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Leeswijzer 
 
Voorliggend uitvoeringsprogramma vloeit voort uit de afspraken in beleidsplan Integraal 
Veiligheidsbeleid 2015-2018

1
. Het beleidsplan beschrijft de strategische visie op veiligheid in 

Leiderdorp en dit uitvoeringsprogramma geeft praktische invulling aan deze visie aan de hand 
van concrete uitvoeringsactiviteiten per gekozen prioriteit. Iedere partner in de 
veiligheidsketen heeft haar taken, verantwoordelijken en bevoegdheden binnen het domein 
openbare orde en veiligheid. Er zijn gesprekken gehouden en afspraken gemaakt met diverse 
partijen. In dit plan worden deze nog eens kort beschreven. Voor iedere activiteit is een 
actiehouder, planning en het benodigde budget omschreven. 
 
De gekozen veiligheidsprioriteiten: (1) Objectieve veiligheid, (2) Jeugd alcohol en drugs en (3) 
Veiligheid in en om school, zijn vertaald naar concrete onderwerpen waar op wordt ingezet, 
om uiteindelijk de situatie te verbeteren ten aanzien van  het thema waaraan prioriteit is 
gegeven. Zo is de prioriteit ‘Objectieve veiligheid’ opgebouwd uit acties gericht op het 
terugdringen van woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-inbraken en geweldsdelicten. Ten 
aanzien van de prioriteit ‘Jeugd, alcohol en drugs’ zijn activiteiten in de vorm van een 
Taskforce en een jeugdnetwerk opgericht. Ook worden mogelijkheden onderzocht om lokale 
initiatieven vanuit de gemeente meer te faciliteren om de sociale controle te verhogen (o.a. 
buurtpreventie initiatieven, wijkgerichte aanpak). Voor wat betreft de prioriteit Veiligheid in en 
om school’ richten we ons vanuit de openbare orde hoek voornamelijk op de infrastructuur 
rondom scholen en op de afspraken met zowel scholen (preventie) als Politie (repressie).  
   
De beleids- en uitvoeringsfase zijn integraal en interactief opgezet

2
. Op deze wijze wordt 

zoveel mogelijk aangesloten bij lokale initiatieven en de eigen verantwoordelijkheid van 
inwoners en partijen om gezamenlijk met de gemeente en hulpdiensten veiligheid tot stand te 
brengen. Zo wordt ook de veiligheidsbeleving ten positieve beïnvloed.  
 
De activiteiten in dit uitvoeringsprogramma moeten bijdragen aan de in het beleidsplan 
geformuleerde kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. Resultaten die overigens meer 
zeggen als sturingsinstrument van inzet dan als indicatoren van veiligheid. Want beleving van 
veiligheid blijft altijd lastig te beïnvloeden.  
 
Graag maken wij van de gelegenheid gebruik om een 
ieder die aan dit uitvoeringsplan de afgelopen periode 
zo intensief heeft meegewerkt zeer te danken voor de 
waardevolle inbreng. Dit heeft geleid tot concrete 
afspraken en actiepunten waar wij allen komende vier 
jaar aan de slag mee kunnen. Verbinding, regie en 
daadkracht. Dat is het adagium voor ons huidige 
veiligheidsbeleid en dus ook het motto om de 
uitvoering nú te realiseren.  
 
Het college van Burgemeester en Wethouders.  
 
 
 

 
 

  

                                                      
1
 RBS: Z/14/002771/10262, vastgesteld door de gemeenteraad Leiderdorp op 6-10-2014 

2
 Cf. IBO protocol, projectmatig realiseren (PMR) en Kernbeleid Veiligheid (VNG). 
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“Criminaliteit op het gebied van vermogens- en gewelddelicten waar onder specifiek 
woninginbraken, geweldsdelicten, auto-inbraken en fietsendiefstallen, terugdringen en 

daarmee de veiligheid vergroten en het gevoel van veiligheid in de samenleving 
versterken”.  

 

Hoofdstuk 1: Prioriteit 1 Objectieve veiligheid 
 

Objectieve veiligheid 
In dit uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om Objectieve veiligheid verder 
uit te werken in vier onderwerpen: woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-
inbraken en geweldscriminaliteit3. 
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 

1.1 Woninginbraken 
 
Huidige situatie 
Leiderdorp heeft een groot woninginbraakrisico ten opzichte van vergelijkbare gemeenten 
(o.a. door haar strategische i.c. kwetsbare locatie ten aanzien van uitvalswegen).  
 
De aanpak van de woninginbraken vertaalt zich in een combinatie van preventie en pro-actie 
(informatie, voorlichtingsavonden, ‘besmettingsbrieven’, burgernetacties, witte voetjes, project 
extra oren, buurtonderzoek etc.) tot repressie en nazorg (optreden Politie bij alle 
woninginbraken, buurtonderzoek, aangifte, inzet BOVA team, inzet flexteams, ANPR gebruik 
bij uitvalswegen, helikopter inzet, slachtofferhulp etc.).  
 
In overleg met partners lijkt deze mix van zowel preventief als repressief optreden een goede 
basis. Enerzijds ter bewustwording, anderzijds ter vergroten van de heterdaadkans. Deze 
laatste blijkt altijd de lastigste. Een goede aanvulling kan een betere voorbereiding op 
woninginbraken zijn. Oudere huizen zijn over het algemeen meer ‘inbraakbestendig’ te 
maken. Daarnaast lenen sommige wijken door hun strategische ligging of door de inrichting 
van de wijk zich er meer voor om doelwit te worden voor inbrekers. In dit geval kan in 
samenwerking met de buurt beter bekeken worden wat hier gezamenlijk aan kan worden 
gedaan. 

 

1. Inbraakpreventieavond(en) 
 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

De gemeente blijft, zolang hier behoefte aan is, twee maal per jaar 
een inbraakpreventieavond organiseren voor bewoners. Zowel in het 
najaar/de winter:  ‘het donkere dagen offensief’ (de donkere 
maanden) en vóór de vakantiemaanden (meeste inbraken worden 
gepleegd in deze maanden). 
De avond wordt overeenkomstig de inbraakcijfers wijkgericht ingezet 
en bevat de volgende onderdelen: 
- wijkschouw door CCV/Politie en presentator (live foto’s wijksituatie) 
- inbraakpreventiespecialist (tips en tricks) 
- Politie aan het woord (teamchef en/of wijkagenten over de MO) 
- aanwezigheid slachtofferhulp (nazorg) 
- aanwezigheid aanspreekpunt gemeente (Burgemeester, OOV en 
handhaving) 
- aanwezigheid aannemer/ondernemer (conform afspraak met 
gemeente) 

Effect Preventie, voorlichting, pro-actie en nazorg.  

Realisatie & 
planning 

Zolang er behoefte aan is, structureel. 2015-2018. 2x per jaar 
(winter- en zomermaanden) 

Actiehouders Cluster OOV 

                                                      
3
 Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat deze gekozen thema’s in Leiderdorp een belangrijke rol spelen in het kader van 

(on)veiligheid. 
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Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, wijkagenten, CCV, Slachtofferhulp, 
ondernemer(s). 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget  Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten inbraakpreventieavond(en) á 2x per 
jaar: € 2.500,- per jaar. 

 

2. Besmettingsbrieven 

Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

De gemeente verzendt een ‘besmettingsbrief’ aan de omwonenden 
rondom het adres waar onlangs is ingebroken. De gemeente 
ontvangt directe informatie van de Politie over het type inbraak, 
tijdstip, MO (modus operandi) en informeert omwonenden. De 
ervaring leert dat er veelal wordt ingebroken in en rondom dezelfde 
wijken en het type huis (besmettingsrisico). Daarnaast wordt een 
burgernet bericht verzonden met adresgegevens en daderinformatie. 
De gemeente houdt een bestand bij van de verspreide 
besmettingsbrieven en coördineert de verzending (zodat er geen 
dubbeling ontstaat) en informatieverzameling.  

Effect Voorlichting, extra ogen en oren, participatie en preventie, 
bewustwording, sociale controle 

Realisatie & 
planning 

Deze actie wordt al uitgevoerd door het cluster OOV. Effect zal pas 
optreden bij continue en consequent handelen, direct na iedere 
woninginbraak. 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV.  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, relatiebeheer Burgernet 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten besmettingsbrieven per jaar 
gemiddeld € 2.000,-  

 

3. Continuering Burgernet  
Omschrijving  
Aanpak 
Output  
  

Burgernet is een samenwerkingsverband gericht op het participeren 
van burgers bij opsporing, noodhulp en hulpverlening. In Burgernet 
wordt door de Politie informatie snel en op een netwerkmatige 
manier gedeeld met burgers via sms, ingesproken telefonische 
berichten en/of e-mails.  
Door continuering van Burgernet: 
- neemt de heterdaadkracht toe (objectieve veiligheid) 
- neemt het vertrouwen in Politie en gemeente toe 
- neemt het gevoel van veiligheid en de grip hierop toe (subjectieve 
veiligheid) 
- wordt een deel van de bevolking (deelnemers) gemobiliseerd als 
veiligheidspartner  
- deelnemers aan Burgernet hebben door hun deelname een beter 
en positiever beeld over dat wat gemeenten en Politie doen aan de 
veiligheid. 
- deelnemers aan Burgernet geven aan dat het gevoel van eigen 
veiligheid is gestegen. 
- verhoging van de veiligheid in de deelnemende gemeenten. 
- het aantal aanhoudingen is aantoonbaar gestegen onder invloed 
van Burgernetinzet (opsporen) 
- het aantal teruggevonden vermiste personen is onder invloed van 
Burgernetinzet aantoonbaar toegenomen (zie collegevoorstel:  
Om Burgernet te continueren is structureel budget nodig. Gezien de 
afspraken uit het voorgaande collegevoorstel (kenmerk 2013i01182) 
waarin is afgesproken tot een regionaal dekkend burgernet netwerk; 
verdient het sterk de voorkeur om budget vrij te maken voor 
continuering. Kosten per jaar: € 3.000,- (0.11 cent per inwoner). 
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Effect Burgerparticipatie, opsporing en heterdaadkracht vergroten. 

Realisatie & 
planning 

1
e
 kwartaal 2017. Realiseren budget, behalen 5% norm (participatie) 

middels geadresseerde brieven en voortzetting Burgernetproject.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Politie - relatiebeheer Burgernet 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Geadviseerd wordt om project Burgernet structureel te continueren. 
Kosten zijn € 3.000,- (0.11,- per inwoner) per jaar. Dit bedrag kan in 
de bestaande begroting onder kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen” worden bekostigd.  

 

4. Inzet BOVA Team 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Het Boevenvang team (BOVA) is een speciaal samengesteld flex 
team van het Politie team Leiden Noord. Opgeleid en 
gespecialiseerd om zowel herkenbaar als onherkenbaar in de wijk te 
surveilleren, te posten c.q. aanwezig te zijn om woning- en auto 
inbrekers op heterdaad aan te houden en hen direct uit de wijken te 
weren.  
Naast aanhouden en voorgeleiden geeft de inzet van het BOVA 
team een sterk preventief signaal af aan zowel de omgeving 
(burgertevredenheid) als de criminelen zelf. De inzet van het BOVA 
team zal zoveel als mogelijk worden afgestemd op de wijkgerichte 
aanpak van de gemeente in combinatie met overige 
veiligheidsmaatregelen.  

Effect Heterdaadkans, repressie, preventie en vervolging vergroten. 

Realisatie & 
planning 

Inzet Politie op niet nader gespecificeerde tijden 2015-2018. 
Doorlopend tot 2018 (evaluatie). 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeentewinkel, Openbare Orde en Veiligheid. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. De inzet van het BOVA team 
valt onder de capaciteitsplanning en Politieformatie van Politie 
Eenheid Den Haag. In overleg met OOV zullen tijdens de 
beleidsperiode 2016-2018 verschillende inzet moment worden 
gepland op niet nader te noemen tijdstippen.  

 

5. Detectiesensoren  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Uit de veiligheidsanalyse blijkt dat veruit de meeste woninginbraken 
in de avond en nacht plaatsvinden (03:00uur). Meestal vanuit de 
achtertuin, binnengekomen via de brandgang en/of 
(achtertuin)poortjes. Deze vaak onverlichte en donkere poortjes 
bieden een prima aanvals- en vluchtmogelijkheid voor een inbreker. 
Met behulp van het strategisch aanbrengen van kleine 
detectieapparatuur kunnen bewegingen gesignaleerd worden en 
direct via de (dienst-)gsm worden gemeld. Hierdoor kan de Politie op 
slecht bereikbare locaties (brandpoorten) zonder directe personele 
aanwezigheid toch snel ‘aanwezig’ zijn. Via een plan van aanpak en 
met gebruik van deze apparatuur kan de Politie voor bijzonder snelle 
opvolging zorgen. Omdat is aangetoond dat het overgrote deel van 
de inbraken via de achterzijde van woningen plaatsvindt (welke dan 
voornamelijk via de brandpoort bereikt worden) bestaat er 
momenteel geen snellere en betere kans op heterdaad anders dan 
met behulp van deze detectieapparatuur. Juridisch aspect: het 
betreft hier geen observatie. Er is geen sprake van stelselmatigheid 
en/of privacy schendende maatregelen. De apparatuur wordt na een 
nacht weer verwijderd. Op deze wijze kan heel goed extra inzet 
worden gepleegd op wijk- en buurtniveau. 
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Effect Vergroten heterdaadkracht, repressie, sociale controle, Politie in de 
wijk, burgertevredenheid, neveneffect: door snelle opvolging treft de 
Politie regelmatig ‘gewone’ gebruikers/bewoners van de brandpoort 
die overwegend positief reageren op deze Politie-inzet. 

Realisatie & 
planning 

Na aanschaf van de sensoren (sept. 2015) wordt in overleg met het 
Politie team Leiden Noord een planning voor niet nader te noemen 
inzetmoment gemaakt in de beleidsperiode 2016-2018.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord en gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten voor 16 sensoren zijn € 500,- 
(minimaal 16 sensoren omdat zo effectief een wijk of buurt in kaart 
kan worden gebracht i.r.t. de pakkans en inzetcapaciteit) 

 

6. Inzet social media veiligheidsbeleid 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

Organiseren dat Politie informatie met betrekking tot gerelateerde 
feiten (woninginbraak, vermissing, diefstal etc.) deelt met de afdeling 
communicatie van de gemeente. Via deze weg kan aansluiting en 
communicatie door social media i.c. opvolging sneller plaatsvinden.  
Ook ondersteund de gemeente via social media lokale 
(buurt)initiatieven en stimuleert ontwikkelingen zoals het organiseren 
en faciliteren van whatsapp-buurtgroepen en burenalert in de wijk 
(o.a. naar aanleiding van de georganiseerde wijkschouw(en) en 
voorlichtingsavonden).  
Kortom: meer gebruik van Twitter, Facebook, Burgernet, Whatsapp 
etc. actieve communicatie en stimulatie van initiatieven op dit thema   

Effect Voorlichting, preventie, heterdaadkracht en participatie vergroten 

Realisatie & 
planning 

De inzet van social media moet een continue proces zijn en goed 
woorden geborgd in beide organisaties. Vanaf sept. 2015 tot dec. 
2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster Communicatie en cluster OOV. 

