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Technische vragen bij ‘Jaarlijkse evaluatie integraal veiligheidsbeleid’

1. Op p. 17 is te lezen dat er publiekscampagnes tegen (huiselijk) geweld zijn ingezet in 2016 en 

2017. Klopt het dat er in 2018 geen publiekscampagne op dit thema is ingezet of wordt ingezet 

door de gemeente en, zo ja, waarom niet?
Jaarlijks sluit de gemeente aan op de (rijks) campagne Huiselijk Geweld. Het afgelopen jaar (2018) is hier 

minder over gecommuniceerd dan in 2017 en 2016 (te weten de campagne: ‘Een veilig thuis. Daar maak 

je je toch sterk voor?’ beter bekend met de tekst : ‘het houdt niet op, niet vanzelf’..) . Via o.a. GGD / Veilig  

Thuis richten wij ons momenteel meer op alle verwijzers (sportclubs, peuterspeelzalen, verenigingen etc.)  

zodat ook de meldcode voor o.a. kindermishandeling beter bekend is. Hierdoor worden signalen beter  

herkend en eerder gemeld. 
Voorgaande jaren was de (rijks)campagne meer in het nieuws. Dit jaar is dat iets minder. Het college heef  

op 16 okt. 2018 de Regiovisie Hollands Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en  

kindermishandeling 2019-2023, ter inzage vastgesteld. De termijn voor inspraak loopt momenteel tot 15  

november 09:00uur. Langs de volgende lijnen, benoemd in het Landelijke Actieprogramma, (1) Geweld 

eerder en beter in beeld; (2) Geweld stoppen en duurzaam oplossen en (3) Aandacht voor specifieke  

groepen, worden in de regiovisie aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling 2019-

2023 de regionale doelen voor de komende jaren beschreven.

2. Op het gebied van hennepplantages is er vanaf 2015 een stijging te zien te zien die ver boven de 

streefwaarde ligt (p.28). Op p.38 is te lezen dat dit de komende jaren extra aandacht en capaciteit 

kan gaan vragen.
a. Wordt hiermee bedoeld dat de gemeente hier extra op gaat inzetten?

Illegale hennepteelt valt onder het thema Ondermijning. Het kabinet investeert  100miljoen voor de 

aanpak van ondermijning. In het Regionaal Beleidsplan van de Politie Eenheid Den Haag is ondermijning 

ook als veiligheidsprioriteit benoemd. In 2019 worden in overleg met uw raad de lokale 

veiligheidsprioriteiten vastgesteld. Het thema ondermijning (waaronder de aanpak van illegale 

hennepteelt en synthetische drugs valt) zal daarom als veiligheidsprioriteit worden voorgesteld (in lijn met 

rijks –en regionaal beleid). 
b. Zo ja, hoe gaat dit concreet vorm worden gegeven?

Eerst zal dit thema als prioriteit door raad en college moeten worden vastgesteld. Daarna volgt een 

uitvoeringsprogramma. 



3. Bij de prestatie-indicatoren ‘veiligheid in en om school’ ontbreken voor het jaar 2017 en 2018 de 

getallen van de ‘voortijdige schoolverlaters’. Zijn deze nog niet bekend?
Deze indicator is per abuis voor 2017 (nog) niet ingevuld. Voor 2018 is het aantal nog niet bekend. Het 

aantal VSV-ers (voortijdig schoolverlaters) in Leiderdorp in 2017 was 44. 

4. Ten aanzien van de toezicht en handhaving van de DHW hebben er controles plaatsgevonden bij 

alle ondernemingen (p.26). 
a. Er zijn waarschuwingen uitgedeeld ‘die mogelijk tot boetes zullen leiden bij herhaalde 

overtredingen’. Hoeveel boetes zijn er moeten worden uiteindelijk uitgedeeld?
Er zijn 7 voorwaardelijke boetes uitgedeeld. 

b. Er is in de uitkomst een stijgende lijn te zien. Er is nog veel werk aan de winkel (p.27). Hoe 

gaat dit concreet ingericht worden?

Jeugdigen  willen  experimenteren  en  zijn  vaak  inventief  en  volhardend.  Het  is  aan  verstrekkers  van 
alcoholhoudende drank om te voorkomen dat geschonken en verkocht wordt aan minderjarigen. Voor 
veruit het overgrote deel van deze verstrekkers geldt dat deze van goede wil zijn, maar het is niet altijd  
gemakkelijk om te voorkomen dat alcohol verstrekt wordt aan minderjarigen en weder verstrekking is nog  
lastiger in de gaten te houden. Er is veel voorlichting geweest en waar mogelijk wordt geprobeerd de 
winkeliers, sportclubs en andere alcoholverstrekkers te helpen om het goed te doen, maar het blijf een 
lastige opgave om het altijd goed te doen. Behalve verstrekking aan minderjarige door horeca, winkeliers 
en paracommercie, ligt er primair een taak voor ouders en verzorgers. Daar direct invloed op uitoefenen is  
bijkans nog moeilijker. We blijven de alcoholverstrekkers ondersteunen en waar het echt nodig is zal ook  
worden gehandhaafd. We blijven ons inzetten om de jeugd te beschermen tegen negatieven gevolgen van  
overmatig alcoholgebruik. 
 


