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Inleiding 
 
Voorliggende evaluatie is een uitwerking van de activiteiten uit ons veiligheidsbeleid. Het  
uitvoeringsprogramma geeft praktische invulling aan het vastgestelde beleidsplan. De  

uitvoeringsactiviteiten staan per gekozen prioriteit concreet beschreven. Voor iedere activiteit  
is een actiehouder, planning, betrokken partner en het te bereiken effect omschreven.    
 

De door uw gemeenteraad vastgestelde veiligheidsprioriteiten: Objectieve veiligheid, Jeugd 
alcohol en drugs en Veiligheid in en om school, zijn vertaald naar concrete onderwerpen waar 
op wordt ingezet om de situatie die gericht zijn op het thema waaraan prioriteit is gegeven te 

verbeteren.  
 
Zo is de prioriteit ‘Objectieve veiligheid’ opgebouwd uit acties gericht op het terugdringen van 

woninginbraken, fietsendiefstallen, auto-inbraken en geweldsdelicten. Voor de prioriteit  
‘Jeugd, alcohol en drugs’ zijn onder andere activiteiten in de vorm van een persoonsgerichte 
aanpak en een sluitende ketenstructuur zorg en veiligheid ingevoerd. Ook worden 

mogelijkheden onderzocht en initiatieven gefaciliteerd om de sociale controle in de wijken te 
verhogen. Bij de prioriteit ‘Veiligheid in en om school’ richten we ons op het verbeteren van de 
infrastructuur rondom scholen en afspraken met zowel schoolbesturen als politie.   

 
De activiteiten in dit uitvoeringsprogramma dragen bij aan de geformuleerde doelstellingen uit  
het beleidsplan. De resultaten en indicatoren bieden inzicht in het huidige veiligheidsniveau 

en geven ons de mogelijkheid bij te sturen. Wel moeten we rekening houden dat  
verschillende factoren invloed hebben op veiligheid. Het is daarom altijd van belang om het  
verhaal achter de cijfers te kennen. Daarnaast blijft beleving van veiligheid lastig te 

beïnvloeden, zeker op de korte termijn. De integrale veiligheidsmonitor maakt dit meer 
inzichtelijk.  
   

Met onze veiligheidspartners is afgelopen periode hard gewerkt om uitvoering te geven aan 
dit programma. De gemaakte afspraken en acties staan zo kort mogelijk beschreven in deze 
evaluatierapportage. Om uniformiteit te houden, wordt het oorspronkelijk format van het  

uitvoeringsplan aangehouden.  
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik mijn waardering te laten blijken aan iedereen die 

aan dit plan en vooral de uitvoering zo intensief heeft meegewerkt. Dit heeft geleid tot een 
nog veiliger Leiderdorp waarin prettig wonen, leven en recreëren mogelijk blijft en waar 
inwoners zich met elkaar verbonden voelen.  

 
 
 

 
 
 

 
 
Hoogachtend,    

   
 

 

 
 
  

 
Laila M. Driessen  
Burgemeester Leiderdorp 
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Leeswijzer 
 
In 2014 zijn door de gemeenteraad 3 veiligheidsprioriteiten vastgesteld:  

 
1. Objectieve veiligheid 
2. Jeugd, alcohol en drugs 

3. Veiligheid in en om scholen  
 
Deze prioriteiten kennen een aantal sub-thema’s, bijvoorbeeld ‘woninginbraken’ of 

‘persoonsgerichte aanpak’. 
 
In de periode 2014-2018 zet de gemeente met veiligheidspartners extra in (capaciteit en 

middelen) om meer resultaat op deze thema’s te behalen. Om uitvoering te kunnen geven 
aan de 3 prioriteiten zijn door het college 51 acties in 2014 benoemd in een 
“Uitvoeringsprogramma”. In deze evaluatierapportage beschrijven we welke acties zijn 

uitgevoerd, wat de huidige resultaten zijn en welke opvolging mogelijk nog nodig is.  
 
Hieronder een voorbeeld van een actiepunt:  

 

Nr. + Titel  

 
Plaatje 

 

Evaluatie 2017-2018:  
- bevindingen 

- huidige stand van zaken 
- vervolg 

Effect vastgesteld in 2014, blijft ongewijzigd (doel) 

Realisatie  vastgesteld in 2014, blijft ongewijzigd (planning) 

Actiehouders vastgesteld in 2014, blijft ongewijzigd (verantwoordelijk) 

Betrokken partners vastgesteld in 2014, blijft ongewijzigd (partners) 

 
Tijdens de vaststelling van het uitvoeringsplan (2014) zijn op basis van de toen beschikbare 

gegevens (indicatoren) zogenaamde ‘streefwaarden’ vastgesteld. Enerzijds om ambities  
kracht bij te zetten, anderzijds om te meten hoe veiligheid zich in komende beleidsperiode zal 
ontwikkelen.  

 
Hieronder een voorbeeld van een indicator met een in 2014 vastgestelde streefwaarde.  
 

Indicator Bron 2014 2015 2016 2017 2018 Streefwaarde  

Diefstal/inbraak 

woning 

Politie (BVH 

incidentcode 1.3.1) 
+ Tabellenboek  

122 65 77 39 38 < 100 

 
 

 

Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven 
inzicht in het verloop van de cijfers. Deze waarde is statisch voor de huidige beleidsperiode 
(2014-2018).  

 
 
  

Vaste w aarde 
Nieuw e 

cijfers 
Oude cijfers 
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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 geweldscriminaliteit1. 
 

Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Beleidsnota IVB 2015-2018 

1.1 Woninginbraken 
 

1. Inbraakpreventieavond(en) 
 In voorgaande jaren zijn in bijna alle wijken van Leiderdorp 

verschillende inbraakpreventie bijeenkomsten/avonden gehouden. 
Veelal goed bezocht (80-120pers) en in samenwerking met de 
politie, het CCV, slachtofferhulp en gemeente uitgevoerd.   

 
In oktober 2015 is besloten om dit actiepunt samen te voegen met 
actiepunt 15, het donkere dagen offensief (DDO) en de week van de 

veiligheid in week 41. Hierdoor is de bijeenkomst breder van opzet 
maar met dezelfde expertise aanwezig. In samenwerking met de 
politie, brandweer, ambulance, slachtofferhulp, CCV, burgernet, 

Wijkpreventie Leiderdorp en overige aanwezige partijen vanuit 
bijvoorbeeld de ‘bewonersmarkt’ wordt nu invulling gegeven aan dit 
programma. De opzet is interactiever en meer laagdrempelig. 

Hierdoor ontstaat een meer gemêleerde doelgroep die naar deze 
‘open dagen’ komen. Juist omdat er verschillende activiteiten worden 
aangeboden (info-kraampjes, luchtkussen, brandweerdemo’s, 

politiemotor/auto zitten, inbraakpreventie, eten & drinken etc.).  Het 
was altijd lastig om alle doelgroepen, met name inwoners <35jaar, te 
betrekken. Dat lijkt met deze opzet beter te lukken.  

 
Kortom: Elk jaar wordt in september een brede Veiligheidsdag 
georganiseerd en in oktober (week 41) wordt tijdens de “Week van 

de Veiligheid” i.s.m. de politie extra aandacht besteed aan de 
thema’s uit deze prioriteit. Als derde wordt tijdens het Donkere 
Dagen Offensief op sub regionaal niveau extra aandacht gevraagd 

aan alle inwoners inzake woninginbraakpreventie (tekstkarren, social 
media, landelijke campagne spots, websites etc.)   

Effect Preventie, voorlichting, pro-actie en nazorg.  

Realisatie  Ieder jaar in september, oktober en november. 

Actiehouders Cluster OOV 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, wijkagenten, CCV, Slachtofferhulp. 

 
  

                                                 
1 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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2. Besmettingsbrieven 

 
 
 

Na een woninginbraak en na een auto-inbraak wordt een 
zogenaamde besmettingsbrief verstuurd. Deze brief moet ervoor 
zorgen dat mensen in de omgeving van de inbraak alerter worden op 

mogelijke risico’s. Er staan tips en contactgegevens in.  Het zorgt 
voor bewustwording. Er wordt niet altijd een besmettingsbrief 
gestuurd. Dit kan komen doordat eerder in deze straat ingebroken is 

zodat slachtoffers en omwonenden niet overladen worden met 
brieven. De gemeente registreert en monitort de hotspots. Burgernet 
verstuurt na elke woninginbraak een bericht naar de 

Burgernetdeelnemers, deze twee middelen versterken elkaar en 
moeten voor meer  oplettendheid van inwoners zorgen. 
 

Na elke woninginbraak is er een besmettingsbrief verstuurd. Vanaf 
begin 2016 tot en met augustus 2017 is er in totaal 15 keer een 
verzendacties geweest. Het grootste aantal inbraken vindt plaats in 

de donkere maanden. De brieven worden verzonden om alertheid en 
bewustwording onder omwonenden in de omgeving te bevorderen.  

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

Realisatie  Deze actie wordt continue uitgevoerd door het cluster OOV.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV.  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord, relatiebeheer Burgernet 

 

3. Continuering Burgernet  
 

  

In mei 2015 was 4,3% van de inwoners in Leiderdorp aangesloten op 

het Burgernetnetwerk. Target was in januari 2016 dat elke gemeente 
binnen de veiligheidsregio 5% dekkingsnorm behaald.  
De gemeente heeft in samenwerking met relatiebeheer van 

Burgernet, stagiaires/LAP’ers, Leiderdorp Wijkpreventie en de 
organisatie ‘de burgemeesters’ verschillende wervingsacties 
gehouden. Dit heeft geresulteerd in een verdubbeling van het aantal 

deelnemers en het behalen van de dekkingsnorm. Momenteel 
(augustus 2017) heeft Leiderdorp 2696 burgernet deelnemers (10%).  
Noemenswaardig aspect is de goede samenwerking tussen 

Burgernet en Wijkpreventie Leiderdorp. Over en weer beïnvloeden zij 
elkaar zowel in de ‘harde successen’ als de informatiepositie van de 
inwoner. Een prima aanvulling en versterking met hetzelfde doel.  

Effect Burgerparticipatie, opsporing en heterdaadkracht vergroten. 

Realisatie 2
e
 kwartaal 2015 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Politie - relatiebeheer Burgernet 

 

4. Inzet BOVA Team 

 

BOVA is sub regionaal vanuit de opsporing full time bezig met inzet 

op specifiek inbrekers. Daartoe wordt wekelijks prioriteit bepaald op 
subjecten (briefing). Er zijn in de afgelopen periode meerdere van 
inbraak verdachte personen aangehouden. Ten aanzien van een 

aantal van hen is met succes vervolging ingezet.  
 
BOVA houdt zich daarnaast operationeel bezig om (onopvallend) 

toezicht te houden in die gebieden en op die tijdstippen (o.a. tijdens 
de vakanties, donkere dagen, kerst ) waar en wanneer daar inzet 
gewenst is. Dit doen zij samen met Vangnet (10) óf op eigen 

initiatief. De relatie tussen preventie (gemeente) en repressie 
(BOVA) lijkt momenteel vruchten af te werpen. Veiligheidspartners 
zijn tevreden over de aanpak en resultaten maar kunnen pas op 

lange termijn bepalen of beide maatregelen samen het gewenste 
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effect sorteren. Het momenteel verstoren van verdachte activiteiten 

in en rond Leiderdorp in combinatie met heterdaadsituaties 
(vervolging) blijft ook gehandhaafd in 2017.  

Effect Heterdaadkans, repressie, preventie en vervolging vergroten. 

Realisatie  Inzet Politie op niet nader gespecificeerde tijden in 2015 en 2016. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeentewinkel, Openbare Orde en Veiligheid. 

 

5. Detectiesensoren  
 Politieteam Leiden Noord werkt momenteel met diverse 

detectiesensoren. Bij sommige verdachte situaties worden deze 

ingezet (bijvoorbeeld bij ontdekte ‘te plegen’ inbraken in woning of 
bedrijf. Soms gaat deze detectie samen met camera observatie, wat 
bijdraagt aan verhogen van heterdaadkracht. De detectiesensoren 

worden ook ingezet op die plaatsen waar een verhoogd risico is op 
auto inbraken.  
In Leiderdorp zijn in overleg met team Openbare Orde een aantal 

locaties ‘afgezet’. Er zijn op die momenten geen harde successen 
behaald. Gemeente en politie zijn wel enthousiast over de 
mogelijkheden. Een nadeel van de aanpak blijkt dat het erg veel 

capaciteit vraagt van de politie (beoordelen werkgebied, plaatsen 
sensoren, aanwezig zijn in omgeving en weer weghalen sensoren; in 
één nacht/dag. De sensoren kunnen voor langere tijd blijven staan.  

 
Kortom, met deze pilot zijn goede ervaringen opgedaan maar in 
Leiderdorp geen harde successen behaald. Mede door de huidige 

daling van het aantal woninginbraken, beperkte verdachte situaties 
en capaciteit is besloten om voorlopig deze activiteit op te schorten.  

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 vorm van politie inzet. 

Realisatie  Inzet Politie op niet nader gespecificeerde tijden in 2015 en 2016. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord en gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord.  

 

6. Inzet social media veiligheidsbeleid 
 

 
 

Gemeente en politie hebben hun informatiestromen m.b.t. social 

media middels beheer en laagdrempelig contact verder afgestemd 
op elkaar. Vanuit Leiderdorp wordt door de afdeling communicatie 
het twitter-account beheerd. Naar inzicht van communicatie worden 

berichten – bijvoorbeeld die van de politie -  wel of niet ge-retweet of 
op de facebookpagina en/of website gezet. Beiden zijn op elkaars  
berichten afgestemd.  

