
Pagina 1 van 4 Versie Nr.1 

Registratienr.: Z/19/088353/170469    Agendapunt  

 2019 raadsvoorstel   

  Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 1 oktober 2019 

     

Onderwerp: Integraal Veiligheidsbeleid 2019-

2022 RVS 

 Aan de raad.  

 

 

*Z024AC8504E* 
Beslispunten 

1. Akkoord gaan met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 en bijbehorende prioritaire 
thema’s voor de komende vier jaar (2019-2022): 

o Wijkgerichte Handhaving 
o Zorg en Veiligheid 
o Ondermijning 

 

 

1 SAMENVATTING  

Voor u ligt het beleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 waarin de hoofdkoers voor de komende 
vier jaar op het gebied van veiligheid wordt beschreven. Het beleidsplan is in samenwerking met 
interne en externe veiligheidspartners en in overeenstemming met lokaal en regionaal beleid, het 
coalitieakkoord en conform de kernbeleidsmethode veiligheid van de VNG tot stand gekomen.  
 
Er is sprake van een integrale opzet: er zijn veel partijen gehoord, desondanks is het beleidsplan 
toch zo compact mogelijk gehouden. We hebben ons gericht op de prioritaire thema's. Op basis 
van de veiligheidsanalyse wordt voorgesteld om komende vier jaar meer aandacht te besteden aan 
de volgende prioriteiten: 
 

1. Wijkgerichte Handhaving 
2. Zorg en Veiligheid 
3. Ondermijning 

 
De gemeenteraad wordt tijdens het Politiek Forum van 4 november 2019 gevraagd aan te geven of 
zij zich kunnen vinden in de voorgestelde koers en prioriteiten.  Na bespreking en indien nodig 
aanpassingen, kan het beleidsplan op 18 november ter vaststelling aan de gemeenteraad worden 
aangeboden. 
 

2 Inleiding 

De gemeente Leiderdorp kent sinds 2006 een integraal veiligheidsbeleid dat wordt uitgevoerd 
binnen meerjarige beleidskaders. Het door de gemeenteraad vastgestelde laatste vierjarig 
beleidskader heeft inmiddels zijn beslag gekregen. De evaluatie van dit uitvoeringsprogramma is 
tijdens de raadsbehandeling in oktober 2018 besproken (kenmerk: Z/18/069879/133985). 
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De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vast die de 
gemeente nastreeft ten behoeve van de leefbaarheid en veiligheid in Leiderdorp. De nieuwe 
doelen en prioriteiten op het gebied van veiligheid voor de periode 2019-2022 staan in voorliggend 
integrale veiligheidsbeleidsplan. 
 

3 Beoogd effect 

Nieuw actueel veiligheidsbeleid. Doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid is om een prettige 
leefomgeving te behouden en verder vorm te geven door middel van integrale en daadkrachtige 
samenwerking tussen de veiligheidspartners. Daarbij wordt expliciet ingezet op het verbeteren van 
de veiligheid beleving en het versterken van de leefbaarheid. Beoogd maatschappelijk effect 
daarbij is een sociale en fysieke leefomgeving waarin inwoners veilig kunnen wonen, werken en 
recreëren.  
 
Zowel door bij te dragen aan de opgaven zelf als door samenhang realiseren, behouden we een 
veilig en goed sociaal klimaat. Daarvoor zoeken de gemeente Leiderdorp en partners steeds naar 
de balans tussen preventieve en repressieve maatregelen. Nieuwe wetgeving en veranderende 
structuren bieden kansen en creëren nieuwe dimensies in bijvoorbeeld het veiligheid –en sociale 
domein. 
 

4 Argumenten 

Iedere 4 jaar stelt de gemeenteraad nieuwe veiligheidsdoelen vast die de gemeente nastreeft ten 
behoeve van de leefbaarheid en veiligheid in Leiderdorp . Naast deze en overige wettelijke kaders 
(o.a. wet veiligheidsregio’s en politiewet) zijn er afspraken gemaakt in het coalitieakkoord van de 
gemeente Leiderdorp die middels dit beleidsplan worden vormgegeven:  
 
