
Pagina 1 van 4 Versie Nr. 1 

Registratienr.: Z/14/002771/9729    Agendapunt  

 2014  raadsvoorstel     

Afdeling:   Concernzaken OOV en 

Rampen 

 Leiderdorp, 16 september 2014 

Onderwerp:  Veiligheidsanalyse rvs  Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord te gaan met de voorgestelde 3 veiligheidsprioriteiten voor 2015-2018 
2. De veiligheidsanalyse 2015 – 2018 vast te stellen  

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Als bouwsteen voor het nog door uw raad vast te stellen Integraal 

Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018, wordt u thans voorgesteld in te stemmen met de 

veiligheidsanalyse 2015-2018 en de door uw raadsklankbordgroep voorgestelde 3 

veiligheidsprioriteiten. Deze prioriteiten zullen nog in 2014 worden uitgewerkt in een 

uitvoeringsprogramma. Dit uitvoeringsprogramma dient dan in de komende jaren als 

handvat voor extra inspanningen. Uw raad zal middels de raadsklankbordgroep 

worden betrokken bij de uitvoeringsprogramma’s.  

1.b Voorgeschiedenis 

De voorliggende veiligheidsanalyse is het resultaat van het intensieve en  zeer 

prettige traject met enerzijds feitenonderzoek en anderzijds  

gesprekken/bijeenkomsten met onze stakeholders en de raadsklankbordgroep. Op 

basis hiervan is een gedegen analyse tot stand gekomen, die uitstekend zal 

functioneren als bouwsteen voor het Leiderdorpse Integrale Veiligheidsbeleid in de 

komende jaren (2015-2018) 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Naast de lokale invulling sluiten de analyse en de prioriteiten goed aan bij de 

beleidsuitgangspunten en prioriteiten uit het Regionale Beleidsplan van de Politie 

Eenheid Den Haag. Ook zijn diverse afdelingen betrokken bij en hebben 

geparticipeerd in de opstelling van de analyse. 

 

2 Beoogd effect 
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3 Argumenten 

Het college, op aangeven van de raadsklankbordgroep, stelt  u  voor om de volgende 
veiligheidsprioriteiten vast te stellen voor de IVB periode van 2015-2018: 

 
 

Prioriteiten Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 (voorstel 

Nr.  Veiligheidsthema Betreft prioriteiten  

1. Objectieve 
veiligheid 

Veelvoorkomende vormen van criminaliteit in de buurt, wijk en gemeente. 
Belangrijkste zaken in de aanpak: vermogenscriminaliteit (w.o. 
woninginbraak, voertuigcriminaliteit (ook fietsen en brommers) en 
geweldscriminaliteit (waaronder huiselijk geweld). De aanpak van 
overvallen valt ook binnen deze categorie. 

2. Jeugd, alcohol en 
drugs 

Aanpak van overlast veroorzaakt door jeugd/jongeren in Leiderdorp en het 
hierbij vaak gepaard gaande (overmatig)alcohol en drugsgebruik. 

3.  Veiligheid in en 
om de school 

Scholieren kunnen slachtoffer zijn van pesten, geweldpleging, diefstal, 
overlast voor omwonenden (o.a. vuurwerk, geluid, rondhangen) of 
(verkeers)onveiligheid rondom scholen. Anderzijds kunnen zij dader i.c. 
medeplichtig zijn aan genoemde thema’s. De raadsklankbordgroep adviseert 
vooral extra aandacht te besteden aan de veiligheid rondom scholen (o.a. 
verkeerssituaties en parkeerproblemen). 

 

Concretisering prioritaire veiligheidsthema’s1 

Nr. Veiligheidsthema Betreft prioriteiten  

1a.  
Aanpak woninginbraken 
 
 
1b.  
Aanpak voertuigcriminaliteit 
 
1c.  
Aanpak geweldscriminaliteit 

Terugdringen van het aantal (pogingen tot) inbraken in zowel woningen 
als bedrijven. Verhogen heterdaadkans en afname van 
slachtofferschap en onveiligheidsbeleving met betrekking tot 
woninginbraken. 
 
