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betreft : Situatieschets veiligheid en verantwoording

Geachte raadsleden,

De vorige situatieschets betreffende het lokale integrale veiligheidsbeleid (l\/B) van Leiderdorp

dateert van begin 2014. Voor u ligt een beschrijving van de huidige situatie ten aanzien van het

lokale veiligheidsbeleid, met daarbij ook een korte schets van wat daarnaast speelt, wat raakt

aan ons lokale veiligheidsbeleid.

Ook voor het aanpakken van lokale veiligheidsvraagstukken richten wij steeds meer onze blik

ook naar buiten. Gemeenten gaan steeds meer samenwerken, vaak regionaal en veel partners

zijn regionaal georganiseerd. De politie wordt zelfs landelijk georganiseerd. Steeds meer zijn er

verbanden en verbindingen, en de onderlinge invloed neemt toe. Zo hebben zelfs de

toenemende spanningen op het wereidtoneel, invloed op ons lokale veiligheidsbeleid. Er is

sprake van toenemende risico's ten aanzien van radicalisering, wat gevolgen heeft voor

veiligheidsgevoelens en veiligheidsbeleid,

Verder wordt er gewerkt aan de herijking van het regionale risicoprofiel: waar willen wij en

moeten wij ons op voorbereiden als het gaat om crises en incidenten? Op 22 juni 2015 wordt

deze weer aan u gepresenteerd waarbij gevraagd wordt om uw zienswijze.

Meer lokaal is er, zeker ook na de veranderingen van de Drank- en Horecawet (DHW) veel

aandacht voor het voorkomen van overmatig alcoholgebruik, vooral bij jeugdigen, ln dat

verband is er onderzoek gedaan naar drankverstrekking aan minderjarigen maar is er ook een

Taskforce jeugd en alcohol ingesteld.

Vanuit het bedrijfsleven is initiatief genomen om de Winkelhof veiliger en aangenamer te

maken, waar gemeente en veiligheldspartners faciliteren en samenwerken.

Hieronder worden de onderwerpen kort besproken.

ln het slot van deze brief wordt een toelichting gegeven ten aanzien van het gebruik van de

bevoegdheden waarover de burgemeester van rechtswege beschikt.
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Als laatst wordt u in deze brief nog uitgenodigd om aan te geven waarover u eventueel verder
geïnformeerd wil worden en op welke wijze.

Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid (ll/B)
Met ingang van dit jaar is de periode begonnen waarop de nieuwe Kadernota integrale
Veiligheid wordt geimpiernenteerd. De vorige beleidsperiode is geëvalueerd en de bevindingen
zijn in de nieuwe veiligheidsanalyse opgenomen. Er is ook een nieuw l\./B -plan geformuleerd
en vastgesteld. Door een (interne) projectgroep, een klankbordgroep (uit de raad) en door
externe partners is in verschillende bijeenkomsten input gegeven. Deze input is gebruikt als
aanvulling op het concept li/B-plan, waarna een l`\/B-nota is opgesteld, dat door uw raad
geaccordeerd is op 6 oktober 2014.

De prioriteiten zoals die door de raad zijn vastgesteld, zijn:
1. Objectieve veiligheid (vermogens en geweldscrirninaliteit (wo. woninginbraak,
voertuig -en (huiselijk)geweldscriminaliteit);
2. Jeugd, alcohol en drugs (overlast en overmatig alcohol en drugsgebruikj;
3. Veilig in en om school (verkeersonveiligheid rondom scholen).

Het beleidsplan beschrijft de strategische visie op veiligheid in Leiderdorp. Het
uitvoeringsprogramma geeft praktische invulling aan deze visie aan de hand van concrete
uitvoeringsactiviteiten per gekozen prioriteit. Naast de beschreven problematiek wordt
aangehaakt bij bestaand beleid en concreet de output, realisatie en planning aangegeven voor
actiehouders en partners. Het complete uitvoeringsprogramma is inmiddels in concept gereed
en wordt op 4 mei 2015 door het college vastgesteld. Het karakter en de kracht van het
uitvoeringsprogramma ligt in het verlengde van het coalitieakkoord en de “nieuwe wijze* van
werken waarbij de gemeente de “wijk-gericht-aanpakt'. Dit wordt o.a. uitgewerkt in
wijkschouwen, buurtinitiatieven en integrale aanpak op bovengenoemde thematiek.