Betrokken partners Politie Eenheid Den Haag, afdeling communicatie, Politie team 
Leiden Noord, Burgernet relatiebeheer 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. De kosten voor dit actiepunt 
zijn opgenomen in de bestaande formatie van CZ (cluster 
Communicatie) en Gwi (cluster OOV). Programma 6b.  

 

7. Wijkschouw veiligheid 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

 

Een wijkschouw is een gezamenlijke rondgang door de wijk of buurt, 
met aandacht voor onvolkomenheden, gebreken, wensen en  
verbeterpunten met als doel het risico op woninginbraak te 
verkleinen. De geconstateerde kwesties kunnen zich voordoen op 
terrein van een woningcorporatie, in de openbare ruimte waarvoor de 
gemeente verantwoordelijkheid draagt, of op een particulier terrein. 
Van de wijkschouw wordt een verslag gemaakt (bij voorkeur conform 
model prestatie-eisen bestaande bouw) met foto’s erbij. Dit verslag 
wordt openbaar gemaakt naar de deelnemers en eventueel de 
betreffende buurt.  
Geconstateerde mankementen en wensen worden ter plekke 
besproken, daarbij komen ook richtlijnen voor onderhoud aan de 
orde. Vaak zijn er meerdere oplossingen mogelijk; er wordt in ieder 
geval een voorkeursoplossing geformuleerd. Afspraken kunnen 
worden gemaakt over de werkzaamheden die de bewoners zelf 
willen uitvoeren. Niet denken in problemen maar in oplossingen, dat 
is de opgave. 

Effect Preventie, burgerparticipatie, subjectief veiligheidsgevoel vergroten, 
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toename sociale controle en burgertevredenheid 

Realisatie & 
planning 

2 wijkschouwen per jaar voor goede voorbereiding en opvolging. 
Datum afhankelijk van buurtinitiatief. Zowel overdag als s ’avonds 
schouwen (i.v.m. licht en zicht). Evaluatie in volgende analyse en 
veiligheidsmonitor 2019. 

Actiehouders Gemeente cluster OOV en het CCV.  

Betrokken partners Bewoners(comité), woonconsulenten RHW, wijkagenten, afdeling 
gemeentewerken en wijkregisseur.  

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Gemeentewerken en Concernzaken 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar.  
Externe inhuur voor begeleiding verloopt via subsidie bij het 
Ministerie en het CCV (kosten € 0,-). Capaciteitsplanning CZ en Gwe 
(begroot in bestaande formatie). Mogelijk te nemen 
(fysieke)maatregel(en) worden incidenteel opgenomen c.q. 
aangevraagd op de van toepassing zijnde kostenplaats (afhankelijk 
van type maatregel).  

 

8. Buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Kort nadat aangifte is gedaan van een woninginbraak wordt altijd een 
buurtonderzoek uitgevoerd. Agenten bezoeken alle omliggende 
woningen om bewoners te vragen of zij toevallig iets van de inbraak 
hebben gezien en hen zo op het spoor van de mogelijke dader 
kunnen brengen. Het buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ heeft als 
toevoeging dat er opgeleide vrijwilligers met de (wijk)agenten álle 
huizen in de directe omgeving van een woning waar kort daarvoor is 
ingebroken bezoeken en tegelijkertijd preventietips op maat geven. 
Zij delen hierbij informatiemateriaal uit zodat bewoners zelf 
maatregelen kunnen treffen om het inbrekers zo moeilijk mogelijk te 
maken. 

Effect Daderinformatie, recherchedoeleinden, heterdaadkracht vergroten, 
preventie en bewustwording, nazorg.  

Realisatie & 
planning 

Het buurtonderzoek nieuwe stijl moet zoveel mogelijk een continue 
proces zijn en bij élke woninginbraak worden uitgevoerd. Termijn is 
daarom de beleidsperiode jan. 2015 – dec. 2018. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar. Het kost de Politie aanzienlijk 
meer tijd (en informatiemateriaal) om de onderzoeken consequent uit 
te voeren. De capaciteit en kosten zijn opgenomen in de bestaande 
formatie/budget van Politie team Leiden Noord. 

 

9. Project Extra ogen en oren 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Het doel van dit project is om meer bewoners te bewegen met 
andere ogen hun wijk te bekijken. Zij kennen vaak hun buurt het 
beste en herkennen daarom sneller verdachte of afwijkende situaties 
of personen. Denk bijvoorbeeld aan verdachte figuren die 
rondhangen op straat of een onbekende in de tuin van de buren. De 
doelgroep is voornamelijk hondenbezitters omdat zij vaak op niet 
courante tijden (wanneer vaak wordt ingebroken) wel op straat zijn 
(vroeg in de ochtend of laat in de avond/nacht). Met dit project 
benadert de gemeente Leiderdorp hondenbezitters met de vraag of 
ze verdachte of risicovolle situaties via een korte (bel)lijn aan 
gemeente of Politie door willen geven.  

Effect Preventie, sociale controle en cohesie, vergroten heterdaadkracht, 
toename meldingen, betrokkenheid bewoners.  

Realisatie & 
planning 

In januari 2016 worden alle hondenbezitters in Leiderdorp benaderd. 
In maart 2016 wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd.  
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Actiehouders Gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Hondenbezitters, Politie en gemeente 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. Het aangetekend verzenden 
van de brieven kan worden bekostigd uit de kostenplaats ‘overige 
veiligheidsmaatregelen’ á €750,- De capaciteit voor organisatie en 
instructie is opgenomen in de bestaande formatie van OOV en het 
Politie team Leiden Noord.    

 

10. Project Vangnet 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Door gericht op bepaalde uitvalswegen de wegen ‘blauw te verven’ 
door veel aanwezigheid van Politie met actieve verkeerscontroles 
wordt de zichtbaarheid vergroot en gaat een preventie werking uit 
naar potentiële daders van o.a. vermogensdelicten.  
Uit de praktijk blijkt dat dergelijk gerichte acties veel bijvangst kennen 
en de burgertevredenheid over het algemeen toeneemt 
(uitzonderingen daar gelaten). In overleg met het regionaal 
verkeershandhavingsteam kunnen extra controles worden 
georganiseerd in en rondom Leiderdorp om een sterk signaal af te 
geven richting het mobiel banditisme. 

Effect Preventiewerking, vergroten zichtbaarheid, bijvangst en 
burgertevredenheid functioneren/aanwezigheid Politie in gemeente.  

Realisatie & 
planning 

In overleg 1 á 2 keer per jaar via regionaal 
verkeershandhavingsteam (RVHT) en Politie team Leiden Noord.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Politie en RVHT 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er budget beschikbaar. In afstemming met het RVHT 
komt de benodigde capaciteit uit de bestaande formatie van de 
regionale Eenheid Den Haag. Het cluster OOV en cluster 
Communicatie verzorgen de organisatorische en communicatieve 
aspecten van dit actiepunt.   

 

11. Voetstappenactie ‘witte voetjes’ (zomeractie) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Tijdens een voetstappenactie controleren agenten woningen in 
wijken en huizen waar veel inbraak en insluipingen plaatsvinden. 
Indien er ingeslopen kan worden laten de agenten zogenaamde 
‘witte voetjes’ achter in de woning. Dit zijn papieren voetjes in de 
vorm van een schoenafdruk met daarop de tekst: "Dit had de afdruk 
van een inbreker kunnen zijn". Aanwezige bewoners worden door de 
agenten aangesproken en van tips en preventieadvies voorzien. De 
voetstap is niet bedoeld om de bewoners te laten schrikken maar om 
aandacht te vragen voor de gelegenheid die aan dieven geboden 
wordt om eenvoudig hun slag te slaan. Cijfermatig valt een 
‘insluiping’ ook onder een woninginbraak. Er zijn veel insluipingen in 
Leiderdorp (o.a. in schuren en bergingen).  

Effect Bewustwording en preventie 

Realisatie & 
planning 

1x per jaar in de zomermaanden (dan staan veel ramen en deuren 
open, gaan bewoners even ‘snel’ boodschappen doen, bij de buren 
zitten etc.). Tussen april en september tot 2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politie team Leiden Noord 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn ongeveer € 25,- per 250 
voetjes. Capaciteitsplanning cluster OOV, cluster handhaving en 
Politie team Leiden Noord (opgenomen in bestaande formatie).  
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12. Donkere Dagen Offensief – DDO (winteractie) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In de wintermaanden slaan inbrekers veelvuldig hun slag, vaak 
met een piek voor de feestdagen. Het donkere dagen offensief zet 
in deze periode, oktober tot maart, extra maatregelen in tegen 
woning- en auto-inbraken, overvallen en straatroven. De extra 
maatregelen en acties bestaan onder meer uit verscherpt toezicht 
(ook onherkenbaar) en intensievere surveillance op hot times en 
risicoplaatsen (hotspots). Maar ook voorlichting aan inwoners en 
ondernemers. Face to face of misschien wel een flyer door de bus 
waarop staat dat men beter het raam boven had kunnen sluiten.. 
Het DDO wordt elk jaar anders ingevuld met een combinatie van 
instrumenten. Soms ook met een 100% controle waarbij de 
mobiele ANPR wordt ingezet, belastingdienst ter plaatse is, 
alcoholcontrole etc. Altijd met hetzelfde doel: terugdringen van 
High Impact Crimes (w.o. woninginbraak, overvallen en geweld).  

Effect Vergroten preventie, voorlichting, bewustwording, heterdaadkracht 
en terugdringen woninginbraken en overvallen.  

Realisatie & planning Elk jaar (2015-2018) in de maanden oktober tot en met maart. 
(donkere dagen = wintermaanden).  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, Gemeente, cluster OOV, cluster 
Communicatie en Regionale Eenheid Politie Den Haag. 

Betrokken partners Politie, Gemeente, belastingdienst, O.M.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats 
“overige veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- 
per jaar (afhankelijk van communicatieplan). Inzetcapaciteit is 
opgenomen in bestaande begroting/formatie.  

 

13. Inzet tekstkar 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Op strategische locaties langs (hoofd)wegen matrix borden/ 
tekstkarren inzetten met bijpassende teksten b.v.: 
‘De meeste inbraken vinden overdag plaats’ 
‘Houd de dief buiten de deur’ 
‘Zet inbrekers in het licht!’ enz. 
Instelbare teksten zowel te gebruiken voor woninginbraakpreventie 
of bij alertheid verhogende situaties (opsporings- en aangifte 
doeleinden, verkeerscirculatie, bijeenkomsten, evenementen, 
jaarwisseling, crisiscommunicatie, calamiteitenroutes etc.).  
Een multi-inzetbaar instrument voor verduidelijking, bewustwording 
en het bieden van handelingsperspectief.  

Effect Preventie, bewustwording, afschrikking (criminelen). 

Realisatie & planning Tijdens woninginbraakpiekmoment maar ook multi inzetbaar voor 
verkeer en evenementdoeleinden. Voor OOV inzetbaar vanaf mei 
2017.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, cluster Communicatie.  

Betrokken partners Afdeling Gemeentewerken, cluster verkeer en Politie team Leiden 
Noord. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De kosten (ongeveer € 9.000,-) voor een multi inzetbare 
gemeentelijke tekstkar worden in de bestaande begroting 
opgenomen bij de betreffende afdeling.   
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14. PKVW renovatie  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Het Nederlandse inbraakpreventiebeleid kent twee belangrijke 
pijlers: het landelijke keurmerk voor inbraakpreventie – beter bekend 
als het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) - en de verplichting 
inbraakpreventiemaatregelen te treffen bij nieuwbouw van woningen, 
vastgelegd in het Bouwbesluit. Bij renovatie van sociale woningen is  
voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen daarin niet 
vastgelegd. Wel voldoen aan het PKVW keurmerk kan ervoor zorgen 
dat het aantal inbraken in sociale huurwoningen fors daalt. Hier 
moeten afspraken over worden gemaakt met Rijnhart Wonen. 
Cluster OOV en Politie willen graag eerder betrokken worden bij de 
renovatieplannen in het kader van deze veiligheidsaspecten. Het 
idee is om bij de volgende rond c.q. vaststelling van de nieuwe 
prestatieafspraken tussen gemeente en RHW hier expliciet 
afspraken over te maken.   

Effect Preventie en voorkomen van woninginbraak en woningovervallen.  

Realisatie & 
planning 

Alvorens de huidige prestatieafspraken aflopen met elkaar om de 
tafel om nieuwe (veiligheids)prestatieafspraken m.b.t. het PKVW te 
borgen.  

Actiehouders Rijnhart Wonen, Politieteam Leiden Noord en gemeente Leiderdorp 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV, het CCV en Politie 

Portefeuillehouder Kees Wassenaar en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Momenteel is onduidelijk hoeveel kosten hiermee gemoeid zijn. Dit 
hangt af van de schaal, omvang en type renovatiewoning(en). In de 
gesprekken met RHW en het CCV zal duidelijk moeten worden  wat 
haalbaar is en om welke bedragen het uiteindelijk zal gaan.  

 

15. Veiligheidsmarkt 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Op een veiligheidsmarkt krijgen bezoekers een eerste indruk van 
maatregelen die ze zelf kunnen ondernemen om veiligheid te 
vergroten. De doelgroep is breed. Zowel ondernemers als inwoners 
kunnen op een veiligheidsmarkt via een (laagdrempelige) manier 
informatie inwinnen over hun veiligheidsvraagstukken of problemen. 
De veiligheidsmarkt is bij uitstek geschikt om te organiseren in de 
jaarlijkse Week van de Veiligheid. Zo zijn ondernemers en inwoners 
aan het begin van de donkere maanden goed geïnformeerd over 
risico’s die ze lopen en maatregelen die ze zelf kunnen nemen of 
onderling kunnen afstemmen. 

Effect Voorlichting, bewustwording, preventie, nazorg.  

Realisatie & 
planning 

1x per jaar, aan het begin van de donkere maanden (begin oktober) 
Jaarlijks in week 41. 