Effect Voorlichting, preventie, heterdaadkracht en participatie vergroten 

Planning Tweede kwartaal 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster Communicatie en cluster OOV. 

Betrokken partners Politie Eenheid Den Haag, afdeling communicatie, Politie team 

Leiden Noord, Burgernet relatiebeheer 

 

7. Wijkschouw veiligheid 
 In januari 2015 is er een wijkschouw gedaan voorafgaand aan de 

inbraakpreventieavond die is gehouden in de Voorhof. De schouw is 
gedaan met wijkagenten, ambtenaar OOV en het CCV. Hierbij werd 

gekeken naar de wijk en ook naar het ‘gedrag’ van mensen met 
betrekking tot het veilig achter laten van het huis. (denk aan open 
ramen, prullenbakken naast de schutting, deuren niet op slot enz.). 

De informatie is verwerkt in de inbraakpreventieavond (presentatie). 



 Jaarlijkse evaluatie Uitvoeringsplan Integraal 
Vei ligheidsbeleid 

 

23-08-2017 

Verbinding, regie en daadkracht 7 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

In april 2015 zijn er drie wijkschouwen gedaan in samenwerking met 

het CCV, Rijnhart Wonen en de wijkagenten. Vanuit de gemeente 
waren hier medewerkers van groen, OOV en de wijkregisseur 
aanwezig. Er zijn hierbij drie wijken geschouwd; Zijlkwartier, Kerkwijk 

en Buitenhof-Oost. Hierbij werd gekeken naar: 

 Heel, Schoon en Veilig  

 Zicht en Overzicht 

 Kansen voor een inbreker 

 Kwaliteit van hang- en sluitwerk naar de maatstaven van het 
Politiekeurmerk veilig Wonen 

 

Tijdens een ‘innovate sessie’ met inwoners, raadsleden en 
ambtenaren is een aantal ideeën om het straatbeeld te verbeteren 
geopperd. Eén idee was om de wijkschouw verder uit te breiden met 

verschillende disciplines en vaker in de wijk te laten terugkomen. Het 
idee is om als een ‘treintje’ door de wijken te lopen met zowel 
inwoners, veiligheidspartners, gemeentewerken, wijkpreventie 

beheerders en andere geïnteresseerden en direct de kleine 
successen (snoeien, verlichting, vegen etc)  te boeken terwijl er door 
de wijk gelopen wordt. De overige aspecten worden genoteerd en 

z.s.m. uitgevoerd dan wel onderzocht. In 2017-2018 wordt dit verder 
vorm gegeven. Er zijn inmiddels al 4 herziene versies (breder en 
actiever) van deze wijkschouw gehouden als pilot. Te weten: 

Kerkwijk, Heerlijk Recht, Doeskwartier en Oranjewijk. Momenteel 
wordt geëvalueerd met partijen over deze nieuwe vorm van 
schouwen en uitvoering.  

Effect Preventie, burgerparticipatie, subjectief veiligheidsgevoel vergroten, 

toename sociale controle en burgertevredenheid 

Realisatie  Januari 2015 en april 2015. Terugkomende activiteit per jaar. 

Actiehouders Gemeente cluster OOV en het CCV.  

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

 

8. Buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ 
 Buurtonderzoek nieuwe stijl wordt grotendeels toegepast bij alle 

inbraken. Daartoe wordt uitgebreid in de omgeving aan navraag ten 

aanzien van het delict en aan preventietips gedaan o.a. getuige of 
passanten onderzoek. Ook wordt social media ingezet door de 
wijkagent. Vanuit het team plaatsen we altijd een Burgernetbericht 

en via de gemeente laten we besmettingsbrieven verspreiden in het 
kader van herhaald slachtofferschap (circa straal van 200 meter / 
zelfde bouw). Team Noord beschikt nog niet over voldoende 

‘volunteers’ die wekelijks de door inbraak getroffen inwoners en 
omgeving een na-bezoek kunnen brengen met een preventie 
gesprek. Zodra deze mogelijk er wel is wordt dit extra middel 

toegepast. De reacties en ervaringen rondom het buurtonderzoek 
‘nieuwe stijl’ zijn positief, zowel vanuit inwoners als partners.  

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

Realisatie  Het buurtonderzoek nieuwe stijl is een continue proces en wordt bij 

élke woninginbraak uitgevoerd. 

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente, cluster OOV 
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9. Project Extra ogen en oren 
 Alle hondenbezitters hebben een uitnodiging gekregen vanuit de 

gemeente om deel te nemen aan de whats-app buurtpreventie groep 
uit hun eigen wijk en een uitnodiging om deel te nemen aan 

Burgernet. Op deze manier wordt het ‘project extra ogen en oren’ bij 
de twee eerder genoemde projecten betrokken en is niet langer een 
losstaand project uit voortschrijdend inzicht n.a.v. ondersteund en 

gefaciliteerd burgerinitiatief. Zowel het aantal deelnemers aan whats-
app buurtpreventie als aan Burgernet is toegenomen. Onduidelijk is 
of hier sprake is van een causaal verband. 

Effect Preventie, sociale controle en cohesie, vergroten heterdaadkracht, 

toename meldingen, betrokkenheid bewoners.  

Realisatie Februari 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV  

Betrokken partners Hondenbezitters, Politie en gemeente 

 

10. Project Vangnet 

 

Betreft een sub regionaal team dat als onderdeel van de donkere 
dagen (DDO) actief is tussen oktober en maart 2015-2016. Op basis 
van Informatie Gestuurde Politie (IGP) en cijfermateriaal t.a.v. 

inbraken wordt specifiek wekelijks gekozen voor extra toezicht op de 
hotspots. Team Noord is een aantal keer ondersteund door project 
Vangnet. Tijdens vangnetdiensten wordt met inzet van lokaal 

bekenden (bijvoorbeeld wijkagenten) in de middag en avonduren 
extra gecontroleerd door opvallende en onopvallende eenheden. 
Vangnet collega’s worden door actuele informatie gestuurd en 

houden meer mensen staande en leggen informatie vast. Dit leidt tot 
duidelijke afname van inbraakcijfers. Vanaf dit jaar (2016-2017) is 
meer context gedreven ingezet: niet alleen de potentiele inbreker, 

maar ook de overige delicten die onveiligheidsgevoelens uitstralen 
zijn meegenomen in dit extra toezicht (bijv. inbraak auto’s en heling 
gerelateerde delicten). 

Effect Preventiewerking, vergroten zichtbaarheid, bijvangst en 

burgertevredenheid functioneren/aanwezigheid Politie in gemeente.  

Realisatie Inzet Politie op niet nader gespecificeerde tijden in 2015 en 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Politie en Regionaal Verkeershandhavingsteam (RVTH) 

 

11. Voetstappenactie ‘witte voetjes’ (zomeractie) 
 Politie Team Leiden Noord werkt actief met witte voetjes; het 

neerleggen van voetstappen bij niet goed afgesloten woningen of 
auto’s.. Zeker op aandacht momenten zoals vakanties, donkere 

dagen, feestdagen etc. Incidenteel worden er ook witte voetjes 
uitgedeeld als preventiemaatregel. Collega’s van de wijkzorg en 
surveillance hebben witte voetjes bij zich om uit te delen bij melding, 

aangifte, surveillance of buurtonderzoek. Witte voetjes worden ook in 
het zomerseizoen door vrijwilligers van de politie neergelegd als 
preventietip. Dan is vaker sprake van meer open ramen, slecht 

afgesloten deur of schuifpui enz.  

Effect Bewustwording en preventie 

Realisatie  Inzet Politie op niet nader gespecificeerde en extra aandacht tijdens 
zomermaanden.  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politie team Leiden Noord 

Betrokken partners Politieteam Leiden Noord 
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12. Donkere Dagen Offensief – DDO  
 Het donkere dagen offensief loopt elk jaar van oktober tot en met 

maart. In die periode wordt in het kader van overvallen en beroving 
extra de nadruk gelegd op opvallend en onopvallend toezicht bij 

opening en sluiting van winkelcentra (vaak via achteringangen) en 
overige objecten die om extra toezicht vragen zoals pinautomaten. In 
samenwerking met winkeliersverenigingen wordt via de wijkagent 

aandacht gevraagd voor het herkennen van onveilige situaties en 
actief handelen bij heterdaad situaties zoals signalement, kenteken, 
alarm slaan etc. Daarnaast wordt gewezen op eigen 

verantwoordelijkheid bij bijvoorbeeld het afromen, goed werkende 
camera’s, geopende toegang voor leveranciers etc. Vangnet  (10) is 
onderdeel van het project DDO. Een ander onderdeel van het DDO is 

de persoonsgerichte aanpak – PGA (35). Verdachten met 
antecedenten op gebied van High Impact Crimes (HIC delicten) 
worden ‘geadopteerd’ door veiligheidspartners en extra gemonitord 

Ook potentials van deze delicten komen in zicht. Gezien de positieve 
ervaringen van veiligheidspartners, de regio brede aanpak en de 
problematiek die inherent is aan Leiderdorp o.a. ligging bij A4, moet 

blijvend worden geïnvesteerd in dergelijke projecten. 

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

Realisatie Jaarlijks oktober t/m maart  (2016-2018) 

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

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

 

13. Inzet tekstkar 

 

Tijdens een woninginbraakgolf kan een tekstkar worden ingezet, ter 

preventie, bewustwording of ter afschrikking. In oktober 2015 en 2016 
is ervoor gekozen om de tekstkar een hele dag neer te zetten met de 
boodschap dat de Donkere Dagen weer aangebroken waren en dat er 

een Veiligheidsmarkt zou zijn in het gemeentehuis met name over 
veilig wonen. Gezien de functionaliteiten van de digizuilen en de multi 
role inzetbaarheid van een tekstkar, is gekozen om in sept. 2018 een 

tekstkar aan te besteden.  

Effect Preventie, bewustwording, afschrikking (criminelen). 

Realisatie Ingezet ter attentie van de veiligheidsmarkt en in combinatie met 
projecten als Donkere Dagen Offensief (DDO).  

Actiehouders Gemeente, cluster OOV, cluster Communicatie.  

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

 

De huiseigenaren worden door de gemeente en politie zoveel 
mogelijk geïnformeerd via actiepunten 1, 2, 6, 7, 8, 11 en 12. Echter 
blijft het de eigen keuze/verantwoordelijkheid om te investeren in een 

veilige woning.  
Rijnhart Wonen (RHW) geeft aan haar verantwoordelijkheid te 
nemen door in hun reguliere nieuwsbrieven aandacht te besteden 

aan de maatregelen die de huurders in de bestaande bouw zelf 
kunnen nemen om woninginbraak en woningovervallen te 
voorkomen. Eind 2015 zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt met 

RHW maar  ondanks inspanningen van gemeente heeft de 
toevoeging van afspraken rond de inzet van het PKVW label voor 
bestaande bouw geen prioriteit gekregen. 

De huidige prestatieafspraken hebben een hoog abstractieniveau 
waardoor in de uitvoering afspraken maken lastig is. Indien er meer 
commitment en budget voor investeringen bij renovatie projecten zou 

zijn, zou het aantal woninginbraken bij deze huizen verder kunnen 
dalen. De portefeuillehouder Wonen blij ft in het reguliere 
bestuurdersoverleg aandacht vragen voor de veiligheid in en rondom 

deze woning(en). Voor de nieuwbouw is in onderling overleg 
afgesproken om geen aparte afspraak op te nemen over de 
toepassing van het PKVW-keurmerk. Hierbij geldt dat het huidige 

Bouwbesluit al veel aspecten uit het PKVW standaard voorschrijft.  

Effect Preventie en voorkomen van woninginbraak en woningovervallen.  

Realisatie  4
e
 kwartaal 2015 geïnitieerd.  

Actiehouders Rijnhart Wonen, Politieteam Leiden Noord en gemeente Leiderdorp 

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

 

15. Veiligheidsmarkt 

 

Samengevoegd met actiepunt 1 en 12 (zie punt 1 en 12). 
Elk jaar wordt in september een brede Veiligheidsdag georganiseerd 
en in oktober wordt tijdens de “Week van de Veiligheid” i.s.m. de 

politie extra aandacht besteed aan de thema’s uit deze prioriteit. Ook 
wordt tijdens het Donkere Dagen Offensief op sub regionaal niveau 
extra aandacht gevraagd aan alle inwoners inzake 

woninginbraakpreventie.  

Effect Voorlichting, bewustwording, preventie, nazorg.  

Realisatie  Oktober 2015 (2016-2018) 

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

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

Indicator Bron 2014 2015 2016 2017 2018 (t/m 
aug.) 

Streefwaarde  

Diefstal/inbraak 
woning 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.1) 

+ Tabellenboek  

65 77 39 54 50 < 100 

Diefstal/inbraak 
box / garage / 

schuur / 

tuinhuis 

Politie (BVH 
incidentcode 1.3.2) 

+ Tabellenboek  

25 
 
 

32 12 16 
 
 

12 < 20 
 
 

 
Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  
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Inbraken in Leiderdorp.  

 

1.2 Fietsendiefstallen 
 

16. Lokfiets  
 
 
 

 
 
 

 
 

De lokfiets wordt nog dagelijks ingezet. Daarmee vindt ook bijna 
wekelijks een aanhouding plaats binnen Politie Team Leiden Noord. 
Op basis van gestuurde informatie ten aanzien van hot-spots wordt 

de fiets nog steeds actief ingezet. In Leiderdorp is de fiets onder 
andere ingezet in -en rondom Winkelcentra en andere locaties waar 
veel fietsendiefstallen voorkomen. De lokfiets is zowel in 2016, 2017 

en 2018 vaak ingezet en heeft ook geleid tot een aantal 
aanhoudingen in Leiderdorp.  

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). 

