaarlijks evaluatierapport (inclusief behoefte onderzoek vormingen) inzake de
werking van de veiligheidsberichten voor bedrijventerreinen is gerealiseerd.
-

Aantal overlegmomenten met de dienst lokale economie is minstens 1 per jaar.

-

Aantal vormingsmomenten voor Mechelse bedrijven
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14. DIEFSTAL VAN EN IN AUTO'S
Diefstal van en in auto's maakt samen met de fenomenen inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal,
gauwdiefstal deel uit van het actieprogramma inbraak en diefstal
14.1. Algemene doelstellingen
14.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van diefstal van en in auto's en/of
de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot diefstal van en in auto's
14.2. Strategische Doelstellingen
14.2.1. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organisatie van functioneel toezicht om diefstallen van en in auto's op publiek
toegankelijke plaatsen te ontmoedigen
Resultaten
-Tijdens evenementen op publiek toegankelijke plaatsen worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden.
-Op publiek toegankelijke plaatsen waar omwille van het tijdstip of omwille van de
karakteristieken van de plaats een hoger risico op feiten is, worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden.
-In onderling overleg met de lokale politie wordt in functie van de beoogde resultaten
concrete invulling gegeven aan de methodiek van functioneel toezicht afgesproken,
rekening houdend met de beperkingen van de wetgeving betreffende de
gemeenschapswachten.
Indicatoren
-

Aantal toezichtmomenten per jaar

-

Aantal aangesproken potentiële slachtoffers per jaar

-

Aantal gecontroleerde wagens (inclusief de vastgestelde risico's) per jaar

14.2.2. Verminderen van het risicogedrag
Operationele doelstellingen
- Organisatie van graveeractie voor auto's om diefstallen van en in auto's te ontmoedigen
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Resultaten
-In de periode van het strategische veiligheids- en preventieplan worden 2
graveeracties van auto's georganiseerd in samenwerking met Carglass en de
autokeuring.
Indicatoren
- 2 graveeracties

38
Gemeenteraad van 27 april 2020 - agendapunt nr. 13.

41

15. GAUWDIEFSTAL
Gauwdiefstal maakt samen met de fenomenen: inbraak, fietsdiefstal, winkeldiefstal, diefstal uit
wagens deel uit van het actieprogramma inbraak en diefstal
15.1. Algemene doelstellingen
15.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van gauwdiefstal en/of de
onveiligheidsgevoelens met betrekking tot gauwdiefstal
15.2. Strategische Doelstellingen
15.2.1. De sociale controle bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organisatie van functioneel toezicht om gauwdiefstallen op publiek toegankelijke
plaatsen te ontmoedigen
Resultaten
-Tijdens evenementen op publiek toegankelijke plaatsen worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden.
-Op publiek toegankelijke plaatsen waar omwille van het tijdstip of omwille van de
karakteristieken van de plaats een hoger risico op feiten is, worden na risicoanalyse in
samenspraak met de lokale politie gemeenschapswachten ingezet om potentiële
slachtoffers te wijzen op hun risicogedrag en potentiële diefstallen te ontraden.
-In onderling overleg met de lokale politie wordt in functie van de beoogde resultaten
de concrete invulling van het functioneel toezicht afgesproken, rekening houdend
met de beperkingen van de wetgeving betreffende de gemeenschapswachten
Indicatoren
-

Aantal toezichtmomenten per jaar

-

Aantal aangesproken potentiële slachtoffers per jaar
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16. DRUGGERELATEERDE MAATSCHAPPELIJKE OVERLAST
Dit fenomeen maakt deel uit van het actieprogramma drugpreventie en heeft als doel het druggebruik te
verminderen, de alcohol- en druggerelateerde overlast terug te dringen. Naast een preventieve werking
waarbij de focus ligt op vroegtijdig ingrijpen bij experimenterend gebruik, gaat er ook aandacht naar het
dealen van illegale middelen.
16.1. Algemene doelstellingen
16.1.1. Het voorkomen, aan het licht brengen en verminderen van druggerelateerde
maatschappelijke overlast en/of de onveiligheidsgevoelens met betrekking tot
druggerelateerde maatschappelijke overlast
16.2. Strategische Doelstellingen
16.2.1. Een geïntegreerde en integrale aanpak bevorderen
Operationele doelstellingen
- Organisatie van een samenwerkingsverband met het Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg inzake lokale drugpreventie
Resultaten
-Organisatie van een periodiek overleg met de contactpersoon voor lokale
overheden die binnen het CGG-De Pont is aangeworven.
-