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Betrokken partners CCV, Politie, brandweer, GHOR, VRHM, ondernemers, bewoners 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel heeft de gemeente niet eerder een dergelijke markt 
georganiseerd. Daarom is onduidelijke welke kosten dit met zich 
meebrengt. De kosten voor een eerste bijeenkomst worden geschat 
op € 1.250,-. Dit kan worden opgenomen op de huidige kostenplaats 
‘overige veiligheidsmaatregelen’.  
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Prestatie indicatoren Woninginbraak (veiligheidsanalyse) 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal/inbraak 
woning 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.1) 

116 141 122 - 100 (-) 

Diefstal/inbraak box 
/ garage / schuur / 

tuinhuis 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.2) 

18 16 29 - 20 (-) 

 
 

 

1.2 Fietsendiefstallen 
 
Huidige situatie 
Er is een duidelijke stijging van fietsendiefstallen zichtbaar in Leiderdorp met name rond de 
hotspot Winkelhof. In de verschillende gesprekken met bewoners en vanuit diverse gremia 
wordt ook aandacht voor dit onderwerp gevraagd. De toename van het aantal 
fietsendiefstallen heeft volgens de Politie onder andere te maken met de toenemende 
populariteit van de fiets met hulpmotor (elektrische fietsen). Deze zijn behoorlijk kostbaar en 
daardoor gewilde objecten (o.a. voor verkoop op zwarte markt).  
 

16. Lokfiets  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie worden er geprepareerde ‘lokfietsen’ 
in Leiderdorp gestald op plaatsen waar veel fietsen worden 
ontvreemd. Lokfietsen zijn normale fietsen die zijn uitgerust met 
GPS-volgsysteem. Zodra de fiets verplaatst wordt krijgt de Politie 
een seintje. De GPS-zender geeft door welke weg de gestolen fiets 
aflegt. Op deze manier kunnen verdachten van diefstal/heling in 
kaart worden gebracht, opgespoord en aangehouden. 
In samenwerking met het centrum Fietsendiefstal is inzet van (30) 
verschillende fietsen en track en trace-systemen mogelijk. Er zijn 
voor de gebruikers geen directe kosten aan verbonden (subsidie). 
Lokfietsen zijn effectieve middelen om daders op heterdaad te 
betrappen. Ook kan de Politie via een lokfiets bij de heler komen wat 
interessant is voor de bronbestrijding. 

Effect Heterdaadkracht vergroten, bron aanpakken, preventieve werking.  

Realisatie & 
planning 

Over locaties en tijdstippen wordt niet gecorrespondeerd. De 
lokfietsen worden in de periode van oktober 2015 tot december 2018 
ingezet waarna evaluatie zal plaatsvinden (o.b.v. inzet, heterdaad en 
prestatie indicator BVH). Dit actiepunt wordt i.s.m. met cluster 
verkeer uitgevoerd cf. de uitvoeringsbrief Fietsnota. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, Centrum Fietsendiefstal, cluster Verkeer 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp cluster OOV, ondernemers(vereniging). 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar omdat OOV subsidie heeft 
aangevraagd voor  deze actie. Kosten: subsidie Centrum 
Fietsendiefstal (lokfietsen en informatie) en de inzetcapaciteit is 
meegenomen in de capaciteitsplanning (formatie) van het cluster 
OOV en Politie team Leiden Noord.  
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17. Gericht inzet bikers fietsendiefstal 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Bikers kunnen ingezet worden om te zoeken naar specifieke 
objecten zoals gestolen fietsen. Zij zijn erop getraind om verdachte 
situaties te herkennen en kunnen daar adequaat op reageren. 
Buurten en wijken worden steeds meer autoluw gemaakt, terwijl de 
woongebieden in de stad worden gekenmerkt door groenstroken, 
woonerven en 30 kilometerzones. Voor al deze ontwikkelingen is de 
mountainbike een uitermate geschikt surveillance middel. Dit kan de 
heterdaadkracht vergroten doordat bikers snel kunnen ingrijpen op 
het moment dat zij een bepaalde situatie niet vertrouwen.     

Effect Heterdaadkracht vergroten, preventie en toezicht 

Realisatie & 
planning 

Extra inzet van bikers rondom hotspots en hottimes zal gedurende 
2016-2018 in afstemming met de Politieplanning in Leiderdorp 
worden georganiseerd.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de Politie bestaande 
formatie binnen Politie team Leiden Noord.  

 

18. Promotieteam  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie, het centrum voor fietsendiefstal en 
de gemeente kan het ‘promotieteam’ burgers informeren over 
fietsendiefstal.  
Het promotieteam is opgericht om, bij een actie van de Politie of 
gemeente, burgers over fietsdiefstal te informeren. Het team bepaalt 
in overleg met de team OOV wat de boodschap is die het moet 
overbrengen. Zo is er een standaardthema, bepaald door het 
Centrum Fietsdiefstal, over actuele zaken en nieuwe ontwikkelingen. 
Maar er kan dus ook voor een lokaal thema worden gekozen. Het 
promotieteam beschikt over promotiemiddelen, zoals folders, 
registratiekaarten, fietshangers enz. Het team beschikt over een 
aantal frames voorzien van de nieuwste anti-diefstalproducten. 
Tevens neemt het team een laptop mee. Hierop kunnen de 
medewerkers belangstellenden laten zien welke websites interessant 
zijn om fietsdiefstal te bestrijden. Een voorbeeld is de site van de 
stichting ART over de kwaliteit van de sloten. Ook is er de 
mogelijkheid de eigen fiets na te trekken bij het RDW-register. 

Effect Voorlichting, preventie, bewustwording, nazorg 

Realisatie & 
planning 

Inzet van het promotieteam wordt gepland in: 
1x mei 2016 en 1x oktober 2017 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Door het verkrijgen van subsidie zijn er voor de inzet van het 
promotieteam voor de gemeente Leiderdorp geen directe kosten aan 
verbonden (promotieteam, lokfietsen en informatiemateriaal). De 
inzet van het cluster OOV en cluster Communicatie valt binnen de 
bestaande formatie (begroot). 

 

19. Graveerteam  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In samenwerking met de Politie, het centrum voor fietsendiefstal en 
de gemeente kan het ‘graveerteam’ burgers helpen bij het laten 
registreren van hun fiets.  
Het is belangrijk dat eigenaren van een fiets zoveel mogelijk 
kenmerken van de fiets kennen en dat deze ook op de fiets zichtbaar 
zijn. Een goede methode om je fiets te registreren is het graveren 
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van een code in de fiets. Uit de praktijk blijkt dat dit zin heeft. Veel 
gestolen fietsen worden namelijk teruggebracht aan de hand van de 
postcode of een andere ingegraveerde code. 
Voor het graveren wordt om legitimatie gevraagd. Ook wordt de fiets 
op diefstal gecontroleerd bij het RDW en wordt nagegaan of deze 
gegraveerd kan worden. Na het graveren wordt over de gravure een 
sticker aangebracht met het nummer in schrift en als barcode. De 
eigenaar krijgt ten slotte ook een registratiekaartje met gegevens van 
de fiets mee.  

Effect Bewustwording, preventie, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

Inzet van het graveerteam wordt (tegelijkertijd met het promotieteam) 
gepland in: 
1x mei 2016 en 1x oktober 2017 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Door het verkrijgen van subsidie zijn er voor de inzet van het 
graveerteam voor de gemeente Leiderdorp geen directe kosten aan 
verbonden (graveerteam en informatiemateriaal). De inzet van het 
cluster OOV en cluster Communicatie valt binnen de bestaande 
formatie (begroot). 

 

20. Framenummer controle  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In samenwerking met de Politie voert de gemeente 
framenummercontroles uit op locaties waar veel fietsen worden 
ontvreemd en waar veel fietsen te vinden zijn (winkelcentra, 
middelbare scholen, sportvelden etc.).  
Het is belangrijk dat eigenaren van een fiets hun aankoop goed laten 
registeren en controleren. Veel gestolen fietsen worden namelijk 
teruggebracht aan de hand van het framenummer.  

Effect Heterdaadkracht vergroten, preventie, bewustwording, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

1x per jaar in het 2
e
 kwartaal 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster handhaving 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar. Voor deze jaarlijkse actie is 
hoofdzakelijk Politie, OOV en communicatie inzet noodzakelijk. Dit is 
opgenomen in de bestaande formatieplaats.  

 

21. Registratiepromotie  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

De afdeling communicatie kan aan registratiepromotie doen door de 
registratiebrochure van Centrum fietsendiefstal te verspreiden binnen 
Leiderdorp. 
In de brochure staat beschreven waarom het belangrijk is om het 
framenummer van de fiets te laten registreren en ook staan de 
registratiekaartjes in de brochure zodat dit ingevuld kan worden door 
meerdere personen uit één gezin.  

Effect Bewustwording, preventieve werking, voorlichting 

Realisatie & 
planning 

Juni 2016 en september 2017 
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Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster Communicatie 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en cluster Communicatie 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten worden geschat op ongeveer 
€1000,- (materiaal en verspreiding). 

 

22. Fiets stalling mogelijkheid Winkelhof  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

 

In samenwerking met winkelcentrum Winkelhof onderzoekt de 
gemeente wat de mogelijkheden zijn om fietsers een betrouwbare 
manier te bieden om hun fiets achter te laten. Het grootste aantal 
fietsen wordt bij de Winkelhof ontvreemd. Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor fietsenstallingen bij het winkelcentrum. Hierbij 
kan gedacht worden aan een dubbele fietsenstalling, maar ook aan 
de zogenoemde rekken, tulpen, nietjes of stangen waar de fiets aan 
vast kan worden geketend. Voor scooters bestaan er speciale ringen 
die in de grond worden gezet, waar de ketting aan vast kan worden 
gemaakt. Door in de fietsenstalling camera’s op te hangen, geeft het 
dieven minder de gelegenheid om fietsen en/of scooters mee te 
nemen. De camera’s zullen een preventieve werking hebben, maar 
kunnen ook de heterdaadkracht vergroten. 

Effect Preventieve werking, betere fietsvoorziening, minder diefstallen, 
drempelverhoging fietsendiefstal.   

Realisatie & 
planning 

Aanvang februari 2017 (of zoveel eerder afhankelijk van de 
projectontwikkeling Winkelhofplein).  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, Wereldhave 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, Centrum voor Fietsendiefstal NL 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er geen budget beschikbaar. Onderzocht moet 
worden welke keuze het beste én realiseerbaar is binnen de huidige 
beleidsperiode.  

 

Prestatie indicatoren fietsendiefstal 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal brom-, 
snor-, fietsen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.6) 

126 120 128 - 100 (-) 
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1.3 Auto inbraken 
 
Huidige situatie 
In de cijfers uit de veiligheidsanalyse zien we een hoog aantal diefstallen uit auto’s. Een 
mogelijke verklaring komt voort uit de gunstige ligging van Leiderdorp voor mobiel banditisme 
(geldt overigens ook voor veel woninginbraken).  
De hotspot auto-inbraken zijn net als de fietsdiefstallen in/rondom het winkelcentrum 
Winkelhof terug te vinden (parkeergarage). Cijfermatig vanuit de wijken/buurten beschouwd 
kent de Buitenhof de meeste auto inbraken.  
 

23. Lokauto  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

De autocriminaliteit verminderen door de inzet van een lokauto. Dit 
heeft een redelijke kans op een heterdaad (veelal worden dezelfde 
auto’s gestolen of ingebroken in bepaalde type auto’s voor bepaalde 
onderdelen). De lokauto is voorzien van camera's waarmee de auto-
inbrekers op heterdaad kunnen worden betrapt en dient als bewijs 
voor vervolging. De Politie wordt direct gealarmeerd en de beelden 
gaan rechtstreeks naar de meldkamer. Bij diefstal van het voertuig 
zullen de daders niet ver komen. In de auto is apparatuur geplaatst 
waarmee de wagen eenvoudig te traceren is. Er zijn twee soorten 
auto inbraken: gelegenheidsinbraak waarbij waardevolle spullen in 
het zicht liggen en professionele inbraak. Deze laatste is vaak gericht 
op airbag- en navigatiesystemen. Vooral de laatste categorie 
inbraken zal hiermee worden tegengegaan.   

Effect Heterdaadkracht en pakkans vergroten, repressief, preventief 
(signaal naar professionele inbrekers).  

Realisatie & 
planning 

De lokauto’s worden gedurende de volledige beleidsperiode 2015-
2018 gericht ingezet. Ze zullen op verschillende hotspots, hottimes 
maar vooral op merk en type worden ingezet. Over data en exacte 
locaties worden uiteraard geen mededelingen gedaan. Dit wordt 
bepaald door het Politie team Leiden Noord in overleg met OOV.   

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Geen budget benodigd. Het Politie team Leiden Noord kan via een 
aanvraag beschikken over diverse lokauto’s die worden ingezet in 
genoemde perioden. Voor de gemeente zijn geen materiaal of 
inzetkosten aan deze maatregel verbonden.  

 

24. Popnagelen kentekenplaten  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

Kentekenplaten worden vaak gestolen voor het gebruik van criminele 
activiteiten. Kentekenplaten zijn makkelijk los te wippen uit het frame 
waar ze inzitten. Daarom is een popnagel door de kentekenplaat de 
beste oplossing om te voorkomen dat kentekenplaten van de auto af 
worden gestolen. Vaak worden kentekenplaten gebruikt om illegaal 
mee te tanken, maar ook kunnen kentekenplaten gebruikt worden op 
een auto om na een overval of woninginbraak te vluchten. Door de 
kentekenplaten vast te zetten is de kans kleiner dat kentekenplaten 
voor deze redenen gestolen worden. De Politie organiseert acties 
voor het popnagelen van kentekenplaten. De gemeente kan hierin 
ondersteunen door aandacht te vragen voor het belang van een 
dergelijke simpele ingreep.  

Effect Preventieve werking, voorlichting, bewustwording.  

Realisatie & 
planning 

Juli 2016 en September 2018 (in combinatie met een popnagelactie 
van de Politie).  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord, cluster Communicatie 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken cluster Communicatie en cluster OOV 
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Budget Er  is budget beschikbaar vanuit het Politie team Leiden Noord en 
capaciteitsinzet vanuit de afdelingsformatie Concernzaken en 
Gemeentewinkel.   

 

25. Kennisbank: Permanent autoteam (PAT) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In het PAT van de Politie zijn verschillende deskundigen 
vertegenwoordigd die als vraagbaak en kennisbank kunnen worden 
ingezet om voertuigcriminaliteit te voorkomen en bestrijden. Het 
inschakelen van specifieke deskundigheid vanuit dit team op 
bepaalde thema’s (inbraak, diefstal, bewustwording, voorlichting etc.) 
kan bijdragen aan de bestrijding van algehele voertuigcriminaliteit in 
Leiderdorp. 

Effect Kennis overdracht, voorlichting, bewustwording, preventie 

Realisatie & 
planning 

Afhankelijk van lokale casuïstiek (b.v. herhaald slachtofferschap of 
signalen van herhaaldelijk professionele inbraak/diefstal) wordt direct 
het PAT geraadpleegd en bij de maatregelen betrokken.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De inzet van het PAT valt binnen de afdelingsformatie (begroot) Gwi. 

