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Voorwoord 

Leiderdorp is een veilige gemeente, afgezet tegen het gemiddelde in Nederland, maar ook in 

relatie tot de referentiegroep1. Cijfers geven aan dat de overlast en onveiligheid beneden het 

gemiddelde liggen in Nederland en ook de cijfers ten aanzien van veiligheidsgevoelens zijn positief 

te noemen. Leiderdorp moet veilig blijven. Om dit te bewerkstelligen is samenwerking noodzakelijk. 

De gemeente is de regisseur binnen het lokale veiligheidsbeleid en is er verantwoordelijk voor dat 

benodigde partijen samenwerken, om een leefbaar en veilig woonklimaat te houden. Gezamenlijke 

inzet is onontbeerlijk. 

 

Openbare orde en veiligheid is een dynamisch beleidsterrein, in een steeds veranderende 

omgeving. Zo is er bijvoorbeeld een nieuwe Wet veiligheidsregio (Wvr) en hangt er een 

schaalvergroting naar tien regio’s boven de markt. Verder is de regionalisering van de brandweer 

per 1 januari dit jaar een feit en wordt er bij de politie gewerkt aan één landelijk korps. 

Ontwikkelingen en schaalveranderingen waar ook de gemeente weer een weg in moet vinden, 

tegen de achtergrond dat het belang van de contacten en de lijntjes evident is. Behalve 

organisatorisch blijven er ook steeds bewegingen ten aanzien van de bevoegdheden en rollen van 

de gemeenten en in het bijzonder van de burgemeester2. In deze dynamische omgeving moet de 

ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid doorgang blijven vinden. 

 

Door integraal veiligheidsbeleid worden de verschillende facetten van veiligheid bijeen gebracht, 

waarbij benodigde betrokkenen zich gezamenlijk inspannen voor een veiligere samenleving. 

Samenhang en samenwerking is bij de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid 

belangrijk, om te komen tot een sluitende veiligheidsketen. Enerzijds is het maken van de 

connectie in de breedte heel belangrijk, de integrale benadering, anderzijds is afbakening een 

vereiste om het brede begrip veiligheid hanteerbaar te maken. De methode Kernbeleid Veiligheid 

onderscheidt vijf veiligheidsvelden: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, 

jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. Vanwege het belang en de opgave 

waar we voor staan3, is in Leiderdorp het veiligheidsveld Crisisbeheersing als afzonderlijk zesde 

veiligheidsveld hieraan toegevoegd. De gemeente is de regisseur ten aanzien van het lokale 

integrale veiligheidsbeleid. Bestuurlijk ben ik als portefeuillehouder verantwoordelijk voor het beleid 

en daarmee voor coördinatie en afstemming, zowel binnen de bestuursdienst als met onze 

veiligheidspartners. De gemeenteraad stelt de kaders. De Kernbeleidsmethode biedt hiervoor de 

mogelijkheid door op verschillende momenten in het proces, de gemeenteraad te betrekken. De 

Strategische visie Integrale Veiligheid in Leiderdorp en de Prioriteiten ten behoeve van de 

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid Leiderdorp 2011-2014, zijn eerder in december 2010 door de 

gemeenteraad vastgesteld. De kadernota integraal veiligheidsbeleid ligt nu ter vaststelling voor. 

Vervolgens worden uitvoeringsprogramma’s opgesteld onder verantwoordelijkheid van het college. 

De raad controleert het uitvoeringsprogramma dat door het college wordt vastgesteld. 

 

Bij veiligheid wordt meestal direct gedacht aan gemeente, politie en brandweer. Daaraan is niets 

verkeerd, maar veiligheid vraagt betrokkenheid en actie van veel meer partners, niet in de laatste 

plaats van bewoners zelf. Burgers dragen medeverantwoordelijkheid voor de veiligheid. Uiteraard 

behoren mensen zich te houden aan wetten en regels, maar daarnaast kunnen burgers actief een 

bijdrage leveren aan de veiligheid door alert te zijn, bijvoorbeeld door onveilige situaties te melden 

 

 

1 Bron: ‘Waar staat je gemeente’ (http://www.waarstaatjegemeente.nl/) en Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2008, Leiderdorp 
(referentiegroep: Alphen aan den Rijn, Katwijk, Leiden, Gouda, Oegstgeest en Voorschoten) 

2 Voorbeelden: Wet tijdelijk huisverbod, nazorg ex-gedetineerden, voetbalwet, preventief fouilleren. 

3 Uitvoeren van de nieuwe Wet veiligheidsregio’s en het regionaal normenkader crisisbeheersing. 

http://www.waarstaatjegemeente.nl/
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bij betrokken instanties maar ook door zelf actie te nemen. De huidige ontwikkelingen bijvoorbeeld 

op het gebied van de social media kunnen hierin een positieve rol vervullen. 

 

Zelfredzaamheid heeft de laatste jaren aan betekenis gewonnen. Zowel overheden als burgers 

raken er steeds meer van doordrongen dat de overheid geen veiligheid kan garanderen en dat de 

overheid niet in staat is alles te regelen. Mensen kunnen gelukkig zelf ook veel doen. Een bekend 

voorbeeld is het noodpakket uit de postbus51 spotjes van de rijksoverheid, maar ook valt te denken 

aan iets simpels als het goed afsluiten van schuurtjes om fietsendiefstal tegen te gaan. Het lijkt 

voor de hand liggend, maar vaak hele eenvoudige maatregelen van mensen zelf, kunnen veel 

narigheid voorkomen. 

 

Als we met elkaar verbinding kunnen maken en houden, waarbij met ‘we’ alle veiligheidspartners 

gezamenlijk worden bedoeld, juíst ook de mensen zelf, in welke rol dan ook, dán kunnen we 

Leiderdorp veilig houden en werken aan een nog veiliger Leiderdorp. 

 

Met veilige groet, 

 

De burgemeester van Leiderdorp, 

 

 

Mr. M. Zonnevylle  
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Samenvatting 

Om tot deze nieuwe kadernota te komen is gebruik gemaakt van de Kernbeleidsmethode. Volgens 
deze methode dient de strategische doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid te worden 
bepaald, als uitgangspunt voor het integraal veiligheidsbeleid. Deze is verwoord in de strategische 
visie integraal veiligheidsbeleid Leiderdorp die in de raad van 13 december 2010 is vastgesteld. 
Het gaat om het creëren en behouden van een veilige en leefbare woon- leef- en werkomgeving, 
voor de mensen in de gemeente Leiderdorp. 
 
Na de formulering van de visie is er een gedegen analyse gemaakt van de veiligheidssituatie 
binnen de gemeente Leiderdorp. Op grond hiervan zijn prioriteiten geformuleerd die ook in de raad 
van december 2010 zijn vastgesteld.  
 