li/iet de uitvoering van verdere acties en maatregelen wordt niet gewacht tot de plannen klaar
zijn, of tot het uitvoeringsprogramma is vastgesteld. Zoals gewoonlijk gaan de reguliere en
prioritaire openbare orde werkzaamheden gewoon door. Er zijn steeds vaker zaken die ad hoc
direct de aandacht en capaciteit van het team 00V vereisen (nazorg ex-gedetineerden, multi-
casuïstiek veiligheidshuis, jihadisme, ea. uitzonderlijke dossiers). Bovendien zijn de
vastgestelde prioriteiten en ad hoc werkzaamheden niet heel afwijkend van de prioriteiten
zoals deze voor de vorige beleidsperiode waren bepaald. Ook wordt met het lokale integrale
veiligheidsbeleid opnieuw goed aangesloten bij de prioriteiten zoals deze voor de Eenheid Den
Haag en landelijk zijn bepaald.

Radica/isering en terrorisme
Naast het proces van het integrale veiligheidsbeleid spelen er op het beleidsterrein van de
veiligheid nog andere zaken. Een belangrijk thema, zelfs wereldwijd, is radicalisering en
terrorisme. Landelijk is het dreigingsniveau nu de op een na hoogste van de vier niveaus:
minimaal, beperkt, substantieel en kritiek. Het dreigingsniveau in is dus “substantieel” in
Nederland. Dit betekent dat de kans op een aanslag tegen Nederland reëel is. Voor de (politie
) Eenheid Den Haag - waarbinnen gemeente Leiderdorp valt - geldt dat per 26 februari 20i5,
voor zover bekend, 46 mensen zijn uitgereisd, waan/an er tl zijn teruggekeerd en er t2
vermoedelijk zijn overleden.
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De gestage toename van uitreizigers die tijdens de vorige DTN1~periodewerd vastgesteld,
heeft zich voortgezet zodat inmiddels in de afgelopen twee jaar rond de 160 personen zijn
uitgereisd (cijfers per 1 november 2014)?Ook zijn er al mensen teruggekomen uit Syrië.
De Dreigingsbeelden Terrorisme Nederland maken aannemelijk dat de groep die bereid is in
Nederland geweld te gebruiken groeit. inmiddels is het dreigingsbeeld geactualiseerd (DTN
38). Hieruit blijkt: dat de problematiek van uitreizigers blijft voortduren. Cok de afgelopen
maanden hebben zich nieuwe gevallen van radicalisering en uitreizen vanuit Nederland
voorgedaan. Jihadisten die naar Nederland terugkeren vormen een potentieel risico door
training en gevechtservaring, indoctrinatie en mogelijke “tasking” vanuit strijdgebieden. De
dreiging tegen Nederland wordt echter niet uitsluitend door uitreizigers bepaald. Ook jihadisten
die in het Westen verblijven en niet in een jihadistlsch con¿ictgebied zijn geweest, kunnen
overgaan tot het plegen van geweld. Daarbij is sprake van een sterke wisselwerking tussen de
conflicten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika en jihadistische groepen elders, onder andere
in Europa. De propaganda vanuit de jihadistísche strijdtonelen, die via internet en sociale
media verspreid wordt, speelt hierbij een rol. Het kan in Nederland verblijvende ontvankelijke
individuen ertoe aanzetten over te gaan tot een impulsieve daad. De rol van actualiteiten als
“trigger” mag daarbij niet worden onderschat.'

De problematiek heeft er eerder toe geleid dat het rijk en de gemeente Den Haag het beleid op
het terrein van polarisatie, radicalisering en jihadisme heeft geintensiveerd. Belangrijk is de
notie dat enerzijds radicalisering een groot probleem is, maar anderzijds dat het probleem zich
vooralsnog beperkt tot een kleine groep mensen. Voorkomen moet worden, dat de aanpak
afbreuk doet aan hetgeen we juist willen beschermen: een samenleving met vrijheid van
meningsuiting, vrijheid van godsdienst en wederzijds respect.

