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.I Inleiding

In 1985 werd in het kader van het beleidsplan Samenleving en Criminaliteit
(SEC) de Stuurgroep Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (SBPC) in het
!even geroepen. Daarmee stante een periode van vijf jaar experimented l beleid
waarin, financieel gesteund door de Stuurgroep, ongeveer tweehonderd preventieprojecten zijn opgezet. Deze Stuurgroepprojec-ten (hier verder de SBPC-projecten genoemd) richtten zich op `veel voorkomende criminaliteie en dienden in
de eerste plaats om de lokale overheid te gimuleren tot het voeren van een act icf zelfstandig preventiebeleid. Naast de SBPC-projecten werden in deze periode
dan ook vele andere preventieprojecten opgezet.
In 1990 zal de Stuurgroep rapport uitbrengen over deze experimentele periode.
Om enig inzicht te verkrijgen in de omvang van de preventie-activiteiten die buiten de Stuurgroep om opgezet zijn werd in het voorjaar van 1989 een enquete
verstuurd aan alle betrokken gemeenten, provincies en parketten. Deze drie groepen zullen hier verder worden aangeduid als `de respondenten'. De enquete had
bovendien tot doel een betere indruk te krijgen van het verloop van de SBPCprojecten.
Bij het samenstellen van de enquete is uitgegaan van de volgende algemene
vragen:
A. Hebben de gemeenten een actief preventiebeleid, ook buiten de SBPC-projecten?
B. Verlopen de SBPC-projecten naar wens?
C. Bestaat er al een eerste indruk van de resultaten?
Dit resulteerde in 12 vragen over de organisatie en over niet-SBPC-projecten, en
39 vragen die op de SBPC-projecten zelf betrekking hadden. De enquete werd
verstuurd aan de bij SBPC-projecten betroklcen parketten (7), provincies (5) en
gemeenten (79). Indien na een aantal weken nog geen reactie was ontvangen
wcrd een herinnering gestuurd. In juni/juli namen de SBPC-projectbegeleiders
contact op met de nog resterende respondenten. Het bleek dat, vooral voor veel
gcmeenten met een actief preventiebeleid, de in de enquete gevraagde informatie
slechts met veel moeite te achterhalen viel.
Des te opvallender was de buitengewoon hoge response. De parketten en provincies reageerden alle, zij het dat een OM-forrnulier en twee provincieformulieren door eveneens erbij betrokken gemeenten werden ingevuld. Slechts 7 gemeenten reageerden met, of widen de enquete dermate summier in dat de formulieren niet verwerkt konden worden. Aldus werd een response verkregen van
6 parketten, 3 provincies en 72 gemeenten. Twee grote gemeenten hebben boven1

then een mondelinge toelichting op de formulieren gegeven. De meeste antwoorden werden in gccodeerde vorm in een computerbestand opgeslagen. In dit bestand werd bovendien informatie over de gemeentegrootte en de omvang van de
door de Stuurgroep verstrekte subsidie opgenomen.
De 81 respondenten hebben gegevens verstrekt over de organisatie en over
eventuele preventieprojecten die buiten de Stuurgroep om zijn opgezet. Bovendien zijn er forrnulieren ingevuld voor 189 SBPC-projecten. Daarbij valt op dat
dere projecten slechts ten dele overeenkomen met de administratie van de Stuurgroep. In sommige gevaIlen beschouwden de respondenten verscheidene SBPCprojecten als een project; ook is het voorgekomen dat bij het invullen een SBPCproject gesplitst werd in verscheidene deelprojecten. In ertkele gevallen zijn projecten niet genoemd terwip ze wel in de Stuurgroepadministratie voorkomen.
flit rapport baseert zich op de door de respondenten verstrekte gegevens; ats
aantaIlen projecten worden genoemd zijn dit niet de projecten volgens de Stuurgroepadministratie maar volgens de door de respondenten verstrekte indeling.
Percentages zijn altijd berdcend op basis van de verstrdcte gegevens, tenzij andors wordt vermeId. flit wit zeggen dat indien vragen niet door de respondenten
zijn ingevuld, dere bij het berekenen van percentages buiten beschouwing blijven.
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2 Organisatie en totale kosten

Bij de nu volgende bespreking zal de nadruk gelegd worden op de gemeenten
omdat deze verreweg de grootste groep vormen. Parketten en provincies hebben
ecn andere organisatie en komen slechts zijdelings aan de orde.
2.1 Bestuurlijke activiteiten
Van de gemeenten geeft 55% op een beleidsnota te hebben vastgesteld over de
preventie van criminaliteit.
Het ontbreken van een beleidsnota hoeft overigens niet te betekenen dat hier
geen belang aan wordt gehecht. Zo vermeldt een der grote gemeenten bewust
geen beleidsnota te hebben gemaakt omdat het preventiebeleid zich nog in een
experimentele fase bevindt. Een beleidsplan in een te vroeg stadium zou, aldus
deze gemeente, gebaseerd zijn op te weinig kennis en kan zelfs remmend werken
op spontane initiatieven. In de experimentele fase dienen immers allerlei methoden te worden onderzocht op hun bruikbaarheid.
Bij de vraag naar het aantal gemeentelijke projecten is onderscheid gemaakt
tussen SBPC-projec-ten en andere projecten op het gebied van veel voorkomende
criminaliteit, die uit alternatieve bronnen zijn gefinancierd. Bij de gemeenten is in
53 gevallen (78%) opgegeven dat ook nog een of meer andere projecten uitgevoerd worden. Drie van deze gemeenten geven echter aan dat er wel veel andere
preventie-activiteiten worden ontplooid, maar dat niet bekend is om hoeveel projecten het precies gaat. Bij 4 gemeenten is de beantwoording onduidelijk, of
ontbreken de gegevens geheel. De provincies en parketten geven op geen andere
prevent ieprojecten te hebben (6), of vullen de vraag niet in (3).
In 15 gevallen geven gemeenten op dat er geen andere projecten worden uitgevocrd. Daarbij gaat het altijd om kleinere gemeenten. De gemeenten met 60.000
of meer inwoners hebben in alle gevallen naast de SBPC-projecten ook andere
prevent ieprojecten.
Uit tabel 1 blijkt dat de meeste respondenten niet meer dan enkele SBPCprojecten hebben. De tabel laat verder bijvoorbeeld zien dat bij tenminste 21
respondenten 5 of meer andere preventieprojecten zijn opgezet.
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Tabel Aantal projecten per respondent
aantal projecten
per respondent