Belangrijke uitkomsten van de veiligheidsanalyse waren dat huiselijk geweld en kindermishandeling 
in heel Nederland een grote bedreiging vormt van de veiligheid. Landelijk en regionaal is voor de 
aanpak ervan het instrumentarium vergroot. Conclusie van de raad was dat er ook lokaal prioriteit 
moet worden gegeven aan de aanpak van huiselijk geweld. Behalve geweld achter de voordeur is 
ook het geweld op straat toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren en is daarom tot prioriteit 
benoemd. Geweld tegen werknemers met een publieke taak maakt hier onderdeel van uit. 
Vanwege het aanzienlijke aantal inbraken en de impact op de veiligheidsgevoelens krijgt dit thema 
de komende tijd ook extra aandacht.  
Op het gebied van alcoholgebruik is een tendens waarneembaar dat de jeugd meer alcohol drinkt 
en hier op steeds jongere leeftijd mee begint. Behalve dat overmatig alcoholgebruik schadelijk is 
voor de ontwikkeling van de hersenen en slecht is voor de gezondheid, heeft het ook gevolgen 
voor de veiligheid(sbeleving) op straat. Bij vernielingen, baldadigheden en geweldplegingen is er 
vaak alcohol in het spel. Denk hierbij vooral aan de bekende ‘horecaroutes’. Terugdringen van 
bovenmatig alcoholgebruik is daarom als een doelstelling geformuleerd.  
Jeugd op straat, vooral in groepen hebben vaak een negatief effect op de veiligheidsbeleving van 
mensen. Daarnaast wordt overlast door jeugdigen veelvuldig genoemd als gevraagd wordt naar 
belangrijke oorzaken van overlast. De raad heeft daarom ook de aanpak van overlast door jeugd 
als prioriteit benoemd. 
Het laatste onderwerp dat in de veiligheidsanalyse is aangemerkt als thema dat extra aandacht 
behoeft is de crisisbeheersing. Met de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s en het vastgestelde 
Regionale Normenkader is er op het gebied van de crisisbeheersing veel werk te verzetten door de 
gemeente. De structuur,  verantwoordelijkheden, hiërarchie en aansturing zijn veranderd, het 
kennis en competentieniveau moet omhoog en de informatievoorziening moet anders worden 
gepositioneerd. Kortom in de planvorming, organisatie, borging en opleiding en oefening ligt veel 
werk. Samenwerking binnen het district (GRIP5) is hierbij van belang om aan de verplichtingen te 
kunnen voldoen.  
 

Prioriteiten / doelen 

1) Terugdringen huiselijk geweld 

2) Terugdringen van het aantal (woning)inbraken 

3) Tegengaan van agressie en geweld op straat en de (ook subjectieve) veiligheid vergroten 

4) Afname van alcohol en drugsgebruik (met name door jongeren) 

5) Terugdringen van jeugdoverlast 

6) Voldoen aan wettelijke eisen in de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en het regionale 

normenkader, ten aanzien van de crisisbeheersing.  
Tabel 1: Doelen 

 
Bij de voorbereidingen, tijdens en ook na de totstandkoming van de kadernota zijn telkens interne 
en externe veiligheidspartners betrokken geweest. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de 
verschillende veiligheidspartners van de gemeente, betrokken worden bij de totstandbrenging en 
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uitvoering van het veiligheidsbeleid en vooral ook van de daarop te baseren 
uitvoeringsprogramma’s. De raad bepaalt met deze kadernota de beleidskaders die de doelen en 
de prioriteiten aangeven en is vervolgens belast met de controle. Het college draagt zorg voor het 
besturen en legt verantwoording af, op basis van de door de raad gestelde kaders.  
 

De gemeente heeft de regierol met betrekking tot de lokale veiligheid en heeft de taak ervoor te 

zorgen dat de doelen worden bereikt. Integraal veiligheidsbeleid stelt de gemeente beter in staat de 

belangen van de lokale gemeenschap te behartigen. Beleidsvelden worden aan elkaar gerelateerd 

en met behulp van de kernbeleidsmethode wordt voorkomen dat thema’s worden vergeten en 

prioriteiten gesteld omdat niet alles tegelijk kan worden opgepakt. Voor Leiderdorp zijn zes 

prioriteiten benoemd. Dit betekent niet dat er geen aandacht zou zijn voor andere thema’s of 

veiligheidsvelden. Het betekent wel dat de aandacht primair zal liggen bij de doelstellingen die 

gekoppeld zijn aan de geformuleerde prioriteiten. 

 

De gemeente kan het natuurlijk niet alleen. Om de doelen te kunnen bereiken is het zaak dat alle 

veiligheidspartners betrokken worden en zich ook betrokken voelen bij de omgeving en de 

veiligheidssituatie. De gemeente regisseert en doet de penvoering bij de formulering van de 

uitvoeringsplannen. In de uitvoeringsplannen zal uiteen worden gezet hoe we de verschillende 

doelen kunnen bereiken. Gemeenschappelijk met de betrokken partners (samenstelling wisselt per 

thema) moet worden bepaald welke activiteiten uitgevoerd dienen te worden om de doelen te 

bereiken en moeten afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor welk onderdeel 

van het uitvoeringsplan. 

 

Om gestelde doelen te bereiken is voor de activiteiten geld en capaciteit nodig: veiligheid kost geld. 

Uitgangspunt is dat gestelde doelen zoveel mogelijk worden nagestreefd binnen bestaande 

budgetten en met de bestaande capaciteit. Als er voor activiteiten / uitvoeringsplannen extra 

middelen nodig zijn zal er een voorstel aan de raad worden gedaan om de uitvoering van de 

plannen mogelijk te maken. Indien er andere keuzes worden gemaakt is het reëel om de ambities 

bij te stellen. 
 
Het belangrijkste van de nota is dat bij vaststelling de kaders zijn bepaald. Behalve de genoemde 
prioriteiten en de gestelde doelen is belangrijk dat iedereen zich realiseert dat we het samen 
moeten doen. De regie is in handen van de gemeente, maar een belangrijke voorwaarde voor een 
goed veiligheidsbeleid is dat de doelen duidelijk zijn er goede afspraken worden gemaakt over de 
prestaties en inbreng van de verschillende partijen. Uiteraard dienen de afspraken door alle 
veiligheidspartners te worden nagekomen. Mochten partners in gebreke blijven is het zaak dat de 
veiligheidspartners elkaar hierop aanspreken om de plannen toch op een goede manier te kunnen 
uitvoeren.  
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1 Visie 

1.1 Inleiding 

Leiderdorp is een veilige gemeente te noemen. Om dit zo te houden wordt op integrale wijze 

gewerkt, met het oog op veiligheid. Met deze nota wordt de structuur geschetst van het beleid dat 

is ingezet en waarop de komende jaren wordt ingezet. Het gaat om het creëren en behouden van 

een veilige en leefbare woon- leef- en werkomgeving, voor de mensen in de gemeente Leiderdorp. 

Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat de verschillende veiligheidspartners van de gemeente, 

betrokken worden bij de totstandbrenging van het veiligheidsbeleid en vooral ook van de daarop te 

baseren uitvoeringsprogramma’s. De raad bepaalt de beleidskaders en draagt zorg voor de 

controle. Het college draagt zorg voor het besturen en legt verantwoording af, op basis van de door 

de raad gestelde kaders. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij eerder vastgesteld beleid. 

 

1.2 Aanleiding en positie van de kadernota 

Het thema veiligheid heeft landelijk, regionaal en lokaal prioriteit. De gemeente heeft de regierol, 

daar waar het gaat om de lokale veiligheid. Een goed eigen gemeentelijk veiligheidsbeleid stelt de 

gemeente beter in staat de belangen van de lokale gemeenschap te behartigen. Juist door de 

eigen rol op een goede manier te vervullen, regisseren, en coördineren, kan de gemeente in 

samenwerking met de veiligheidspartners een op de gemeente toegesneden aanpak tot stand 

brengen. Bestaande Leiderdorpse problemen en risico’s kunnen met een integraal 

veiligheidsbeleid goed tegen elkaar worden afgewogen, zodat op een goede manier keuzes 

worden gemaakt. Al in 2006 heeft de raad aangegeven groot belang te hechten aan een integrale 

aanpak. Met de toenmalige nota is een heel goede start gemaakt met de totstandbrenging van 

integraal veiligheidsbeleid. De actiepunten die daaruit voortvloeiden zijn voor het overgrote deel 

uitgevoerd, deels zijn de punten door de ontwikkelingen ingehaald. Waar in beginsel de focus 

vooral was gericht op de interne organisatie, wordt nu de blik ook extern gericht. Met de 

vastgestelde visie en de uitgebreide veiligheidsanalyse gaan we, mét de betrokken 

veiligheidspartners werken aan de veiligheid. Aan welke onderwerpen prioriteit zal worden gegeven 

is door de gemeenteraad bepaald. (huiselijk geweld; veiligheid op straat; (woning)inbraken; alcohol 

en drugs; jeugd; en crisisbeheersing). 