 

17. Gerichte inzet bikers fietsendiefstal 
 

 

Conform afspraak zijn de politiebikers in duo’s in 2015 een aantal 

malen en in 2016 meerdere keren ingezet om enerzijds gericht te 
letten op fietsendiefstal rondom hotspots in Leiderdorp anderzijds 
voor algemene opvallende surveillance door de gemeente.  

Er zijn door de bikers meldingen gedaan over  de openbare ruimte 
maar geen directe heterdaad situaties tegengekomen. De afspraken 
rondom inzet blijven tot het einde van de IVB beleidsperiode 

gehandhaafd.  

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 gerealiseerd.  

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 
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Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

 

18. Promotieteam  
 

 

Het promotieteam, grafeerteam en de framenummercontrole (18, 19, 

20 en 21) zijn in september 2017 op de veiligheidsmarkt in 
Leiderdorp actief geweest. Er was een behoorlijke opkomst van 
fietseigenaren die graag van het aanbod gebruik wilde maakten om 

hun fiets (gratis) te laten registreren en graferen. Helaas bleek dat 
het graveerteam veel fietsen niet kon graveren i.v.m. het te graveren 
materiaal i.c.m. het graveersysteem. Kortom, niet alle fietsen waren 

geschikt om framenummers in te graveren. De gemeente wil dit nog 
wel een keer (via subsidie en CCV) organiseren, maar alleen als het 
mogelijk is om de meeste fietsmaterialen wel te graveren. Het 

graveerteam zal dus hun graveersysteem eerst moeten aanpassen.    

Effect Voorlichting, preventie, bewustwording, nazorg 

Planning Tweede kwartaal 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

 

19. Graveerteam  
 

 
Zie punt 18.  

Effect Bewustwording, preventie, voorlichting 

Planning Tweede kwartaal 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Centrum voor Fietsendiefstal NL, Politieteam Leiden Noord 

 

20. Framenummer controle  
 

 

Zie punt 18.  

Effect Heterdaadkracht vergroten, preventie, bewustwording, voorlichting 

Planning Tweede kwartaal 2016 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster handhaving 

 

21. Registratiepromotie  
 

 

Zie punt 18. 

Effect Bewustwording, preventieve werking, voorlichting 

Planning Tweede kwartaal 2016 

Actiehouders Gemeente Leiderdorp, cluster Communicatie 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en cluster Communicatie 

 

22. Fiets stalling mogelijkheid Winkelhof  
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In het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarbij de 

partners rondom de Winkelhof werken aan verbeteringen. Ook de 
gemeente is hierbij betrokken. Het realiseren van een fietsenstalling 
is veelvuldig besproken met betrokken partijen. Omdat ook 

brandstichting in de parkeergarage de afgelopen periode veel 
aandacht heeft gevraagd wordt er in breder verband nagedacht over 
mogelijk te nemen maatregelen ter beveiliging van, niet alleen de 

fietsen, maar de gehele parkeergarage (afsluiten, om-hekken,  
afgesloten fietsenstalling, ‘nietjes’ etc.). Bij de herinrichting van het  
Winkelhofplein staat een verbeterde fietsstalmogelijkheid op de 

planning.  

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 

 

 
 

Indicator Bron 2014 2015 2016 2017 2018 
(t/m 

aug.) 

Streefwaarde 
 

Diefstal 
brom-, snor-, 
fietsen 

Politie (BVH incidentcode 
1.3.6) 

+ Tabellenboek 

118 101 122 79 47 < 100  

 

Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  

 

 
Brom,- snor-, fietsendiefstal in Leiderdorp.  
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1.3 Auto inbraken 
 

 

23. Lokauto  
 

 

Een vorm van een lokauto wordt divers ingezet. Met diverse 
particulieren zijn soms vergaande vormen van samenwerking 

afgesproken als het gaat om bijdragen aan heterdaad bij diefstal van 
of uit (hun) auto o.a. beveiliging, aanwezigheid, camera’s, gps 
tracking etc. Deze samenwerking is cruciaal om de pakkans te 

verhogen. Er zijn kleine successen geboekt via deze methode maar 
de inzet van een lokauto kost erg veel (politie)capaciteit ter 
voorbereiding, preparatie en inzet. Daarom wordt alleen gericht en 

met voldoende aanleiding en verdenking ingezet.  

Effect Heterdaadkracht en pakkans vergroten, repressief, preventief   

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 wordt geen mededeling gedaan. Deze wordt bepaald door 
het Politie team Leiden Noord in overleg met OOV.   

Actiehouders Politieteam Leiden Noord 

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV 

 

24. Popnagelen kentekenplaten  
 

 

Gezien de verschillende instrumenten die al worden ingezet lijkt er 
weinig behoefte onder de auto eigenaren. Er zijn enkele 

steekproeven gehouden in Leiderdorp. Het stelen c.q. verwisselen 
van kentekenplaten is afgelopen periode ook bijna niet  meer  
voorgekomen.  Het lijkt meer zinvol om bij herhaald slachtofferschap 

het popnagelen van kentekenplaten ter plaatse te adviseren of uit te 
laten voeren. Momenteel is door zowel de politie als de gemeente 
besloten om op deze maatwerkwijze uitvoering aan te geven.   

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 

 

25. Kennisbank: Permanent autoteam (PAT) 
 Het permanent auto-team is een landelijk onderdeel dat auto 

criminaliteit in beeld brengt en bestrijdt. In voorkomende gevallen 
maakt dit team gebruik van hun expertise en inzet. Meestal het 

eerste: expertise. Bij heterdaad kan een landelijke politie Eenheid 
bijstand leveren in de vorm van dynamische observatie. Het PAT 
wordt in combinatie met lokale informatie betrokken bij actuele 

casuïstiek (o.a actiepunt 23: lokauto). 

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 

 

26. Actie ‘buit eruit’  
Omschrijving  

Aanpak 
Output 

In Leiderdorp is vanuit de gemeente door bemiddeling van politie een 

campagne op dit onderwerp gestart in november 2015. Via social 
media geeft politie (preventieve) informatie over voorkoming van 
inbraak uit auto en bij slachtofferschap wordt in de directe omgeving 

de ‘besmettingsbrief inbraken’ verspreid (zowel huisinbraken als auto 
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inbraken). Op genoemde data wordt zowel door de gemeente als 

politie extra inzet gepleegd en actief informatie verstrekt in de wijken 
(ook op niet courante tijden). 

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 

 
 

 

Prestatie indicatoren auto-inbraken 
 
Indicator Bron 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 (t/m 

aug.) 
Streef-
waarde 

Diefstal 

uit/vanaf 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 

incidentcode 
1.3.4) 

199 177 - 84 163 78 

 

55  <150 

Diefstal van 
motorvoertuigen 

Politie (BVH 
incidentcode 

1.3.5) 

14 28 - 26 12 13 12  < 20 

 
Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  

 

 
Diefstal van –en uit motorvoertuigen in Leiderdorp 
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1.4 Geweldscriminaliteit 
 

27. Geweld in afhankelijkheidsrelaties 
 
 

Met de oprichting van Veilig Thuis is er weer meer aandacht voor 
geweld in afhankelijkheidsrelaties. In maart 2015 is er onder meer 
een motie aangenomen waarin de regering is verzocht zorg te 

dragen voor de borging van de expertise over en aandacht voor de 
verschillende vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
Betrokken partijen werken nu al nauw(er) samen waar het gaat om 

het toepassen van het instrument Wet tijdelijk huisverbod (Wth). 
Door de ontwikkelingen bij de politie (personele wisselingen van hulp 
officieren van justitie) is het gebruik en de inzet van het huisverbod 

(gebruik risico taxatie instrument) onder druk komen te staan. Dit 
merken we aan het aantal opgelegde huisverboden afgelopen jaren. 
Dit knelpunt is inmiddels geadresseerd en de voortgang wordt 

gemonitord. Momenteel wordt in aanvulling op dit thema onderzocht 
hoe de verhoudingen tussen veiligheidshuis en zorgketen optimaal 
kunnen worden ingericht binnen Leiderdorp zodat indien zich 

dergelijke casuïstiek voordoet er voldoende maatregelen 
beschikbaar zijn met de nadruk op de bescherming van de 
slachtoffers. In 2016 waren er 35 meldingen van huiselijk geweld 

waarbij uiteindelijk 4 huisverboden zijn uitgevaardigd.   

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 

 

28. Extra inzet ‘Veilige Publieke Taak’ 

 

Geweld tegen functionarissen met een publieke taak wordt niet  
geaccepteerd. Om dit geweld terug te dringen is enkele jaren 
geleden het programma Veilige Publieke Taak (VPT) gestart.  

Een inventarisatie van het aantal incidenten bij medewerkers van de 
gemeente heeft uitgewezen dat er in 2014 1 registratie was, 2015 0, 
2016 2. In de wetenschap dat dit lage aantal registraties niet 

automatisch betekent dat er geen problemen zijn op dit punt, geeft 
het ook niet direct aanleiding om hier extra op in te zetten.   Wel blijft 
er extra aandacht voor geweld tegen ambulancepersoneel, 

brandweer en politie. Zo is er ten tijde  van de jaarwisseling  ook in 
2016/2017 weer extra aandacht geweest voor de tolerantiegrenzen 
en daarmee onder meer voor mogelijk geweld tegen hulpverleners. 

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.  

 
  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.burgemeesters.nl/node/1569&ei=DKhMVcfuN8S0UZKcgJAK&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNE7hP7zEgTl_Lso0Ivh3-_N8IZQLA&ust=1431173512511828
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29. Eenduidige registratie incidentcodes 
 

 

Actiepunt is geïmplementeerd. De nieuwe ‘tabellenboeken’ worden 
gehanteerd en bieden inzicht in politiecijfers conform VNG model 

waarop het Integrale Veiligheidsbeleid is gebaseerd. Sinds 2016 
werkt de Landelijke Eenheid Politie met deze nieuwe statistieken 
(tabellenboeken) waarbij de lokale rapportages uit BVH (Basis 

Voorziening Handhaving) zijn verwerkt, echter middels een andere 
thema indeling. Dit maakt het lastig om de cijfers tussen 2015 en 
2016 op jaarbasis te vergelijken. Vanaf 2017 moet dit geen 

onduidelijkheden opleveren.   

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 

 

30. Voorlichting kwetsbare groepen 
 Naar aanleiding van informatie en preventiebijeenkomsten wordt de 

gemeente soms benaderd door bepaalde verenigingen of 
individuen zoals senioren, wijk/buurtverenigingen enz. om aan hen 
extra voorlichting te geven middels bijeenkomsten/presentaties of 

via informatiemateriaal. Dit betreft uiteenlopende thema’s onder 
andere inbraken, brandveiligheid,  gewed, babbeltrucs enz.  
Naast het standaard aanbod wordt bijna altijd ingegaan op elk  

verzoek tot extra voorlichting/bijeenkomst voor kwetsbare groepen 
door het team OOV van de gemeente, ook als dat de 2x per jaar 
frequentie overschrijdt. In 2017 is er één keer een extra 

voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd.   

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 

 

 

31. Publiekscampagnes (huiselijk) geweld 
  
 

In 2016 en 2017 is door de gemeente extra inzet gepleegd op de 
door het rijk ingezette publiekscampagne huiselijk geweld.  
Er is aangesloten met extra informatiemateriaal en communicatie via 

de hiertoe beschikbare kanalen o.a. krant, website, social media en 
de binnenkort beschikbare informatie zuilen (zie punt 13).  

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 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.dvhn.nl/nieuws/groningen/politie-int-400-000-euro-aan-boetes-11951613.html&ei=7atMVdeqGYTaUeX0gdgJ&bvm=bv.92885102,d.bGQ&psig=AFQjCNFIFaWGeIEos5Szg2Vxb1unSTLQqA&ust=1431174502370654
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32. Inzet Buurtbemiddeling bij woonoverlast 
 Vanwege het uitgangspunt dat iedere burger zelf verantwoordelijk is 

voor zijn eigen daden (zelfredzaamheid) is er in samenspraak met 
het college voor gekozen om een strippenkaartmodel te hanteren,  

waarbij de politie en de woningbouwvereniging een beroep kunnen 
doen op dit instrument (zolang er geen sprake is van geweld of 
verslavingssituaties). Er is een samenwerking aangegaan met  de al 

bestaande buurtbemiddelingsorganisatie uit Leidschendam -
Voorburg. Deze samenwerking verloopt goed. De aanvragen om 
buurtbemiddelingen komen binnen via partners, de wijkregisseur of 

wijkschouwen (actiepunt 7), waarbij het team OOV de regie houdt  
over het budget en de inzetmogelijkheden (strippenkaartmodel).   

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 een 

buurtbemiddelingsbureau en de gemeente Leiderdorp om in de 

periode 2017-2018 te evalueren.  

Actiehouders Team OOV, Buurtbemiddeling Leidschendam-Voorburg.  

Betrokken partners Gemeente Leiderdorp, cluster OOV en Politieteam Leiden Noord 

 
 

Prestatie indicatoren geweld 
Indicator Bron 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (t/m 

aug.) 
Streef 

waarde  

Huiselijk 

geweld (aantal 
incidenten/mis

drijven) 

Tabellenboek Politie  41 30 - 34 35 18 20 < 20 

Huiselijk 

geweld 
(huisverboden) 

Huisverbodonline.nl / 

Khonraad 

4 2 2 - 4 5 2 ≠  3 

Mishandeling 
(fysiek geweld) 

Politie (BVH incidentcode 
1.3.7) 

60 40 - 43 43 34 38 < 30 

Bedreiging 

(psychisch 
geweld) 

Politie (BVH incidentcode 

1.3.8) 

57 64 - 28 23 16 14 < 50 

Ruzie/vechtpar
tij (geweld) 

Politie (BVH incidentcode 
1.3.9) 

179 207 - 114 116 130 136 < 160 

Inzet Buurt-

bemiddeling 

Registratie “Join” 

‘Buurtbemiddeling’ 

- - - - 1 5 6 > 5 (?)
2
 

 
Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  

 
 

                                                 
2 Komende jaren bekeken w ordt bekeken w elke streefwaarde wenselijk c.q. haalbaar is. Op dit moment is dat cijfer 
onbekend omdat in 2016-2017 gestart is met de inzet van dit instrument.  
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Huiselijk geweld in Leiderdorp 
 

 

 
Fysiek en psychisch geweld in Leiderdorp 
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Ruzie en vechtpartijen in Leiderdorp 
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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, 
voorlichting en handhaving & toezicht.  
 