aantal respondenten
SBPC-projecten

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
meer dan 9
onbekend

ander< projecten

1
33
16
10
5
3
2
2
2
3
0

21
9
6
6
8
5
3
3
4
1
5

4
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Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie van de Stuurgroep is
het uitvoeren van een projectevaluatie. Deze voonvaarde zal in het algemeen niet
gelden voor projecten die een gemeente buiten de Stuurgroep om organiseert.
Uit de enquete blijkt echter dat het uitvoeren van een vorm van projectevaluatie
een algemeen geaccepteerde gang van zalcen geworden is. Van de gemeenten met
preventieprojecten buiten de Stuurgroep om geeft 59% op reeds evaluatiegegeyens over den projecten in de een of andere vorm beschdcbaar te hebben.
Van de gemeenten geeft 70% (49) op mensen te hebben tmfgesteld voor projecten. In veel gevallen (27) gaat het daarbij om tenminste 40 urea per week. Er zijn
21 gemeenten die geen mensen te hebben vrijgesteld. De vrijgestelde personen
vallen meestal onder gemeentelijke diensten zoals bijvoorbeeld Algemene Zaken,
Bouwdienst, Onderwijs, Secretariaat; ook de politic worth vaalc genoemd. In
sommige gevallen wordt aangegeven dat het om een HALT-medewerker of een
coordinator gaat.
In de enquete is op twee verschillende plaatsen gevraagd naar het bestaan van
een begeleidingsrep. Ten eerste is de vraag gesteld of er een stuurgroep, werkgroep, begeleidingsgroep of jets dergelijks is ingesteld voor de uitvoering van het
algemene preventiebeleid op lokaal niveau. Ten tweede is bij elk project afzonderlijk gevraagd naar het bestaan van een begeleidingsgroep specifiek gericht op
.dit project. Bij de beantwoording is echter in veel gevallen geen acht geslagen op
het onderscheid tussen een algemene en een specifieke begeleidingsgroep: in
sommige gevallen is dit verschil misschien ook niet duidelijk aan le geven. In
vrijwel alle (6.3) gevallen is er een begeleidingsgroep aanwezig; 9 gemeenten
hadden geen begeleidingscommissie, ofwel verklaren dit niet van toepassing of
laten zich er niet over uit.
De samenstelling van de overkowelende begeleidingsgroepen weerspiegelt vaak
het 'driehoeksoverleg': gemeente (wethouder of burgemeester, gemeentelijke
4

diensten), Openbaar Ministerie (officier van Justitie) en politie. Bij de meer op
een bepaald project gerichte werkgroepen valt op dat er een breed scala van
deelnemers is. Het meest worden allerlei gemeentelijke diensten (algemene zaken, sociale zaken etc.) genoemd, maar ook: woningbow.vverenigingen, vervoersmaatschappijen, diverse stichtingen, reclassering, kinderbescherming, supportersverenigingen, brandweer, middenstand, scholen, het COC, universiteiten, het
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van
Justitie, onderzoekbureaus, maatschappelijk werk, bewonersraden, jongerenwerk,
een vrouwenraad, de VVV en de Volksbond tegen Drankmisbruilc. Een gemeente
beantwoordt de vraag naar de samenstelling van de begeleidingscommissie met
'in principe zijn alle geledingen vertegenwoordigd'. Dit lijkt in verscheidene gevallen het streven te zijn.
2.2 Omvang van het preventiebudget
Een uitgangspunt van de Stuurgroep is dat de gemeenten zelf een financiele
bijdrage leveren aan de SBPC-projecten. Bovendien zijn deze projecten mede
bedoeld als stimulans om een zelfstandig preventiebeleid ontwikkelen. Daarom
zijn in de enquete verscheidene vragen gesteld over de financiele bijdrage aan
preventie van veel voorkomende crirninaliteit.
Bij het beantwoorden van de vragen over het preventiebudget spelen een aantal problemen een rol. Het gevolg van deze moeilijkheden is dat de resultaten
met de nodige voorzichtigheid moeten worden geinterpreteerd. Onder a. en b.
wordt deze problematiek nu in detail besproken; onder C. volgt een algemene
samenvatting van de resultaten.
a. Geschatte omvang van het budget

In de eerste plaats is gevraagd naar de geschatte omvang van het budget dat
beschikbaar is voor anderr dan de SBPC-projecten. Het blijkt dat deze vraag voor
veel gemeenten vrijwel niet te beantwoorden valt. Vooral de gemeenten met een
actief preventiebeleid geven aan dat de in de enquete verstrekte gegevens niet
anders dan onvolledig kunnen zijn. Veel preventie-activiteiten zijn ondergebracht
bij andere projecten (bijvoorbeeld woningbouwprojecten) en het budget voor de
criminaliteitspreventie is dan vaak niet afzonderlijk gespecificeerd. Een ander
gevolg van een preventiebeleid dat in andere activiteiten is geintegreerd, is dat er
binnen de gemeente niet altijd een goed overzicht bestaat van wat er allemaal op
preventiegebied ontwildceld wordt.
Daarom is in slechts 20 gevallen zonder verder commentaar door de respondenten een budget opgegeven voor projecten die buiten de Stuurgroep om zijn
gefinancierd. In 15 gevallen geven de respondenten op dat er, naast de SBPCprojecten, wel uitgaven ten behoeve van criminaliteitspreventie zijn, maar wagen
zij zich niet aan een schatting van de grootte daarvan. Door 18 respondenten
wordt wel een budget opgegeven, maar met de vermelding dat de werkelijke
kosten hoger liggen. Tenslotte geven 21 respondenten aan geen andere projecten
te financieren (namelijk 15 gemeenten en 6 parketten of provincies) en is in 7
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gevallen de beantwoording onduidclijk, of ontbreekt geheel. Zie tabel 2 voor een
overzicht.