 

Het brede en diverse beleidsterrein van Veiligheid heeft relaties met zo ongeveer alle andere 

beleidsterreinen: verkeer, jeugd, gezondheid, milieu, sport, evenementen, horeca, ruimtelijke 

ordening, wijkbeheer en noem maar op. Juist vanwege de veelheid van raakvlakken die het heeft 

met andere beleidsterreinenvelden, bestaat de neiging om veiligheid ‘erbij te doen’ op het moment 

dat er vanuit een ander beleidsveld beweging is. Dit brengt het risico met zich mee dat 

veiligheidsbeleid versnipperd raakt en vooral ad hoc beleid wordt. Er is gekozen voor de 

kernbeleidsmethode omwille van de integriteit en samenhang van het veiligheidsbeleid. 

 

De kadernota beschrijft de grote lijnen: de doelen, de partners en de prioriteit die aan verschillende 

veiligheidsvelden wordt toegekend. Om de doelen te bereiken worden maatregelen genomen en 

activiteiten uitgevoerd, die nog zullen worden geformuleerd in uitvoeringsplannen. Ze worden tot 

stand gebracht met de partners en gaat in op de concrete activiteiten: wie gaat nu eigenlijk wat 

dóen, om de gestelde doelen te bereiken. De uitvoeringsplannen worden aan de raad ter 

kennisneming aangeboden. Om díe raadsleden tegemoet te komen die zich ook interesseren voor 
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de uitvoering en zich een beeld willen vormen van de mogelijke concrete activiteiten en 

maatregelen, is in hoofdstuk 4, per prioriteit een alinea toegevoegd. Deze alinea, ‘uitvoering’ 

genoemd, geeft de richting aan van de activiteiten waaraan gedacht moet worden bij 

geformuleerde prioriteiten. De hier genoemde activiteiten vormen het vertrekpunt voor de 

uitvoeringsplannen, maar zullen dus nog met de betrokken partners worden besproken. In 

gezamenlijkheid met de partners worden de activiteiten bepaald (wat gaan we dóen?) en de taken 

verdeeld (wie doet wat?). 

 

1.3 Strategische doelstellingen 

De strategische doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid van Leiderdorp is duurzaam van 

aard. Het gaat om het creëren en behouden van de veiligheid in de gemeente, ook op langere 

termijn. De aanpak richt zich op het beleidsproces, zodat er voortdurend aandacht kan zijn voor 

veiligheid en de benodigde inzet. Zoals gezegd gaat het om het creëren en behouden van een 

veilige en leefbare woon- leef- en werkomgeving, voor de mensen in de gemeente Leiderdorp. 

Centrale velden in het veiligheidsbeleid zijn: veilige woon- en leefomgeving, bedrijvigheid en 

veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid, crisisbeheersing en integriteit en veiligheid. In 

hoofdstuk 3 van deze nota komen de verschillende prioriteiten aan bod, die door de raad zijn 

vastgesteld, in hoofdstuk 4 wordt de aanpak van de prioriteiten geplaatst in het perspectief van de 

bestaande veiligheidsvelden.  

 

1.4 Uitgangspunten 

Zoals gezegd is de gemeente de regievoerder van het lokale integrale veiligheidsbeleid. Dit 

betekent dat de gemeente waar wenselijk maatschappelijke partijen betrekt en betrokken houdt. 

Verder bewaakt de gemeente de uitvoering van maatregelen. Door de lijnen open te houden met 

de betrokken partijen kan goed worden ingespeeld op bestaande of opkomende problemen en 

bedreigingen. Juist de knelpunten bepalen de schaal en het moment waarop maatregelen worden 

getroffen. Sommige problemen vragen om een lokale aanpak met weinig andere 

veiligheidspartners, andere knelpunten zullen bijvoorbeeld een districtelijke of zelfs regionale 

benadering vereisen. 

 

De uitvoering van taken ten behoeve van het veiligheidsbeleid zal door díe partijen moeten worden 

gedaan die er het best voor zijn toegerust. Deze partijen kunnen zowel publiek als privaat zijn. 

Integraal veiligheidsbeleid betekent dat betrokken, relevante partijen zich gezamenlijk inzetten ten 

behoeve van de veiligheid. 

 

Integraal veiligheidsbeleid impliceert ook het maken van keuzes. Niet alle thema’s kunnen 

voortdurend worden aangepakt. Het integrale van integraal veiligheidsbeleid betekent dat vanuit 

een breed scala van (dreigende) knelpunten prioriteiten worden bepaald. Dit is gebeurd. Op basis 

van de vastgestelde prioriteiten worden maatregelen geformuleerd. De veiligheidsanalyse is een 

instrument dat bij het bepalen van de prioriteiten een belangrijke rol heeft gespeeld.  

 

Waar mogelijk wordt aangesloten bij eerder vastgesteld beleid. De uitvoering van de maatregelen 

wordt geëvalueerd in het bestaande overleg tussen de portefeuillehouder en de ambtenaar 

veiligheid, waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de rapportages van de politie. De 
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uitkomsten van de evaluaties worden schriftelijk vastgelegd en aan de raad voorgelegd. Integrale 

actualisering van de beleidsnota vindt plaats binnen vier jaar na vaststelling. 

 

De nu voorliggende nota is de uitwerking van de vastgestelde prioriteiten en is gericht op het 

verbeteren van de veiligheid door in te zetten op de prioriteiten Huiselijk geweld, (Woning)inbraken, 

Veiligheid op straat, Alcohol en drugs, Jeugd en Crisisbeheersing. Voor de activiteiten die nodig 

zijn op uitwerking te geven aan de prioriteiten en te de geformuleerde doelen te bereiken, is geld 

nodig en capaciteit: veiligheid kost geld. 

 

Uitgangspunt is dat gestelde doelen zoveel mogelijk worden nagestreefd binnen bestaande 

budgetten en met de bestaande capaciteit. Intern en met netwerkpartners zal in gesprek worden 

gegaan over de prioriteiten Vanuit het opdrachtgeverschap zal zoveel mogelijk worden gestuurd 

om met de veiligheidspartners het beleid te richten op de gestelde prioriteiten. 

 

Op dit moment moeten de uitvoeringsplannen nog worden opgesteld en is het lastig te bepalen 

welke middelen exact (extra) nodig zijn om de doelen te behalen. Duidelijk is wel er een bepaalde 

spanning bestaat tussen de ambities en de gestelde doelen. Voor bepaalde activiteiten waarover 

straks afspraken worden gemaakt in de uitvoeringsplannen is wellicht meer budget nodig dan 

beschikbaar is. Hiervoor moet dan ruimte worden gezocht binnen de begroting, of er wordt in een 

afzonderlijk een voorstel gedaan aan de raad. Indien er andere keuzes worden gemaakt is het 

reëel om de ambities bij te stellen.  

 

 

1.5 Strategische partners 

Intern wordt zoveel mogelijk afgestemd en worden disciplines van de verschillende afdelingen waar 

nodig betrokken. Eigenlijk heeft elke afdeling op enige wijze te maken met veiligheid en daarmee 

een link naar integraal veiligheidsbeleid. Interne partners waarmee het meest intensief wordt 

samengewerkt zijn: 

 

Interne partners voornaamste samenwerkingsgebied 

Afdeling beleid jeugd, zorg, onderwijs, verkeer, milieu 

Afdeling Gemeentewinkel nazorg, zorgnetwerk, vergunningen, handhaving (BOA’s) 

Afdeling Gemeentewerken wijkregie, voorzieningen, voorbereiding oud en nieuw 

        Tabel 2: Interne partners 

 

Op het gebied van veiligheid houden problemen en beleidseffecten niet op bij de grenzen van  

onze gemeente. Veiligheidsvraagstukken trekken zich überhaupt niks van gemeentegrenzen aan. 