 
Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Beleidsnota IVB 2015-2018 

2.1 Jeugdoverleg en (vroeg)signalering 
33. Lokaal jeugdoverleg  
 
 

In het derde kwartaal van 2016 heeft een veiligheidskundig 
(afstudeer)onderzoek

3
 binnen de gemeente Leiderdorp 

aanknopingspunten geboden om het lokaal jeugdoverleg anders in te 

richten, cf. afspraak uit het IVB van 2015. De adviezen uit dit 
onderzoek zijn overgenomen. Ondertussen blijft de gemeente 
voorzitter van het overleg en wordt ten behoeve van vroeg 

signalering en preventie, de jeugd en de beweging van groepen 
jongeren gemonitord en besproken. Waarbij een link via een 
ketenregisseur jeugd, het veiligheidshuis en zorgpartijen 

gewaarborgd is.  
Gezamenlijk met de zorg en veiligheidspartners is onderzocht hoe en 
in welke vorm het jeugdoverleg het beste kan blijven functioneren, 

mede gezien de veranderende structuur en aanpak. Daarom is er 
door de gemeente in mei 2017 een brede bijeenkomst “Zorg en 
Veiligheid” in het gemeentehuis georganiseerd waarbij zowel 

zorgpartijen (STL, JGT, GGD, veilig thuis, RHW e.a.) en 
veiligheidspartijen (veiligheidshuis, politie, handhaving, OOV) 
gezamenlijk hebben besproken hoe een sluitende ketenstructuur met 

lokaal maatwerk het beste vorm kan krijgen in Leiderdorp (zie ook 
actiepunt 34 - sluitende ketenstructuur). Momenteel wordt in het 
project “Zorg en Veiligheid” uitvoering gegeven aan dit actiepunt.  

Effect Een effectief vroegsignaleringsoverleg gericht op overlastgevende 

(groepen)jongeren in de openbare ruimte 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

4
 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 

                                                 
3
 L. Bos, juni 2006, “Vertrouwen in samenwerking”. 

4 Multi Probleem Gezinnen 
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2.2 Sluitende ketenstructuur 
 

34. Vormgeven sluitende ketenstructuur 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

De partners uit het veiligheidsdomein komen hoofdzakelijk samen in 
het Veiligheidshuis. Uitgangspunt is dat er een verbinding is tussen 
veiligheid -en strafketen. Er is inmiddels ook verbinding met de 

zorgketen in het veiligheidshuis: verschillende zorgpartners zijn in 
het Veiligheidshuis vertegenwoordigd. Uitgangspunt is dat er sprake 
is van justitiële elementen die bij de casuïstiek wordt besproken. 

Vanuit de zorgketen is een jeugd- en gezinsteam (JGT)  en Sociaal 
Team Leiderdorp (STL) gevormd in Leiderdorp. Binnen het JGT en 
STL zijn deskundigen vanuit verschillende disciplines actief, waarbij 

de aanpak ‘één gezin, één plan’ wordt gehanteerd. 
 
Er is in opdracht van OOV een onderzoek

5
 uitgevoerd waarbij 

aanbevelingen worden gedaan om te komen tot een sluitende 
ketenstructuur tussen zorg en veiligheid. Eén van de aanbevelingen 
richt zich op belemmerende factoren zoals het onvoldoende delen 

van beschikbare informatie tussen partijen en, mede hierdoor, 
onvoldoende vertrouwen in samenwerking. De aanbevelingen 
worden momenteel uitgevoerd. Dolgende acties zijn uitgevoerd: 

- In mei 2017 is een brede bijeenkomst “Zorg en Veiligheid” in het 
gemeentehuis georganiseerd waarbij zowel zorgpartijen als 
veiligheidspartijen gezamenlijk hebben gesproken over het 

organiseren van een sluitende ketenstructuur (zie ook actiepunt 33). 
Er komen nog vervolg bijeenkomsten zodat vertrouwen in 
samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling worden 

versterkt. Na deze bijeenkomsten is het de bedoeling dat er ook 
oefeningen worden georganiseerd (aanbeveling) zodat de 
wisselwerking tussen zorg- en veiligheidsdomein tijdens een 

calamiteit wordt vergroot.  
- Er is binnen de gemeente een team Zorg, Ondersteuning en 
Veiligheid (ZOEV) geformeerd uit bestaande teams zodat de 

aansluiting tussen zorg, veiligheids- en strafketen steeds dichter bij 
elkaar komen.  
- Een voorbeeld van een gezamenlijk product/instrument is het tot 

stand brengen van het calamiteitenplan om ervoor te zorgen dat bij 
een (maatschappelijk)calamiteit de juiste hulpverlening snel op gang 
komt (ook buiten kantoortijden) en dat de juiste mensen snel 

geïnformeerd zijn en kunnen acteren.  
 
Ondanks de resultaten die zijn geboekt, is er nog veel te doen. We 

zien namelijk komend jaar nog meer opgaven rondom dit thema op 
de gemeente afkomen waaronder: beschermd wonen, opvang 
verwarde personen, Wet verplichte GGZ en Persoonsgerichte 

Aanpak (PGA). Door het inregelen van een goed sluitend 
“basisnetwerk zorg & veiligheid” verwachten we dat deze sub-
opgaven eerder kunnen worden opgevangen binnen dit 

basisnetwerk. Dit ‘verandertraject’ zal echter ook na 2018 nog de 
nodige investering vragen. Nog meer reden om op dit 
uitvoeringspunt (34) komende periode meer te investeren.  

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, GGZ, Veiligheid thuis,  

                                                 
5 L. Bos, juni 2006, “Vertrouwen in samenwerking”. 
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2.3. Persoonsgerichte Aanpak (PGA) 
 

35. PGA (Persoonsgerichte Aanpak) 
 
 
 

 
 
 

 

  
 

 
 

 

 
 
 

 
 

Vanuit het veiligheidsdomein is de persoonsgerichte aanpak vooral 
gericht op High Impact Crimes (HIC) zoals: woninginbraken, 
overvallen, straatroven en geweldsdelicten. Duidelijk is geworden dat 

er meer nodig is dan alleen intensieve opsporing en vervolging om 
verdere en blijvende reductie van deze delicten te realiseren. Per 
persoon (casus) en kijkend naar iemands sociale omgeving (gezin, 

vrienden, buren, school), moet worden nagegaan hoe ongewenst 
gedrag, of terugval daarin, het best aangepakt en voorkomen kan 
worden. Denk aan het voorkomen van herhaling of escalatie in 

situaties van ernstige woonoverlast of bij diefstallen gepleegd door 
drugsverslaafde veelplegers. Het streven is te komen tot één gezin, 
één plan en één regisseur.’ Het JGT werkt al volgens dit 

uitgangspunt (éen gezin, één plan). Gezien voorgaande actiepunten 
(33, 34) lijkt het opportuun om de PGA ook onder deze paraplu 
(sluitende ketenstructuur Zorg en Veiligheid) te bespreken met de 

zorg en veiligheidspartners.  
 
De veronderstelling is dat deze bredere blik de juiste focus en 

aangrijpingspunten voor een effectieve aanpak in beeld brengt. De 
door te voeren aanpak ofwel specifieke set van interventies richt zich 
op de persoon in zijn bredere context en is alweer ‘integraal’ omdat 

interventies in verschillende leefgebieden worden gecombineerd en 
de interventies worden uitgevoerd door verschillende, 
samenwerkende partijen. Een multidisciplinaire maatwerk-aanpak.  

PGA onderscheidt zich van een delict-gerichte aanpak doordat de 
aanpak niet enkel of primair gebaseerd wordt op kenmerken van 
delicten. Delicten die personen begaan, zijn ‘slechts’ een symptoom 

van complexe, onderliggende factoren. Het doel is ook niet primair 
het terugdringen van bepaalde delictsvormen maar veeleer het 
gedrag van en de situatie rond een persoon duurzaam positief 

beïnvloeden (af te meten aan bijvoorbeeld vermindering van 
recidive). Door de decentralisaties in het sociaal domein lijkt het 
begrip ‘PGA’ nog aan relevantie gewonnen te hebben: casusregie 

vanuit een persoons- en systeemgerichte benadering begint al in de 
eerste lijn, bij de sociale wijkteams. De PGA schuift als het ware 
‘dichter naar de burger’ toe. 

 
Wat momenteel in uitvoering is: 
 

1. De inrichting van het veld (sluitende keten zorg & veiligheid) 
2. Op- en afschaling van casuïstiek PGA 
3. Verbinding veiligheid en zorg 

4. Informatiepositie 
5. Effectiviteit van de PGA 
6. Bestuurlijke verankering  

 
De inrichting van het veld kan op verschillende manieren. Daar wordt 
momenteel in Leiderdorp een modus voor gezocht. Uit onderzoek

6
 

blijkt echter dat elke casus telkens globaal beantwoordt aan het 
volgende schema: 
1. Eerste lijn (‘niveau 1’): sociale wijkteams of een vergelijkbaar 

construct (Incluzio), in wisselwerking met bewoners en andere 
wijkprofessionals; 
2. Lokaal opgeschaald niveau (‘niveau 2’): lokale integrale aanpak 

vanuit zorg én veiligheid (gemeente); dit niveau is het schakelpunt 

                                                 
6
 J. v an Gaalen, bureau regio burgemeesters, “Persoonsgerichte Aanpak en Top X - exploratief  onderzoek – april 2017. 
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tussen niveau 1 en niveau 3; 

3. Bovenlokaal opgeschaald niveau (‘niveau 3’): het Veiligheidshuis.  
Het lokale opgeschaalde niveau (= niveau 2) is integraal van aard en 
kent een veiligheidscomponent. Het betreft dan ook iets anders dan 

tweedelijns gespecialiseerde zorg die sociale wijkteams (niveau 1) 
kunnen inroepen. 
 

Het werk moet zich globaal op twee soorten casus richten die elk 
hun eigen ‘aanvoerroute’ hebben. De werkwijze - integraal, 
persoons- en systeemgericht, ketenoverstijgend - is overigens wel 

dezelfde. De eerste soort casus zijn PGA-ers met een HIC-profiel 
(basis: PGA-selectie politie), kopstukken van 
criminele/overlastgevende jeugdgroepen of door de Driehoek

7
 

aangewezen subjecten. Het doel is vermindering van recidive. Het 
tweede soort casus - zogenaamde ‘Casus Op Maat’ - wordt 
opgeschaald vanuit het lokale sociale domein (lokale PGA, sociale 

wijkteams) in de geest van de AVE-systematiek (Aanpak Voorkomen 
Escalatie). Het betreft complexe casuïstiek die niet per se een zware 
veiligheidscomponent heeft en waarvan de doelstelling ook niet per 

se recidivevermindering is (denk aan ‘verwarde personen’). Als 
gevolg van de decentralisaties in het sociale domein is er dus een 
hele wereld voor de veiligheidspartners i.c. het veiligheidshuis 

bijgekomen. 
 
Rode draad is dat de PGA lokaal, sublokaal én bovenlokaal vorm en 

invulling krijgt en dat die ‘niveaus’ samen garant moeten staan voor 
een effectieve PGA. Sprake is van een ontwikkeling ‘meer naar de 
voorkant’, dichter bij de burger. Dit sluit aan bij de bredere 

bestuurlijke focus op vermaatschappelijking en burgerkracht. En, 
meer specifiek, bij het groeiende accent in veiligheidsbeleid op de rol 
van maatschappelijke partners, burgerparticipatie en vraagstukken 

zo dicht mogelijk bij de ‘bron’ oplossen. 
 
Binnen deze ontwikkelingen doen zich de nodige dilemma’s, 

vraagstukken, knelpunten en aandachtspunten voor. Momenteel 
worden deze door team ZOEV van de gemeente geadresseerd bij de 
partners en naar een lange termijn oplossing in de vorm van een 

sluitende ketenstructuur ingericht.  

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

Realisatie & 
planning 

2016-2018 (Continue proces). 

Actiehouders Gemeente (Beleid, GWi, Cz, OOV)  

Betrokken partners Politie, Veiligheidshuis en zorgteam(s) 

2.4 Educatie en voorlichting 
 

36. Halt leeropdrachten 
  

 

Alhoewel dit actiepunt alleen voor 2015 was gepland is in afgelopen 

jaren de voorlichting rondom educatie gecontinueerd. In 2016 en 
2017 heeft HALT voorlichting gegeven aan de groepen 7 en 8 en van 
het primair onderwijs en klas 1 van het voorgezet onderwijs. De 

voorlichting was gericht op verschillende veiligheid –en 
gezondheidsaspecten (online veiligheid, jeugdcriminaliteit, overlast 
rond de jaarwisseling, publieke taak, invloed van de groep, maatwerk 

opdrachten en ouderbijeenkomsten). In 2016 zijn er in totaal  27 
voorlichtingsbijeenkomsten geweest. In 2017 en 2018 is dit actiepunt 
i.s.m. HALT gecontinueerd.  

