Veiligheidsavond Leiderdorp
voor raadsleden juni 2013
Programma
 20:05 – 20:20
 20:20 – 20:35
 20:35 – 20:50
 20:50 – 21:30

--> Gemeente
--> Politie
--> Brandweer
--> Interactief deel

Leiderdorp en Veiligheid

Team Openbare Orde en Veiligheid (OOV)
 Daan Koopmans (veiligheidscoördinator)
 Carlos Valencia (beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid en crisisbeheersing)
 Viola Stuivenberg (medewerker openbare orde en veiligheid)
 Team Openbare Orde en Veiligheid regie en uitvoering IVB (2,4FTE)

Veiligheidscyclus
 Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (IVB)
 Verschijnt één keer per vier jaar
 Beschrijft het beleid, bevat veiligheidsprioriteiten, o.b.v. de veiligheidsanalyse
 Prioriteitsbepaling in afstemming met partners (o.a. politie, brandweer,
maatschappelijke partners, ondernemers)
 Uitvoeringsplannen per prioriteit vastgesteld door college (ter kennis aan
gemeenteraad)
 Veiligheidsmonitor (enquête bevolking Leiderdorp)
 Verschijnt één keer per twee jaar

 Gemeenteraad stelt IVB vast

Het IVB nader bekeken
 Regisseur veiligheidsbeleid
 Indeling VNG kernbeleidsmethode - veiligheid in 5 veiligheidsvelden
 1. Veilige woon- en leefomgeving
 2. Bedrijvigheid en veiligheid
 3. Jeugd en veiligheid
 4. Fysieke veiligheid
 5. Integriteit en veiligheid


IVB Leiderdorp 2011-2014 conform VNG model

6 Prioriteiten vastgesteld door Raad







1. Huiselijk geweld
2. Inbraken
3. Veiligheid op straat
4. Alcohol en drugs
5. Jeugd
6. Crisisbeheersing

(veilige woon en leefomgeving)
(veilige woon en leefomgeving)
(veilige woon en leefomgeving)
(veilige woon en leefomgeving)
(jeugd en veiligheid)
(fysieke veiligheid)

 Invulling en uitvoering via Uitvoeringsplannen en opgesteld in samenwerking
met partners.

Openbare Orde en Veiligheid
taakveld team openbare orde en veiligheid
1. Veilige woon en
leefomgeving

2. Bedrijvigheid en veiligheid

3. Jeugd en veiligheid

4. Fysieke veiligheid

5. Integriteit en veiligheid

Aanpak woninginbraken –
projecten.
preventiemaatregelen,
gedragsbeïnvloeding
besmettingsbrieven

Evenementen en veiligheid
(advisering bestuurlijk en
operationeel)

Advisering en behandeling
JOP’s en jongeren overlast

Advisering / meedenken over
externe veiligheid
(ontwikkelen lokale visie EV)
en autoriseren en beheren
risico inventarisatie -en kaart

Advisering over integriteit
lokaal bestuur
Deelname integrale
Veiligheidsmonitor

Uitvoering wet tijdelijk
huisverbod en
beleidsadvies IBS
procedures

Vraagbaak of stimulator voor
gebruik Instrumenten als KVO
en VER.

Initiëren en participeren
aan school -en
verkeersveiligheid
projecten

VER – veiligheidseffecten
rapportage t.b.v. bedrijven en
ondernemers stimuleren

Aanpak Illegale
(gedwongen)prostitutie
en mensenhandel (RIEC)

Nazorg ex-gedetineerden 5 leefgebieden en
participatie zorgnetwerk
(casusoverleg).
Deelname pilot “Bij en Pij
meldingen”

Uitvoering nieuwe Drank en
Horecawet – Invulling geven aan
projectleiderschap namens
gemeente

Uitvoering BEKE –
Ferwerda methode

Crisisbeheersing (0,8FTE)
conform Wvr en regionaal
normenkader
Planvorming, beheer en eerste
lijns bevolkginszorg processen
op orde maken en houden

Samenwerking - aanpak
georganiseerde
criminaliteit (1% MC,
vastgoedfraude, aanpak
illegale hennepteelt etc.)

Aandacht ad hoc overlast
in de woonomgeving zoals
horeca, jeugd,
burenoverlast etc.

Voorbereiding terugkerende
evenementen: jaarwisseling,
Koninginnedag, marathon 2013

Verkenning samenwerking
Veiligheidshuis (pilotfase,
focustafel)

Regie op Gemeenschappelijke
Regeling Veiligheidsregio
(Advisering DB, AB, plenair GS,
brandweer, BGC en RBO)

Advisering over
radicalisering / polarisatie
advisering en begeleiding
demonstraties

Optreden en aanpak
graffiti (HALT afdoening)

Overvallen
Preventie bedrijven en
ondernemers (voorlichting en
inzet op pakkans)

Regievoering afspraken en
samenwerking,
zorgpartijen, HALT, O.M.
en politie

Bijzondere projecten w.o.
baggeren, explosieve
opruiming, TUG- regeling, HSL
e.a. dossiers

BIBOB en bestuurlijke
strafbeschikking

Voorzitterschap
jeugdoverleg

Hoe monitoren we veiligheid?