Evenmin zijn zij doorslaggevend voor het bestaan en de omvang van veiligheidsproblemen en 

kunnen maatregelen die de ene gemeente treft, effecten sorteren in een naastgelegen andere 

gemeente. Deze zogenaamde waterbedeffecten vragen om districtelijke en regionale afstemming 

en samenwerking. Een actief samenwerkingbeleid is op het gebied van de integrale veiligheid en 

crisisbeheersing onontbeerlijk gezien de huidige veiligheidsvraagstukken, normeringen en 

uitdagingen waar elke gemeente voor staat.  

De belangrijkste externe strategische veiligheidspartners in het huidige veiligheidsbeleid zijn: 

 

Externe partners  voornaamste samenwerkingsgebied 
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Politie district en regio Hollands 

Midden 

Strategische, tactische en operationele afstemming en 

samenwerking inzake inzet, capaciteit, prioriteit en projecten.  

Openbaar Ministerie 

arrondissementsparket Den 

Haag 

Lid van de veiligheidsdriehoek4, opsporing van strafbare 

feiten, vervolging van strafbare feiten en  

toezicht op de uitvoering van strafvonnissen. Partner in het 

ontwikkelingen van beleid, informatiedeling en 

projectontwikkeling en ondersteuning (voetbalwet5, IBS wet 

BOPZ, georganiseerde criminaliteit, fraude enz.) 

Regionale Brandweer 

 

Brand- en incidentbestrijding, proactie en preventie, 

voorlichting, advies over omgevingsvergunningen en 

evenementenvergunningen, risicoprofiel, externe veiligheid. 

GHOR 

 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing, spoedeisende hulp , 

Geneeskundige hulpverlening, psychosociale hulpverlening 

en Openbare gezondheidszorg. Het voorkomen en 

voorbereiden op verschillende ramptypen. (bv. 

grieppandemie, uitbraak, groot incident, coördinatie tussen 

ziekenhuizen, opvangcapaciteit  etc.) 

Veiligheidsregio Hollands Midden 

 

De Brandweer, Politie, geneeskundige diensten en de 

gemeenten werken samen aan het verbeteren van de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing in de 

regio. Belangrijke partners, zoals waterschappen, 

milieudiensten en defensie zijn hier ook bij betrokken. Iedere 

organisatie is verantwoordelijk voor zijn eigen taken. 

Samen zijn de organisaties verantwoordelijk voor de 

veiligheid in Hollands Midden. 

De Veiligheidsregio heeft de volgende taken: 

het voorbereiden op de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing, het in stand houden van een regionale 

Gemeenschappelijke Meldkamer, het ondersteunen van 

gemeenten op aspecten van integrale veiligheid   

Defensie Rampenbestrijding en crisisbeheersing, algehele bijstand, 

explosieve opruimingscommando KL, liaison regionaal 

militair commando west. 

Rijksoverheid (BZK en V&J) Rampenbestrijding en crisisbeheersing, NCC6, politie en 

openbare orde zaken, NCTB7, LOCC8, landelijke projecten, 

subsidies, coördinatie en ondersteuning. 

Energieleverancier Energie-uitval, gaslekkage, fraude, integrale aanpak illegale 

hennepteelt. 

Hoogheemraadschap Rampenbestrijding en crisisbeheersing, waterkeringszorg, 

het waterkwantiteit- en kwaliteitsbeheer. 

Waterleverancier Levering van water (primaire levensbehoefte), onderhoud, 

werkzaamheden en reparaties, storingen, planvorming 

incidentbestrijding.  

Milieudienst Omgevingsvergunningen, evenementen, advies en ruiming 
 

 

4 Veiligheidsdriehoek: Burgemeester, (hoofd)officier van justitie, politie(districts-/team)chef. 
5 Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast 
6 Nationaal Crisis Centrum 
7 Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding.  
8 Landelijk Operationeel Coördinatie Centrum 
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 asbest en andere gevaarlijke stoffen, bodemverontreiniging, 

geluid en geur overlast, milieuaspecten van ruimtelijke 

ordening in het kader van externe veiligheid en 

risicobeheersing, vergunningverlening en toezicht op de 

naleving van de wetten: wet milieubeheer, wet geluidhinder, 

wet bodembescherming, wet milieugevaarlijke stoffen. 

Samenwerking bij handhaving en externe veiligheid.  

Buurgemeenten 

 

GRIP5 – Rampenbestrijding en crisisbeheersing,  

Servicepunt71, Veiligheidshuis, integrale 

veiligheidsvraagstukken en beleid (sociale en fysiek), 

veiligheidsdriehoek (districtscollege), afstemming en 

coördinatie evenementen en festiviteiten, route gevaarlijke 

stoffen en verkeerszaken. 

Bureau HALT Uitvoeren van de Halt-afdoening, signaleren en 

doorverwijzen, ontwikkelen en uitvoeren van 

preventieactiviteiten en projecten, adviseren en 

samenwerking aan scholen en ketenpartners.  

Regionaal Informatie en 

Expertise Centrum 

Bibob beleid, integrale aanpak illegale hennepteelt, fraude, 

georganiseerde criminaliteit, vastgoed criminaliteit, 

woonwagenkamp.  

Provincie 

(CvdK, afdeling Openbare Orde 

en Veiligheid) 

Rampenbestrijding en crisisbeheersing, externe veiligheid, 

provinciale risicokaart, baggerwerkzaamheden, toetsing, 

advies, planvorming.  

Ondernemers (horeca, 

detailhandel, industrie) 

 

LOV-overleg(gen), afspraken en convenant, afstemming en 

coördinatie van projecten en veiligheidsproblemen.  

Keurmerk veilig ondernemen, alcoholbeleid, 

voorlichtingsbijeenkomsten, overvalpreventie, apv-zaken. 

Veiligheidshuis  

(O.M, bureau jeugdzorg, HALT, 

gemeente(en), politie, JPT, Raad 

voor de Kinderbescherming, 

jongerenwerk, GGZ, GGD, 

leerplicht, reclassering)  

Beter samenwerking, afstemming en coördinatie in de 

strafrechtketen, veiligheidsketen en de zorgketen. Op dit 

moment ligt de focus op de thema’s jeugdige 

overlastgevenden en criminelen, ex-gedetineerden en 

veelplegers. De thema’s worden in de toekomst naar 

behoefte van de gemeente uitgebreid (niet limitatief).  

Rijnhart Wonen 

 

Afstemmingsoverleg(gen), prestatieafspraken en structureel 

en ad hoc overlast en veiligheidoverleg, buurtbemiddeling 

uithuiszettingen, controles.  

Welzijnsinstellingen  

 

Sociaal cultureel werk, activiteiten ondersteuning, (na)zorg, 

jongerenwerk enz.  

Onderwijs 

 

Schoolveiligheidsconvenant, ontruimingsoefeningen, 

leerplicht, veiligheid op schoolpleinen, casusoverleg.  

Sportverenigingen 

 

Vergunning voor (sport)venementen en (jeugd)festiviteiten. 

Afstemming en coördinatie met hulpdiensten en 

verenigingen.  

Bewoners(verenigingen) en 

burgers. 

Als laatstgenoemde maar zeker niet op de laatste plaats: de 

inwoners en verenigingen van Leiderdorp zelf. Het 

adviseren, coördineren en ondersteunen van hun initiatieven 

en activiteiten samen met de hiervoor benodigde partijen. 