                                                 
7
 Veiligheidsdriehoek: Burgemeester, Of f icier van Justitie en Teamchef  Politie 
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Effect Preventief, bewustwording, voorbeeldfunctie 

Realisatie  2015  

Actiehouders Gemeente en Halt 

Betrokken partners Ouders, jeugdigen/kinderen, scholen 

2.5 Toezicht en handhaving  
 

37. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

 

De eerste ster van het project is uitgereikt aan de Winkelhof (jan. 
2016). Momenteel heeft Wereldhave de smaak te pakken en worden 
er vervolgstappen gezet om te komen tot een tweede ster. Groot 

winstpunt uit de 1e fase is het feit dat er vol enthousiasme samen 
met verschillende partners is opgetrokken. De uitdaging is nu deze 
verbondenheid ook in de toekomst vast te houden. Hierbij wordt de 

voortrekkersrol door de gemeente ingevuld. Gezien het belang voor 
de bedrijvigheid in Leiderdorp zal team OOV capaciteit beschikbaar 
blijven stellen om KVO trajecten ook op andere bedrijventerreinen te 

organiseren. Door het succes bij de Winkelhof is in 2017 begonnen 
om in overleg met de ondernemers rondom de A4 zone ook te 
komen tot een KVO certificering (o.a. de WOOON boulevard). Een 

KVO-ster staat gelijk aan een veilig en prettig winkelgebied en is 
voor ondernemers een teken van veiligheidondernemerschap en een 
leuk visitekaartje.  

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). Momenteel wordt, onvoorzien op verzoek, 
ook invulling gegeven aan een KVO traject rondom de A4 zone. 

Actiehouders Gemeente OOV, Wereldhave, ondernemers A4 zone o.a. WOOON. 

Betrokken partners CCV, Politie, brandweer 

 

38. Weerbaarheid vergroten 
 Om kinderen en opvoeders weerbaarder te maken tegen schadelijk 

alcoholgebruik, roken en ongezonde voeding en om ze beter te leren 
omgaan met verleidingen, biedt de GGD HM een pakket aan 
scholen. Het bevat de onderdelen voorlichting, advies en 

ondersteuning en is gericht op het stimuleren van een gezonde 
leefstijl. Onze gemeente financiert het instrument al enige tijd en het 
wordt zeer positief gewaardeerd. De GGD blijft dit komende periode 

tot 2018 aanbieden aan de scholen. De gemeente subsidieert.  

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 

 

39. Taskforce jeugd en alcohol 
 
 

 

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 , 
waarin diverse maatschappelijke partners vertegenwoordigd zijn. Er 
vindt informatie-uitwisseling plaats en waar nodig wordt op een 

pragmatische manier gezocht naar oplossingen voor vaak concrete 
vraagstukken, gerelateerd aan (overmatig) alcohol- en 
genotsmiddelengebruik. 
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Momenteel blijft de Taskforce jeugd en alcohol bestaan en actief.  

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 

gestuurd waarvan in beeld is dat het kind zich op plekken 

begeeft waar alcohol- en drugs wordt gebruikt (ouders 
worden betrokken.) 

- Jongerengroepen worden ‘afgepeld’, d.w.z. bij de 

(overlast)locatie weggestuurd en groepsgewijs uit elkaar 
gehaald zodat een persoonsgerichte aanpak kan worden 
geformuleerd, indien van toepassing.  

- CJG participatieprojecten.  

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

Realisatie & 
planning 

Geïmplementeerd en actief. De Taskforce kan zolang zich casuïstiek 
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 

 

40. Ondersteuning (sport)verenigingen 
 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 

Lopend proces vanaf 2015 behorende bij het programma DHW. 

Actiehouders Gemeente en SCW 

Betrokken partners Sociaal Cultureel Werk en sportverenigingen. 

 

41. Toezicht en handhaving 
Huidige situatie 
 

 

Ten aanzien van toezicht en handhaving van de Drank en horecawet 
(DHW) ligt de nadruk op het verbod op het verstrekken van 

alcoholische drank aan (en drinken in de openbaarheid door-) 
minderjarigen. In overleg met de horecaondernemers is het eerder 
genomen sanctiebesluit van Leiderdorp aangepast. Er bleek 

behoefte aan een tussenstap in de vorm van een boete. In het 
herziene sanctiebesluit is de bestuurlijke boete toegevoegd. Er zijn 
opnieuw controles geweest: 

In 2016 zijn vooral sportverenigingen gecontroleerd. In 2017 en 2018 
hebben controles plaatsgevonden op alle ondernemingen, vooral 
gericht op het schenken aan minderjarigen. Er is gecontroleerd 

tijdens piek- en op rustige momenten, zowel zichtbaar als met zgn. 
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‘mysteryguests’. Na deze bezoeken zijn de vaak tegenvallende 

resultaten met betrokken alcoholverstrekkers besproken.. Er zijn 
waarschuwingen uitgedeeld die mogelijk tot boetes zullen leiden bij 
herhaalde overtredingen (voorwaardelijk sanctioneren). Iedere 

ondermening c.q. alcohol schenkende partij moet voldoen aan de 
wettelijke verplichting. De gemeente controleert jaarlijks 3x alle 
ondernemingen. 

In de uitkomst van de controles van het jaar 2017-2018 zit een 
stijgende lijn (t.o.v. 2015-2016). Maar er is nog veel werk aan de 
winkel op dit gebied.  

In de herziene APV wordt voorgesteld dat alle ‘openbare inrichtingen’ 
die drank schenken in 2019 een vergunning moeten hebben. Dit 
maakt betere controle mogelijk en bied meer 

handhavingsmaatregelen. 

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. 

 

42. Uitvoering Preventie en Handhavingsplan Alcohol 
 

 

Op 14 juli 2014 is het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 

Leiderdorp 2014-2016’ vastgesteld. Het doel 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’.  
 

Op het gebied van preventie is de taskforce ingezet en zijn er 
afspraken over de weerbaarheidstrainingen gemaakt.  
In het handhavingsplan staan maatregelen beschreven van preventie 

en repressie. Deze maatregelen worden in het  
uitvoeringsprogramma als aparte actiepunten genoemd.  
 

Onderdelen van het Preventie en Handhavingsplan zijn: 
- Taskforce jeugd en alcoholpreventie (actie 39) 
- Geven van weerbaarheidstrainingen (actie 38)  

- Instructie verantwoord alcoholschenken (actie 40) 
- Toezicht en handhaving op naleving DHW (actie 41) 
 

Genoemde acties zijn en worden inmiddels uitgevoerd cf. het  
handhavingsplan. Met het aflopen van de beleidsperiode van het  
plan zijn de doelen van het preventie en handhavingsplan Alcohol 

opgenomen in de Sociale Agenda. Samen met partners vanuit zorg 
en veiligheid zal worden gezocht naar een passende en effectieve 
uitvoering. Deze zal zich, naast alcoholpreventie bij jongeren, zich 

ook richten op misbruik bij volwassenen, met name ouderen.  

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 
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43. Instelling Horeca overleg 
 

 
 

 
 

Er worden door de gemeente ieder jaar 2 horeca overleggen 
georganiseerd. Het horeca overleg heeft als doel in gesprek te 
blijven met de horecaondernemers over alle aspecten van hun 

onderneming op het gebied van veiligheid, D&W wetgeving, het  
sanctiebeleid, voorlichting, trainingsmogelijkheden, uitkomsten 
controles, afspraken enz. Tijdens dit overleg worden alle horeca 

ondernemers van Leiderdorp namens de burgemeester uitgenodigd 
deel te nemen aan het overleg.  

Effect Gezond en veilig horecabeleid 

Realisatie & 
planning 

2015-2018. 2x per jaar overleg over bovenstaande thema’s en om 
met elkaar in gesprek te blijven.  

Actiehouders Gemeente, Openbare Orde en Veiligheid 

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

 

 

Prestatie indicatoren jeugd, alcohol en drugs 
 
Indicator Bron 2012 2013 2014  2015 2016 2017 2018 Streefwaarde 

Hinderlijke 

jeugdgroepen 

 (BEKE Methodiek) 0 0 0 0 0 0 0 - 

Overlastgevende 
jeugdgroepen 

 (BEKE Methodiek) 0 0 0 0 0 0 0 - 

Criminele 
jeugdgroepen 

 (BEKE Methodiek) 0 0 0 0 0 0 0 - 

Overlast jeugd  Politie (BVH 

incidentcode 3.1.2) 

204 200 - - 201 152 

 

120 < 170 

Bezit Harddrugs / 
dealen  

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

0 0 - 
8
 3 0 0 1 < 4 

Bezit Softdrugs / 
hennepplantages 

Politie (BVH 
incidentcode 3.1.1) 

1 1 -
9
 3 14 11 14 < 5 

Openbare 

Dronkenschap 

Politie (BVH 

incidentcode 2.1.1) 

1 0 -
10

 - - - -  ≠ 0 

 
Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  
 

 

 

                                                 
8 Conversie in tabellenboek 2014-2015 naar: “drugs dealen” 
9 Conversie in tabellenboek 2014-2015 naar: “drugs w ietplantages” 
10 Na conversie in tabellenboek niet meer beschikbaar.  
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Jeugdoverlast Leiderdorp. Leiderdorp kent geen hinderlijke, overlastgevende of criminele 
jeugdgroepen meer.  

Hoofdstuk 3: Prioriteit 3 Veiligheid in en om school 
 

Kwalitatieve doelstelling 

Bron: Beleidsnota IVB 2015-2018 
 

3.1 Sociaal veilige schoolomgeving 
 

44. Schoolveiligheidsplan  

 
 
 

  

Elke onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor het opstellen en 

uitvoeren van een zgn. “schoolveiligheidsplan”. Een 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 preventie en een 
systematische en toch gezamenlijke aanpak van problematiek rond 
onveiligheid en te zorgen dat er adequaat wordt gereageerd op 

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.  
 

De gemeente en HALT
11

 trekken daarom vanaf het 4e kwartaal 2017 
gezamenlijk op en nemen samen contact op met de 
veiligheidscoördinator van twee scholen in Leiderdorp om het 

schoolveiligheidsplan
12

 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.  Hierbij werken Halt en de 
scholen samen aan het schoolveiligheidsbeleid, per school. Zo wordt 
voor elke school het schoolveiligheidsplan doorgenomen en advies 

uitgebracht. 
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) 

                                                 
11

 Bureau HALT v erzorgt deze werkzaamheden al v oor de regio Den Haag. De uitrol v an dit project zal dus snel in Hollands Midden 

worden geïmplementeerd. HALT heef t dus al erv aring met schoolv eiligheidsplannen.  
12

 Conf orm het wetsv oorstel 25 januari 2015: “Sociale schoolv eiligheid”.   

“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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- 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 – december 2018 

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

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

brandweer 

 

45. Registratie, aangiftebereidheid en vroeg signalering  
 
 

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

registeren
13

. 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 

- 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
14

 als (anoniem)aangifte te stimuleren waarbij 
speciale alertheid van mogelijke zorgmeldingen tijdig in de juiste 
gremia wordt besproken zodat adequaat en bij voorkeur preventief 

integraal kan worden geïntervenieerd. Bekeken wordt of dit thema 
als onderdeel op een van de directieoverleggen op de scholen zelf 
kan worden besproken, samen met de politie en gemeente. Het 

beste moment zal 4
e
 kwartaal 2017 (vanaf sept.) zijn in combinatie 

met het bespreken van actiepunt (44).  

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.  

 
  

                                                 
13 w etsvoorstel minister van Bijsterveldt (1 sept. 2012). 
14 rekening houdend met de Wbp (Inspectie van het Onderw ijs heef t inzage in de registratiegegevens) 
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46. Preventieve locker controle 
 

 

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 45 registratie).  
Lockercontroles worden alleen uitgevoerd in samenwerking met de 
schooldirectie en politie. Op dit moment wordt er ieder jaar minimaal 

1x gecontroleerd. Het betreft onaangekondigde locker controle 
uitgevoerd in samenwerking met de politie. De controles hebben ten 
doel om (illegaal)vuurwerk, wapens, (soft)drugs of andere 

voorwerpen welke de huisregels verbieden aan het licht te brengen. 
Er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. De politie en 
schooldirectie achten de controles wel zinvol. Ter bewustwording 

voor de leerlingen en in de communicatie richting ouders.  

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 

 

47. Parkeergedrag (sociale controle) 
  

 

 

Uit verschillende bijeenkomsten en buurtonderzoeken blijkt dat 
foutief parkeren tijdens breng- en haaltijden bij een aantal scholen tot 

gevaarlijke situaties leidt en ergernis nummer één is in de omgeving. 
Dit gedrag komt voort uit een ‘piekvraag’ naar parkeerplek op 
bepaalde momenten van de dag (haal en breng tijden). In combinatie 

met beperkte openbare ruimte (parkeerplek), verkeerd/asociaal 
(weg)gedrag en haastig; worden overtredingen begaan.  
In 2015 is voorgesteld om: 

1. De vriendelijke “groene en rode kaartacties” in samenwerking met 
de school, kinderen en ouders te organiseren.  
2. De minder vriendelijke handhaving van de wegenverkeerswet 

(wvw) structureel in te zetten (boa/Politie) op niet nader te noemen 
momenten (zie actiepunt 51 “handhaving”). 
3. Mogelijkheid onderzoeken om op dergelijke locaties een ‘kiss & 

ride’ zone aan te leggen.  
Uit evaluatie blijkt dat:  
1. Naar aanleiding van negatieve ervaringen en ter bescherming van 

de kinderen deze acties niet verder worden uitgevoerd.  
2. De handhavingscontroles zijn vanaf september 2016 in 
afstemming met de scholen geïntensiveerd (16x i.p.v. 6x) op 

verschillende locaties rondom alle schoolzones. In sept. 2017 (en 
2018) wordt dit gecontinueerd. BOA capaciteit is vrijgemaakt in de 
planning om hier prioriteit aan te geven. De uitkomsten van de 

verschillende handhavingsacties laten zien dat de probleemzones 
zich vooral rond de Leeuwerik, Kon. Julianaschool, Willem de 
Zwijgerschool, De hobbit en ’t Bolwerk manifesteren.    