Uit het coalitieakkoord:  
…“Een veilige gemeente maken we samen. De gemeente heeft op het gebied van veiligheid een 
regierol en moet partijen bij elkaar brengen. De gemeente maakt in 2019 een nieuw integraal 
veiligheidsplan voor vier jaar. Wat onze inwoners, ondernemers en partners kunnen bijdragen aan 
een veiliger dorp wordt daarin meegenomen; ook hier kan samen doen immers mooie resultaten 
opleveren. De wijkpreventie projecten zijn daar een mooi voorbeeld van. De strategische 
doelstelling is het bestendigen van veiligheid in Leiderdorp. Terugkerende veiligheidsproblemen 
worden programmatisch en ketengericht aangepakt. Nieuwe wetgeving en prioriteiten worden 
integraal en actief opgepakt. Ingezet wordt op het verbeteren van de onveiligheidsbeleving en het 
versterken van de leefbaarheid in Leiderdorp. Het is onder andere van belang dat wijkagenten, 
politie en toezichthouders zichtbaar en aanspreekbaar in de wijken aanwezig zijn.” …. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Het adagium ‘Verbinding, regie en daadkracht’ betekent dat we met z’n allen de verbinding 
moeten blijven zoeken ten behoeve van de veiligheid. Werken aan leefbaarheid en veiligheid 
vraagt om inspanning en betrokkenheid van veel partijen. Veiligheid is niet iets wat een overheid 
alleen kan bereiken, maar iets dat je met elkaar tot stand brengt. Het  vraagt ook inzet van ons zelf. 
Er wordt in onze samenleving een steeds groter beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid. 
Daarnaast blijft de gemeente verantwoordelijk voor toezicht, beheer en onderhoud. Zo ontstaat 
een daadkrachtige verbinding waar Leiderdorp veiliger en leefbaarder door blijft. 
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Zonder een gerichte aanpak van de achterliggende oorzaken is veiligheidszorg vaak niets anders 
dan symptoombestrijding. Voor duurzame veiligheid is samenwerking met een verscheidenheid 
aan (o.a. zorg- en sociaal-maatschappelijke) partners noodzakelijk.   
 

6 Communicatie 

Na vaststelling van het integraal veiligheidsplan zal de gemeente het nieuwe beleidsplan met 
prioriteiten voor komende jaren op het web onderdeel ‘veiligheid’ online plaatsen. Ook zal het 
beleidsplan naar de landelijke database van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(CCV) worden gezonden.  
 
Het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2019-2022 is via interactieve beleidsontwikkeling tot stand 
gekomen. De gemeente heeft op 8 april 2019 een brede veiligheidsavond georganiseerd. 
Inwoners, ondernemers, buurt –en wijkverenigingen, sportverenigingen, scholen, horeca sector, 
gemeenteraadsleden en andere geïnteresseerden binnen onze gemeente waren uitgenodigd. Er 
was een gemêleerde opkomst van ongeveer 75 personen uit verschillende doelgroepen. De 
personen die tijdens deze avond hun contactgegevens hebben achterlaten zullen over de 
definitieve uitkomst van veiligheidsprioriteiten worden geïnformeerd. 
 

7 Financiën 

Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen (andere) 
beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal maatschappelijke en sociaal economische 
opgaven met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid geeft daarmee ook 
daadwerkelijk richting en sturing aan de programmering en uitvoering van andere en flankerende 
beleidsterreinen. Het integraal veiligheidsbeleid is daarmee ook in financieel perspectief geen op 
zichzelf staand programma. Een belangrijk deel van de uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit 
het voorliggende beleidsplan krijgen ook in financieel opzicht hun beslag binnen flankerende 
beleidsterreinen en daarmee binnen verschillende budgetten. 
 
Daarbij gaat het er niet om dat er in die beleidsterreinen meer gedaan moet worden met meer 
middelen, maar dat er met bestaande middelen meer maatschappelijk resultaat wordt geboekt 
door aspecten van veiligheid en leefbaarheid efficiënt en proactief te integreren. Dit geldt in het 
bijzonder voor de beleidsterreinen op het gebied van de openbare ruimte, infrastructuur en jeugd. 
Vooralsnog zijn daarom de huidige beschikbare capaciteit en middelen leidend.  
 
In het uitvoeringsplan van het Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 zal het financiële perspectief 
over de verschillende uitvoeringsactiviteiten nader worden uitgewerkt in relatie tot de flankerende 
beleidsterreinen en budgetten. Zodra samen met betreffende veiligheidspartners een plan van 
aanpak met bijbehorende maatregelen/instrumenten overeen wordt gekomen, worden benodigde 
middelen c.q. budget pas zichtbaar. 
 

8 Evaluatie 

Voorliggend plan voorziet in het beleidsmatige kader van het integraal veiligheidsbeleid voor de 
periode 2019-2022. De werkingsduur is vier jaar en eindigt om precies te zijn eind 2022. Na 
vaststelling door de gemeenteraad wordt het beleidsplan door vertaald naar een uitvoeringsplan. 
Dit wordt om het jaar geëvalueerd waarbij de raad wordt geïnformeerd. Indien nodig kan hierdoor 
uitvoering worden bijgesteld. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  
 
1. Beleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 
2. Raadsvoorstel Beleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 
3. Raadsbesluit Beleidsplan Integrale Veiligheid 2019-2022 