Van buurtfeest of straat-bbq tot feestdagen en evenementen 

als bijvoorbeeld Koninginnedag.  
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Tabel 3: Externe partners 

1.6 Flankerende beleidsprocessen 

Beleidsprocessen die een belangrijke rol spelen als onderdeel van, of in relatie tot integraal 

veiligheidsbeleid zijn: 

� Risico-inventarisatie 

� Regionaal crisisbeheersingsplan en deelplannen 

� Brandpreventie/omgevingsvergunningen9; 

� Bouwplan-/milieuplantoetsing 

� Verkeersbeleid (IVVP) 

� Controle– en handhavingsbeleid (Nota handhaving) 

� Jeugd- en onderwijsbeleid 

� Wmo 

� Politiebeleid 

� Beleid van de brandweer 

� Sportbeleid, gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid 

� Het beleid van het Openbaar Ministerie; 

� Communicatiebeleid 

� Crisisbeleid (Regionaal crisisplan)  

 

1.7 De kadernota integrale veiligheid 

Er is op drie manieren gekeken naar de huidige situatie om tot een goede en werkbare kadernota 

integraal veiligheidsbeleid te komen. Ten eerste is er gekeken naar de problematiek ten aanzien 

van veiligheid zoals deze is geanalyseerd in de Veiligheidsanalyse. De Veiligheidsanalyse is 

grotendeels tot stand gebracht met cijfers uit de veiligheidsmonitor van 2008. Daarna zijn nog de 

prioriteiten bepaald10 en het maken van de analyse zelf heeft uiteraard ook de nodige tijd in beslag 

genomen. In de nota zijn daarom niet de allernieuwste cijfers gebruikt. Echter, als we kijken naar 

de ontwikkelingen op veiligheidsgebied de afgelopen jaren en kijken naar de huidige 

ontwikkelingen, zien we geen plotselinge hele grote veranderingen. Voorts worden in de nota de 

kaders bepaald. Mocht er aanleiding voor zijn, bestaat er natuurlijk altijd de ruimte om beleid aan te 

passen of anders te richten. Ook bij de evaluatie bij de uitvoeringsprogramma’s bestaat de 

gelegenheid om beleid te herzien. 

 

Ten tweede is er gekeken naar de prioriteiten zoals deze door de raad zijn vastgesteld en hoe deze 

zich verhouden tot de veiligheidssituatie en de bestaande aanpak. 

 

In de derde plaats is gekeken naar de aanpak zoals deze nu gehanteerd wordt en welke 

verbeteringen kunnen worden aangebracht los van de prioriteiten. 

 

Voor per veiligheidsveld wordt uitgewerkt wat de huidige situatie is, welke aanpak wordt 

gehanteerd en wat de verbeterpunten zijn waarop het beleid zich straks zal gaan richten, worden 

eerst de prioriteiten op een rij gezet. De door de raad vastgestelde prioriteiten vormen de kern van 

 

 

9 voorheen gebruiksvergunningen 

10 Huiselijk geweld; (woning)inbraken; veiligheid op straat; alcohol en drugs; jeugd; crisisbeheersing. 
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het te voeren veiligheidsbeleid en bepalen de verdeling van de inzet op de verschillende 

veiligheidsvelden. 

 

Binnen de gemeente Leiderdorp wordt gewerkt aan de verbetering van de begroting, waarbij 

gestreefd wordt naar het formuleren van meer concrete doelen, die beter, meer smart worden 

geformuleerd.  

 

Hieronder volgt een beknopte uiteenzetting over de stand van zaken op de zes veiligheidsvelden 

van Kernbeleid Veiligheid. In de oorspronkelijke kernbeleidsmethode wordt uitgegaan van vijf 

veiligheidsvelden, binnen onze gemeente is ervoor gekozen om de crisisbeheersing als afzonderlijk 

veiligheidsveld op te nemen en zijn er dus zes veiligheidsvelden. 

Het gaat om de volgende veiligheidsvelden: 

 

 6 Veiligheidsvelden – Kernbeleid Veiligheid 

Veilige woon- en 

leefomgeving 

Veiligheid in de alledaagse woon- en leefomgeving, 

dat wil zeggen: de woning, de straat, de buurt, de wijk; indicatoren voor de 

veiligheid op dit veld zijn de sociale kwaliteit in de buurt (inclusief overlast), 

de fysieke kwaliteit van de woonomgeving (inclusief verloedering), 

criminaliteit/objectieve veiligheid (inclusief diverse vormen van geweld) en 

veiligheidsgevoel/subjectieve veiligheid; 

Bedrijvigheid en 

veiligheid 

Betreft de sociale en objectieve veiligheid rond winkel- en 

horecavoorzieningen en bij evenementen en op bedrijventerreinen 

Jeugd en 

veiligheid 

Hierbinnen vallen jeugdoverlast en –criminaliteit, jeugd, uitgaan & alcohol en 

‘veilig in en om de school’.  

Fysieke 

veiligheid 

Het gaat hier om de ‘klassieke’ fysieke veiligheidsthema’s, te weten: 

verkeersveiligheid, brandveiligheid (preventieve en repressieve 

brandweerzorg) en externe veiligheid (veiligheid rond inrichtingen met en 

vervoer van gevaarlijke stoffen, risico-inventarisatie etc). 

Crisisbeheersing De voorbereiding op rampen en crises (in het bijzonder de gemeentelijke 

kolom), binnen de gemeentelijke organisatie, maar juist ook in goede 

afstemming met omliggende gemeenten, het district en de regio. Voldoen 

aan de wettelijke verplichtingen en regionale normen is uitgangspunt.  

Integriteit en 

veiligheid 

Binnen dit veld vallen maatschappelijke verschijnselen die haaks staan op 

fundamentele regels van onze samenleving en in die zin de integriteit van 

onze samenleving fundamenteel bedreigen; in dit kader gaat het dan vooral 

om ‘radicalisering en polarisatie’ en vormen van georganiseerde criminaliteit. 

Tabel 4: veiligheidsvelden 
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2 Prioriteiten 

Op basis van de veiligheidsanalyse heeft de raad de prioriteiten vastgesteld voor de kadernota 

integrale veiligheid 2011-2014. De raad heeft hiermee de kaders bepaald. De prioriteiten zoals 

deze zijn vastgesteld zijn: 

 

 Vastgestelde prioriteiten 

Nr. 1 Huiselijk geweld 

Nr. 2 (woning)Inbraken 

Nr. 3 Veiligheid op straat 

Nr. 4 Alcohol en drugs 

Nr. 5 Jeugd 

Nr. 6 Crisisbeheersing 

Tabel 5: Vastgestelde prioriteiten. Noot: de volgorde is aangehouden zoals deze ook wordt gehanteerd in de Handreiking 

Kernbeleid Veiligheid en zegt niets over hoe belangrijk het onderwerp is. 

 

 

Bij de totstandkoming van de prioriteiten hebben een aantal overwegingen meegespeeld: 

 Overweging  

A De maatschappelijke implicaties 

B De veiligheidsrisico’s 

C Het fundamentele karakter van een verschijnsel 

D De maatschappelijke impact van een verschijnsel 

E De maatschappelijke schade van een verschijnsel 

F De duurzaamheid van een verschijnsel 

G De wettelijke verplichting van de gemeente 

H Reeds vastgestelde prioriteiten in een ander verband 

I Bestuurlijke risico’s van een verschijnsel 

      Tabel 6: Schema overwegingen prioriteiten 

 

In de volgende paragraaf zijn de prioriteiten verder uitgewerkt. Voor elke prioriteit is het beoogde 

effect en accent qua maatregelen en instrumenten beschreven. Ook zijn de partners die een rol 

spelen in de prioriteit in beeld gebracht. Bij elke prioriteit is aangegeven welke overwegingen 

bijgedragen hebben aan de vaststelling en analyse van de prioriteiten.  

De prioriteiten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Een nadere operationalisering volgt in de 

uitvoeringsprogramma’s.  
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2.1 Huiselijk geweld (C,D,F) 

Huiselijk geweld is een zeer ernstige en veelvoorkomende geweldsvorm in Nederland. Het komt 

voor in alle sociaal economische klassen en culturen. De bestrijding van huiselijk geweld is een 

wettelijke taak van gemeenten. 

 

 Huiselijk geweld (C,D,F)  

Beoogd Effect � Voorkomen dan wel beëindigen van huiselijk geweld en het 

verminderen van de kans op slachtofferschap. 

� Vergroten van de meldings- en aangiftebereidheid. 

� Voldoende herkenbare en laagdrempelige ambulante hulpverlening 

en meldpunten. 

� Voldoende inhoudelijke en methodische kennis van hulpverlening 

over huiselijk geweld bij alle maatschappelijke instanties. Ook bij 

instanties als scholen en sportverenigingen. 