Hoe (on)veilig is Leiderdorp eigenlijk?
 Aantal instrumenten
 Per week ontvangt burgemeester dagrapporten politie (pv’s, ruzies etc.)
 Per maand de informatierapportage van de politie (objectief cijfermateriaal)
 4 maanden scan (o.a. hotspot analyses op thema)
 Per twee jaar de Integrale Veiligheidsmonitor (meten veiligheidsbeleving)

Informatierapportage

Infograph woninginbraken

Hotspotanalyse woninginbraken

Afspraken

 Afspraken met gemeenteraad via Integraal veiligheidsbeleid (prioriteiten en Uvp’s)
 Op strategisch en tactisch niveau afstemming en besluiten (RBO, districtscollege,
veiligheidsregio)
 Operationele afspraken op basis van cijfers (o.a. informatierapporten politie)
 Afspraken op basis van casuïstiek (driehoek, lokaal veiligheidsoverleg, zorgnetwerk,
veiligheidshuis etc.)

 Prestatie indicatoren IVB in begroting 2012-2015 (hand out)
 Meer afspraken in volgende presentaties (politie en brandweer)

Hoe staat de planning er voor?
Planning Uvp’s 2011-2014

√/X

Prioriteiten IVB

Status

Uitvoering

1. Huiselijk Geweld

College akkoord met Uvp,
ter info raad.

Wordt via WTH, zorgnetwerk, pilot veiligheidshuis en meldcode
uitvoering aan gegeven.

√

2. Inbraken

College akkoord met Uvp,
ter info raad.
Uitvoering in regulier
programma OOV.

Uvp wordt extra uitvoering aan gegeven tot 2014.

√

Is opgenomen in het reguliere uitvoeringsprogramma en het
taakveld van programma Openbare Orde en Veiligheid.

√

Er wordt organisatiebreed
uitvoering gegeven aan het
project DHW .

DHW stuurt aan op alcoholmatiging, vereenvoudiging van de
regels en afname van alcoholgerelateerde overlast.
Implementatie DHW wordt vormgegeven, informatie over
voortgang volgt per raadsbrief medio juli.

3. Veiligheid op
straat
4. Alcohol en drugs

5. Jeugd

6. Crisisbeheersing

Uitvoering aan jeugdveiligheid gaat gewoon door. De lokale
Door transitie jeugd
partners werken goed samen en de betreffende
Holland Rijnland is
formulering Uvp uitgesteld. veiligheidspartners weten elkaar goed te vinden.
Uvp akkoord 2011, scan
gemeentelijke processen
uitgevoerd.

Uitvoering door MOV. In GRIP5 verband.
Op niveau Wvr en regionaal Normenkader eind 2014.

in
behandeling

in
behandeling

√

Veiligheidsbeeld
Leiderdorp
 Leiderdorp wordt de laatste jaren steeds veiliger.
 Vanaf 2010 zien wij een dalende lijn in cijfers over de thema’s gewelddelicten,
overvallen, overlast, jeugd en georganiseerde criminaliteit.
 Op alle veiligheidsvelden behalve op woninginbraken!
 In samenwerking met de regio vormen de volgende IVM en de objectieve cijfers van
de politie de basis voor de komende veiligheidsanalyse en het nieuwe IVB beleid
2014-2018.

2014 – 2018 nieuw veiligheidsbeleid
 Nieuw beleid al in voorbereiding
 Gemeente en partners zetten in op afstemming
(gezamenlijke prioriteiten = gezamenlijke belang = gezamenlijke inzet)

 Schaalvergrotingen (regionaal en nationaal) hebben invloed op
samenwerkingsafspraken
 Overzicht, regie en afspraken zijn belangrijk

 2014 voorleggen prioriteiten en beleid aan raad
 2015 – 2018 uitvoering nieuw veiligheidsbeleid
 Met oude partners in nieuw jasje (nationale politie, brandweer) en partners
(veiligheidshuis, RIEC, ondernemers e.a.)

Vragen aan het einde s.v.p.
 Neem ook eens een kijkje op:

 www.raadsledenenveiligheid.nl
kom alles te weten over veiligheid voor raadsleden
 Concrete tips, instrumenten, handreikingen speciaal voor
raadsleden vol met vragen die u zou kunnen stellen over het
veiligheidsbeleid in Leiderdorp.


http://www.raadsledenenveiligheid.nl/doc/Handreiking-Raadsleden-en-veiligheid.pdf