3.  Op de Vronkenlaan en Leeuwerikstraat zijn Kiss & Ride zones 
ingericht. Op de Kastanjelaan is nu ook een Kiss & Ride zone 
ingericht. Bij de Elkerlyc is een speciale ‘bus afzet plaats’ 

gerealiseerd.  

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 

Actiehouders Gemeente, cluster OOV 

Betrokken partners Scholen, ouders, Politie, cluster verkeer, cluster handhaving. 
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3.2 Fysiek veilige schoolomgeving 
 

48. Project Schoolzones  
 
 

 
 

'De schoolzone' heeft als doel de verkeersveiligheid te verbeteren 
door de schoolomgeving duidelijk herkenbaar te maken. Dit wordt 
gedaan door middel van uniforme uitstraling van de schoolzones.   

 
In overleg past de gemeente de volgende maatregelen toe: 
- De tekst "schoolzone" over de volle breedte van het wegdek met 

bijbehorende bebording; 
-  Het toepassen van gekleurd herkenbaar materiaal (Julie-
materiaal). Door dit materiaal overal in leiderdorp toe te passen 

ontstaat er een uniform geheel. 
Waar mogelijk/wenselijk wordt een 30 km/u-zone ingesteld 
- Snelheidsremmende maatregelen (verhogingen, versmallingen en 

belijning) met name bij oversteeklocaties; 
- Attentie verhogende 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; 

- 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. 
  
Alle basisscholen zijn nu voorzien van een nieuwe schoolzone: 

- De Hobbit / ’t Bolwerk 
- De Regenboog / Hasselbraam 
- KBS de Schakel 

- Koningin Julianaschool 
- Willem de Zwijgerschool 
- Elckerlyc (sinds Q1 2017) 

- Kastanjelaanschool  
 
Directe relatie met actiepunt (47) ‘parkeergedrag’. Dit actiepunt is 

inmiddels afgerond maar er komt een vervolg project. Dat is de 

evaluatie Schoolzones + School-thuis-routes (laatste heeft tot doel 

om ook routes naar scholen verkeersveiliger te maken).  

Effect Zoveel mogelijk voorkomen van onveilige verkeerssituaties en tevens 

een verkeersveilige situatie creëren waardoor kinderen ook als 

verkeersdeelnemer naar school gaan, zodat ervaring opgedaan 

wordt in het verkeer, bewustwording veroorzakers, subjectieve 
veiligheid 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 
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3.3 Educatie en voorlichting 
 

49. Verkeerseducatie  
 
 

 
 

 

Actiepunt 49 Verkeerseducatie staat op het programma vanaf 
september 2017 en ondersteund het bestaande verkeerseducatie 
programma.  

 
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 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 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. 
Vanuit Holland Rijnland bestaat er een werkgroep waarbij 
verkennende bijeenkomsten zijn georganiseerd in Leiderdorp met 

verkeersouders, verkeersdocenten en docenten van onderwijsadvies 
samen met veilig verkeer Nederland. Er worden momenteel lessen 
gegeven en geprobeerd om op een afgesloten gebied (de Bloemerd) 

een verkeersplein te creëren waar de regels in de praktijk kunnen 
worden geoefend. De gemeente faciliteert dit initiatief, de scholen 
verzorgen de leerkrachten en kinderen.  

Na de realisatie van de schoolzones (actiepunt 48) wordt in gesprek 
getreden met de ouders over verkeersgedrag. Er wordt een spiegel 
voorgehouden over eigen gedrag en het kopieergedrag van 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 
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50. Intensivering voorlichting HALT (op school) 
 
 
 

Actiepunt 50 Intensivering voorlichting HALT (op school) staat op het  
programma vanaf september 2017.  
 

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 wél 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.). 
 

De afspraak is gemaakt dat Halt voorlichting op scholen (vanaf groep 
8) gaat verzorgen, ouderavonden organiseert en in samenwerking 
met de scholen het veiligheidsbeleid samen zal aanpassen (zie 

actiepunt 44 ‘schoolveiligheidsplannen’).  

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 

3.4 Handhaving 
 

51. Handhaving (parkeer en snelheidscontrole) 
 

 

Als sluitstuk en in aanvulling op alle preventieve en infrastructurele 

maatregelen zijn er met de Politie en afdeling Handhaving van de 
gemeente specifieke aanvullende handhavingsafspraken gemaakt 
gericht op overtreders rondom de bekende schoollocaties als de 

Leeuwerik, Kon. Julianaschool, Willem de Zwijgerschool, De Hobbit, 
’t Bolwerk, Gomarusschool en Kastanjelaan. Er wordt handhavend 
opgetreden bij overtredingen met betrekking tot foutparkeren, het 

overschrijden van de maximum snelheid ter plaatse en asociaal 
weggedrag. Er is vanaf september 2016 een zero tolerance beleid 
rondom deze schoollocaties aangehouden nu alle schoolzones 

gerealiseerd zijn. Er wordt door de BOA’s en politie 
steekproefsgewijs gecontroleerd op de probleemlocaties. Ondanks 
de extra inspanningen kan, mede door de capaciteit, niet overal 

worden gehandhaafd waar dat soms wel gewenst of verwacht wordt.   
Directe relatie met actiepunt 47 en 48.  

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.  
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Prestatie indicatoren ‘veiligheid in en om school’  

Indicator Bron 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Streef-
waarde  

Inbraak school 

(aantal incidenten) 

Politie (incidentcode 

2.5.1, BVH A26 + B26) 

2 3 3 1 -0- 0- -2 0 < 1 

Diefstal in/uit 
school (aantal 

incidenten) 

Politie (incidentcode 
2.5.1, BPS 223, BVH 

A31) 

5 2 3 3 3 0 -2 0 < 1 

Voortijdige 

schoolverlaters 
(VSV-ers) 

Leerplichtadministratie, 

jaarverslagen 
Regionaal Bureau 

Leerplicht 

46 52 48 -   43 35 - - < 45  

 

Streefwaarden zijn in 2014 tijdens de veiligheidsanalyse vastgestelde ambities en geven inzicht in het verloop van de 
cijfers. Deze w aarde is statisch.  

 

 
Inbraken en diefstallen in en rondom scholen in Leiderdorp.   
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Samenvatting uitvoering prioriteiten  
 
Dit laatste evaluatierapport dient als monitor van voortgang en ter afsluiting van de huidige 
beleidsperiode 2014-2018. Hieronder wordt (ver)kort een beschrijving gegeven van de 
ingezette maatregelen en de door gemeenteraad vastgestelde prestatie indicatoren uit het  

veiligheidsbeleid.  
 
 

Prioriteit 1: Objectieve Veiligheid 
 
Alle acties uit de eerste prioriteit ‘objectieve veiligheid’ zijn uitgevoerd. Door het succes van 

de besmettingsbrieven bij woninginbraak wordt dit project ook toegepast bij auto 
inbraak/diefstal. Het aantal burgernetdeelnemers is afgelopen jaar wederom gestegen. Van 
10% naar 12% van onze inwoners. Bij aanvang van Burgernet was een (ambitieuze) 5% 

norm afgesproken voor 2016. Het succes is mede te danken aan het afgeronde project Extra 
Ogen en Oren maar zeker ook de samenwerking met LDP Wijkpreventie, de WhatsApp 
wijkgroepen. Het heeft de politie een aantal goede tips en ‘harde’ (heterdaad)successen 

opgeleverd. Andersom zien inwoners ook direct politie verschijnen naar aanleiding van hun 
melding. Hoe groter het ‘sociale-veiligheids-netwerk’ in Leiderdorp, des te groter de pakkans 
en des te lager het onveiligheidsgevoel.  

 
De inzet van sociale media neemt nog steeds toe en communicatielijnen tussen hulpdiensten 
en afdeling communicatie zijn nu meer op elkaar afgestemd. De snelheid en het bereik zorgt  

ervoor dat dit een steeds prominenter instrument van inzet is onder andere tijdens 
calamiteiten, maatschappelijke onrust scenario’s, onbegrip etc.  
De Wijkschouwen waren in 2016 al afgerond. Echter, omdat de gemeente Leiderdorp heeft  

besloten meer naar buiten te treden (‘van binnen naar buiten werken’) zijn de wijkschouwen 
verder uitgebreid. Meer integraal georganiseerd, niet alleen veiligheidspartijen aanwezig.  
Hierdoor worden bredere ‘schouwen’ per wijk of buurt momenteel georganiseerd. De 

bevindingen die de wijkschouwen - zoals deze vanuit Openbare orde en veiligheid z ijn 
opgezet - hebben opgeleverd, dienen uiteraard als input. De wijkschouwen zullen komende 
jaren terugkeren omdat de uitkomsten veelal positief zijn. Quick wins voor de inwoners en 

inzicht voor het gemeentepersoneel.  
 
Helaas zijn de, door het Rijk,  gesubsidieerde ‘woningscans’

15
 niet meer voorhanden. Gezien 

de positieve ervaringen met deze scans kan wellicht overwogen worden komende 
beleidsperiode te investeren in een gemeentelijke subsidie voor woningscans.     
 

Afgelopen periode zijn er geen informatieverzoeken bij de gemeente binnen gekomen om een 
informatiebijeenkomst over bijvoorbeeld woninginbraakpreventie te organiseren. Nu de 
gemeente meerdere malen in bijna alle wijken dergelijke bijeenkomsten heeft georganiseerd;  

neemt de behoefte blijkbaar af. Echter, bij de open dagen en veiligheidsmarkt is veel 
interesse en komen bewoners, vaak gericht, op de verschillende stands af voor informatie.  
Opvallend aspect daarbij is dat dit een veel gemêleerdere groep betreft. Het lijkt daarom 

verstandig om deze vorm van voorlichting te veranderen en dergelijke markten te blijven 
organiseren.   
 

Het PKVW renovatieproject voor bestaande huurwoningen is, gezien het hoge 
abstractieniveau van prestatieafspraken tussen gemeente en RHW, lastig te beïnvloeden.  
De inbraakcijfers laten zien dat de streefwaarde uit 2015 nog steeds ruim wordt gehaald 

(gemiddeld 57 i.p.v. 100). Politie geeft aan dat dit cijfer in jaren niet zo laag is geweest. De 
diefstallen uit een schuur/garage of tuinhuis blijven ook onder de streefwaarde (gemiddeld 12-
15). 

 

                                                 
15 Bij een w oningscan komt een onafhankelijk adviseur van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) op afspraak bij bew oners thuis om hun w oning, van buiten én binnen, te controleren op veiligheid. Deze kijkt 
naar hang- en sluitw erk, vertelt de bew oners over veelvoorkomende inbraakmethoden en zij krijgen praktische tips 
en advies over w at zij zelf kunnen doen om een w oninginbraak te voorkomen. 
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Om het aantal fietsendiefstallen tegen te gaan wordt gecontinueerd met de inzet va n de 
lokfiets en politiebikers. Hotspotgericht. Het promotieteam, graveerteam, 
framenummercontrole en registratiepromotie zijn in 2017 ingezet op het Winkelhofplein. De 

opkomst van fietseigenaren was hoog, helaas konden niet alle fietsen worden gegraveerd. Dit  
had te maken met het feit dat niet alle fietsmaterialen geschikt bleken voor het  
graveersysteem. Een fietsenstallingsmogelijkheid bij de Winkelhof is onde rdeel van gesprek 

geweest tussen gemeente en Wereldhave tijdens de Keurmerk Veilig Ondernemen 
bijeenkomsten. Bij de herinrichting van het Winkelhofplein staat een verbeterde 
fietsstalmogelijkheid in de ontwerpen.  

De cijfers rondom fietsendiefstal laten een postieve lijn zien. De streefwaarde was <100.  
Resultaat in 2016 was 122. In 2017 nog 79 en in 2018 maar 47 (t/m oktober).  
 

Voor de auto- inbraak en diefstallen wordt een lokauto, de PAT kennisbank en campagne 
‘buit eruit’ ingezet door politie en gemeente. De diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen zijn ten 
opzichte van 2016 gedaald naar 78 in 2017. In 2018 zijn dat er toch op heden (oktober) nog 

55 geweest. In 2015 is een streefwaarde van <150 afgesproken. De diefstallen van 
motorvoertuigen zijn vanaf 2015 gedaald naar gemiddeld 12-13 per jaar en lijken stabiel. Met  
een streefwaarde van <20 is dat doel behaald.  