Tabel 2: Aantallen respondenten met ten extra budget ten behoevc van andere criminaliteitsprevenhicprojeclen dan de SBPC-projecten
aantal respondenten
I. Geen extra budget
waarvan gemeenten
en parketten of provincies
2. Wel extra budget, maar geen schatting
3. Onvolledige schatting
4. Volledig bcantwoord
5. Geen of onduidelijk antwoord
waarvan gemeenten
en parketten of provincies

21
15
6
15
18
20
7
4

3

Met de het interpreteren van de antwoorden moet men dan ook de nodige voorzichtigheid betrachten. Soms worden zeer grote bedragen genoemd maar blijkt
uit de beantwoording dat het bijvoorbeeld om een woningbouwproject gnat wanvan preventiemaatregelen een niet gespecificeerd onderdeel uitmaken. Zullce
bedragen zijn niet in het computerbestand opgenomen. Het is echter mogelijk dat
niet alle opgegeven bedragen volledig aan preventie zijn besteed, maar dat in een
aantal gmallen preventie slechts 66n van de aspecten van een project vormt. De
opgegeven schatting valt dan te hoog uit.
Verder worden soms budgetten opgegeven voor gehele projecten, over een
periode van enkele jaren. Waar uit de antwoorden blijkt dat dit het geval is, zijn
de opgegeven bedragen op jaarbasis vastgesteld.
Als een gemeente aangeeft dat de werkelijke kosten hoger liggen dan het opgegeven bedrag is er spite van een onderschatting. Dat er in zo'n geval geen volledige schatting wordt opgegeven hoeft niet te betekenen dat het resterende
bedrag klein is. Fen der vote gemeenten geeft bijvoorbeeld een bedrag van
f 250.000,- op maar vermeldt daarbij dat het werkelijke bedrag in ieder geval
'miljoenen' guldens hoger ligt dan de opgegeven schatting. Steeds is in zullce
gevallen slechts met het opgegeven bedrag (bier dus f 250.000,-) rekening gehouden.
Al met al worden door 38 gemeenten bedragen genoemd die zijn besteed aan
ciminaliteitspreventie buiten de SBPC-projecten om. Het totaal van deze bedragen is f 8.503.490,- over fen jaar. Hierbij zijn dus in leder geval imiljoenen' guldens buiten beschouwing gebleven, zodat het waarschijnlijk om een onderschatting gaat van het werkelijke bedrag. Het SBPC-budget van deze 38 respondenten
over 1988 is in totaal 6.138.911,-.
Den bedragen gelden dus alleen voor gemeenten die opgeven ook preventieprojecten buiten de Stuurgroep om te financieren. De 15 gemeenten die opgmen
geen andere preventieprojecten ondersteunen, hebben een gezamenlijk SBPCbudget van f 473.850,-. Dit betrekkelijk geringe bedrag onderstreept dat het om
kleine gemeenten gaat war de criminaliteit kennelijk niet zo'n groot probleem is.
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De 15 gemeenten die zich aan geen enkele schatting wagen maar wet opgeven
dat er buiten de SBPC-projecten nog preventie-activiteiten worden gefinancierd
hebben een gezamenlijk SBPC-budget over 1988 van f 2.530.540,-.

b. Financiele bijdrage naast subsidie
Per SBPC-project is gevraagd of de gemeente naast de subsidie door de Stuurgroep een eigen financiele bijdrage aan het project heeft geleverd. Het blijkt dat
dit soms niet het geval is omdat het project nog in het beginstadium verkeert; de
gemeente zal dan in een later stadium een bijdrage leveren. In totaal wordt door
alle gemeenten samen een bedrag van f 13.150.503,- aan eigen bijdragen opgegeven. Voor de 38 hiervoor genoemde gemeenten die ook een schatting maken
voor het budget buiten de Stuurgroep om (zie tabel 2) is dit totaalbedrag
f 8.005.400,-. Het gaat hierbij wet om bedragen voor gehele projecten, dus over
het algemeen voor een periode van verscheidene jaren. Op jaarbasis zal dit laatste bedrag waarschijnlijk ergens rond de drie miljoen gulden uitkomen.
Bovendien is per SBPC-project gevraagd een schatting te maken van eventuele
verbotgen kosten, zoals administratiekosten en het beschikbaar steUen van kantoorruimte. Deze kosten zijn bij veel projecten natuurlijk moeilijk te schatten. In
48% van de gevallen wordt de vraag niet ingevuld, of wordt aangegeven dat er
wet verborgen kosten zijn maar dat met bekend is hoe groot deze zijn. In totaal
wordt door de gemeenten f 3.476.473,- aan verborgen kosten opgegeven. Voor de
38 hiervoor vermeldde gemeenten is dit f 2.638.970,-; d.w.z. ongeveer een miljoen
gulden op jaarbasis.

