
 

 
TECHNISCHE VRAGEN 

 
 

 
Onderwerp : Regionaal beleidsplan Politie 
 
Vraagsteller: GrL/Bob Vastenhoud 
 
Datum : 2 oktober 2014 

 

 
 
1. Met betrekking tot punt 6 van de vergadering van het politiek forum: regionaal beleidsplan 
    politie 
    Op bladzijde 11 lees ik dat slechts 30% van de respondenten (zeer)tevreden is over de politie. 
    Vindt het Leiderdorps college dat een aanvaardbaar percentage en weet zij wat de politie daar  
     van vindt? 
In het laatste contact met de politie was rond de 57% (zeer) tevreden. Voor wat betreft het 
functioneren ligt het percentage over de Eenheid Den Haag boven de 30%, wat hoger is dan het 
landelijk gemiddelde (28,4%). 
 
 
In de alinea daaronder valt te lezen dat 21,1% aangeeft slachtoffer te zijn van tenminste een 
delict.  
- Deelt het college de mening dat een schrikbarend hoog percentage is? 
(geen technische vraag) 
- Waarom zien we deze opzienbarende statistieken niet terugkomen in de formulering van de 
  prioriteiten? 
De prioriteiten zijn voortgekomen op basis van de analyse, die is gebaseerd op zowel harde 
cijfers als subjectieve gegevens. Het percentage slachtoffers is een cijfer dat we met een 
gedegen veiligheidsbeleid naar beneden willen krijgen. Ook veiligheidsgevoelens, om deze 
positief te beïnvloeden is een doelstelling van onderhavig veiligheidsbeleid.  
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1) In paragraaf 8.4 ‘Aanpak polarisatie en radicalisering’  wordt gesproken over een integrale 

aanpak waarin politie, OM, gemeenten en NCTB via veiligheidshuizen nauw 

samenwerken. Wat betekent dit in concreto wanneer de gemeente Leiderdorp met 

potentiële Jihad-reizigers te maken krijgt? Is het college bekend met concrete gevallen 

van Jihad-reizigers in Leiderdorp?  

Dit zal, als er aanwijzingen zijn die daar aanleiding toe geven, met politie en OM en 

eventueel met de NCTB worden besproken. 

 

2) Waaruit bestaat de rol van Leiderdorp als er sprake is van een terugkerende Jihad-

reiziger?  

Ook dit zal indien er aanleiding is, met politie en OM worden besproken. 