� Tijdige informatie-uitwisseling tussen diverse partners. 

Accenten in 

de aanpak 

� Proactie, preventie, voorlichting en bespreekbaar maken van 

huiselijk geweld 

� De meldpunten van huiselijk geweld meer bekend maken. 

� Vroegsignalering van huiselijk geweld vanuit alle betrokken partners. 

� Gerichte aanpak voor slachtoffers en daders. 

� Gerichte veelplegers aanpak. 

� Continuering en uitbreiding van de integrale aanpak. 

� Naleving van het protocol Huiselijk Geweld. 

Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Gemeente 

� Algemeen Maatschappelijk Werk – Scholen 

� Politie - Huisartsen/Specialisten 

� (Sport) verenigingen 

� OM  

� GGZ  

� Woningstichting 

� GGD  

� Welzijnswerk  

� Bureau Jeugdzorg 

� Raad voor de Kinderbescherming 

� Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld 

Tabel 7: Schema huiselijk geweld 
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2.2 (Woning)inbraken (C,D,E) 

Het aantal woninginbraken in Leiderdorp is de laatste tijd toegenomen. Opvallend is dat Leiderdorp 

aantrekkelijk lijkt voor verschillende soorten inbrekers. Woninginbraken tasten het veiligheidsgevoel 

van burgers in ernstige mate aan en maakt fors inbreuk op een veilige leefomgeving. Deze 

aantasting geldt niet alleen voor inbraken in woningen, ook inbraken in auto’s en bijvoorbeeld 

schuurtjes of bedrijfsgebouwen ondermijnen de veiligheid in objectieve en subjectieve zin.  

 
Tabel 1 

 (Woning)inbraken (C, D, E)   

Beoogd Effect � Afname van het aantal (woning)inbraken. 

� Verhoging van het oplossingspercentage. 

� Vergroten van de sociale controle. 

�  Alertheid en waakzaamheid vergroten. 

Accenten in 

de aanpak 

� Stimuleren van inbraakpreventie door politie en gemeente 

� Stimuleren van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

� Blijvende alertheid door verschillende veiligheidspartners 

� Gerichte aanpak van veelplegers 

Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Gemeente 

� OM 

� Politie  

� Woningstichting 

� Bewoners 

Tabel 8: Schema (Woning)inbraken 

 

2.3 Veiligheid op straat (A,D,E) 

Het aantal voorvallen van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak is groot: 65 

procent van alle werknemers met een publieke taak (politieagenten, brandweerlieden, 

ambulancepersoneel, buschauffeurs, treinconducteurs, medewerkers van gemeentelijke diensten, 

verpleegkundigen, verkeersregelaars en stadswachten) waren in 2009 slachtoffer van geweld. In 

Nederland blijkt 30 tot 40 procent van de bevolking wel eens getuige te zijn geweest van agressie 

op straat. Dit urgente maatschappelijke probleem moet worden aangepakt. Mensen kunnen zelf bij 

de aanpak een grote rol spelen. 

 

 Veiligheid op straat (A, D, E)   

Beoogd Effect � Meer onderlinge betrokkenheid. 

� Actief optreden van getuigen van geweld in de openbare ruimte. 

� Meer veiligheid op straat. 

Accenten in 

de aanpak 

� Aandacht vragen voor problematiek 

� Tegengaan passiviteit getuigen van geweld in de openbare ruimte. 

� Bieden van handelingsperspectief aan mensen. 

� Appelleren aan verantwoordelijkheidsgevoel van mensen. 
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Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Getuigen van geweld in de openbare ruimte 

� Gemeente  

� Politie 

� OM 

Tabel 9: Schema Veiligheid op straat 

2.4 Alcohol en drugs (D,H,I) 

Het terugdringen van het alcoholgebruik en het (soft)drugsgebruik onder jongeren verdient de 

nodige aandacht. Het gebruik van beide genotsmiddelen heeft een behoorlijke impact op de 

(geestelijke) gezondheid van de gebruikers. De aanpak van hennepkwekerijen heeft de aandacht 

van de politie, waarbij een integrale aanpak van groot belang is. Overigens is dit thema 

ondergebracht bij het veiligheidsveld ‘Integriteit en veiligheid’. 

 

 Alcohol en drugs (D, H, I)   

Beoogd Effect � Afname overmatig alcoholgebruik, vooral bij jongeren. 

� Afname overmatig softdrugsgebruik. 

� Bestrijden illegale drugshandel (o.a. productie van de handel in 

hennepteelt). 

Accenten in 

de aanpak 

� Voorlichting over (de gevolgen van) alcohol- en drugsgebruik voor 

ouderen, jongeren en ouders 

� Bewustwordingsacties over alcohol en drugs voor ouderen, jongeren 

en ouders. 

� Leeftijdscontroles voor alcohol onder jongeren. 

� Laagdrempelige hulpverlening. 

� Regionale samenwerking bij beleidsvorming. 

� Toezicht in horeca en (sport)verenigingen. 

� Handhaving gericht op winkeliers. 

Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Gemeente  

� GGD  

� (Sport)verenigingen 

� Politie  

� HALT 

� Scholen 

� Horeca 

� Welzijnswerk  

� Ouders 

� Supermarkten en slijterijen 

Tabel 10: Schema Alcohol en drugs 

 

 

2.5 Jeugd (A,C,D,I) 

Voor de vastgestelde prioriteit ‘jeugd’ geldt dat op verschillende beleidsterreinen hier al de nodige 

aandacht voor is. Hierbij valt te denken aan de aanpak van huiselijk geweld, waarbij jongeren vaak 
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slachtoffer en soms ook dader zijn, overmatig alcoholgebruik, schoolveiligheid, de aanpak van de 

politie met het Jeugd Preventie Team (JPT) en bijvoorbeeld de vuurwerkaanpak vanuit Halt. Omdat 

aan jeugd(on)veiligheid veel belang wordt gehecht, is jeugd toch als afzonderlijke prioriteit 

benoemt.  

 

Zoals in de inleiding al is aangegeven wordt veel belang gehecht aan jeugd, ook in samenhang met 

veiligheid. Verschillende veiligheidspartners en verschillende instrumenten richten zich hierop. In 

dat opzicht is er met meerdere beleidsterreinen een zekere overlap. Juist door de samenhang in 

het oog te houden en zaken goed af te stemmen kan de aanpak worden versterkt. De kunst is op 

een goede manier de samenwerking zoeken en zorgen voor goede afstemming. Belangrijke 

initiatieven die hieraan moeten bijdragen zijn bijvoorbeeld: aansluiting bij het Veiligheidshuis in 

Leiden, schoolveiligheidsplannen, werken met de shortlist-methode Beke, jeugdoverleg, JPT.  

 

 Jeugd (A, C, D, I)   

Beoogd Effect � Terugdringen en voorkomen van overlast. 

� Versterken van de ketenregie. 

� Verlenen van passende zorg waar nodig.  

� Voorkomen van strafbare feiten en het terugdringen van recidive.  

� Verlenen van nazorg na detentie. 

Accenten in 

de aanpak 

� Gebiedsgerichte aanpak. 

� Groepsgerichte aanpak. 

� Focus van activiteiten gericht op zowel daders als op slachtoffers.  

� Combineren van preventie, repressie en nazorg, gericht op 

maatwerk. 

� Aandacht voor multi-problematiek. 

� Begeleiding met behulp van zorgtraject, gericht op langere termijn.  

� Persoonsgerichte aanpak van criminele en overlastgevende 

personen. 

Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Politie  

� OM 

� Gemeente  

� Raad voor de Kinderbescherming  

� Reclassering 

� Dienst Justiële Inrichtingen / Penitentiaire Inrichten (PI)  

� Bureau Jeugdzorg  

� Slachtofferhulp Nederland  

� Bureau Halt  

� GGD  

� Leerplicht 

� GGZ 

� Jeugdzorg 

� Ouders 

� Jongeren 

� Jongerenwerk 

Tabel 11: Schema Jeugd 
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2.6 Crisisbeheersing (B,G,I) 

‘Crisisbeheersing’ en er als gemeente voor zorgen goed voorbereid te zijn op calamiteiten is van 

groot belang voor burgers, maar speelt zich grotendeels buiten het gezichtsveld van burgers af. 