c. Wat betekenen al deze bedragen nu?
Ten eerste kan men constateren dat gemeenten die buiten de Stuurgroep om
geen preventieprojecten hebben opgezet weinig invloed uitoefenen op het financiele totaalbeeld. Als men zich verder beperkt tot die 38 gemeenten die een of
andere schatting geven van het preventiebudget buiten de SBPC-projecten kan
men een voorzichtige uitspraalc doen over de financiele bijdragen van de gemeenten. Tabel 3 laat zien dat de eigen bijdrage van gemeenten aan de criminaliteitspreventie in totaal ongeveer het dubbele bedraagt van hun Stuurgroepsubsidie. Gezien de onzekerheden is dit echter een ruwe schatting. Het werkelijke
bedrag ligt vermoedelijk hoger omdat in veel gevallen door de gemeenten is
aangegeven dat slechts een gedeelte van de totale kosten bekend is. In een geval
spreekt men daarbij zelfs over een onderschatting van miljoenen guldens.
Uit tabel 3 blijkt in ieder geval duidelijk dat de gemeenten bereid zijn eigen
middelen in de criminaliteitspreventie te investeren en dat er veel preventie-activiteiten plaatsvinden naast de SBPC-projecten.
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Tabel 3: Totale opgegeven kosten van het preventiebeleid voor 38 gemeenten, in guldens
op jaarbasis
1. Geschatte kosten buiten SBPC-project om
2. Geschatte eigen bijdrage aan SLIPC-projecten
3. Geschatte verborgen kosten bij SBPC-projecten
Totaal
4. Stuurgroepsubsidie

8

8303.490
± 3.000.000
± 1.000.000
± 12.500.000
6.138.911

3 Beschrijving van de projecten

3.1 Verdeling naar gemeentegrootte
Uit figuur 1 blijkt dat de SBPC-projecten min of meer gelijk verdeeld zijn over
grote en kleine gemeenten. Beziet men echter het totale aantal gemeenten in
Nederland, dan hebben alle grote en 69% van de middelgrote gemeenten SBPCprojecten, terwijl maar 3% van de gemeenten, met minder dan 20.000 inwoners
6en of meer SBPC-projecten hebben. Dit hangt uiteraard samen met het naar
verhouding hoge criminaliteitsniveau in de vote steden.
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Figuur 1. Gemeenten met SBPC-projecten, in aantallen en in percentages naar grootteklasse van
gemeenten.
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Aan de respondenten is de vraag gesteld welke vormen van criminaliteit door het
desbetreffende project worden bestreden. Bij de beantwoording hiervan treedt
enige inconsistentie op. Zo zal de one respondent bijvoorbeeld voor een helingproject alleen de bestrijding van heling noemen, tenviji een ander bij een gelijksoodig project misschien ook 'diefstar zal opgeven. In het algemeen echter heeft
men bij het invullen getracht zo volledig mogelijk te zijn. Tabel 4 geeft de resultatcn. Bij drie projecten werden geen gegevens verstrekt.

Tabel 4: Verdeling van de projecten naar type delict en gemeentegrootte
omschrijving

minder dan
70.000 inw.

meer dan
70.000 inw.

parketten/
prcwincies

totaal

I. algemeen

31

36

9

76

2. inbr. woningen
3. inbr. in scholen
4. inbr. in bedrijven

17

26

17
10

23

zo

5
3
4

48
43

5. winkeldiefstat
6. auto-inbraak

15
12

19
21

6
6

40

7. (brom)lictsdief.
8. zakkenrollen

24
5

23
11

4
4

40
51
20

9. druggebruik
10. alcohol

11
11

16
14

2
4

29
29

11. vandalisme
12. voetbahrand.
13. ovcrlast

54
5
36

56
5
38

5
0
5

115
10
79

14. licht geweld

23

15. hang
16. zwart/grijs rijden
17. ander!

6
2
13

24
1.5
1
21

5
1
0

52
22
3

2

36

alle projecten

78

96

12

186

sis

Uit de tabel blijkt dat zowel in de grow grotere als in de groep kleinere gemeenten alle delicten worden bestreken. Naar verhouding krijgen voetbalvandalisme
en nvart/grijs rijden met het openbaar vervoer de minste aandacht. Veel aandacht wordt besteed aan vandalisme: bij 115 van de 186 projecten wordt dit als
doel opgegeven. De bestrijding van inbraken, za1ckenrollen en heling komt wat
vaker voor in de grote steden. Onder 'enders' worden bijvoorbeeld bedreiging/lastig vallen van mensen, brandstichting, inbralcen in sport- en welzijnsaccomodaties, onveiligheidsgevoelens, hondepoep en spijbelen genoemd.
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3.2 Verloop van de uitvoering der projecten
Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de SBPC-projecten alle uiterlijk in 1989
afgerond zouden zijn. Uit tabel 5 blijkt echter dat, als er zich verder geen vertragingen voordoen, tenminste 80 projecten in 1990 niet gereed zullen zijn. Er verlopen meestal ook enige maanden voordat het eindrapport gereed is. Daarom moet
men er op rekenen dat de definitieve resultaten van het merendeel der projecten
pas in de loop van 1990 beschikbaar zullen zijn.

Tabel 5: Aantallen projecten naar jaar van betindiging en voltooiing van het rapport
jaar

beeindigd

rapport

4
19
62
61
16
3
24

1
7
51
63
25
2
40

1987
1988
1989
1990
1991
1992
nict ingevuld

Van de 189 projecten blijkt 13% (24) het projectdoel inmiddels gewijzigd te hebben. Veelal gaat het daarbij om het inperken van een te breed opgezette doelstelling, of een uitbreiding van een te beperkte doelstelling. Verder geeft 17%
(32) aan dat de werkwijze tussentijds is gewijzigd. Een aantal projecten bevinden
zich echter in het beginstadium, zodat van dergelijke wijzigingen nog geen spralce
kan zijn. Dat toch een aanzienlijk aantal experimenten zijn koers al verlegd heeft
demonstreert het experimentele karalcter van de projecten. In veel gevallen geldt
blijkbaar: al doende leert men.
Aan de respondenten zijn drie vragen gesteld die te maken hebben met de
rtidsplanning van de projecten. Ten eerste werd gevraagd hoeveel tijd er verstreek
tussen de subsidietoezegging en de daachverkelijke start van de uitvoering van het
project. Verder is gevraagd of er in die voorbereidingstijd vertraging is opgetreden, en tenslotte of er sinds het begin van de daachverkelijke uitvoering van vertraging sprake is geweest. De resultaten staan vermeld in Label 6.