 

26. Actie ‘buit eruit’  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

‘Buit eruit’ is een actie van de Politie en gemeente waarbij auto’s 
worden gecontroleerd of deze goed afgesloten zijn en of er 

waardevolle spullen in het zicht liggen. Bij de auto’s die afgesloten 
zijn en waar geen waardevolle spullen zichtbaar zijn achtergelaten in 
de auto wordt een groene kaart achter de ruitenwisser gestoken.  
Eigenaren waarvan de auto niet is afgesloten worden daar 
persoonlijk op aangesproken. Zij krijgen een rode kaart. 
Onachtzaamheid is vaak de oorzaak van diefstal. Tijdens deze actie 
controleren agenten en boa’s auto’s in wijken waar veel auto 
inbraken plaats vinden. De actie is niet bedoeld om aandacht te 
vragen voor de gelegenheid die aan criminelen wordt geboden om 
eenvoudig hun slag te slaan. 

Effect Preventieve werking, bewustwording, voorlichting, preventie 

Realisatie & 
planning 

In november 2015, augustus 2016, juni 2017 en december 2018 
worden in de wijken waar veel wordt ingebroken gesurveilleerd door 
de gemeente en Politie om auto bezitters te attenderen op 
inbraakrisico’s van hun auto’s.   

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- voor het 
foldermateriaal. Inzetcapaciteit is in de handhavingsplanning 
meegenomen. 

 

Prestatie indicatoren auto-inbraken 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 2015 

Diefstal uit/vanaf 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.4) 

160 199 177 - 150 (-) 

Diefstal van 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.5) 

18 14 28 - 20 (-) 
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1.4 Geweldscriminaliteit 
 
Huidige situatie 
Het thema huiselijk geweld heeft sinds de invoering (2010) vanuit de gemeente(n) veel 
aandacht gekregen (implementatie wet tijdelijk huisverbod). Vanuit het IVB (als prioriteit 
benoemd) en ook landelijk. Zo is er een samenwerkings- en handelingsprotocol opgesteld 
voor Leiderdorp en wordt de casuïstiek vanuit de verschillende veiligheids- en zorgnetwerken 
toegepast. Er is naast de procesmatige en juridische kant ook veel energie gestoken in de 
onderlinge relaties tussen partijen die betrokken zijn bij het formuleren van het advies tot 
opleggen, uitvoeren en bezwaarprocedure van een huisverbod (GGD, OM Politie, SP71 en 
gemeente).  Een goed functionerend netwerk is in de kritieke fase cruciaal voor juiste 
besluitvorming en vooral het op te stellen zorgplan voor ‘achterblijvers’ i.c. de slachtoffers 
(w.o. kinderen).   
 

27. Geweld in afhankelijkheidsrelaties 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Een cliëntgerichte, multidisciplinaire aanpak die alle betrokkenen, 
ook plegers, zo veel mogelijk direct naar de hulpverlening leidt. Deze 
systeemgerichte benadering veronderstelt dat alle direct betrokkenen 
hulp krijgen die onderling samenhangt en op elkaar is afgestemd. De 
ketenaanpak van organisaties die zijn betrokken bij de aanpak van 
huiselijk en eer gerelateerd geweld (Politie, Openbaar Ministerie, 
reclassering, veilig thuis, vrouwenopvang en andere 
hulpverleningsinstanties) is de afgelopen jare al versterkt. Zo moet 
ook bij de hulpverlening in het kader van de Wet tijdelijk huisverbod 
een systeemgerichte aanpak centraal staan. Essentie van de wet is 
dat er tijdens de periode dat een huisverbod is opgelegd aan de 
pleger, maar ook aan het slachtoffer en eventueel aanwezige 
kinderen, een adequaat hulpaanbod wordt gedaan. Dit hulpaanbod 
dient zeer kort na het opleggen van een huisverbod in gang te 
worden gezet. In de praktijk betekent dit dat de verschillende 
hulpverleningsinstellingen gezamenlijk afspraken moeten maken 
over een systeemgerichte benadering (hele gezin) waarbij een 
consequente toepassing (en doorontwikkeling) van de Wet Tijdelijk 
Huisverbod van belang is.  

Effect Repressieve en consequente aanpak afhankelijkheidsrelaties door 
middel van een systeemgerichte benadering. 

Realisatie & 
planning 

Afhankelijk van casuïstiek maar wel van toepassing op élke casus 
die zich voordoet in de periode 2015-2018. Door middel van 
systeemgerichte benadering partners (hanteren actueel draaiboek 
‘zorg huisverbod’ waarbij door de hovj’s Politie consequent de 
risicotaxatie-instrumenten worden ingevuld en de gemeente het 
huiselijk geweldsprotocol stringent hanteert.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder M. van der Eng en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget Voor de zich voordoende casuïstiek zal extra tijd en aandacht 
worden genomen voor onderlinge afstemming tussen partners, het 
draaiboek, protocol, risicotaxatie-instrument en het zorg- en 
beleidsadvies. Deze tijd zal vanuit het cluster OOV en het 
Politieteam Leiden Noord uit de bestaande formatie moeten worden 
ingezet. 

 

28. Extra inzet ‘Veilige Publieke Taak’ 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Dagelijks berichten de media over incidenten van agressie en 
geweld tegen werknemers met een publieke taak. De 
maatschappelijke belangstelling voor het terugdringen en voorkomen 
van deze incidenten is groot. Het kabinetsbeleid is erop gericht 
overheden, werkgevers en werknemers te wijzen op hun 
verantwoordelijkheid om blijvend te werken aan het verder 
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 terugdringen van agressie en geweld. Het is daarom van belang dat 
organisaties met een publieke taak zich bewust zijn van de noodzaak 
samen te werken met partners in de veiligheids- en strafrechtketen 
zoals Politie en Openbaar Ministerie. Promotie van veilige publiek 
taak met consequent melding- en aangifte gedrag van medewerkers. 
Daarbij is het van belang dat de gemeente en hulpdiensten gebruik 
maken van de ondersteuning in het aangifteproces (Politie) en 
vervolgingsbeleid (OM) op basis van de Eenduidige Landelijke 
Afspraken (ELA). Uniforme tolerantiegrenzen zoals in de 
draaiboeken (o.a. jaarwisseling) districtelijke worden afgesproken 
dragen bij aan uniforme aanpak. Aansluiting bij het regionaal idee 
om voor getroffen werknemers een loket te openen voor nazorg lijkt 
een goede aanvulling op het voorlichtingsbeleid.  

Effect Preventie, voorlichting, nazorg bij geweld tegen functionarissen met 
een publiek taak.  

Realisatie & 
planning 

Vlak voor de grotere lokale en regionale evenementen (jaarwisseling, 
marathon, koningsdag etc.) extra aandacht via (social)media te 
vragen voor dit thema en werkafspraken te maken met medewerkers 
inzake tolerantiegrenzen, aangifte en doorverwijzing (nazorg). 

Actiehouders Gemeente en Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners O.M., Politie Eenheid Den Haag, Rijksoverheid.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget In de bestaande begroting is voldoende formatie beschikbaar voor 
extra inzet en communicatie over dit item (CZ en Gwi). 

 

29. Eenduidige registratie incidentcodes 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

Uit de cijfers in de veiligheidsanalyse blijkt dat gelijke gebeurtenissen 
niet altijd eenduidig i.c. onder dezelfde registratiecode worden 
opgenomen. Hierdoor kan er een scheef beeld ontstaan van de 
werkelijkheid op het gebied van geweldscriminaliteit. Afspraak met 
de Politie is dat de onduidelijkheid over de cijfers moet worden 
weggenomen door eenduidige registratie. De Politie kan intern de 
registraties verscherpen en door middel van briefing- en 
voorlichtingsmomenten bij de medewerkers meer aandacht vragen 
voor eenduidige registratie. Immers, de doorwerking van registratie 
heet gevolgen heeft voor het uit te voeren beleid.  

Effect Onduidelijkheid wegnemen BVH rapporten, eenduidige registratie, 
uniforme interpretatie registratiecodes BVH 

Realisatie & 
planning 

In mei 2017 en augustus 2018 organiseren Politie en OOV een 
briefingsbijeenkomst voor medewerkers over eenduidige registraties 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget De bijeenkomst wordt intern georganiseerd. Vanuit de bestaande 
formatie zal hiervoor tijd worden ingepland (Gwi OOV).   

 

30. Voorlichting kwetsbare groepen 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

In aansluiting op de woninginbraakpreventie bijeenkomsten worden 
er voor specifiek, kwetsbare groepen extra voorlichtingsmomenten 
georganiseerd in de wijk(en) door de gemeente en 
veiligheidspartners. Afhankelijk van het thema (babbeltrucs, 
overvallen, geweld, inbraak, diefstal, brandpreventie etc.) zullen er 
per doelgroep (senioren, jongeren, minder zelfredzame personen 
e.a. ) in samenwerking met de wijkregisseur en cluster 
communicatie wijkgericht en thema gerichte avonden worden 
georganiseerd. Niet op initiatief van de gemeente maar vanuit de 
behoefte in Leiderdorp (b.v. zoals de voorlichtingsbijeenkomst voor 
senioren en veiligheid in 2013. Welke is aangevraagd door de 
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wijkvereniging). 

Effect Voorlichting, preventie, informatie en advies, bieden 
handelingsperspectief, sociale cohesie en nazorg.  

Realisatie & planning Afhankelijk van  de maatschappelijk behoefte worden er jaarlijkse 
maximaal 2 extra thema bijeenkomsten georganiseerd.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats 
“overige veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 500,- per 
bijeenkomst.  Inzetcapaciteit (organisatie, presentatie, voorlichting 
etc.) is in de capaciteitsplanning van OOV meegenomen.  

 

31. Publiekscampagnes (huiselijk) geweld 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Elk jaar staan de Rijks publiekscampagnes in een ander thema met 
betrekking tot geweld. In 2012 was het thema ‘Een veilig thuis’, in 
2013 ‘geweld in huiselijke kring’ en in 2014 was er speciale aandacht 
voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen. De gemeente kan 
actiever en frequenter communiceren over de jaarlijkse thema’s. 
Aansluiting op de thema’s en vertaling naar lokale behoefte op basis 
van meldingen en cijfers kan meer effect sorteren. Samen met de 
afdeling communicatie, GGD, veilig thuis, CJG, Politie etc. zal 
actiever en vaker worden gecommuniceerd over (huiselijk)geweld.  

Effect Bewustwording, voorlichting, preventie 

Realisatie & 
planning 

Direct aansluitend op de publiekscampagnes vanuit het rijk rondom 
de thematiek (huiselijk)geweld.  

Actiehouders Afdeling Concerzaken, cluster Communicatie en cluster OOV 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, M. van der Eng en J. Gardeniers.  

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Momenteel  is er budget beschikbaar vanuit de kostenplaats “overige 
veiligheidsmaatregelen”. Kosten zijn gemiddeld € 600,- voor het 
informatiemateriaal. Inzetcapaciteit in formatieplaats van cluster 
OOV en Communicatie zijn meegenomen.  

 

32. Inzet Buurtbemiddeling bij woonoverlast 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Buurtbemiddeling kan helpen om bewoners problemen en ruzies met 
elkaar op te lossen. Buurtbemiddeling kan worden ingeschakeld als 
buren overlast ondervinden en het niet lukt om hier onderling uit te 
komen. Buurtbemiddeling kan worden ingezet voor verschillende 
typen klachten (o.a. geluidsoverlast, overhangend groen, overlast 
huisdieren, enigheid afscheiding/schutting, pesten, vreemde geuren, 
overlast kinderen, vernieling of parkeerproblematiek). Om de 
effectiviteit van het instrument goed te kunnen beoordelen, lijkt het 
raadzaam dit in pilotvorm uitvoeren te geven. Via de coördinator 
Buurtbemiddeling wordt een aanvraag behandeld en worden 
gecertificeerde bemiddelaars direct ingezet. Voorwaarden zijn dat 
beide partijen een oplossing willen en er (nog) geen sprake is van 
geweld.  

Effect Voorkomen overlast en geweldssituaties in wijken en buurten van 
Leiderdorp. Bemiddeling tussen partijen in situaties waar Politie niet 
(handhavend) kan optreden en de gemeente of 
woningbouwcorporatie geen uitkomst kunnen bieden.  

Realisatie & 
planning 

In het 1
e
 kwartaal van 2016 een contract/convenant met 

Buurtbemiddeling Libertas Leiden en de gemeente Leiderdorp 
overeenkomen om vanaf de start  (2017-2018) te evalueren.  

Actiehouders Buurtbemiddeling Libertas Leiden 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder M. van der Eng en L.M. Driessen 
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 Uitvoeringsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 

 

11-02-2015 

Verbinding, regie en daadkracht 20 

Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget Op basis van casuïstiek wordt gefactureerd (strippenkaartmodel). Op 
indicatie van casuïstiek in buurgemeenten wordt een bedrag geschat 
van (max.) € 3.000,- op jaarbasis voor de gemeente Leiderdorp. In 
de overeenkomst dient een plafond te worden opgenomen. 
Kostenplaats ‘overige veiligheidsmaatregelen’.  

 

Prestatie indicatoren geweld 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 

2015 

Huiselijk geweld 
(aantal 

incidenten/misdrijven) 

BVH (projectcode 
HG1) 

(geweld 
binnenshuis) 

- 41 30  20 (-) 

Huiselijk geweld 
(huisverboden) 

Huisverbodonline.nl 
/ Khonraad 

8 4 2 2 3 (-) 

Mishandeling (fysiek 
geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.7) 

64 60 40 - 30 (-) 

Bedreiging 
(psychisch geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.8) 

50 57 64 - 50 (-) 

Ruzie/vechtpartij 
(geweld) 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.9) 

158 179 207 - 160 (-) 

Inzet 
Buurtbemiddeling 

Registratie Decos 
‘buurtbemiddeling’ 

- - - - 5 (?)
4
 

 
  

                                                      
4
 Indien gekozen wordt om met Buurtbemiddeling te werken zal komen jaren bekeken worden welke streefwaarde 

wenselijk c.q. haalbaar is. Op dit moment is dat cijfer onbekend.  
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“Hinderlijk en overlastgevend gedrag aanpakken door vanuit een gedegen ketenstructuur 
duidelijk en consequent grenzen te stellen, op wijk- en buurtniveau beter en sneller in te 
spelen op de behoeften van jongeren en de perceptie van hinder en overlast te verbeteren 
waarbij overmatig alcohol en drugsgebruik wordt tegengegaan met behulp van een 
stringent handhavings- en voorlichtingsbeleid waarbij ouders/verzorgers betrokken 
worden”. 