Vanwege de opgave waar de gemeente voor staat, mede naar aanleiding van de nieuwe Wet 

Veiligheidsregio’s en de afspraken die regionaal gemaakt zijn is Crisisbeheersing als afzonderlijke 

prioriteit benoemd en vastgesteld. 

 

Versterking van de gemeentelijke of oranje kolom binnen de gehele crisisbeheersingsorganisatie, 

is een belangrijk onderwerp van de Wet Veiligheidsregio’s. Deze wet heeft als centraal doel de 

rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren. De bestuurlijke en de operationele slagkracht 

moet beter, zodat op regionaal niveau hulpverleningskolommen bijeen zijn gebracht. Leiderdorp 

verstevigt de samenwerking met buurgemeenten. Hogere eisen zoals deze voortvloeien uit de Wet 

Veiligheidsregio’s maken dit noodzakelijk. Verder biedt de wet grondslag voor het instellen van een 

gemeenschappelijke regeling waaraan de uitvoering van brandweertaken en taken van de 

geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen worden opgedragen. Regionalisering van 

de brandweer en hernieuwde afstemming tussen gemeente en brandweer vraagt de nodige inzet. 

 

 Crisisbeheersing (B, G, I) 

Beoogd Effect � Burgers (beter) beschermen tegen risico’s en nazorg bieden. 

� Versterken van de slagkracht van hulpverleningsdiensten, waaronder 

gemeenten. 

� Versterking van bestuurlijke en operationele slagkracht. 

� Kwaliteitsverbetering van de crisisbeheersing en rampenbestrijding. 

� Multidisciplinaire samenwerking en samenhangend veiligheidsbeleid. 

� Versterking professionaliteit door bundeling van capaciteit, kennis, 

ervaring en financiën. 

� Betere hulpverlening en nazorg te bieden bij rampen en crises. 

� Brandweerzorg, GHOR, rampenbestrijding en crisisbeheersing onder 

één regionale bestuurlijke regie. 

Accenten in 

de aanpak 

� Intensivering samenwerking met buurgemeenten. 

� Intensivering samenwerking met hulpverleningsdiensten. 

� Professionaliseren crisisbeheersingsorganisatie. 

� Borgen van processen en beleid. 

Betrokken 

partners 

(niet limitatief) 

� Veiligheidsregio 

� Gemeenten 

� Regionale Brandweer 

� Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen 

� Politie 

� Justitie 

� Waterschappen 

� Defensie 

� Provincie 

� Rode Kruis 

� Nutsbedrijven 

� Burgers 

Tabel 12: Schema Crisisbeheersing 
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3 Veiligheidsvelden 

Zoals ook al naar voren kwam in de veiligheidsanalyse is door veranderingen in de wijze van 

registratie door de politie, het vergelijken van trends en ontwikkelingen momenteel lastig. Onder 

meer door de invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS 

computersysteem kunnen politiecijfers na 2008 afwijken van de cijfers daarna. Dit blijkt ook uit de 

gegevens in hieronder opgenomen tabellen. In de toekomst zijn de resultaten weer beter 

vergelijkbaar. Niet in de laatste plaats door de invoering van de veiligheidsmonitor. Dit zal leiden tot 

meer accurate analyses van de veiligheidsontwikkelingen.  

 

In de kernbeleidsmethode wordt gewerkt met wat genoemd wordt ‘kernindicatoren’. De tabellen 

bevatten cijfermatige gegevens over deze indicatoren. Het moet echter worden vermeld dat dit 

indicatoren zijn, afgeleid uit de methode Kernbeleid Veiligheid. Zoals in het begin van dit hoofdstuk 

is aangegeven worden in de gemeente Leiderdorp voorbereidingen getroffen om te werken naar 

een nieuwe programmabegroting. Er zullen doelen worden geformuleerd, waaraan activiteiten 

zullen worden gekoppeld om deze doelen te bereiken en er zullen indicatoren worden bepaald om 

resultaten beter te kunnen toetsen, zodat betere controle op beleid kan plaatsvinden. De 

indicatoren zoals in onderstaande tabellen staan geformuleerd zijn nog niet geschoeid op de leest 

van de in ontwikkeling zijnde programmabegroting. Aangezien we met de ontwikkeling van het 

Leiderdorps integraal veiligheidsbeleid, niet wilde wachten op de in ontwikkeling zijnde 

programmabegroting, én omdat de indicatoren wel degelijk een indruk geven van de huidige 

problematiek op de verschillende veiligheidsvelden, is er voor gekozen onderstaande indicatoren 

toch in deze nota op te nemen. 

 

Nadat per veiligheidsveld een beeld is geschetst van de problematiek, door middel van relevante 

cijfers en door een korte beschrijving van de belangrijke kenmerken van het veiligheidsveld, komen 

de verbeterpunten aan de orde. De prioriteiten zijn ondergebracht bij de betreffende 

veiligheidsvelden en maken onderdeel uit van de verbeterpunten. Omvang en inhoud van de 

verbeterpunten variëren daarom aanzienlijk. Binnen het veiligheidsveld ‘Veilige woon- en 

leefomgeving’, zijn drie van de zes prioriteiten ondergebracht, terwijl bijvoorbeeld het 

veiligheidsveld geen aspect kent dat als prioriteit is benoemd. Overigens betekent dit niet dat er in 

het geheel geen aandacht voor dit veiligheidsveld zal zijn.    

 

 

3.1 Veilige woon- en leefomgeving 

Veiligheidsproblematiek 

De kernindicatoren in het veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving zijn: ‘sociale kwaliteit’, 

‘fysieke kwaliteit’, ‘objectieve veiligheid’ en ‘subjectieve veiligheid’. Tabel 1 bevat cijfermatige 

gegevens over deze indicatoren. Hoe de toekomstige indicatoren eruit komen te zien voor het 

veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving zijn bij het opstellen van deze nota nog niet bekend. 

Indien mogelijk zal in de verschillende uitvoeringsplannen worden teruggekomen op de indicatoren 

waarmee zal worden gewerkt met betrekking tot de verschillende veiligheidsvelden. 

 

Indicator 2007 2008 2009 2010 

 

t.a.v. sociale kwaliteit: 
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Overlast en 

vernieling 

- aangiftes 

- meldingen 

- incidenten 

 

 

456 

144 

 

 

309 

129 

 

 

223 

 

334 

 

 

185 

 

246 

Overlast  van / door jeugd  

- incidenten 

 

 

342 

 

 

205 

 

 

222 

 

 

248 

Openbare schennis 

- aangiftes 

- incidenten 

 

4 

6 

 

0 

2 

 

0 

2 

 

5 

7 

Aantasting openbare orde 

- incidenten 

- aanhoudingen 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

15 

5 

 

 

17 

4 

 

t.a.v. fysieke kwaliteit: 

rapportcijfer inwoners over 

directe woonomg.  