Tabel 6: Tijdsduur tot start (A), vertraging bij de voorbereiding (B), vertraging bij de
uitvoering (C) en totale vertraging (D); aantallen projecten
aantal maanden

A

0
1-3
4-6
7-12
meer dan 12
onbekend

39
42
45
38
7
18

119
24
15
7
0
24

124
17
11
13
0
24

89
22
25
17
1
35
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Uit de label blijkt dat 39 projeaen al gestan waren, of gelijktijdig zijn gestan
met de toekenning van de SBPC-subsidie. Bij 45 projecten heeft het langer dan
een half jaar geduurd voordat met de uitvoering werd begonnen. Verder hebben
65 projecten (42%) venraging opgelopen bij de voorbereiding en/of de uitvoering. Men moet hierbij echter bedenken dat ten aantal projecten in de beginfase
verkeren en mogelijk later nog met vertragingen te kampen krijgen.
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Rudgetgegevens

In paragraaf 2.1 is de eigen financiele bijdrage van de gemeenten aan de projecten al ter sprake gekomen. Tabel 7 geeft ten overzicht van de bijdragen per
project. De bedragen gelden voor het gehele project; indien uit de beantwoording
blijkt dat het am ten jaarlijkse bijdrage gnat is het bedrag zo goed mogelijk omgerekend naar de totale projectduut Niet alit bedragen zijn opgenomen. Een
gemeente geeft bijvoorbeeld op meer dan 7 miljoen gulden te hebben gestoken in
de verbetering van de binnenstad (o.a. verbeterde vertichting en bestrating). Hoewel het bestrijden van criminaliteit in zo t n geval zeker een belangrijke overweging
zal zijn, kan het toch niet het hoofddoel genoemd worden van dergelijke aanpassingen. Zulke gevallen zijn in het gegevensbestand opgenomen als 'wet kosten,
maar geen schatting van het bedrag'.
Het hoogste bedrag dat bij de directe kosten wordt genoemd is 3.125.000 gulden, bij ten project dat zich richt op het gebruik van verdovende middelen. Dit
bedrag is overigens niet bij het overzicht in tabel 3 betroklcen omdat deze gemeente niet tot de desbetreffende groep van 38 gemeenten behoon waarop deze
tabel is gebaseerd.
Verder blijkt dat vooral de verborgen kosten moeilijk te schatten zijn: bij 56
projecten worth opgegeven op dat Cr wel verborgen kosten zijn maar dat geen
bedrag 'can worden genoemd. Ook wordt vaak maar een gedeelte van de verborgen kosten geschat; 19 projecten geven op dat het genoemde bedrag onvolledig is
en in werketijkheid hoger ligt.

Tabei 7: Projecten, in aantallen naar grootteklasse van de direcle kosten (A) en verborgen kosten (B) voor het gehele project
bedrag (guldens)

A

0

62

14

6

27

10.000.49.999
50000-99.999

37
12

40

100.000.499.999
500.000-999.999
meer dan 1000.000
wel kosten, geen schaning
geen gegevens

19
3
3
26
21

500 9.9999
-

12

5
10
0

0
56

37

In 109 gevallen is er geen sprake van medefinancienng door anderen dan de
Stuurgroep en de gemeente zelf; 57 projecten geven op dat er wet medefinanciering is. Hiervan geven 17 respondenten geen bedrag op; bij 8 respondenten ligt
het opgegeven bedrag boven de 100.000 gulden.
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4 Resultaten

Hoewel de meeste projecten nog niet zijn afgerond, is de respondenten toch
gevraagd een eerste indruk van de resultaten te geven. Daarbij is gevraagd naar
het effect op onveiligheidsgevoelens bij de bevolicing en op diverse vormen van
veel voorkomende criminaliteit. Verder is gevraagd waarop het oordeel van de
respondent over het eventuele effect is gebaseerd.
4.1 Onveiligheidsgevoelens

Het blijkt dat het verminderen van onveiligheidsgevoelens bij een groot aantal
projecten een rol speelt. Slechts bij 17 projecten wordt opgegeven dat dit met van
toepassing is of dat onveiligheidsgevoelens zeker niet verminderd zijn, tegenover
158 waarbij onveiligheidsgevoelens wel van belang zijn.
Het verrninderen van onveiligheidsgevoelens is echter vaak moeilijk aan te
tonen. Bij een grote groep (101) projecten valt (nog) niets te zeggen over de
grootte van het effect. In 57 gevallen is men van mening dat het project effect
heeft; bij 32 daarvan spreekt men zelfs van een groot effect.
Ook is gevraagd of het oordeel over het al dan niet aanwezig zijn van een
effect is gebaseerd op een algemene indruk, op cijfermateriaal en/of op evaluatiegegevens. In de meeste gevallen (74) is `algemene indruk' genoemd, met daarbij soms de toevoeging dat men mede op grond van reacties van de bevollcing of
artikelen in de plaatselijke pers tot een oordeel is gekomen. Bij 32 projecten
heeft men gebruik gemaakt van de resultaten van evaluatieonderzoek; 28 maal is
aangegeven dat verzameld getallenmateriaal is gebruikt.
4.2 Delicten