Hoofdstuk 2: Prioriteit 2 Jeugd, alcohol en drugs 
 

Jeugd, alcohol en drugs 
In dit uitvoeringsprogramma is ervoor gekozen om Prioriteit 2 uit te werken in 
vier onderwerpen: signalering en preventie, gezondheidszorg, educatie en 
voorlichting en handhaving & toezicht.  
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 
 
Huidige situatie 
Jongeren die overlast veroorzaken zijn al jaren een punt van aandacht in de gemeente 
Leiderdorp, waarbij de problematiek gekenmerkt wordt door algemene overlastmeldingen, 
vernielingen en (overmatig)alcohol en/of drugsgebruik. Naast de concrete zaken, zoals 
vernielingen en afval, is overlast in grote mate ook een subjectief begrip en hangt nauw 
samen met het tolerantieniveau van de omgeving. Overigens zijn er in Leiderdorp geen 
criminele- of overlastgevende groepen met een vaste structuur, hiërarchie of 
organisatiegraad. Het gaat nog steeds om hinderlijke en overlastgevende individuen die in 
groepsverband vaak samen komen. Indien er een relatie is met alcohol (en/of drugs) en 
jeugdoverlast, zijn natuurlijk ook gezondheidsaspecten van belang. Alcohol- (en drugs-) 
gebruik is vooral schadelijk als de hersenen nog niet zijn volgroeid.  
Waar jongeren overlast veroorzaken kunnen verschillende oorzaken zijn en kunnen er ook 
verschillende oplossingsrichtingen zijn. Zo kunnen bewoners overlast ervaren, of zich onveilig 
voelen, zonder dat jongeren afwijkend gedrag vertonen. Het andere uiterste is dat er 
criminele activiteiten plaatsvinden, of dat er sprake is van deviant gedrag omdat jongeren in 
de problemen zitten. Zaak is om hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag tegen te gaan, 
maar vooral om zo vroeg mogelijk knelpunten of problematische situaties, bijvoorbeeld achter 
de voordeur, te signaleren en aan te pakken. Gezien de recente ontwikkelingen en 
flankerende beleidsprocessen (decentralisaties, veiligheidshuis, vorming nationale Politie 
enz.) en de veelvoud aan thematiek in relatie tot de uitvoeringsmogelijkheden lijkt het 
verstandig om vanuit deze gezamenlijke opgave ons te richten op de  verbetering van 
vroegsignalering, ketenstructuur en persoons gebonden aanpak (PGA).  
 
Jongerenwerk en de Politie zijn natuurlijk belangrijke partijen als het gaat om waarneming en 
signalering op straat. Er bestaat al jaren een signaleringsoverleg waar de situatie op straat 
besproken wordt. Het overleg biedt jongerenwerk, Politie en gemeente, maar ook andere 
partners de gelegenheid om hun beleid en werkzaamheden op elkaar af te stemmen zodat 
overlast op een effectieve wijze bestreden kan worden. Maar ook biedt het mogelijkheden om 
waar nodig andere instrumenten – bijvoorbeeld vanuit zorg – in te zetten. Er is namelijk vanuit 
de zorgkant het Sociaal Team Leiderdorp (STL), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het 
Jeugd- en gezinteam (JGT), het zorgnetwerk, het Jeugd Preventie Team (JPT), Veilig Thuis, 
de Jeugdbeschermingstafel en de Raad voor de Kinderbescherming. Vanuit de justitiële 
keten is Leiderdorp per 1 januari 2015 aangesloten bij het Veiligheidshuis Hollands Midden, 
plus dat de Politieorganisatie nog steeds aan het hervormen is. De uitdaging waar de 
gemeente voor staat is te zorgen voor een effectief beleid gericht op het bestrijden en 
voorkomen van overlast, hinderlijke gedrag en criminaliteit. Daartoe moeten we ons vooral 
richten op de ketensamenwerking tussen zorg (STL, CJG e.a.) en veiligheid (veiligheidshuis, 
politie, O.M. e.a.). 
 
Elke partij heeft een eigen taakaccent, eigen (bron)informatie en belang. Het is van groot 
belang om zo snel mogelijk te zorgen dat de verschillende partijen en overlegstructuren op 
een goede manier mét elkaar functioneren.  
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Als het gaat om jeugd en overmatig alcoholgebruik, ligt het voor de hand dat voorkomen 
beter is dan genezen. Vanuit die optiek wordt er ook al jaren gezondheidsbeleid gevoerd dat 
gericht is op preventie. In de Programmabegroting 2015-2018 van de gemeente Leiderdorp is 
te lezen dat ook vanuit programma 1: Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs wordt ingezet op 
lokale gezondheidszorg. De gemeente heeft zich ten doel gesteld ‘kinderen, jongeren en hun 
opvoeders weerbaarder te maken tegen schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde 
voeding en beter leren omgaan met deze verleidingen’.  
 
Onderstaand programma sluit aan op bestaande maatregelen en acties maar beschrijft ook 
nieuwe mogelijkheden om al de (gezamenlijke) doelstelling(en) inzake jeugd, alcohol en 
drugs kracht bij te zetten

5
. 

2.1 Jeugdoverleg en (vroeg)signalering 
 

33. Lokaal jeugdoverleg  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
  
 
 

“Sluit aan op wat al bestaat, behoud wat goed werkt en maak het 
effectiever. Begin niet iets nieuws”

6
. Gegeven deze conclusie (JSO 

onderzoek Holland Rijnland) is het wellicht verstandig om het doel 
van lokaal jeugdoverleg als (vroeg)signaleringsinstrument nader te 
onderzoeken en indien nodig en mogelijk beter te equiperen.  
Het lokaal jeugdoverleg blijft hét lokale overleg waarbij gemeente, 
Politie, jongerenwerk en HALT jeugdoverlast en knelpunten 
signaleren en integraal bespreken. Oplossingsrichtingen worden zo 
veel als mogelijk geformuleerd zodat snelle opschaling of 
doorverwijzing kan plaatsvinden. Bovendien zijn de partijen in de 
gelegenheid om hun beleid en werkzaamheden op elkaar af te 
stemmen. Overlast wordt gesignaleerd en geadresseerd. Gezien de 
maatschappelijke opgaven (decentralisaties) en veranderende 
netwerken (zorg en veiligheid) lijkt het belangrijk dat lokale inbreng 
van (vroeg)signalering gewaarborgd blijft en snel kan worden 
doorgeleid, zodat de juiste (veiligheids)zorg kan worden geboden.  
Bij MPG’s

7
 of multi-problematiek moet direct het besluit worden 

genomen waar een vervolg aanpak kan worden belegd. Ook dient 
onderzocht te worden of informatiebeperkingen van partners aan 
tafel zoveel mogelijk kunnen worden weggenomen. Bijvoorbeeld 
door middel van een convenant. Door de nieuwe inrichting van zowel 
de zorg- als veiligheidspartijen lijkt het opportuun om nu de juiste 
korte lijnen naar aanvullende ketenstructuur te onderzoeken en te 
borgen (een link naar de ketenregisseur jeugd en veiligheidshuis lijkt 
evident) waarbij afspraken over opschaling en rolverdeling worden 
gemaakt.  

Effect Een effectief vroegsignaleringsoverleg en filteringsnetwerk waarbij 
rechtstreeks contact is met de achterliggende ketenstructuur van 
zorg en veiligheid. Analyse, afstemming, opschalingsmogelijkheid, 
uitwisselen informatie, collegiale consultatie, betrokkenheid partijen, 
bespreken MPG’s en preventie. 

Realisatie & 
planning 

Vanaf januari 2016 het doel en samenstelling van het jeugdoverleg 
onderzoeken waarbij naar de (nieuwe)huidige inrichting van zorg en 
veiligheidspartijen wordt gekeken. Het ‘overleg’ moet fungeren als 
linking pin naar de jeugdketenstructuur (STL, CJG, Veiligheidshuis 
etc.) en bekeken moet worden welke partij het beste als voorzitter 
kan optreden in dit overleg.   

Actiehouders Cluster OOV en afdeling beleid (maatschappij) 

Betrokken partners Politie, jongerenwerk, HALT, zorginstellingen, veiligheidshuis 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Er is momenteel budget beschikbaar. Voor de jaren 2015-2018 is in 

                                                      
5
 Daarbij is zoveel als mogelijk rekening gehouden met al bestaande maatregelen en uitvoeringsplannen van 

flankerende beleidsprocessen.  
6
 Onderzoek JSO – Ketenregie Jeugd: zorg en veiligheid – Holland Rijnland. 

7
 Multi probleem gezinnen 
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de bestaande (cluster OOV) planning en formatie rekening gehouden 
met de extra taken in het jeugdoverleg. 

2.2 Sluitende ketenstructuur 
 

34. Vormgeven sluitende ketenstructuur 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

In de loop der tijd is een ingewikkeld geheel aan netwerken van 
diverse aard en samenstelling ontstaan, en dat in verschillende 
ketens. De partners aan de veiligheidskant komen hoofdzakelijk 
samen in het Veiligheidshuis, waarbij de gemeente Leiderdorp zich 
per 1 januari 2015 heeft aangesloten. Primair is hier een verbinding 
tussen de veiligheidsketen en de strafketen. Ook is er verbinding met 
de zorgketen in het veiligheidshuis: verschillende zorgpartners zijn in 
het Veiligheidshuis vertegenwoordigd, maar het uitgangspunt is dat 
er ook sprake is van justitiële elementen bij de casuïstiek die wordt 
besproken. 
 
Aan de zorg-kant worden ook grote stappen gezet. De 
decentralisatie van de jeugdzorg heeft er toe geleid dat er nu een 
jeugd- en gezinsteam (JGT)  in Leiderdorp is gevormd. Binnen het 
JGT zijn deskundigen vanuit verschillende disciplines werkzaam die 
die gezamenlijk met behulp van de werkwijze 1 gezin 1 plan’ 
vaststellen welke hulpverlening noodzakelijk is. De aansluiting 
tussen zorgketen en de  veiligheids- en strafketen is nog in 
ontwikkeling en op dit moment niet optimaal. Hierop moeten we meer 
inzetten. 
Diverse veiligheidscasuïstiek wordt multidisciplinair[1] besproken en 
passende interventies geformuleerd. De gezamenlijke opdracht 
vanuit veiligheid is om overlast en criminaliteit terug te dringen en 
veiligheid te waarborgen. Hierbij richten wij ons op vijf dadergroepen: 
meerderjarige veelplegers, jeugd(ige veelplegers), daders van 
huiselijk geweld, ex-gedetineerden (nazorg) en overlastgevende 
personen. De focus is dadergericht, gebiedsgericht, probleemgericht 
werken vanuit veiligheids- en justitiële insteek. Aansluiting met  
hulpverlening en zorg is een landelijk speerpunt vanuit de 
Veiligheidshuizen maar lijkt op dit moment nog niet altijd goed van de 
grond te komen. In Hollands Midden zijn veel zorgpartners inmiddels 
wel aangesloten bij het Veiligheidshuis.  
Het is belangrijk elkaar goed te kunnen vinden. Hiertoe moeten 
processen goed worden ingericht en op elkaar worden afgestemd.  
Goede samenwerking, waarbij domeingrenzen worden 
overschreden, vragen inzet en bereidheid van alle partijen, om 
breder te kijken dan alleen vanuit het eigen perspectief.  
Coördinatie – bijvoorbeeld door een gemeentelijke ketenregisseur 
(neergelegd in een specifieke functie) – is cruciaal.  
Kortom: De domeinen veiligheid, (straf-) en zorg moeten beter met 
elkaar worden verbonden. Met oog op reeds gestelde doelen in de 
diverse beleidsterreinen moeten er goede afspraken komen over 
verantwoordelijkheden en te hanteren werkwijze.  

Effect Verbinding van veiligheid en zorg in alle fasen van de 
veiligheidsketen met betrekking tot (risico)jeugd. 

Realisatie & 
planning 

2015-2018 (Continue proces).  

Actiehouders Gemeente (Beleid, GWi, Cz, OOV) . 

Betrokken partners Partners uit het Veiligheidshuis en CJG/JGT 

Portefeuillehouder J. Gardeniers, L.M. Driessen en M. van der Eng. 

Afdeling Beleid en Concernzaken. 

Budget Voor deze maatregel is geen budget beschikbaar. Binnen de 
bestaande capaciteitsplanning is momenteel geen rekening 
gehouden met de extra taakuitvoering van coördinatie, verbinding en 
aansturing tussen beide domeinen. In een verkennend onderzoek zal 
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OOV binnen de huidige formatie met de verschillende afdelingen een 
verkenning starten. De invulling van de beschreven taken en 
processen zou het beste primair bij een regisseur (risico)jeugd 
kunnen worden ondergebracht.  

 

2.3. Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 
 

35. PGA (Persoonsgerichte Aanpak) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De persoonsgerichte aanpak is vooral gericht op de zgn. High Impact 
Crimes (HIC). Hieronder vallen de woninginbraken, overvallen, 
straatroven en geweldsdelicten. Duidelijk is dat er meer nodig is dan 
intensieve opsporing en vervolging om verdere en blijvende reductie 
van deze delicten de komende jaren te realiseren.  
Het terugdringen van recidive onder bijvoorbeeld veroordeelde 
straatrovers en overvallers en het beperken van nieuwe aanwas van 
(potentiële) daders die in staat zijn dit soort delicten te plegen, vraagt 
om een continue daadkrachtige en persoonsgerichte aanpak. Die 
aanpak moet dus gericht zijn op repressie, alsook op tegenhouden 
en recidivebeperking (preventie). De manier waarop de meeste 
ketenpartners ‘aan de voorkant’ van de High Impact Crimes proberen 
te komen, is door middel van deze Persoonsgerichte Aanpak van 
(potentiële) plegers van voornoemde delicten, ook wel de PGA of de 
Top X-aanpak genoemd. 
 
De Persoonsgerichte aanpak (PGA) van overlastgevende of 
criminele personen wordt op de persoon of per groep afgesproken 
door de veiligheids- én zorgpartners. Samen spreken zij af hoe 
bepaalde personen uit de doelgroep worden aangepakt. Het doel is 
altijd het doen stoppen van crimineel of overlastgevend gedrag. De 
personen die aan criteria voor persoonsgerichte aanpak voldoen 
krijgen in deze aanpak altijd eerst hulpverlening aangeboden. Pas na 
het weigeren van hulpverlening zal er gekozen worden voor een 
repressieve aanpak. Criteria voor de aanpak van doelgroepen wordt 
deels afgesproken, en deel wettelijk opgelegd. Hiervoor is een 
pakket maatregelen opgenomen in de wet, de zogenaamde ISD-
wetgeving. Het Wetboek van Strafrecht maakt het mogelijk (art. 38) 
om actieve veelplegers twee jaar van hun vrijheid te beroven door 
plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders.  
 