 
Bij geweldscriminaliteit wordt continue ingezet zorg te dragen voor het tegengaan van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties via een systeemgerichte benadering. Maar ook door voorlichting 

aan kwetsbare groepen. Er wordt ieder jaar intensief op ingezet tijdens de 
publiekscampagnes huiselijk geweld en veilige publieke taak. Voor woonoverlast is een 
nieuwe vorm van Buurtbemiddeling ingezet. Via het strippenkaartmodel kunnen partners van 

gemeente, buurtbemiddeling aanvragen. In 2016 waren er 5 aanvragen, in 2017 7 en in 2018 
4 (t/m. sept.). 
De (harde) geweldsindicatoren laten momenteel zien dat het aantal huiselijk geweld 

incidenten redelijk gelijk is gebleven: van 34 (2015) naar 35 (2016). En van 18 (2017) naar 20 
(2018). Het aantal opgelegde huisverboden volgt deze trend.  
De (fysieke)mishandelingsincidenten in Leiderdorp zijn gemiddeld gelijk gebleven afgelopen 

jaren (gemiddeld 43). Hetzelfde geldt voor het psychisch geweld (o.a. bedreiging). Deze 
laatste is iets gedaald van 28 (2015) naar 14 (2018) met een streefwaarde van <50. Ruzies 
en vechtpartijen zijn gemiddeld gebleven (147)  maar met een streefwaarde van <160 wordt  

de ambitie ruim gehaald.  Het algemeen beeld in Leiderdorp met betrekking tot  
geweldscriminaliteit is positief: een dalende lijn is door de afgelopen jaren heen 
waarneembaar met een rustig en stabiel beeld waarbij alle indicatoren onder de streefwaarde 

blijven. In 2014-2015 leken deze streefwaarden juist erg ambitieus. 
 
 

Prioriteit 2: Jeugd, alcohol en drugs 
 
Leiderdorp heeft momenteel geen hinderlijke, overlastgevende of criminele jeugdgroepen. De 

meldingen van overlast door jeugd nemen gestaag af: 201 (2016), 152 (2017) en 120 (2018).   
Met een vastgestelde streefwaarde van <170 lijkt de indicator positief. Mede door 
overlastmeldingen rondom de Winkelhof is de gemeente i.s.m. Wereldhave een KVO traject 

gestart. Inmiddels heeft de Winkelhof een 1
e
 ster in ontvangst mogen nemen. Zij willen graag 

verder werken aan de 2
e
 ster op het gebied van veilig winkelen. De gemeente werkt hier 

uiteraard graag aan mee. Ook rondom het winkelgebied bij de A4 zone is een KVO traject 

gestart om het gebied veiliger en aantrekkelijker te maken. Gezien het succes van actiepunt  
37 krijgt dit verzoek een vervolg (capaciteit is vrijgemaakt).  
 

Het onderzoek naar een sluitende ketenstructuur waarin het jeugdoverleg een belangrijke 
signalerende rol moet vervullen, geeft een aantal aanbevelingen die momenteel worden 
opgepakt door het Team Zorg, Ondersteuning en Veiligheid van de gemeente. Hiermee is de 

eerste stap gezet om de brug tussen de domeinen zorg en veiligheid verder te verstevigen.  
Tijdens een brede bijeenkomst tussen alle zorg en veiligheidspartijen werd beaamd dat een 
sluitende aanpak tussen de verschillende domeinen noodzakelijk is en intensivering behoeft. 

Zeker gezien de opgaven die komende periode nog op de gemeente afkomen: beschermd 
wonen, opvang verwarde personen, Wet verplichte GGZ en Persoonsgerichte Aanpak. Door 
het organiseren van een goed sluitend “basisnetwerk Zorg & Veiligheid” verwacht de 
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gemeente dat deze sub-opgaven eerder kunnen worden ‘ondervangen’.  Met de komst van 
Inlcuzio zal binnen het project ‘Zorg en Veiligheid’ aandacht zijn voor dit act iepunt.  
 

 
De vorderingen met betrekking actiepunt 34 heeft een directe relatie met actiepunt 35. De 
Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt nu nog alleen in het kader van huiselijk geweld, HIC’s  

en jeugdige veelplegers voornamelijk gehanteerd als sluitende aanpak in de 
veiligheid(straf)keten. Momenteel wordt juist gewerkt aan een aanpak die zich globaal richt op 
twee soorten casus met elk hun eigen aanvliegroute: De eerste soort casus zijn PGA-ers met  

een HIC-profiel (High Impact Crimes) = PGA-selectie politie), kopstukken van 
criminele/overlastgevende jeugdgroepen of door de Driehoek

16
 aangewezen subjecten. Het 

doel is vermindering van recidive. Het tweede soort casus - zogenaamde ‘Casus Op Maat’ - 

wordt opgeschaald vanuit het lokale sociale domein (lokale PGA,  sociale wijkteams). Het  
betreft complexe casuïstiek die niet per se een zware veiligheidscomponent heeft en waarvan 
de doelstelling ook niet per se recidivevermindering is (denk aan ‘verwarde personen’).   

Rode draad is dat de PGA lokaal, sub lokaal én bovenlokaal vorm en invulling krijgt en dat die 
‘niveaus’ samen garant moeten staan voor een effectieve PGA. Sprake is van een 
ontwikkeling ‘meer naar de voorkant’, dichter bij de burger. Dit sluit aan bij de bredere 

bestuurlijke focus op vermaatschappelijking en burgerkracht. En, meer specifiek, bij het  
groeiende accent in veiligheidsbeleid op de rol van maatschappelijke partners, 
burgerparticipatie en vraagstukken zo dicht mogelijk bij de ‘bron’ oplossen.  

Binnen deze ontwikkelingen doen zich de nodige dilemma’s, vraagstukken, knelpunten en 
aandachtspunten voor. Momenteel worden deze door team Zorg, Ondersteuning en 
Veiligheid (ZOEV) van de gemeente geadresseerd bij partners en naar een lange termijn 

oplossing in de vorm van een sluitende ketenstructuur ingericht. In 2018 zijn vorderingen 
gemaakt maar gezien de herinrichting van het sociale netwerk in Leiderdorp (o.a. komst 
Incluzio) zal dit thema komende jaren nog de nodige aandacht en capaciteit vragen.  

 
In het kader van alcoholpreventie zijn er een aantal acties nog steeds in uitvoering: educatie 
en voorlichting worden continue aangeboden om de weerbaarheid te vergroten. Daarnaast is 

de Taskforce Jeugd en Alcohol nog steeds actief en zoekt pragmatisch naar oplossingen bij  
concrete vraagstukken gerelateerd aan (overmatig) alcohol –en genotsmiddelengebruik. De 
ondersteuning van sportverenigingen middels het IVA (instructie Verantwoord 

Alcoholschenken) in combinatie met Toezicht en Handhaving op de Drank en Horecawet leidt  
steeds meer tot een sluitende aanpak. Het Preventie en Handhavingsplan D&H wordt  
momenteel uitgevoerd waarbij extra sanctioneringsmogelijkheden worden voorgesteld in de 

herziene APV 2018-2019. 
 
De burgemeester organiseert sinds 2016 horeca overleggen om met de ondernemers in 

gesprek te blijven. Er wordt uitleg gegeven over de handhaving, uitkomsten van controles, 
mogelijkheden in ondersteuning en voorlichting over de D&H wet. Ondanks alle inspanningen 
blijft het een continue zorg. De prestatie indicatoren laten op het gebied van openbare 

dronkenschap en harddrugs een stabiel, rustig beeld zien (onder de streefwaarde <4. Echter 
op het gebied van ‘softdrugs bezit’ en ‘hennepplantages’ is een stijging te zien ten opzicht van 
2015. Er worden de laatste jaren in Leiderdorp regelmatig hennepkwekerijen ontdekt op 

bedrijventerreinen. Dit kan komende jaren extra aandacht en capaciteit vragen.   
 
 

Prioriteit 3: Veiligheid in en om school 
 
Deze prioriteit behelst een gezamenlijke inspanning met het schoolbestuur, ouders en 

veiligheidspartners om in de nabijheid van scholen de veiligheid te verhogen.  
De fysieke inrichting van de schoolzones is in 2017 afgerond: project schoolzones, actiepunt  
48. De eerste ervaringen zijn positief. Echter, de hierop volgende handhavingsacties in en 

rondom de schoolzones laten zien dat handhaven nog echt nodig was. De beperkte 
handhavingscapaciteit (BOA) staat echter op gespannen voet met de hoge ambities ten 
aanzien van toezicht en handhaving op tal van gebieden, die onder de werkzaamheden van 

de BOA vallen. Samen met HALT, gemeente en twee scholen worden in 2018 twee 

                                                 
16

 Veiligheidsdriehoek: Burgemeester, Of f icier van Justitie en Teamchef  Politie 
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schoolveiligheidsplannen geanalyseerd en besproken. Aangiftebereidheid en vroeg 
signalering op verschillende thema’s zoals diefstal, inbraak, verzuim, pesten, overlast, 
vuurwerk, intimidatie, chantage, alcohol gebruik en radicalisering wordt besproken en 

gestimuleerd. Ook blijven gemeente en HALT voorlichting vanaf groep 8 verzorgen op zowel 
straf- als verkeerseducatief gebied.  
Ondanks het feit dat de jaarlijkse locker-controles geen bijzonderheden hebben opgeleverd,  

blijft deze gehandhaafd. De politie en schooldirectie achten de controles zinvol .  
In 2016 is er niet ingebroken in de scholen. In 2017 2x. Diefstal heeft in 2016 niet  
plaatsgevonden. In 2017 twee keer..  
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Conclusie en toekomstbeeld 
 
 
Conclusie 

Na 4 jaar zien we dat sommige quick wins zich duidelijk vertalen in successen. Te herleiden 
aan de vastgestelde prestatie indicatoren. Sommige actiepunten zijn verbonden aan een 
geborgde structurele aanpak of een gecontinueerd project. De combinatie van quick wins en 

projecten lijkt een vruchtbare aanpak om in Leiderdorp  de veiligheid te verbeteren. De 
burgerinitiatieven, samenwerkingsprojecten, huidige kennis en ervaring rondom sociale 
netwerken en een steeds hechter sociaal netwerk binnen de gemeente en wijken zelf, zorgt  

ervoor dat Leiderdorp steeds veiliger wordt. En dus minder aantrekkelijk voor criminelen. De 
sociale cohesie lijkt toegenomen en de criminaliteitscijfers dalen.  
 

Bijna alle in 2014 vastgestelde streefwaarden ofwel het door uw raad vastgestelde 
ambitieniveau op het gebied van veiligheid, zijn behaald. De prestatie indicatoren geven aan 
dat er een duidelijke dalende lijn zichtbaar is over de jaren 2014-2018 onder andere op de 

thema’s: 
- Diefstal van (brom/snor)fietsen 
- Auto inbraken en autodiefstallen 

- Woninginbraken en insluipingen (o.a. tuinhuis, garage etc.) 
- Huiselijk geweld en bedreigingen (psychisch geweld) 
 

Ondanks de positieve cijfers zijn er ook een aantal aandachtspunten op te merken. Ondanks 
alle inspanningen speelt de complexe liggi ng van Leiderdorp altijd een rol bij woninginbraken.  
Momenteel zijn de inbraakcijfers erg laag maar er zijn vanuit de politie aanwijzingen dat de 

woninginbraken mogelijk weer iets zullen oplopen komend jaar. Alhoewel de inbraakcijfers  
dalen kampen we met een relatief hoog gemiddelde. We zullen moeten blijven investeren op 
deze prioriteit. Gezien verschillende factoren zal dit thema voor Leiderdorp altijd een 

aandachtspunt blijven. 
Het thema ‘Mishandeling’ (i.c. fysiek geweld) blij ft net boven de streefwaarde. Het is een 
gemiddeld cijfer maar blij ft lastig beïnvloedbaar. Hetzelfde geldt voor vechtpartijen/ruzie 

(geweld) in Leiderdorp. Deze ligt weliswaar onder de streefwaarde maar blij ft stabiel hoog in 
de cijfers staan. Ook overlast van c.q. door jeugd geeft hetzelfde beeld. Deze ligt onder de 
streefwaarde maar met een relatief hoog en stabiel gemiddelde. Dat betekent dat deze 

thema’s onze aandacht verdienen en we samen naar structurele oplossingen moet zoeken.  
  
Een laatste aandachtspunt vanuit de indicatoren zijn de ontdekkingen van hennepkwekerijen.  

Afgelopen jaren zijn er meerdere plantages (semi-professioneel aangelegd) ontdekt  op 
voornamelijk bedrijventerreinen. Het aantal ontdekte hennepplantages is de afgelopen jaren 
gestegen. En hoe meer we kijken en zoeken, des te meer we er vinden. Dit thema vraagt om  

extra aandacht en investering komende jaren. 
 
Toekomstbeeld 

Het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid is nu voor 100% uitgevoerd (zie bijlage 
1). Sommige actiepunten lopen nog door tot eind december of zullen in komende 
beleidsperiode (moeten) worden voortgezet (2019-2022). Voorbeelden hiervan zijn de 

complexere opgaven zoals de ‘Persoonsgerichte Aanpak’ en een ‘Sluitende Ketenstructuur 
Zorg en Veiligheid’. Deze opgaven vragen om een domein -overstijgende aanpak. De kans is 
groot dat voor het slagen van deze opgaven komende jaren extra geïnvesteerd zal moeten 

worden c.q. de prioriteiten voor de nieuwe beleidsperiode hierop moet worden afgestemd.  
Gezien de veelheid aan taken en te handhaven wetten en verordeningen waarop onze BOA’s  
moeten kunnen optreden, moeten wij hierover heldere keuzes met elkaar maken

17
.  

 
Zoals u in deze evaluatie heeft kunnen lezen vereist het waar maken van onze ambitie een 
aangepaste visie op ons handhavingsbeleid. Dit thema zal daarom in de nieuwe beleidsnota 

Integraal Veiligheidsbeleid ook meer aan de orde moeten komen. Naast de in 2015 

                                                 
17 OOV voert sinds 2017 de regie op handhaving en toezicht in Leiderdorp. De ambitie vs handhavingscapaciteit lijkt 
niet realistisch. Boa’s handhaven op: APV, verkeerswet, afvalstoffenverordening, woningwet, WRO, Wabo, 
vissertijwet, winkeltijdenwet, binnenvaartwet, markt en standplaatsen, vergunningen, evenementen, RVV en D&W. 
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genoemde extra inzet
18

 heeft Openbare Orde en Veiligheid gemerkt dat de volgende  thema’s 
de laatste jaren veel extra capaciteit hebben gevraagd en komende periode minstens 
evenveel capaciteit en investering zullen vragen.  