Aan de respondenten is per type delict gevraagd of het SBPC-project effect heeft
gehad, en zo ja, hoe groot dit effect is. Per project heeft men dit voor elk relevant type delict kunnen invullen. Tabel 8 geeft een overzicht van de resultaten.
De gegevens in de eerste kolom komen overeen met die in tabel 4 en hebben
betrekking op alle projecten die het desbetreffende delict tegengaan.
In de tweede kolom staat vermeld bij hoeveel daarvan inmiddels bekend is of
er al dan niet enig resultaat is geboekt. Hieruit blijkt dat in het merendeel van de
gevallen (nog) niets bekend is over de resultaten.
Overigens komt het vrijwel ,niet voor dat men opgeeft dat het project geen
enkel effect heeft. Dit is immers vaalc moeilijk vast te stellen. Slechts in drie
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gevallen (bij criminaliteit in het algemeen, druggebruik en vandalisme) heeft men
aangegeven dat er zeker geen effect is op de criminaliteit. In alle overige projccten uit de tweede kolom zijn de respondenten van mening dat er van tenminste
enig effect spralce is.
De derde kolom geeft aan hoeveel van de in de tweede kolom genoemde projecten een groot effect hebben op bet delict. Men ziet in deze kolom bijvoorbeeld
dat geen der projecten zeer effectief is geweest op het gebied van het zalckenrollen of het zwart/grijs rijden. Verder worden bij elk ander type delict wel een
aantal projecten als zeer succesvol beschouwd.
Ook is per type delict een igemiddeld effect' berekend. De daarbij gebruikte
schaal is als volgt samengesteld:
0:
1:
2:
3:

geen effect
gering effect
gedeeltelijk effect
groot effect

De gemiddelden staan in de laatste kolom van tabel 8. De waarden schommelen
rond de 2: gedeeltelijk effect.

Tabel 8: Aantallen projecten met voorlopige resultaten en gemiddelde resultaten, naar
type delict
omschrijving

I. algemeen
2. inbr. woningen
3. inbr. in scholen
4. inbr. in bedrijven
5. winkeldiefstal
6. auto-inbraak
7. (brom)lietsdiefstal
8. zakkenrollen
9. druggebruik
10. alcohol
II. vandalisme
12. voetbalvandalisme
13. overlast
14. licht geweld
15. titling
16. zwart/pijs rijden
17. anders

totaal
aantal

voorlopig
resultaat

met &root
effect

gemiddeld
resultaat

33
18
16
10
13
12
20
3
13
12
63
6
47
20
6

9
4
6
4
6
2
6
0
7
3
23
2
14
5
3

2,03
194
2,25

3

1

0

2,00

36

14

9

2,50

76
48
43
34
40
40
51
20
29
29
11$
10
79
52
22

2,30
2,46
1,92
2,15
2,00
2,38
2,17
2,16
2,17
2,11
1,90
2,33

Tenslotte is de respondenten gevraagd naar de manier waarop zij tot een eventuele conclusie over de effectiviteit van de projecten zijn gekomen. Daarbij valt op
dat slechts in 37 gevallen gebnlik is gemaalct van de resultaten van een evaluatie.
Blijkbaar waren Cr in de desbetreffende periode (voorjaar/zomer 1989) niet meer
evaluatiegegevens voorhanden. Dit lijkt overeen te komen met de in paragraaf
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3.3 gctrokken conclusie dat pas in de loop van 1990 het merendeel der projecten
in staat zal zijn de evaluatie af te ronden.
De respondenten zeggen 42 maal gebruik te hebben gemaakt van verzameld
getallenmateriaal. De antwoordencombinatie `gebaseerd op verzameld getallenmateriaal' en 'gebaseerd op uitkomsten evaluatie' duidt op de beschikbaarheid
van k-wantitatieve cvaluatiegegevens. Deze antwoordencombinatie komt slechts 16
maal voor. Het is daarom ook nict verwonderlijk dat in veel (90) gevallen het
oordeel is gebaseerd op een algemene indruk.
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5 Samenvatting

In 1985 startte een periode van vijf jaar experimented beleid waarin de Stuurgrocp Bestuurlijke Preventie van Criminaliteit (SBPC) ongeveer tweehonderd
projecten ter preventie van veel voorkomende criminaliteit financieel heeft ondersteund. In het voorjaar van 1989 werd aan de dcsbetreffende gemeenten, parketten en provincies een enquete verzonden om meet - gegevens te vericrijgen. De
vragenlijst richtte zich voornamelijk op de organisatie, het preventiebeleid buiten
de Stuurgroep om en het verloop van de SBPC-projecten. In dit rapport ligt de
nadruk op de activiteiten van de gemeenten omdat deze een veel grotere groep
vormen dan de betrokken parketten en provincies en bovendien een andere organisatie kennen.
Inmiddels hebben ongeveer 80 gemeenten, waaronder alle grote en 70% van de
middelgrote gemeenten, SBPC-projecten opgezet. In overeenstemming met de
subsidievoorwaarden zijn inderdaad in vrijwel alle betrokken gemeenten een of
meet werkgroepen ingesteld ter begeleiding van het preventiebeleid. De samenstelling van deze begeleidingsgroepen wisselt sterk. In sommige gevallen is het
driehoeksoverleg (gemeente, Openbaar Ministerie en politic) vertegenwoordigd.
Andere begeleidingsgroepen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van groeperingen die direct bij de uitvoering van een bepaald project betroklcen zijn. De
samenstelling kan in zulke gevallen zeer uitgebrcid en heterogeen zijn.
Over het algemeen hcbben de gemeenten niet meer dan enkele SBPC-projecten opgezet. Een meerderheid (78%) voert daarnaast nog andere preventie-activiteiten uit; alleen bij een aantal kleinere gemeenten is dit niet het geval. De betrokken parketten en provincies geven geen andere preventieprojecten op en
lijken derhalve wat betreft het preventicbeleid geheel van de Stuurgroep afhankelijk te zijn.
Bekijkt men het totale preventiebudget van de gemeenten, dan kan men een
ruwe schatting maken van de verhouding tussen de ontvangen SBPC-subsidie en
de preventie-uitgaven van de gemeenten zelf. Het blijkt dat de eigen uitgaven van
de gemeenten gemiddeld in 1988 ongeveer het dubbele zijn geweest van de
SBPC-subsidie. Dit is vermoedelijk een minimumschatting omdat veel preventieuitgaven geintegreerd zijn in andere budgetten en niet geschat kunnen worden.
Een grote groep projecten richt zich op de bestrijding van vandalisme; ongeveer ecn kwart van de projecten houdt verband met inbraken. Naar verhouding
wordt weinig aandacht besteed aan voetbalvandalisme en zwart/grijs rijden in het
openbaar vervoer.
De respondenten geven op dat ongeveer 40% van de SBPC-projecten met
enige vertraging te kampen heeft. De rapporten van de eindevaluaties van de
meeste projecten zullen pas in de loop van 1990 beschikbaar zijn. Daarom valt
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over de resultaten van de meeste projecten nog niet veel te zeggen. De indruk
bestaat dat er voor de bestrijding van vrijwel elk type van veel voorkomende
criminaliteit enige projecten zijn die zcer goede rcsultatcn bocken.
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Bijlage 1: Enqueteformulier voor gemeenten
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BESTUURLIJKE PREVENTIE
VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT

Gemeente

Enguele ingevuld floor
Naam
Ardeling •
Telefoon •

Toolichting op het vragentormulier.
Door het grote aantal preventieprojecten is het moeilijk om een duidelijk
overzIcht te krijgen van de veto gemeentelijke activitelten op dit gebied.
Daarom bevat deze vragenIllst ook een aantal vragen van algemene aard. Het
algemene gedeelte (A) hoeft u maar den keer In to vullen, ook als uw
gemeente meerdere preventleprojecten kent. Het tweeds gedeelte (8) Went Is
worden ingevuld voor leder project dot door de Stuurgroep Bestuurlijke
Preventie van Criminaliteit (ministerie van Justitie en van Bila) wordt
geflnanclerd. Indlen net aantal formulleren nlet toerelkend Is kunt u hiervan
kopleen maken of extra formulleren blj het WODC aanvragen.
U kunt uw antwoorden op verschillende manieren kenbaar maken. Bij
sommIge vragen kan worden volstaan met het zwart maken van het
desbetreffende rondje. Blj andere vragen Went net antwoord op een
stIppellljn is worden ingevuld. Ulteraard bIljven In dlt formuller veel
aspecten van de projecten onderbellcht. Noodzakelljk commentaar of
aanvullingen kunt u desgewenst noteren In de merge, achter aan de
vragenlijst of in eon aparte bijlage. Dergelljk commentaar stellen wij zeer
op prijs.

A. ALGEHEEN

I.

Worm' n uw oemeente tun mehtentspreventweerald (nestuurInke
proven/'s) oevogra up Pam von eon berarasnets?
0 to
0 nee

2. floe reel prevent ieprojecten ler voorkom Mg von reel voorkomende
trimins/ilea worifen or M Woe/ M uw gemeente ultgevoord?
In total
projecten.
venwege de Stuurgroep Bestuur Mks Preventle
weerven
Cr ImInelltelt (SBPC) gesubsidleerd.
3.

(Indian von toopeSsino) Pe nest penny* do SBPC oesubsiteleerde
proration one warden of zira uitgeveerd, enn els vele! Ia beschrilven .•

WIpe van
Omschr living

I.

2.
3.
4.
S.
6.
7,
8.
9
10.

financier Inc

Omvang
budget
(geschet)

.4

I.

inomn vdn toendssinc.) :up

tiVer

‘1,?2e niet qesubsrweeree prometen

evdiuetleyeqevens nesenliPder

Ii

nee

0 ta
5

/0 /5.

den ofeze gegevens Dr/ voegen 5 v p

iijn er, voor 7esuPsidieerde en/of mel-gesuPsidieerde preventleproiecten, mensen Dinnen ce gemeente vrivesletc1. 9
0 nee
0 la
lo fa, weer zijn doze funetioneet ondergebrecN, en voor hoevee/
mensuren per week 211n ze vriigestek0
Ondergebracht bli:

mensuren per week:

2.
3.
4.

6.

Is er een stuuroroep. begeleaMpsoroep. werkgroep 1w0 o.i.d. voor ca
uitvoerino van at algemene preventiebeleid ingesta/a?
0 nee
0 ja

Oa vragen 71/m /1 kunt o oversleen e/s ow entwoord op vreeg 6
/wade.
7. Welke aide/mon of 01118/715811■95 zip) verlegenwoortligd in daze w.g

Wynneer is

0919 w q. inaesteld.: 1

loar
9.

maand..

Hoe vast verpaoert de w.g. gewoonhyk 2

Een moat per

waken

10. Aan wye is de we drivels verantwoording scAuldtg?

Aan
1 1. net *eke enema organisaties en/of instant Las heel de we reel/es
qeleed?
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Wet zyjn Ce plannen ten sane/en van het lostemstyee Meld
(gespecificeere near onderwerp) en ',ale/ de orgemsalievorm Can
nin?

B. Het door de Stuurgroep Bestuur Hike Preventle van
Criminaliteit (min. Jusitie/Bila) gesubsidleerde project
Het volgenoe qeoeelle yen de vreqenlilst Imo! over tel preventleproject
lo/en iw qemeente moor proiecten ler preventie yen vee/ voorkomenve
crimineliteit ander neer boede /wit. wilt u den per project de veraere
vreqen qeentwoorden? Oe vregen ge/den oat voor projecten die Ntierona. en
oeeindiqd
/ndien hel eantel formulieren met toerebtend is Aunt u
Pier van kopieen meken ot. extre formulieren
Pel WOOC eativregen.

Es I. Inhoud en uityoer 'no project
I3

WV IS de neam van Pet pro/ect 9

I 4 'torte omschrijving van de oorspronke/ilke doe/stet/iv, van di/
preventieproject .