Voorgesteld wordt om conform de Toolbox ‘Persoonsgerichte 
Aanpak High Impact Crimes’

8
 samen met de Politie de PGA in 

Leiderdorp verder te intensiveren. Dat betekent dat er gebruik wordt 
gemaakt van het stappenplan PGA, de privacy en informatie 
uitwisseling mogelijk moet worden gemaakt (convenant) en in 
samenwerking met de partners (voorgaande actiepunten) een 
integrale aanpak per veelpleger multidisciplinair moet worden 
besproken (zodra hier behoefte aan is). Daarbij geldt dat de inhoud 
van de sluitende aanpak centraal staat, niet de structuur.  

Effect Een persoonsgerichte aanpak tegen HIC’s en (jeugdige)veelplegers 

Realisatie & 
planning 

2016-2018 (Continue proces). 

Actiehouders Gemeente (Beleid, GWi, Cz, OOV)/ 

Betrokken partners Partners uit het Veiligheidshuis en de lokale zorgteams 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken en beleid.. 

Budget Voor deze maatregel is geen budget beschikbaar. Binnen de 

                                                      
8
 Bron: Ministerie van Veiligheid en Justitie, O.M., Politie, IVA en BTVO (Bureau voor Toegepast 

Veiligheidsonderzoek); dec. 2012. 
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bestaande capaciteitsplanning is momenteel geen rekening 
gehouden met deze extra taakuitvoering. Vanaf 2016 kan cluster 
OOV deze capaciteit leveren (afhankelijk van het aantal casussen 
per jaar). 

 

2.4 Educatie en voorlichting 
 

36. Halt leeropdrachten 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Bureau HALT start met een verplichte leeropdracht voor jongeren die 
zich misdragen met drank op. Geen boete, maar een kans om je 
gedrag te verbeteren. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar, die een 
strafbaar feit begaan onder invloed van alcohol, krijgen een 
doorverwijzing naar Halt en moeten verplicht een leeropdracht 
uitvoeren. Het project moet drankmisbruik en overlast van jongeren 
verminderen en het veiligheidsgevoel van bewoners vergroten. Dat 
gebeurt ook bij alcoholbezit op plaatsen waar dat niet mag. 
Zwaardere delicten die onder invloed van alcohol worden gepleegd, 
worden voorgelegd aan justitie. 

Effect Preventief, bewustwording, voorbeeldfunctie 

Realisatie & 
planning 

2016-2018.  

Actiehouders Gemeente en Halt 

Betrokken partners Ouders, jeugdigen/kinderen en organisaties waar alcohol genuttigd is  

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en concernzaken 

Budget € 1.250 vanuit de kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 

2.5 Toezicht en handhaving  
 

37. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Wereldhave heeft het initiatief genomen om De Winkelhof te 
certificeren conform het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO).  
Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken te maken 
om overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken. De 
(on)veiligheidssituaties worden in kaart gebracht, oplossingen 
gezocht en maatregelen genomen. Met maatregelen zoals 
(overval)preventietrainingen, betere openbare verlichting, 
georganiseerd toezicht en brandpreventie zorgen lokale partijen voor 
een schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. De 
uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig Ondernemen (ster)voor 
het hele winkelgebied of bedrijventerrein. Het geeft een duidelijk 
signaal af aan het winkelend publiek, maar ook aan mensen met 
minder goede bedoelingen. 
Deze maatregel lijkt misschien niet direct een relatie te hebben met 
het thema Jeugd, alcohol en drugs, maar is toch van belang om te 
noemen in het uitvoeringplan. Bij de inventarisatie van knelpunten 
komt bij De Winkelhof namelijk ‘overlast van jeugd’ als knelpunt naar 
voren. Gezamenlijk wordt nu een plan van aanpak geformuleerd om 
de problematiek te lijf te gaan. Politie, brandweer, ondernemers, 
schoonmaakbedrijf, beveiliging en gemeente, slaan de handen ineen 
om op die locatie de jeugdoverlast terug te dringen.  

Effect Jeugdoverlast terugdringen, repressie, preventie, participatie, 
bewustwording, minder criminaliteit, communicatie tussen 
ondernemers, Politie en gemeente, imago winkelgebied verbeterd.  

Realisatie & 
planning 

De analyse van het KVO is in 2015 gemaakt en momenteel worden 
de afspraken hiervan uitgevoerd. De doorlooptijd zal tot 2018 zijn 
waarna een evaluatie van het KVO aan de orde is (o.a. door project 
herinrichting Winkelhof) 
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Actiehouders Gemeente, Wereldhave 

Betrokken partners CCV, Politie, brandweer 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Er is voldoende budget/formatie beschikbaar. Vanuit het cluster OOV 
is er voldoende inzet gewaarborgd om het KVO proces te 
begeleiden. Hieronder valt de subsidie verkregen vanuit het CCV 
voor de inzet van een gecertificeerd KVO-adviseur voor 
winkelgebieden (overigens kan deze pilot worden uitgebreid naar de 
bedrijventerreinen met een adviseur vanuit MKB Nederland.  

 

38. Weerbaarheid vergroten 
Omschrijving  
Aanpak 
Output  
 

Kinderen en jongeren en hun opvoeders weerbaarder maken tegen 
schadelijk alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en beter 
leren omgaan met deze verleidingen. De GGD HM biedt voorlichting, 
advies en ondersteuning aan scholen op het gebied van gezonde 
leefstijl. CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning 
aan kinderen, jongeren en ouders. Voorstel is om extra inzet van 
deze vorm van voorlichting toe te passen 

Effect Preventief: jongeren leren beter nee te zeggen 

Realisatie & 
planning 

2015-2018. Lopend proces 

Actiehouders GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Portefeuillehouder M. van der Eng 

Afdeling Beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar. Begroot € 10.000,- vanuit de 
kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 

 

39. Taskforce jeugd en alcohol 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 

 
 
 

Met de toegenomen verantwoordelijkheden van de burgemeester, 
zoals verwoord in de Drank- en Horecawet, en vanuit de zorg dat 
jeugdigen afglijden, is er vanuit het bestuur een Taskforce opgericht. 
In deze Taskforce deelt een breed scala aan maatschappelijke 
partijen ervaringen uit en wordt in gezamenlijkheid naar concrete 
oplossingen gezocht voor concrete vraagstukken, gerelateerd aan 
(overmatig)alcoholgebruik en jeugdigen. 
 
Om alcohol- (en drugs)problemen onder jongeren aan te pakken 
worden ouders preventief op de hoogte gebracht als hun kind (onder 
de 18) zich bevindt op plaatsen waarvan bekend is dat er alcohol 
wordt genuttigd en/of drugs wordt gebruikt. Betrokkenen - een breed 
scala aan maatschappelijke partijen –wisselen ervaringen uit en 
maken plannen om concrete oplossingen te vinden (en uit te voeren) 
voor jeugd/alcohol-gerelateerde knelpunten.  
 
Voorbeelden van uitgezette acties, vanuit de Taskforce: 

- CJG verpleegkunde gaat (actief) met ouders in gesprek bij 
signalen van alcohol- en/of drugsproblematiek. Indien nodig 
schakelt zij zorg in; 

- Bij VO school zal de pauzewacht alert zijn op het gebruik of 
dealen van verdovende middelen en schakelt direct de 
Politie in bij vermoeden dat een dealer zich in de buurt van 
de school begeeft; 

- Het CJG helpt met invulling van de voorlichting op VO-
school; 

- De ouderavond voor de brugklassers van VO-school wordt 
gebruikt om aandacht te vragen voor alcohol en drugs, 
vanwege de hoge opkomst van ouders; 

- Namens de Burgemeester wordt een brief aan ouders 
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gestuurd waarvan in beeld is dat het kind zich op plekken 
begeeft waar alcohol- en drugs wordt gebruikt. (ouders 
worden zo betrokken.) 

- Jongerengroepen worden ‘afgepeld’, d.w.z. bij de 
(overlast)locatie weggestuurd en groepsgewijs uit elkaar 
gehaald zodat een persoonsgerichte aanpak kan worden 
geformuleerd.  

- CJG participatieprojecten.  

Effect Vooral preventief, waar nodig ook repressief. Bewustwording en 
voorlichting.  

Realisatie & 
planning 

Is al in gang gezet. De Taskforce kan zolang zich casuistiek aandient 
actief blijven. Pilot periode van dec. 2014 – dec. 2018 

Actiehouders GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, GGD, CJG, scholen, ouders en kinderen 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, J. Gardeniers en M. van der Eng. 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Er is vanuit de afdelingen Concernzaken en Beleid extra capaciteit 
beschikbaar gesteld voor deelname aan de Taskforce.  

 

40. Ondersteuning (sport)verenigingen 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

Krachtens de DHW mag geen alcoholische drank worden verstrekt 
aan minderjarigen. Ook mag er geen weder verstrekking 
plaatsvinden. In de praktijk is het moeilijk dit op een goede manier te 
borgen, daar veel gewerkt wordt met – vaak ad hoc – vrijwilligers. De 
gemeente faciliteert daarom IVA: Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken. De instructie behelst onder meer leeftijdsgrenzen 
en wettelijke bepalingen, maar ook specifieke situaties komen aan 
bod. 

Effect Preventief, voorlichting, bewustwording 

Realisatie & 
planning 

Lopen proces vanaf 2015 behorende bij het programma DHW. 

Actiehouders Gemeente en SCW 

Betrokken partners Sociaal Cultureel Werk Leiderdorp 

Portefeuillehouder M. van der Eng en J. Gardeniers 

Afdeling Beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar € 2.500,- vanuit de kostenplaats 
‘6267004’ Beleid.  

 

41. Toezicht en handhaving 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 

De DHW omvat vele bepalingen. Ten aanzien van toezicht en 
handhaving ligt de nadruk op het verbod op het verstrekken van 
alcoholische drank aan (en drinken in de openbaarheid door-) 
minderjarigen. Als tijdens het toezicht sprake is van een overtreding 
wordt overgegaan tot handhaving. De gemeente heeft diverse 
handhavingsmiddelen (bestuurs- en strafrechtelijk) die toegepast 
kunnen worden als de bepalingen van de Drank- en Horecawet 
worden overtreden. 

Effect Repressief 

Realisatie & 
planning 

Aanvang door Leiderdorpse toezichthouders 2
e
 helft 2015. In het 

kader van de samenwerking met Leiden e.o. streven wij ernaar de 
aanvang van de poolvorming in 2016/2017 te laten plaatsvinden. 

Actiehouders Gemeente(n) regio Leiden e.o. 

Betrokken partners Politie en BOA’s Leiden e.o. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen  

Afdeling Gemeentewinkel, cluster Toezicht en Handhaving 

Budget € 20.000 vanuit de kostenplaats ‘6267004’ Beleid. 
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42. Uitvoering Preventie en Handhavingsplan  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

De veranderde Drank- en Horecawet (DHW) heeft onder meer als 
doel: het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren en 
tegengaan van alcohol gerelateerde overlast zoals agressie en 
vandalisme. Per 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor de verkoop 
van alcohol verhoogd naar 18. Daarnaast zijn de regels voor verkoop 
van alcohol aan jongeren onder de 18 strenger geworden. Zo zijn 
jongeren onder de 18 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op 
straat of op andere plekken in de openbare ruimte zoals 
horecagelegenheden, winkelcentra, stationshallen en parken. (Dit 
geldt voor het gebruik van alle alcoholhoudende dranken, dus ook 
zwak alcoholische dranken. Krachtens de nieuwe wet dient de 
gemeente bovendien een preventie- en handhavingsplan vast te 
stellen. Op 14 juli 2014 is het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 
Leiderdorp 2014-2016’ vastgesteld. Het doel zoals geformuleerd in 
dit plan is: ‘Een integrale aanpak ontwikkelen om overmatig 
alcoholgebruik bij jongeren in de gemeente Leiderdorp te 
voorkomen, om op deze manier een gezondere leefstijl te 
ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en openbare orde 
tegen te gaan’. Zoals de titel van het plan al aangeeft gaan preventie 
en repressie hier hand in hand. 

Effect Overmatig alcoholgebruik bij jongeren te voorkomen. Een gezondere 
leefstijl te ontwikkelen en verstoringen van de leefbaarheid en 
openbare orde tegen te gaan. Repressie en preventie.  

Realisatie & 
planning 

2015-2018 (continue proces) 

Actiehouders Gemeente, toezichthouders 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, M. van der Eng en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken, beleid en gemeentewinkel (toezicht) 

Budget Voor deze maatregel is voldoende budget beschikbaar vanuit de 
kostenplaats ‘6267004’ Beleid. . 

 

43. Instelling Horeca overleg 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De basis voor een gezond horecabeleid is een goede samenwerking 
tussen gemeente, Politie, horeca en omwonenden. Goede 
communicatie door wederzijdse uitwisseling van informatie en ideeën 
levert daar een belangrijke bijdrage aan. De overlegstructuur tussen 
horeca en gemeente moet de communicatie en gemaakte afspraken 
inzake (on)veiligheid, evenementen en alcoholbeleid waarborgen. 

Hoofdbeleidsdoel is bijdragen aan de (vooral kwalitatieve) 
versterking van de horecasector van Leiderdorp waardoor deze 
bijdraagt aan een betere invulling van horecabehoeften voor 
Leiderdorp  en bezoekers van de gemeente (zowel toeristisch-
recreatieve, als zakelijke bezoekers) van alle leeftijden, met zo 
mogelijk ook meer externe horeca kwaliteitserkenningen.  

De versterking van de economische structuur en met name de groei 
van de werkgelegenheid van Leiderdorp. Verhogen van 
aantrekkelijkheid van overige vrijetijdsvoorzieningen in de gemeente, 
binnen en buiten het centrum;  Een gezelliger, drukker, 
aantrekkelijker, herkenbaar veiliger en leefbaarder centrum als 
visitekaartje van Leiderdorp en daarbuiten. 

Agenda items: Horeca-aanbod, Evenementen en Milieu (bv: 
geluidnormen voor horecageluid), Vergunningenbeleid (bv: 
aanvragen van een vergunning), Handhaving (bv: naleven van 
vergunningvoorschriften), Veilig uitgaan (bv: toezichthouders, 
beveiliging), Schenkbeleid (handhaving DHW) enz.  
 
Voorstel: de gemeente stelt een lokaal horeca overleg in met alle 
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horeca ondernemers in Leiderdorp, niet zijnde para commercie.  

Effect Gezond en veilig horecabeleid 

Realisatie & 
planning 

2015-2018. Jaarlijkse overleg inzake genoemde agenda 
onderwerpen of zoveel eerder indien hier bij een van de partijen 
behoefte bij is. 