 
Daarom adviseer ik u om komende beleidsperiode (2019-2022) onderstaande thema’s mee te 
nemen in de beleidsprioriteiten voor komende vier jaar:  

 
1. Sluitende keten Zorg en Veiligheidsdomein 
2. Beschermd wonen (opgave) & opvang verwarde personen 

3. Wet verplichte GGZ 
4. Persoonsgerichte aanpak (PGA) 
5. Ondermijning en georganiseerde criminaliteit (RIEC

19
, HEIT, RSIV casuïstiek) – 

Landelijke prioriteit (!) 
6. Nazorg ex-gedetineerden 
7. Drank en Horecawetgeving i.c.m. nieuwe APV (vergunning openbare inrichtingen) 

8. Aanpak softdrugs en illegale hennepteelt (civiel, straf –en bestuursrechtelijk) 
9. Beleid omtrent heling reguleren (digitaal opkopers register) 

10.  Handhaving en Toezicht (i.r.t. BOA capaciteit) 

 
 
Graag gaan wij tijdens de raadsinformatie avond d.d. 7 januari 2019 weer met u in gesprek. 

Op deze avond willen wij op interactieve wijze samen spreken over genoemde prioriteiten en 
het kader dat u aan het nieuwe veiligheidsbeleid wilt meegeven.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
Hoogachtend, 
  

 
 

 

 
  

 

Laila M. Driessen  
Burgemeester Leiderdorp 
 

 
 
 

  

                                                 
18 crisis(nood)opvang vluchtelingen, handhavingsarrangement, coffeeshopbeleid, w ijkpreventie enz.  
19 Regionaal Informatie en Expertise centrum, Haags Economisch Interventie Team, Regionaal 
Samenw erkingsverband Veiligheid, Eenheid Den Haag.  
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Bijlage 1 Status overzicht uitvoeringsplan 
 

 

 
  

Nr.  Thema Planning Status Opmerking  

1 Inbraakpreventieavonden Sept, okt, nov.  √ I.c.m. veiligheidsmarkt (15) 

2 Besmettingsbrieven Continue √ Na elke woninginbraak 

3 Continuering Burgernet 2
e
 kwart. 2015 √ Doel: 5%. Momenteel: 10%. 

4 Inzet BOVA Team 2015-2016 √ Blijft ingezet, ook in 2017 en 2018 

5 Detectiesensoren 2015-2016 √ Voorlopig opgeschort i.v.m. capaciteit 

6 Inzet social media IVB 2
e
 kwart. 2016 √ Communicatielijnen afgestemd. 

7 Wijkschouw veiligheid 2015, continue √ Door succes, continue proces in ontw. 

8 Buurtonderzoek ‘nieuwe stijl’ Continue √ Buurtonderzoek en nazorg. 

9 Project Extra ogen en oren Febr. 2016 √ Stijging zichtbaar na project. Afgerond. 

10 Project Vangnet 2015 en 2016 √ Nu context gedreven inzet Vangnet. 

11 Project ‘witte voetjes’ Continue √ Tijdens zomermaanden en surveillance 

12 Donkere Dagen Offensief  Jaarlijks okt-mrt √ Relatie met punt 10 en 35. Succesvol. 

13 Inzet tekstkar okt. 2015  √ On hold, ivm. aanbesteding digiborden 

14 PKVW renovatie 4
e
 kwart. 2015 √ Afgerond, zonder succes.  

15 Veiligheidsmarkt Okt. 2015 √ I.c.m. (1) en (12), continue uitgevoerd. 

16 Lokfiets 2015-2018 √ Heterdaad situaties succesvol.  

17 Inzet bikers fietsendiefstal 2016-2018 √ Rondom hotspots zijn afspraken gemkt 

18 Promotieteam 2
e
 kwrt. 2016 √ Uitgevoerd tijdens de veiligheidsmarkt bij 

Winkelhofplein. Hoge opkomst. Helaas door 
gehanteerd systeem graveerteam niet alle 
fietsen kunnen registreren en graveren.  

19 Graveerteam 2
e
 kwrt. 2016 √ 

20 Framenummer controle 2
e
 kwrt. 2016 √ 

21 Registratiepromotie 2
e
 kwrt. 2016 √ 

22 Fietsstalling Winkelhof Febr. 2017 √ Op planning i.c.m. herinrichting Winkelhofplein 

23 Lokauto 2015-2018 √ Gerichte inzet wordt uitgevoerd.  

24 Popnagelen kentekenplaten 2016-2018 √ Alleen uitvoering via maatwerkwijze 

25 Permanent autoteam (PAT) Continue √ Goede ervaringen, i.c.m. (23, lokauto). 

26 Actie ‘buit eruit’ 2015-2018 √ Wordt uitgevoerd. Geen bijzonderhdn. 

27 Geweld afhankelijksrelaties 2015-2018 √ Gemonitord. Relatie met (34) en (35). 

28 Extra inzet campagne VPT Continue √ Extra aandacht o.a. tolerantiegrenzen. 

29 Eenduidige registratie codes 2017-2018 √ Wordt uitvoerings aangegeven. 

30 Voorlichting kwetsbaregroep Continue √ Op aanvraag, max. 2 per jaar.  

31 Publiekscampagne geweld Continue √ Is extra inzet op gepleegd 2016, 2017 

32 Inzet buurtbemiddeling 1
e
 kwart. 2016 √ Is aanbesteed, strippenkaartmodel.  

33 Lokaal jeugdoverleg Jan. 2016 √ Onderzoek is uitgevoerd invulling volgt 

34 Sluitende ketenstructuur 2015-2018 √ Project zorg en veiligheid = is in uitvoering. 

35 Persoonsgerichte aanpak 2015-2018 √ Knelpunten worden geadresseerd (34) 

36 HALT leeropdrachten 2015 √ Is uitgevoerd. Wordt gecontinueerd. 

37 Keurmerk veilig ondernemen 2015-2018 √ Winkelhof en WOOON participeren. 

38 Weerbaarheid vergroten 2015-2018 √ GGD geeft uitvoering aan voorlichting.  

39 Taskforce Jeugd en Alcohol 2014-2018 √ Geïmplementeerd/actief; casusgericht 

40 Ondersteuning verenigingen 2015 DHW √ aanbod verantwoord alcoholschenken  

41 Toezicht en handhaving DHW 2015-2018 √ Veel controles, weinig capaciteit. 

42 Uitvoering handhavingsplan Continue proces √ Relatie met (38), (39), (40) en (41).  

43 Instelling Horeca overleg 2015-2018 √ In gesprek met horeca ondernemers 

44 Schoolveiligheidsplannen Sept. 2017-2018 √ Genomineerde scholen zijn benaderd.  

45 Registratie + vroegsignalering Sept. 2016-2018 √ Zie punt 44 ‘schoolveiligheidsplannen’. 

46 Preventieve locker controle 2015-2018 √ 2x jaar. Geen bijzonderheden aangtrf.  

47 Parkeergedrag 2015-2018 √ Wordt uitgevoerd, vraagt capaciteit 

48 Project Schoolzones Jan. 2016 √ Alle schoolzones zijn ingericht 

49 Verkeerseducatie Sept. 2017-2018 √ Ondersteuning educatieprogramma. 

50 Extra voorlichting HALT  Sept. 2017-2018 √ Relatie met (44), wordt uitgevoerd.   

51 Handhaving (parkeren) 2015-2018 √ Veel controles, weinig capaciteit.  
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Bijlage 2 Afkortingen 
 

AVE Aanpak Voorkomen Escalatie 

BEKE  Shortlistmethodiek om jeugdgroepen in kaart te brengen 

BOA Bijzonder Opsporings Ambtenaar 

BOVA Speciaal politie team met onopvallend toezicht rondom hotspots  

BOPZ Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen 

BRL Bevolkingszorg Regio Leiden 

BVH Basis Voorziening Handhaving 

CJG Centrum Jeugd en Gezin 

Cz Concernzaken, afdeling 

CCV  Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 

DDO Donkere Dagen Offensief 

D&W Drank & Horecawet 

FTE Full Time Equivalent 

GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  

GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de regio  

Gwi Gemeentewinkel 

HALT Het Alternatief, HALT bureau organiseert voorlichting en kortlopende interventies.  

HIC High Impact Crimes 

Hovj Hulp Officier van Justitie 

IGP Informatie Gestuurde Politie 

IVB Integraal Veiligheidsbeleid 

JGT Jeugd en gezinsteam 

KVO Keurmerk Veilig Ondernemen 

MPG Multi Problem Gezin 

OE Operationeel Expert 

OOV Openbare Orde en Veiligheid 

OS Operationeel Specialist 

PAT Permanent Auto Team 

PGA Persoonsgerichte Aanpak 

PKVW Politie Keurmerk Veilig Wonen 

RHW Rijnhart Wonen (woningbouwcorporatie) 

RVTH Regionaal Verkeershandhavingsteam 

SCW Sociaal Cultureel Werk 

STL Sociaal Team Leiderdorp 

VPT Veilige Publieke Taak 

VRHM Veiligheidsregio Holands Midden 

Wth Wet tijdelijk huisverbod 

Wvggz Wet verplichte GGZ 

ZOEV Zorg, Ondersteuning en Veiligheid. Team binnen de gemeente bestaande uit 
zorgmedewerkers, openbare orde, handhaving en vergunningverlening.  
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Bijlage 3 Verantwoording bevoegdheden 
 
 
 

Aan de gemeenteraad Leiderdorp 

   *Z01B3E03D68* 

 

 
 
 

datum  : 17 oktober 2018 
kenmerk            : Z/18/069879/133275 
betreft  : gebruik bijzondere bevoegdheden burgemeester Leiderdorp 2017/2018 

 
 
 

Geachte raadsleden, 
 
 

In deze brief wordt toegelicht hoe afgelopen jaar is omgegaan met de bevoegdheden 
waarover de burgemeester beschikt en wordt u uitgenodigd aan te geven waarover u 
eventueel verder geïnformeerd wilt worden en op welke wijze. 

 
De burgemeester is belast met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Delegatie 
naar andere bestuurders is op dit terrein niet mogelijk. De burgemeester is bevoegd om 

manifestaties en evenementen te verbieden, kan besluiten tot preventief fouilleren en 
huisuitzettingen, maar ook overgaan tot het sluiten van een horecaonderneming.  
 

Er zijn algemene- en noodbevoegdheden op basis van Gemeentewet en er bestaan 
specifieke bevoegdheden, op basis van specifieke wetten, op basis van specifieke artikelen in 
de Gemeentewet of bevoegdheden die de burgemeester ontleend aan gemeentelijke 

verordeningen. 
 
In 2017 en 2018 is er vijf keer gebruik gemaakt van een specifieke bevoegdheid, te weten 

artikel 13b Opiumwet (alsmede art. 172 Gemeentewet j° 5:21, 5:25 en 5:28 Algemene wet  
bestuursrecht). Vanwege de aard, de ernst en de omvang van de overtreding moest 
voorkomen worden dat in een pand opnieuw overt redingen plaats zouden vinden of konden 

plaatsvinden en daarom is het betreffend pand voor een periode van 3 respectievelijk 6 
maanden gesloten. 
 

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

 
De taak van de burgemeester in de opnameprocedure is beperkt tot de afgifte van last tot 
inbewaringstelling bij acuut dreigend gevaar voor of door de patiënt en de procedure voor een 

rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht.  
 
Artikel 20 Bopz geeft de burgemeester de bevoegdheid de betrokkene in bewaring te stellen 

wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden bestaat dat een stoornis  
van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet veroorzaken, het gevaar zo 
onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht en het  

gevaar niet op een andere manier kan worden afgewend. 
 
Onder deze wet is gedwongen zorg alleen mogelijk in een psychiatrisch ziekenhuis met Bopz -

aanmerking. Daardoor kan een gedwongen opname noodzakelijk zijn om iemand gedwongen 
te behandelen. Medio februari 2017 is het wetsvoorstel Wet verplichte geestelijke 
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gezondheidszorg (Wvggz) aangenomen. De Wvggz moet straks de wet Bopz opvolgen die,  
zoals bij de evaluatie bleek, niet toekomstbestendig is. De wet Bopz , zo is geconcludeerd, is 
teveel opnamegericht en er bestaan teveel belangenverschillen tussen patiënt, maatschappij 

en zorginstelling. Verplichte zorg moet meer op maat gegeven kunnen worden. Bijvoorbeeld 
door iemand buiten een instelling verplichte begeleiding te geven, aan huis of in een 
polikliniek.  

 
Aantal x IBS afgelopen jaren 

 2013 2014 2015 2016 2017  
 

2018 
 

       

IBS 5 6 11 13 7 8 
Cijfers 2018 zijn t/m 17-10-2018 

 
Als instrument in de strijd tegen Huiselijk Geweld kan gebruik worden gemaakt van de Wet 

tijdelijk huisverbod (Wth). Het doel is het voorkomen of beëindigen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties.  
 

Aantal x Wth afgelopen jaren 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
 

       

Wth 2 2 5 3 5 2 
Cijfers 2018 zijn t/m 17-10-2018 

 
Deze brief heeft u hopelijk meer inzicht gegeven in het gebruik van de bijzondere 

bevoegdheden waarover een burgemeester kan beschikken en in hoeverre hier gebruik van 
is gemaakt.    
 

Mocht u vragen hebben of behoefte aan meer gedetailleerdere informatie, dan ga ik graag 
met u in gesprek. 
 

 
Hoogachtend,  
 

 
 
 

L.M. Driessen-Jansen 
Burgemeester 
 

 
 