Verder is het goed om in te zien dat de aanpak niet uit slechts repressie kan bestaan. Er moet
aandacht zijn en blijven voor preventie, zowel algemeen als specifiek. Dat wil zeggen dat
bijvoorbeeld uitsluiting en andere achterliggende oorzaken van radicalisering moeten worden
voorkomen én dat er maatwerk moet zijn als personen of groepen specifiek in beeld zijn. Het
rijk heeft een leidende rol in de aanpak, wat ertoe heeft geleid dat er meer en betere
mogelijkheden zijn om propagandisten, (potentiële) jihadgangers en terugkeerders aan te
pakken. Op het niveau van gemeenten wordt gewerkt aan het versterken van de signalering,
deskundigheidsbevordering en de weerbaarheid in de samenleving. In samenwerking met het
Veiligheidshuis wordt waar nodig, gebruik gemaakt van een persoonsgerichte aanpak.
Veiligheidshuis Hollands Midden heeft actief lijnen gelegd met Veiligheidshuis Haaglanden,
waar al veel expertise aanwezig is. Bij de casuïstiekbespreking is sprake van een eenduidige
werkwijze en er worden steeds breder verbindingen gelegd tussen casussen. ln het
Veiligheidshuis worden personen afzonderlijk besproken en wordt per individu een plan van
aanpak gemaakt. Dit moet leiden tot de versterking van de positie van deze persoon, op
meerdere leefgebieden, zodat deze geen gevaar (meer) vormt voor de samenleving of zichzelf.

Regionaal risicoprofiel
Een ander onderwerp is de crisisbeheersingsorganisatie. Elke veillgheidsregio herbergt
specifieke risico“s waarvoor gericht beleid van de veiligheidsregio en haar partners nodig kan
zijn. Het regionaal risicoprofiel is bedoeld om inzicht in de aanwezige risicds te krijgen. Op
basis hiervan kan het veiligheidsbestuur strategisch beleid voeren om risicds te beperken en

1 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland
2 https://www.nctv.nl/onderwerpen-a-z/dtn.aspx
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om de crlsisorganisatie goed voor te bereiden. Verder biedt het risicoprofiel een basis voor
risicocommunicatie naar burgers. Op 10 november 2011 heeft het Algemeen Bestuur van de
Veiligheidsregio Hollands Midden het huidige Regionaal Risicoprofiel vastgesteld, samen met
het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Crisisplan. Deze planvormen dienen iedere vier
jaar opnieuw te worden geactualiseerd en vastgesteld. Regionaal is ervoor gekozen om voor
deze herziening een landelijke aanpak te hanteren die bestaat uit een aantal stappen.

Om te komen tot een herziening van het risicoproiiel is samen met partners, experts en
betrokken hulpdiensten, conform de landelijke aanpak, een aantal stappen doorlopen:
1. Risico-inventarisatie: aan de hand van 25 verschillende, landelijk vastgestelde
crisistypen is in expertgroepen geanalyseerd of en hoe deze risicovolle situaties en soorten
incidenten zich voordoen in de regio Hollands Midden.
2. Risicobeeld: op basis van onderzoeken, documenten, de karakteristieken van de VRHM en
de kennis en ervaring van de experts over de 25 crisistypen is een risicobeeld bepaald. Het
risicobeeld biedt een eerste trechtermoment. Op basis van een voorstel vindt de bestuurlijke
keuze plaats welke van de 25 risico”s nader worden uitgewerkt in de risicoanalyse.
3. Risicoanalyse: in de risicoanalyse zijn de geinventariseerde gegevens over de
geselecteerde risico”s beoordeeld en geïnterpreteerd op basis van impact en
waarschijnlijkheid.
4. Risioodiagram: het risicodiagram biedt een tweede trechtermoment. Het maakt de risicos
onderling vergelijkbaar en maakt inzichtelijk wat de prioritaire risico*s zijn. Risico“s met een
hoge impact en een hoge waarschijnlijkheid verdienen meer aandacht dan risico's met een
lage impact en lage waarschijnlijkheid. Tevens dient de voorbereiding hierop afgestemd te
worden; voor welke crisistypen is specifieke voorbereiding nodig door de veiligheidsreglo en
welke rlsico*s kunnen met de huidige crisisorganisatie afgedekt worden?
5. Prioritaire risico”s: de prioritaire risico”s zijn de belangrijkste risioo”s voor VRHM. Dit zijn de
risicols die het hoogste scoren in het risicodiagram. Op basis van de conclusies kan het
bestuur van de veiligheidsregio strategische beieidskeuzes maken over de ambities voor de
risico- en crisisbeheersing en de inspanningen van gemeenten en regio op elkaar
afstemmen. Het resultaat van deze stap is het Regionaal Risicoprofiel.