Terugdringen van het aantal (pogingen tot) auto inbraken. 
Terugdringen van het aantal auto, brommer en fietsen diefstallen. 
 
Terugdringen van geweldsdelicten waaronder geweld op straat, 
huiselijk geweld, overvallen en straatroof. 

2. Aanpak  overlast jeugd Terugdringen van het aantal overlast(meldingen) veroorzaakt door 
jeugd en het hierbij vaak gepaard gaande (overmatig)drugs -en alcohol 
gebruik. 

3. Aanpak schoolveiligheid Terugdringen van de onveilige verkeerssituaties rondom scholen.  
 

Voor de aanpak van deze prioriteiten en veiligheidszaken in het algemeen wordt vanuit de 
raadsklankbordgroep IVB geadviseerd om vooral de samenwerking met Leiden op te 
zoeken. Met betrekking tot de jeugd wordt benadrukt om vooral in te zetten op preventie 
om te voorkomen dat jongeren vroegtijdig afglijden. Mochten er instrumenten worden 
ontwikkeld of fysieke zaken in de openbare ruimte moeten worden aangepast, dan heeft 
het de voorkeur van de raadsklankbordgroep om dit zoveel als mogelijk samen met de 
inwoners gezamenlijk aan te pakken. Uit de gesprekken met diverse wijkoverleggen blijkt 

                                            
1
 NB de uitwerking van de prioriteiten (o.a. doelstelling en resultaten worden omschreven in het beleidsplan 

Integrale Veiligheid 2015-2018 en vastgesteld door de gemeenteraad, na de vaststelling van de prioriteiten). 
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ook dat inwoners van Leiderdorp volgaarne bereid zijn – binnen hun mogelijkheden – mee 
te werken/denken.  
 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

In het coalitieakkoord 2014 – 2018 ‘Van meepraten naar meedoen’ staat aangegeven, dat 
nog in 2014 zal worden onderzocht wat de (on)mogelijkheden zijn van cameratoezicht. De 
uitkomsten van dit onderzoek naar het middel camera’s worden naar verwachting nog dit 
jaar met de raad gedeeld, waarbij het van belang is vooraf vast te stellen wat de gemeente 
wil bereiken met de inzet van dit toch zware en dure middel.  

 

5 Duurzaamheid 

Niet van toepassing 
 

6 Communicatie en participatie 

Na vaststelling door de gemeenteraad worden alle partners – zoals inmiddels gebruikelijk - 
geïnformeerd over de uitkomsten van uw beraad en verzocht om in de toekomst bij de 
uitwerking te participeren.  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Binnen het huidige veiligheidsbudget is geen extra ruimte voor uitvoering van genoemde 

prioriteiten. Echter, de uitwerking van de uitvoeringsprogramma’s (met plan van aanpak, 

instrumenten, materiaal, middelen etc.) worden nog in samenwerking met partners en 

belanghebbende partijen besproken en opgesteld. Immers, deze gesprekken zullen pas na 

vaststelling van het beleidsplan plaatsvinden. Conform de wens uw raad zullen wij de 

raadsklankbordgroep betrekken bij de ontwikkeling van het uitvoeringsprogramma. 

Afhankelijk van het plan van aanpak bestaat de mogelijkheid dat aanvullende financiële 

middelen benodigd zijn. Dit zal in het uitvoeringsprogramma worden opgenomen en 

voorgelegd aan uw raad.  

 

8 Evaluatie 

De uitvoeringsplannen, i.c. een stand van zaken met betrekking tot de prioriteiten en 

aanpak, wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitkomsten van de evaluatie worden met de 

gemeenteraad gedeeld. 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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Bijlagen: 1. Veiligheidsanalyse 2015-2018 