Inspelen op opportuniteiten die zich aandienen vanuit de VAD

-

Aanbod van de regionale drugpreventiewerking kenbaar maken aan

-

Aantal overlegmomenten CGG - De Pont is minstens 4 per werkingsjaar

-

Aantal acties drugpreventie is jaarlijks minstens 1

-

Aantal aanvragen voor de inzet van de regionale drugpreventiewerker van het CGG

geïnteresseerde organisaties
Indicatoren

- De expertise opgebouwd binnen de alternatieve gerechtelijke maatregelen wordt
ingezet voor de ondersteuning van het lokale preventiebeleid
Resultaten
-De medewerker van het vormingsprojecten voor drugverslaafden, aangeworven in het
kader van het Globaal Plan, worden betrokken bij de werking van de afdeling preventie
en veiligheid om de implementatie van drugpreventieve projecten te adviseren.
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Indicatoren
-Aantal adviezen vanuit de vormingsmedewerker drugverslaving is minstens 1 per jaar
(inclusief advies over het actieprogramma drugpreventie).

16.2.2. De resocialisatie van druggebruikers bevorderen
Operationele doelstellingen
- De stad coördineert het project vroegdetectie en -interventie voor experimenterende
druggebruikers
Resultaten
-In samenspraak met vzw ROJM, het dagcentrum De Sleutel en het CGG - De Pont
worden doelstellingen, verantwoordelijkheden, taken en resultaatsgebieden bepaald
voor elk van de deelnemende partners.
-De organisatie van groepssessies als module binnen de vroeginterventie wordt in de
schoot van de stad ontwikkeld.
-Jaarlijkse evaluatie van de samenwerking in functie van de vooropgestelde
indicatoren
-Een samenwerkingsverband met vzw Regionaal Open Jeugdcentrum Mechelen
aangaan om één voltijdse vroegdetectie medewerker op het grondgebied van de stad
Mechelen in te zetten
Indicatoren
-Bestaan van specifieke en meetbare samenwerkingsafspraken tussen vzw ROJM,
het dagcentrum De Sleutel en het CGG - De Pont
-Jaarlijkse rapportage met statistische gegevens over aantal vroegtijdige
interventies en de resultaten ervan (inclusief aantal groepsessies).
-De samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en jeugdhuis ROJM bestaat en
wordt halfjaarlijks gemonitord.

-Straathoekwerk maakt gebruikers en hun omgeving sterker door empowerend te
werken met het individu en zijn/haar omgeving.
Resultaten
-Straathoekwerk bouwt een vertrouwensrelatie op met gebruikers van illegale
drugs, alcohol en medicatie en gaat met hen een positieve confrontatie aan over
waarden, normen en gedrag
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-Straathoekwerk legt nadruk op de versteviging van het informele en formele
netwerk van gebruikers van illegale drugs en alcohol en medicatie.
-Straathoekwerk participeert aan het vroegdetectie - vroeginterventieproject
volgens de gemaakte afspraken in de samenwerkingsafspraken.
Indicatoren
-Aantal beïnvloedende relaties met gasten die illegale drugs, alcohol of medicatie
gebruiken (inclusief aard van de middelen)
-

Aantal doorverwijzingen / toeleidingen naar specifieke drughulpverlening.
Aantal contacten i.k.v. vroegdetectie - vroeginterventie.

-

Kwalitatieve indicator: case.

16.2.3. Potentiële daders van overtredingen ontraden
Operationele doelstellingen
- Ontwikkelen van een gewapend bestuursrecht om het dealen van drugs op het
grondgebied van de stad tegen te gaan
Resultaten
-Inhoudelijke ondersteuning door uitwisseling van ervaring met andere steden via een
werkgroep binnen het VVSG
-De stad neemt het initiatief om de betrokken lokale partners rond dit project rond de
tafel te krijgen om een concrete werking af te spreken en een draagvlak te creëren voor
deze bestuurlijke handhavingsvorm
Indicatoren
-

Bestaan van een bestuurlijk handhavingsplan ten aanzien van dealen van drugs.

-

Aantal deelnames Mechelen aan werkgroep VVSG.
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Dit strategische veiligheids- en preventieplan werd ondertekend te
Brussel in 2 exemplaren op __/__/____
Voor de Federale Staat,

Mijnheer Pieter DE CREM, Minister van Veiligheid en Binnenlandse
Zaken

Voor de Gemeente,

Mevrouw Fabienne BLAVIER, Voorzitter Gemeenteraad
en

De Heer Erik LAGA, Algemeen Directeur
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