Op basis van het risicoprofiel wordt het beleidsplan opgesteld. Voorafgaand moet worden
bepaald aan welke risico's de veiligheidsregio de komende jaren (extra) aandacht aan wil
geven. Hiervoor wordt een beinvloedingsanalyse gemaakt. De risico“s worden afgezet tegen
de inspanningen van de veiligheidsregio, waarna een voorstel wordt gedaan welke rlsloo“s de
komende jaren opgepakt gaan worden in de beïnvloedingsanalyse. Dit wordt opgenomen in
het regionaal beleidsplan.

KVO
Onlangs heeft Wereldhave initiatief genomen om De Winkelhof gecertificeerd te krijgen voor
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). Het keurmerk is erop gericht om op een
gestructureerde manier de veiligheid van winkelgebieden (i-(VO-W) en bedrijventerreinen
(KVO-B) te verbeteren. Een duurzame samenwerking tussen ondernemers, gemeente, politie
en brandweer staat hierbij centraal. ln oktober van dit jaar viert de Winkelhof het 35 jarig
bestaan en Wereldhave wil dit onder meer opsieren met een KVO-ster.

Winkelgebieden komen voor KVO-certificering in aanmerking als de betrokken partijen
gezamenlijk afspraken maken om overlast en criminaliteit aan te pakken. Met maatregelen
zoals (overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht en



Z/15/014009/27294

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 7

„5_

brandbeveiliging zorgt het KVO voor een veiligere en prettigere omgeving. De bedrijfsschade
neemt af en het imago van het winkelcentrum of bedrijventerrein verbetert enhet maakt de
aanpak van criminaliteit en brandveiligheid voor de politie en brandweer een stuk effectiever.

Het KVO richt zich op:
~ De samenwerking.
- Het inventariseren van lokale veiligheidsproblernen en risico's m.b.t. veilig ondernemen.
~ Het selecteren van passende maatregelen.
r Het toetsen van de kwaliteit van de uitvoering van maatregelen.
- De evaluatie van maatregelen en de samenwerking.

DHW
Sinds 1 januari is de Drank-«en Horecawet (Di-IW) gewijzigd. Belangrijk is dat het toezicht en
de handhaving op de DHW, per 1 januari 2013 naar de gemeenten is toegekomen. Op 1
januari 2014 is de wet verder op twee punten aangescherpt om drankmisbruik door jongeren
beter aan te pakken. Zo is de leeftijdsgrens voor alcohol van 16 naar 18 jaar verschoven en
moeten gemeenten over een preventie- en handhavingsplan beschikken. Op grond van het
bepaalde in artikel 43a van de Drank- en Horecawet is in Leiderdorp, op 14 juli 2014, het
Preventie- en handhavingsplan alcohol Leiderdorp 2014 - 2016 vastgesteld.

Per 1 januari 2014 geldt er dus één leeftijdsgrens van 18 jaar, zowel voor de verkoop van zwak
alcoholhoudende drank als voor sterke drank. Ook zijn jongeren onder de 18 strafbaar als ze
alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte. De wet maakt geen onderscheid meer tussen
zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol
jongeren beneden de 18 bij zich hebben, ze zijn in beide gevallen strafbaar.

De gemeente is dus verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de Drank- en
Horecawet. Vorig jaar is gebruikt om alle betrokkenen: jeugdigen, ouders, ondernemers en
vrijwilligers, te wijzen op hun verantwoordelijkheden. ln dit verband zijn bedrijven en
instellingen bezocht door mystery-shoppers, jongeren onder de 18 jaar, ingezet om de
naleving van de drank- en horecawet te onderzoeken. Vervolgens zijn de organisaties
telefonisch benaderd en geadviseerd over hoe aan de wet kan worden voldaan.

Eerder dit jaar zijn er brieven uitgereikt aan bedrijven en instellingen die alcohol verstrekken.
Hierin is melding gemaakt van de bevindingen ten aanzien van de aicoholverstrekking. in 2015
zal een grotere nadruk komen te liggen op toezicht en handhaving. ln eerste instantie zal dit in
handen zijn van de gecertificeerde Leiderdorpse BO/Ms, maar er is goed contact met Leiden
over wanneer het moment rijp is dit gezamenlijk verder op te pakken.

Momenteel is er een Horecasanctiebesluit in voorbereiding en een notitie die zich richt op
interventies ten aanzien van de drank- en horeca.