Actiehouders Gemeente, Openbare Orde en Veiligheid 

Betrokken partners Horeca Leiderdorp, Politie, brandweer, handhaving en toezicht 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken, Openbare Orde en Veiligheid 

Budget Momenteel is er voldoende budget beschikbaar. Vanaf het 3
e
 

kwartaal 2015 heeft het cluster OOV extra capaciteitsinzet 
beschikbaar gesteld voor de opstart, coordinatie en ondersteuning 
van het lokale horecaoverleg.  

 
 

Prestatie indicatoren jeugd, alcohol en drugs 
 
Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 

2015 

Hinderlijke 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0    - 

Overlastgevende 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0 0 0 0 - 

Criminele 
jeugdgroepen 

Informatie analyse 
Politie (BEKE 
Methodiek) 

0 0 0 0 - 

Overlast jeugd Politie (BVH 
incidentcode 3.1.2) 

217 204 200 - 170 (-) 

Bezit Harddrugs 
(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

1 0 0 - 4 (+) 

Bezit Softdrugs 
(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

3 1 1 - 5 (+) 

Openbare 
Dronkenschap 

(aantal incidenten) 

Politie (BVH 
incidentcode 2.1.1) 

0 1 0 - 0 (+/-) 
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Hoofdstuk 3: Prioriteit 3 Veiligheid in en om school 
 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Z/14/002771/9739 Beleidsnota IVB 2015-2018 
 
Huidige situatie 
De veiligheid binnen scholen is primair een taak van het schoolbestuur (diefstal in/uit scholen, 
bijhouden verzuimregistratie, melden inbraak, pestgedrag signaleren, overlast voorkomen, 
actuele leerplichtadministratie, vuurwerk bezit tegengaan enz.). Er bestaat echter een 
nadrukkelijke relatie tussen het gedrag van groepen jongeren in de openbare ruimte, 
bijvoorbeeld in combinatie met het gebruik van drugs en alcohol, en problemen met jongeren 
op school. Het (groeps-)gedrag werkt door tot in het klaslokaal en is in sterke mate van 
invloed op de prestaties van jongeren in de klas (en daarmee indirect op het sociale 
perspectief en het arbeidsperspectief). De scholen hebben daarom een belangrijke 
signaalfunctie richting ketenstructuur. Gezamenlijk optrekken en hier afspraken over maken is 
cruciaal. Momenteel kunnen dergelijke afspraken explicieter worden gemaakt en door middel 
van schoolbezoeken met gemeente en Politie verder worden besproken waarbij een aanpak 
op maat en overige items verder kunnen worden besproken.  
 
De veiligheid buiten de school in de openbare ruimte is voornamelijk een taak van de 
gemeente en Politie. Er zijn het afgelopen jaar gesprekken gevoerd tussen de gemeente en 
alle basisscholen over het aanleggen van schoolzones en de behoefte van de school daarbij. 
Er is ook gesproken met bewoners van de buurt rondom de scholen over hun behoefte aan 
bepaalde maatregelen. Het aanleggen van schoolzones wordt gezien als een belangrijke 
(attentie verhogende) maatregel. Schoolzones vergroten de subjectieve veiligheid van 
personen. Ouders die hun kinderen naar school brengen vertonen vaak bepaald gedrag dat 
door anderen veelal wordt ervaren als een onveilige situatie. Door middel van preventie, 
voorlichting en handhaving als sluitstuk kan het veiligheidsgevoel toenemen, omdat het 
(parkeer)gedrag verandert. En dat is zeker nodig op een aantal locaties nabij scholen in 
Leiderdorp.  

3.1 Sociaal veilige schoolomgeving 
 

44. Schoolveiligheidsplan  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 
 
 

Elke onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het opstellen en 
uitvoeren van een zgn. “schoolveiligheidsplan” (verplichting voor het 
basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo). Omdat elke school 
anders is; geschiedenis, leerlingenpopulatie, sociale omgeving, 
samenstelling personeelsbestand en ervaringen personeelsleden  
zijn uniforme voorschriften niet altijd effectief. Het gaat dus vaak om 
maatwerk dat om lokale werkafspraken per school en de 
veiligheidspartners vraagt. Doel is om te komen tot een 
systematische en toch gezamenlijke aanpak van problematiek rond 
preventie van onveiligheid en te zorgen dat er adequaat wordt 
gereageerd op concrete onveilige situaties. De onderwijsinstelling is 
verantwoordelijk om afspraken met andere instanties te maken en te 
beschrijven in het veiligheidsplan. Het bevoegd gezag heeft de 
verantwoordelijkheid deze ontwikkeling en afspraken uit dit 
schoolveiligheidsplan te stimuleren en bevorderen.  
Voorgesteld wordt dat de gemeente en HALT

9
 samen contact 

opnemen met de veiligheidscoördinator van elke school in 

                                                      
9
 Bureau HALT verzorgt deze werkzaamheden al voor de regio Den Haag. De uitrol van dit project zal dus snel in 

Hollands Midden worden geïmplementeerd. HALT heeft dus al veel ervaring met schoolveiligheidsplanne’n. 

“Vanuit een gezamenlijke inspanning met het schoolbestuur, ouders en 
veiligheidspartners de onveiligheid in en nabij scholen verder terugdringen door op een 
proactieve wijze, en waar nodig en mogelijk, met repressieve maatregelen de veiligheid 

rondom scholen te verbeteren”. 
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  Leiderdorp om het schoolveiligheidsplan
10

 te actualiseren (fysieke en 
sociale aspecten) en nadere lokale afspraken te maken. Indien nodig 
worden aanvullende partners in een vervolggesprek uitgenodigd 
(brandweer, Politie, jeugdzorg, leerplichtambtenaar etc.). Bureau 
HALT heeft veel al ervaring vanuit de regionale ontwikkelingen in 
Den Haag welke ook naar Hollands Midden komen. Hierbij werken 
Halt en de scholen samen aan het schoolveiligheidsbeleid, per 
school. Maatwerk dus waarbij scholen worden geadviseerd op het 
gebied van veiligheid.  
Voorgesteld wordt om per school in samenwerking met Halt en de 
gemeente het schoolveiligheidsplan door te nemen. 
Thema’s die aan de orde komen: 
- Organisatie (medezeggenschapsraad, klachtencommissie, 
vertrouwenspersonen, anoniem aangifte doen (ook voor personeel of 
bevoegd gezag n.a.v. casuïstiek).  
- Pestprotocol (o.a. cyberpesten, vernieling, discriminatie, 
handtastelijkheden, verbaal geweld, dreiging met geweld, afpersen, 
dreigen met het gebruik of daadwerkelijk gebruiken van wapens, 
mishandeling en seksuele intimidatie) 
- Bespreken van (leerplichtige)leerlingen die niet langer te 
handhaven zijn in de klas. 
- Registratie en aangifte (zie apart actiepunt hieronder) 
- Aansluiting school tot het wetsvoorstel “Veilige School”  
- Lokale acties en afspraken 
- Arbo technische zaken en nazorg (algemeen).  

Effect Preventie, actualisatie veiligheidsplan, bewustwording, aansluiting 
wetsvoorstel, lokale maatwerk afspraken schoolveiligheid. 

Realisatie & 
planning 

September 2017 – september 2018 

Actiehouders Gemeente cluster maatschappij (onderwijs), cluster OOV en Politie 

Betrokken partners Scholen Leiderdorp, HALT, GGD jeugdzorg, bureau Leerplicht, 
brandweer, Politie 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV met uitbreiding LAP
11

 i.c.m. 
Politieteam Leiden Noord (begroot voor 2017-2018) en HALT worden 
de scholen benaderd en gezamenlijk de schoolveiligheidsplannen 
doorgenomen.  

 

45. Registratie, aangiftebereidheid en vroeg signalering  
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Scholen zijn verplicht om in het basis-, speciaal- en 
middelbaarberoepsonderwijs (gewelds)incidenten eenduidig te 
registeren

12
. Registratie is van belang ten behoeve van vroeg 

signalering en alertheid op (mogelijke)zorgmeldingen en 
schoolverlaters. Hoe eerder partijen worden geïnformeerd, hoe 
adequater kan worden geïntervenieerd. En vooral; des te meer kans 
maakt de jeugdige op een goede start op de arbeidsmarkt.   
 
Signaal verhogende thema’s ter bespreking:  
- (fietsen)diefstal 
- inbraak (aangifte) 
- verzuimregistratie (verzuimgedrag en wangedrag)  
- pestgedrag (ook cyberpesten)  
- overlast (voorkomen) 
- vuurwerkbezit 
- intimidatie 
- afpersing 

                                                      
10

 Conform het wetsvoorstel 25 januari 2015: “Sociale schoolveiligheid”.  
11

 Leer-arbeids-plaats voor een 4
e
 jaars HBO student om het secretarisschap in te vullen.  

12
 wetsvoorstel minister van Bijsterveldt (1 sept. 2012). 
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 - chantage 
- bezit en/of gebruik verdovende middelen (inzet expert) 
- overmatig alcoholgebruik (schoolfeesten) 
- radicalisering 
 
Het is van belang om zowel de bereidheid van scholen om dergelijke 
zaken te bespreken

13
 als (anoniem)aangifte te stimuleren waarbij 

speciale alertheid van mogelijke zorgmeldingen tijdig in de juiste 
gremia moet worden besproken zodat adequaat en bij voorkeur 
preventief integraal kan worden geïntervenieerd. De schooldirecties 
worden uitgenodigd door de gemeente en Politie om genoemde 
thema’s met hen te bespreken en waar nodig wordt direct 
ondersteuning en aanvullende afspraken gemaakt en geborgd.  

Effect Preventie, registratie, aangiftebereidheid (verhogen), vroeg 
signalering, snellere en kortere communicatielijnen borgen, 
jeugdigen meer kans geven op een goede start op de arbeidsmarkt.  

Realisatie & 
planning 

September 2016 – Juli 2018.  

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster maatschappij (onderwijs) en cluster 
OOV,  

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, jeugdzorg, HALT, O.M.  

Portefeuillehouder L.M. Driessen en J. Gardeniers 

Afdeling Beleid en Concernzaken 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV met uitbreiding LAP i.c.m. 
Politieteam Leiden Noord (begroot voor 2016-2018) 

 

46. Preventieve locker controle 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 

 

In aanvulling op de huisregels in scholen, het schoolveiligheidsplan 
en overige preventieve maatregelen is het houden van een jaarlijkse 
preventieve locker controle aan te bevelen in verband met de aanpak 
van vuurwerk, wapens, (soft)drugs maar ook vroegsignalering van 
genoemde signaal verhogende thema’s (zie actiepunt registratie).  
 
Voorgesteld wordt dat de Politie en schooldirectie per wijk de 
scholen benaderen en in samenwerking met hen een locker 
controles houden op niet nader te noemen tijdstippen (elk 
schooljaar). 
 
- Aanpak (illegaal)vuurwerk, wapens, (soft)drugs, huisregels scholen 

Effect Preventie, vroegsignalering, controle en bewustwording 

Realisatie & 
planning 

2015-2018 structureel. Minimaal 1x per jaar. Bij voorkeur in de 
wintermaanden (ten tijde van vuurwerk).  

Actiehouders Politie Team Leiden Noord, wijkagenten per wijk  

Betrokken partners Scholen, gemeente, cluster OOV en cluster Beleid 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV i.c.m. Politieteam Leiden Noord 
(begroot voor 2016-2018) 

 
  

                                                      
13

 rekening houdend met de Wbp (Inspectie van het Onderwijs heeft inzage in de registratiegegevens) 
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47. Parkeergedrag (sociale controle) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 

Uit verschillende bijeenkomsten en buurtonderzoeken blijkt dat 
foutief parkeren tijdens breng- en haaltijden bij een aantal scholen 
voor gevaarlijke situaties en ergernis nummer één is. Dit is al langer 
bekend en komt enerzijds voort uit een op dat moment grote vraag 
naar parkeerplek anderzijds mede door het verkeerde parkeergedrag 
en gedachten van de personen die de kinderen brengen. 
Voorgesteld wordt om: 
1. De vriendelijke “groene en rode kaartacties” in samenwerking met 
de school, kinderen en ouders te organiseren. 1x per jaar.  
2. De minder vriendelijke handhaving van de wegen verkeers wet 
(wvw) structureel in te zetten (boa/Politie) op niet nader te noemen 
momenten (zie onder punt “handhaving” op pagina 32) 
3. Mogelijkheid onderzoeken om op dergelijke locaties een ‘kiss & 
ride’ zone aan te leggen.  

Effect Aanpak fout en asociaal parkeren, bewustwording gevaarzetting en 
verkeersonveilige situaties, handhaving wvw en pragmatische 
oplossing onderzoeken.  

Realisatie & 
planning 

November 2015-December 2018. 1 x per jaar een 
voorlichtings/foutparkeren actie. 6x per jaar handhavingsactie op 
locatie.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, cluster verkeer, cluster handhaving. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen en K. Wassenaar  

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV i.c.m. Politieteam Leiden Noord 
(begroot voor 2016-2018).  
Mocht er naar aanleiding van het onderzoek extra budget benodigd 
zijn voor de aanleg van een ‘kiss en ride zone’ dan wordt dit in een 
apart voorstel aangevraagd. 

 

3.2 Fysiek veilige schoolomgeving 
 

48. Project Schoolzones  
Omschrijving  
Aanpak Output 
 
 

 

'De schoolzone' heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren, 
dezelfde borden bij scholen te gebruiken en weggebruikers meer 
bewust te maken van hun gedrag in het verkeer. Bij een schoolzone 
is de inrichting van de weg of straat (nog meer) afgestemd op de 
aanwezigheid van de school en dus kinderen. De kleur, vorm en 
toepassing van de markering en bebording zijn voor alle zones 
hetzelfde. Een schoolzone vraagt namelijk niet alleen aangepast 
gedrag van halers en brengers van kinderen, maar ook van 
passanten die minder bekend zijn met de situatie. Voor ALLE 
verkeersdeelnemers moet de bedoeling van een schoolzone duidelijk 
zijn.  
Er zijn geen richtlijnen hoe een schoolzone eruit moet zien of waar 
deze aan moet voldoen.  Wel zijn er maatregelen die de gemeente 
toepast: 
- De tekst "schoolzone" over de volle breedte van het wegdek met 
bijbehorende bebording; 
- Zo mogelijk/wenselijk het instellen van een 30 km/u-zone; 
- Snelheidsremmende maatregelen (verhogingen, versmallingen en 
belijning) met name bij oversteeklocaties; 
- Attentieverhogende maatregelen bij oversteeklocaties 
(kanalisatiestrepen, opvallende tegels en waarschuwingsborden); 
- Eigen fietsvoorzieningen (fiets(suggestie)stroken, fietspaden en 
fietsstraten); 
- Meer stallingmogelijkheden voor de fietsen van kinderen en ouders; 
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 - Aanduiden van de parkeerruimte, het reguleren van het gebruik 
door een (periodiek) parkeerverbod of parkeerduurbeperking en 
fysiek tegengaan van het foutief parkeren; 
- Het verduidelijken en regelen van voorrangssituaties. 
  