IS. Is he/ doe/ van het project teissentijds gewijzigd?
0 nee
0 la. en wet als volgt

I 6. 'torte omschrijving van de WIlIa wearop getracht word! dit doe/ to

Derelken:

7 /3 de..-e Wdf A W/120 V9/I net Of 0180 lassenwas oew112100?
u nee
) a. en wel als veldt

1 8. Hooves/ NO rerstreek er lussen de SvDS/6,18/0eZecging en de
deettwertenike start van tle uilveerine van bet project?
maanden
19. Is or in die voortereidingslijd vet/raging opeetreceen?
0 nee
0 la.

maanden , en wet doordat

20. Is or nods het begin yen de deedirertefilke oil veering winging
opeetreden
0 nee
0 la

meander'. en we! doordat

2 I. Neer verwecbling is net project (in yin expermenle/e vet& vollowd

maand:

Jaar: 19

22 De Sluureroen Bestuur/ijke Prevenlie Cr/mine/dell ontvengI he(
geineenteflike eindrepeort vermaeoekik
maand

'der 19

2.3. Ver/oopl net project dinnen het Pedrole liuddel:'
0 la
0 nee, een overschot/tekort ( omorkelen) s te verwachten vanwege

24. He8/1 de getneen18 in eanvulling op de suDsidie middelen geinvesleerd?
0 nee
0 ja, en we de volgende:
Omschr living kostencategor ie

fl.

I.

2.
3.
4
25. Ns( de genoemde in iddelen is or veak ook spreke Von MM of moor

verborpen kosten voor de gemeente. zoets edministretieve ondersteuninp,
getruik van gemeenteNke ruimten, tildsoesteding eon repistretie en verwerk inp van crimineliteitgepevens. commiSSieWerk. etc. Wet z,jn.
PUW pOSChOi. de Wale kosten. pespecificeerd near hoofdcelegorieen. van
dergeliike investeri/79M?
Omschrijving kostencategorie

I.

2.
3.
4.

•

fl.

26 /s er 00A ,;priR e VJfl meaelinantler IV door 3/70eren 09/7 de atuuror0e0
of de aeMeente ,

0 nee
0 ia. en wel I

ter bestemming van

Et 2 ProiectheaeleldIng
27 Wore? dll prOlea bege/ea door Oe 0/1 weep 6 genoemde *octoroon?
0 Ja
0 nee, door een andere w.g.
Os wagon 28 Um 3 /weft u slechls le beentwooroOn /nOten u vreeg 27 met
'nee" heel beenlwoora
28. Welke ergo/Moen of °contra/Les ZOO verlegenwoOrdiga U7 662e wg.7

29. Wenneer is gaze wg Ingesle/07
jam:

maand,

30. Hoe vest verger/Er, sle w.g. gewoonlijr?
Len meal per

weken

31. Aen wit 1:50e wg directs verentwoordIng echo/die
Aan

P r o tect e val u at ie
32

Wie ver..-.orgt ae °races- evalualie van all orolect 2

33. Wm verzorgt de product-evolve/4 (effectmeting)

van di/ Pro/Oct 2

34. Welke interim- of eindrepoorten zijn ten tieboeve von 08 evolvatie reeds
vervoordiod?
Datum•

a: Auteur•
Titel:

Datum•

b: Auteur•
Titel:

Datum•

C: Auteur•
Titel:
d: Auteur•

Titel:

•

Datum•

•

35. Bent u von men ing dot tel project heel/ bijgeoregen eon tel verminderen
van de egemene onvelligheidsgevoelens Inj de Pevolking in uw gemeente?
O groot effect
0 gerIng effect
0 geen effect / nlet van toepassing
O (nog) niet te zeggen
36. Woorop is us' ontwoord op vreog 35 geboseerd (meet/era keuzes
mogelijk)?
0 algemene Indruk van de werkgroep
0 verzameld getallenmaterlaal
O ultkomsten van het evaluatieonderzoek
0 anders

Do vregen 37, J8 en 39 vormen eon gents& De kotom voor vreed JO ,'weul
nes no vreed J714 Is VU//817.

37. Welke vorm(en) van veal voorkomende crImtnefilett poop/ het project

Mon le goon Imeerdere keuzes move/Oki
react 38
0 criminalitelt In het aigemeen
0 'Weak In woningen
O Inbraak In scholen
0 Inbraak in bedrijven
0 winkeldlefstal
O auto-inbreak
O (brom)fielsdiefstal
0 zakkenrollen
O druggebrulk
0 overmatIg alcoholgebrulk
0 vandalism° (graffiti, vernieling)
0 voetbalvandalisme
O 11Chte geweidsdelicten
0 haling
O zwart/grijs rljden In openbearvervoer
O over last
O enders, namelijk

38. Neeft het project veer de 011 was 37 ingevu/oe prevent/silos/en effect?

a root effect
I a gedee/telijk effect
C a goring effect
• pen effect
O a (noe) met te Soordelen
kunt Os destetreffencle letter Invullen bij vreeg 37 anger a9 to/am
"vreep 38"echter S van !amassing zfinde Oa/feta (of, fools a slecnts
Ion ronoye 'wart gemeekt Self, echter alt
39. Wens is uw entwoorO op ores 38 otheeseerd (meerdere isms

moge/01)?
0 algemene Indruk van de werkgroeP
0 verzameld gatallanmaterleal
0 ultkomsten van hat evalualleonderzon
0 enders

ii

On..-e dank voor net int/Olen vdn aeze enquele

nopen Xi u Cd iormuheren
sne/ mage/1./k retourneert, ?mat ti/dig met Jo verwerk inc A an ;vornen
Oegonnen Mont u van menIng
Jai DelicillarIJA-8 dspecten Petrel/a/we cle
prevenneprojecten ten onrecnte niat In Ooze vragenhjst can do oroe
oeweest, can Kunt u dot ineronder dangeven.