Taskforce
Een belangrijk doel van de DHW is het voorkomen dat jeugdigen te vroeg, teveel en te vaak
alcohol gebruiken. De gemeente heeft hierin zoals gezegd een verantwoordelijkheid, maar kan
dit natuurlijk niet alleen.
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Om goed inzicht te hebben en informatie te delen, om actief te kunnen handelen op dit
onderwerp is er vorig jaar in juni een Taskforce in het leven geroepen. in deze Taskforce zijn
verschillende partijen vertegenwoordigd om met name het gebruik van overmatig alcohol door
jongeren zo goed mogelijk tegen te gaan. Zo is de gemeente zelf goed vertegenwoordigd,
vanwege het belang dat de gemeente hecht aan het beschermen van jongeren, maar ook de
politie is goed vertegenwoordigd, jongerenwerk, Halt, het Visser *t Hooft Lyceum, het Centrum
voor jeugd en gezin / het Jeugd en Gezinsteam en in het laatste overleg waren ook de
huisartsen vertegenwoordigd.

Verantwoording bevoegdheden
Veiligheid is een zaak van iedereen. Juist vanwege het belang van een integrale aanpak, is
integrale veiligheid iets waar wij als college samen voor staan. Afgezien daarvan is de
burgemeester is een belangrijke speler op het terrein van de openbare orde en veiligheid en
bovendien een zelfstandig bestuursorgaan. De burgemeester is belast met het handhaven van
de openbare orde en veiligheid. Delegatie naar andere bestuurders is op dit terrein niet
mogelijk. De burgemeester is bevoegd om manifestaties en evenementen te verbieden, kan
besluiten tot preventief fouilleren en huisultzettingen, maar ook overgaan tot het sluiten van
een horecaonderneming. Hieronder nog even de bevoegdheden op een rij:

Algemene-ennoodbevoegdheden "BijzondereAPV“bevoegdheden
M

-Algemene bevoegdheid tot handhaving -2:46 Gebiedsontzegging
openbare orde (Gw, Artikel 172)

~2:74 Drugshandel en drugsgebruik op straat
-Noodbevel (GW, Artikel 175)

-Noodverordening (GW, Artikel 176)

De burgemeester heeft in 2014, noch in 2015, tot op dit moment (22 april 2015) geen gebruik
gemaakt van bovenstaande bevoegdheden.

Krachtens de Wet Bijzondere opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) kan worden
overgegaan tot het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische
ziekenhuizen: de in bewaringstelling op last van de burgemeester (H38).

De taak van de burgemeester in de opnameprocedure is beperkt tot de afgifte van last tot
inbewaringstelling bij acuut dreigend gevaar voor of door de patiënt en de procedure voor een
rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht.

Artikel 20 Bcpz geeft de burgemeester de bevoegdheid de betrokkene in bewaring te stellen
wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis
van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo
onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht en het
gevaar niet op een andere manier kan worden afgewend. Overigens is dit een bevoegdheid
welke kan worden gedelegeerd aan een wethouder.
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ln 2014 is 6 maal een IBS afgegeven, tegenover 5 in 2013. in 2015 is tot op heden (22 aprii
2015) 2 maal een lBS afgegeven.

Als instrument in de strijd tegen Huiselijk Geweld kan gebruik worden gemaakt van de Wet
tijdelijk huisverbed (Wth). Het doel is het voorkomen of beëindigen van huiselijk geweld, om

gezamenlijk zo goed mogelijk huiselijk geweld te bestrijden.

Als we kijken naar de cijfers kunnen we zien dat het instrument van het tijdelijk huisverbod in
2013 en 2014 minder werd ingezet. ln 2014 zijn 2 huisverboden afgegeven (tegen eveneens 2

in 2013). Conclusies zien hier echter (nog) niet aan te verbinden. in 2015 staat de teller
momenteel op 4. Dit jaar neemt het aantal huisverboden dus weer toe.

Meer informatie
Met deze brief verwachten wij u meer inzicht te hebben gegeven ten aanzien van de

veiligheidesituatie en het beleid. Het kan zijn dat u informatie mist, of dat u juist door deze

schets meer of meer gedetailleerder geïnformeerd wil worden op bepaalde themas.
indien dit het geval is nodig wij u graag uit om aan te geven op welk gebied u (nog verder)

geïnformeerd wil worden. Mocht er bredere belangstelling bestaan op één of meer

veiligheidsthema's, dan gaan wij graag met u in gesprek over hoe we dit verder kunnen

uitwerken en welke vorm we dit dan kunnen gieten.

Hoogachtend,
burg -- = ster en wethouders,
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