Bij de keuze in de soort en locatie van onder andere bovenstaande 
maatregelen vindt verkeerskundig maatwerk plaats. Dat leidt veelal 
tot unieke oplossingen waarbij soms wordt afgeweken van de 
standaard richtlijnen voor een Duurzaam Veilige weginrichting.  
 
De volgende scholen zijn c.q. worden momenteel voorzien van een 
schoolzone: 

- De Hobbit / ’t Bolwerk 
- De Regenboog / Hasselbraam 
- KBS de Schakel 
- Koningin Julianaschool 
- Elckerlyc 
- Willem de Zwijgerschool 
- Kastanjelaanschool 

Bekeken wordt welke overige scholen en locaties nog in aanmerking 
(moeten) komen voor de aanleg van dergelijke zones. Dit wordt 
momenteel door de gemeente, afdeling verkeer nader onderzocht.  

Effect Preventie van onveilige verkeerssituaties, bewustwording 
veroorzakers, subjectieve onveiligheid rondom scholen vergroten, 
gedragsverandering halers en brengers, verantwoordelijk maken 
school en ouders, door verduidelijking verkeerssituatie en alertheid 
verhogende maatregelen ook betere mogelijkheid tot handhaving.  

Realisatie & 
planning 

Begin 2016  

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster verkeer en cluster veiligheid 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie 

Portefeuillehouder L.M. Driessen, K. Wassenaar en J. Gardeniers 

Afdeling Concernzaken en Beleid 

Budget Het projectschoolzones maakt onderdeel uit van  het IVVP en is 
opgenomen in deze projectbegroting. Er zullen nog extra 
handhavingsafspraken met de Politie (én school) moeten worden 
gemaakt rondom de scholen en schoolzones (capaciteitsplanning 
Politie 2016-2018 aanvragen). 

 

3.3 Educatie en voorlichting 
 

49. Verkeerseducatie 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

 
 
 

Het opvallendste verkeersknelpunt rond scholen is het (wan)gedrag 
van de ouders: te hard rijden, foutparkeren, onhandig manoeuvreren, 
zonder kijken het portier openzwaaien, kinderen roepen vanaf de 
overkant van de straat, fietsen op de stoep etc.  
Via infrastructuur valt beter gedrag voor een deel af te dwingen, 
maar daarnaast blijft voorlichting en zelfs opvoeding van de 
betreffende personen hoogst noodzakelijk. Zowel kinderen als 
ouders. Om goede en weerbare verkeersdeelnemers te worden, 
moeten kinderen het goede voorbeeld krijgen van volwassenen en 
vooral veel en vaak de gelegenheid krijgen om te oefenen. Het is 
uiteraard vooral een verantwoordelijkheid van de ouders om hun 
kinderen hierin te begeleiden. Daarnaast hebben basisscholen de 
taak om verkeerseducatie te geven: minimaal een halfuur per week 
per klas. Verkeerseducatie heeft op de meeste basisscholen echter 
vaak een minder hoge prioriteit. Scholen hebben het druk met hun 
basistaken, zitten krap in het personeel en worden veelal 
overstroomd met claims en aanvragen voor projecten. Er is vaak een 
extra stimulans nodig om meer te doen aan verkeerseducatie dan 
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het minimum. Die stimulans kan komen van actieve verkeersouders 
en van een gemeente die bereid is om financiële en/of 
organisatorische ondersteuning te geven.  
Belangrijke bondgenoten voor de gemeente zijn hierbij de scholen 
zelf en vooral de verkeersouders. Plus natuurlijk alle ouders en 
kinderen die zich wél aan de regels houden. School en 
verkeersouders zijn degenen die automobiele ouders kunnen 
aanspreken op hun gedrag en samen met hen afspraken kunnen 
maken over brengen en halen. 
In het kader van ‘veilig schoolverkeer’ gaat het in dit actiepunt om de 
communicatie van verkeersmaatregelen, voorlichting aan de ouders 
en verkeerseducatie gericht op de kinderen.  

Effect Voorlichting, preventie van onveilige verkeerssituaties, 
bewustwording, participatie en sociale controle 

Realisatie & 
planning 

September 2017 – juli 2018. Bij wijze van pilot en ondersteuning aan 
het bestaande verkeerseducatieprogramma.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, cluster verkeer en cluster communicatie. 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, regionaal verkeersplatform 

Portefeuillehouder K. Wassenaar, J. Gardeniers en L.M. Driessen  

Afdeling Concernzaken  en Beleid  

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV, cluster verkeer en communicatie. 
Aanvullende voorlichtingskosten (voorlichting, materiaal e.d.) worden 
uit hiertoe bestaande budgets bekostigd.  

 

50. Intensivering voorlichting HALT (op school) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 
 

Jongeren tot 18 jaar, die kleinere strafbare feiten plegen zoals 
vernielingen, diefstal of overlast met vuurwerk, kunnen door de 
Politie worden doorverwezen naar Halt. Hier kunnen jongeren 
rechtzetten wat ze fout deden, zonder dat zij in aanraking komen met 
Justitie. Ze moeten een leer- of taakstraf uitvoeren, excuses 
aanbieden en de schade vergoeden aan de benadeelde.  
 
Niet alle jongeren die een dergelijk feit plegen worden doorverwezen 
(geen heterdaad, geen bewijs, geen aanhouding etc.) maar het loont 
om de preventie tak van Halt wel in te zetten om in samenwerking 
met de scholen voorlichting te verzorgen aan deze doelgroep (en de 
ouders). Halt biedt tegenwoordig de mogelijkheid tot (meer) 
voorlichting aan scholen op genoemde terreinen maar ook op het 
gebied van alcohol, drugs of bijvoorbeeld digipesten (facebook, 
whatsapp etc.). Wat zeer actueel is.  
 
Halt kan voorlichting op scholen (vanaf groep 8) verzorgen, 
ouderavonden organiseren en in samenwerking met de scholen het 
veiligheidsbeleid hierop aanpassen (zie punt 3.1 
schoolveiligheidsplannen).  
 
Voorgesteld wordt om de voorlichting op bovengenoemde thema’s 
komende periode te intensiveren.  

Effect Preventie, voorlichting, bewustwording, voorkomen strafbare feiten 

Realisatie & 
planning 

Vanaf september 2017 tot juni 2018.  

Actiehouders Gemeente (OOV/beleid) en HALT 

Betrokken partners Scholen, ouders/opvoeders, Politie 

Portefeuillehouder J. Gardeniers en L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken en beleid 

Budget Er is voldoende budget beschikbaar voor de voorlichtingsactiviteiten 
HALT. Geschat op jaarbasis: € 1500,-.  
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3.4 Handhaving 
 

51. Handhaving (parkeer en snelheidscontrole) 
Omschrijving  
Aanpak 
Output 
 
 

Als sluitstuk en aanvulling op alle preventieve en infrastructurele 
maatregelen wordt er met de Politie en cluster Handhaving 
specifieke aanvullende handhavingsafspraken gemaakt gericht op 
overtreders rondom de bekende schoollocaties. Er wordt 
handhavend opgetreden naar overtredingen met betrekking tot 
foutparkeren (handhaving) en het overschrijden van de maximum 
snelheid ter plaatse (politie). Er wordt een zero tolerance beleid 
rondom de schoollocaties aangehouden.  

Effect Repressief optreden en beboeten van overtreders. Geen 
uitzonderingen, geen waarschuwingen (na campagnes).  

Realisatie & 
planning 

Na de voorlichting en preventie acties samen met scholen, ouders en 
kinderen wordt aanvullend handhavend opgetreden. September 
2015-Juli 2018.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politie Team Leiden Noord 

Betrokken partners Politie, cluster handhaving, O.M. 

Portefeuillehouder L.M. Driessen 

Afdeling Concernzaken  

Budget Capaciteitsplanning cluster OOV en Politie Team Leiden Noord.  

 
 

Prestatie indicatoren ‘veiligheid in en om school’ 

Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 Streefwaarde 
2015 

Inbraak school 
(aantal incidenten) 

Politie (incidentcode 
2.5.1, BVH A26 + B26) 

2 3 3 - 1 (-) 

Diefstal in/uit 
school (aantal 

incidenten) 

Politie (incidentcode 
2.5.1, BPS 223, BVH 

A31) 

5 2 3 - 1 (-) 

Schoolverzuim 
(gevallen per 

schooljaar gemeld) 

Leerplichtadministratie, 
jaarverslagen 

Regionaal Bureau 
Leerplicht 

95 139 100 - 95 (-) 

Voortijdige 
schoolverlaters 

(VSV-ers) 

Leerplichtadministratie, 
jaarverslagen 

Regionaal Bureau 
Leerplicht 

46 `52 48 - 45 (-)  
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Programmaoverzicht en financiën  
 

Voorgestelde maatregelen (100%)  van prioritaire thema’s met activiteiten, indicatie van tijdpad en kosten:  
 

Prioriteit Nr Activiteit  Begroot Kosten  Tijdspad Opmerkingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Woning-
inbraken 
 

1 Inbraakpreventieavond(en) Ja € 2.500,- 2015-2018 Per jaar 

2 Besmettingsbrieven Ja € 2.000-, 2015-2018 Per jaar 

3 Continuering Burgernet Ja € 3.000,- 2017-2018 Regionale dekking  

4 Inzet BOVA team Ja Formatie 2015-2018 Evaluatie in 2018 

5 Detectiesensoren Ja € 500,- 2016-2018 Evaluatie in 2018 

6 Inzet social media IVB Ja Formatie (’16) 2015-2018 Consequent 

7 Wijkschouwen Ja  Subsidie 2015-2018 Via ministerie 

8 Buurtonderzk. nieuwe stijl Ja Formatie  2015-2018 Afspraken Politieteam 

9 Project Extra ogen en oren Ja € 750,- 2016 Hondenbezitters 

10 Project Vangnet  Ja Formatie 2015-2018 Via RVHT 

11 Actie ‘witte voetjes’ Ja € 150,- 2015-2018 Excl. capaciteit 

12 DDO – winteractie Ja € 500,-  2015-2018 Excl. capaciteit 

13 Inzet gem.  tekstcar Ja € 9.000,-  2017 Multi-inzetbaar 

14 PKVW renovatie prestatie Ja Formatie (’16) 2017 Prestatieafspraken 

15 Veiligheidsmarkt Ja  € 1250,- Week 41 Week v.d. veiligheid 
 
 
 
Fietsen-
diefstallen 

16 Lokfiets Ja Subsidie 2015-2018 Centrum Fietsdiefstal 

17 Inzet bikers fietsendiefstal Ja Formatie 2016-2018 Politie inzetcapaciteit 

18 Promotieteam Ja Subsidie  2016-2017 Excl. ambt. capaciteit 

19 Graveerteam Ja Subsidie  2016-2017 Excl. ambt. capaciteit 

20 Framenummer controle Ja Politieinzet 2016-2018 1x per jaar 

21 Registratiepromotie Ja 1000,- 2016-2017 1x per jaar 

22 Onderzoek fietsstal Winkelhof  Ja Wereldhave 2016 (on)mogelijkheden?  
 
Auto-
inbraken 

23 Lokauto Ja aanvraag 2015-2018 Via Politie en RVHT 

24 Kentekenplaten vastzetten Ja Politie inzet 2016-2018 Comm. is voor OOV 

25 Permanent autoteam (PAT) Ja Politieteam 2015-2018 Ondersteuning  

26 Actie ‘Buit eruit’ Ja € 500,- ’15/’16/17 Politie en boa inzet 
 
 
 
Geweld 
 

27 Afhankelijkheidsrelaties Ja Formatie OOV 2015-2018 Casus gerichte inzet 

28 Inzet ‘veilige publiek taak’ Ja Extra inzet  Jaarlijks Communicatie 

29 Eenduidige registratie Ja Politie en OOV ’17 en ‘18 Briefing / afstemming 

30 Kwestbare groepen Ja € 500,- op verzoek Per bijeenkomst 

31 Campagne huiselijk geweld Ja € 600,- Jaarlijks Intensivering 

32 Inzet Buurtbemiddeling Ja € 3.000,- 2017-2018 Strippenkaartmodel 
 
 
 
 
Jeugd, 
alcohol en 
drugs 

33 Lokaal Jeugdoverleg Ja Formatie Jaarlijks Ondersteuning proces 

34 Sluitende ketenstructuur Ja Formatie (’15) Jaarlijks Ontwikkeling (regisseur) 

35 Persoonsgebonden aanpak Ja Formatie (’16) 2015-2018 Inzet partners evident 

36 HALT leeropdrachten Ja € 1250,- Prog. DHW Begroting beleid  

37 KVO Winkelhof Ja Formatie (’16) Tot 2018 Begeleiding  

38 Weerbaarheid vergroten Ja € 10.000,- 2015-2018 Scholen en GGD 

39 Taskforce Jeugd en alcohol Ja Formatie (’15) Tot 2018 Processturing OOV 

40 Onderst. verenigingen Ja € 2.500,-  Prog. DHW IVA – door SCW / beleid 

41 Toezicht handhaving DHW Ja € 20.000,- 2015-2017 Toezichthouders / beleid 

42 Uitvoering handhavingplan Ja € 28.250,- 2015-2018 Preventie en repressie 

43 Instellen Horeca-overleg Ja Formatie (’15) 2015-2018 Secretarisschap OOV 
 
 
 
Veiligheid 
in en om 
school 

44 Schoolveiligheidsplan(nen) Ja € 2.500 (HALT) 2017-2018 Jaarlijks 2016-2018 

45 Registratie en signalering Ja Formatie (’16) 2016-2018 Inzet LAP Hoge School 

46 Preventieve locker controle Ja Politie inzet  Jaarlijks I.o.m. scholen 

47 Parkeergedrag Ja Handhaving  2015-2018 Fysieke maatregelen? 

48 Projectschoolzones Ja IVVP 2015-2018 Handhavingsafspraken 

49 Verkeerseducatie Ja € 500,- 2017-2018 Planning  

50 Intensivering voorlichting  Ja € 1500 (HALT) 2017-2018 o.a. digipesten 

51 Handhavingscontroles Ja Politie inzet  2015-2018 I.s.m. BOA’s 

 

Totaal 100% uitvoering programma Veiligheid € 91.750,- Begroot over 2015- 2018 
Genoemde kosten zijn exclusief ambtelijke uren. Planning/formatie past binnen huidige begroting. 