 

- 

 

7,4 

 

- 

 

- 

rapportcijfer burger 

leefbaarheid in de buurt 

 

- 

 

7,4 

 

- 

 

- 

rapportcijfer inwoners 

veiligheid in de buurt 

 

- 

 

7,1 

 

- 

 

- 

rapportcijfer burger 

betrekken bij aanpak 

sociale veiligheid 

 

- 

 

6,1 

 

- 

 

- 

 

t.a.v. objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit: 

totaal aantal aangiftes per 

1000 inwoners 

 

51 

 

44 

 

55 

 

65 

aangiftes inbraak 11 woning  

51 

 

53 

 

94 

 

103 

geweld zonder letsel12 
zonder wapen 

 

43 

 

16 

 

9 

 

- 

geweld zonder letsel met 

wapen 

 

3 

 

4 

 

0 

 

- 

geweld met letsel zonder 

wapen 

 

39 

 

23 

 

8 

 

- 

geweld met letsel met 

wapen 

 

3 

 

2 

 

3 

 

- 

zware mishandeling 22 19 8 - 

overige mishandeling - - 25 - 

aantal huisverboden - - 1 4 

zakkenrollerij 27 17 27 - 

winkeldiefstal 43 57 25 - 

diefstal uit auto 164 174 204 - 

diefstal van auto 10 12 10 - 

diefstal bromfiets 18 11 24 - 

fietsendiefstal 101 137 136 - 

     

 

 

11 Zoals ook al in de veiligheidsanalyse is opgemerkt, kunnen de cijfers afwijken t.o.v. andere jaren door een andere registratie in 

politiesystemen. In 2009 worden ‘diefstal uit woning’, ‘inbraak woning’ en ‘diefstal in/uit woning (geen braak)’ afzonderlijk 

geregistreerd, waar voor 2009 in dit verband alleen ‘diefstal uit woning’ werd geregistreerd.   

12 Ook voor de geweldsmisdrijven geldt dat aanpassingen van de wijze van registreren, leiden tot afwijkingen. Om toch enigszins 

inzicht te verschaffen in de cijfers, zijn de cijfers toch ingevoegd. 
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t.a.v. subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel: 

% wel eens onveilig 

algemeen  

 

- 

 

22 

 

- 

 

- 

% vaak onveilig algemeen  

- 

 

1 

 

- 

 

- 

% wel eens onveilig in 

eigen buurt 

 

- 

 

13 

 

- 

 

- 

% vaak onveilig in eigen 

buurt 

 

- 

 

0 

 

- 

 

- 

rapportcijfer inwoners  

veiligheid in de eigen 

buurt 

 

- 

 

7,1 

 

- 

 

- 

Tabel 13: Schema cijferoverzicht Veilige woon- en leefomgeving13 

 

Hieronder de belangrijke kenmerken, behorend bij dit veiligheidsveld: 

 

Sociale kwaliteit 

Hoewel de veranderingen in de registraties het er niet inzichtelijker op maakt, kan over de 

veiligheidsproblematiek op dit gebied worden opgemerkt dat de situatie stabiel te noemen is. Op de 

vraag of de buurt in de laatste tijd is veranderd, er op vooruit gegaan is of juist achteruit, geeft bijna 

driekwart van de mensen te kennen dat de situatie in hun buurt gelijk is gebleven. Deze uitkomsten 

zijn vergelijkbaar met de resultaten van de referentiegroep waarmee gewerkt wordt in de 

veiligheidsmonitor. De leefbaarheid krijgt van inwoners een 7,4 als rapportcijfer, de eigen 

woonomgeving wordt gewaardeerd met een 7,5.  

 

Ondanks dat op het punt van de sociale cohesie niet hoog wordt gescoord (6,1 – slechts tweevijfde 

vindt dat er in de buurt veel saamhorigheid is) vindt een meerderheid van tweederde dat mensen in 

de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat. 

 

In de toekomst worden cijfers gemakkelijker en betrouwbaarder te vergelijken, door de ontwikkeling 

van de veiligheidsmonitor. Overigens geldt dit niet alleen voor de cijfers ten aanzien van de sociale 

kwaliteit. 

 

Fysieke kwaliteit 

Met betrekking tot de fysieke voorzieningen zijn de inwoners van Leiderdorp minder tevreden dan 

de mensen uit de referentiegroep. Het betreft hier zaken als het onderhoud van wegen, paden en 

pleintjes. Verder is er maar een klein percentage dat positief is over de voorzieningen voor 

jongeren in de buurt. 

 

Hier tegenover staat dat Leiderdorp gunstig scoort daar waar het gaat om ‘fysieke verloedering’. 

Hondenpoep op straat, bekladding van muren en gebouwen en vernielingen van zaken als 

telefooncellen en bushokjes komt volgens 29% van de mensen vaak voor, tegenover 33% in de 

referentiegroep. Wat een doorn in het oog is van veel mensen is de rommel op straat. Als we kijken 

naar de objectieve cijfers ten aanzien van vernielingen, vandalisme en baldadigheid zien we dat er 

sprake is van een afname. Overigens geldt dit niet voor vernielingen aan openbare gebouwen. 

 

Objectieve veiligheid / veel voorkomende criminaliteit 

Ondanks dat Leiderdorp objectief gezien een veilige gemeente te noemen is , is het aantal 

inbraken gestegen. Het ‘mobiel banditisme’14 wordt gezien als één van de oorzaken hiervan. Voor 
 

 

13 bron: informatie-rapportage politie Hollands Midden 
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wat betreft het geweld op straat lijkt ook hier een lichte stijging waarneembaar. Het veranderde 

registratiesysteem maakt een goede vergelijking echter lastig. Het registreren, maar vooral ook het 

duiden van cijfers ten aanzien van huiselijk geweld is ook een precaire aangelegenheid. Het aantal 

meldingen van huiselijk geweld gaf vanaf 2007 een stijging te zien, wat liep tot 2009. Met ingang 

van 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (WTH) van kracht. In dat jaar is er één verbod door de 

burgemeester opgelegd, maar sindsdien loopt dit aantal fors op. Het is een maatregel met een 

preventief karakter: het doel is te zorgen voor een afkoelingsperiode voor dader en slachtoffer(s) 

om de hulpverlening in gang te zetten. 

 

Bovengenoemde incidenten komen gelukkig relatief minder vaak voor. Daarnaast bestaan er zaken 

die veel vaker voorkomen. Hierbij valt te denken aan diefstal van auto’s, bromfietsen en fietsen, 

maar ook diefstal uit auto’s en zaken als zakkenrollerij en winkeldiefstal. Voor de meeste van de 

genoemde zaken geldt dat de situatie in Leiderdorp niet veel afwijkt van vergelijkbare gemeenten. 

Diefstal uit auto’s komt in Leiderdorp veel voor. Dit heeft mogelijk te maken met het eerder 

genoemde mobiel banditisme. Momenteel wordt er door de politie veel aandacht besteed aan deze 

vorm van criminaliteit. 

 

Subjectieve veiligheid  
Bijna een kwart van de inwoners van Leiderdorp voelt zich wel eens onveilig. Dat is vergelijkbaar 
met de referentiegroep. Inwoners van Leiderdorp voelen zich in de eigen buurt veiliger dan de 
inwoners van de referentiegroep (13% versus 18% in de referentiegroep). Het rapportcijfer dat 
mensen geven voor de veiligheid in de eigen buurt is gemiddeld een 7. 
In de veiligheidsmonitor wordt ook weergegeven in hoeverre mensen problemen in de eigen buurt 
ervaren. Uit verschillende buurtproblemen hebben Leiderdorpers kunnen aangeven of deze 
volgens hen vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in hun eigen buurt.  
De monitor gaat uit van verschillende bedreigende situaties en van sociale overlast. Bij de indicator 
dreiging is gevraagd naar vormen van gedrag die inwoners mogelijk als dreigend ervaren: 
• Mensen die op straat worden lastig gevallen; 
• Geweldsdelicten; 
• Drugsoverlast; 
• Bedreiging; 
• Jeugdcriminaliteit; 
• Straatroof; 
• Vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten e.d.; 
• Overlast van groepen jongeren. 
 
De score voor dreiging ligt in Leiderdorp lager dan in de referentiegroep. Bij alle acht problemen 
hebben in Leiderdorp minder inwoners dan gemiddeld, aangegeven dat ze vaker voorkomen dan 
gemiddeld. Overlast van groepen komt volgens de inwoners van Leiderdorp nog het meest voor 
(8% vindt dat dit vaak voorkomt). 
Voor wat betreft de andere indicator, sociale overlast, gaat het om zaken als  
• Dronken mensen op straat; 
• Drugsoverlast; 
• Mensen die op straat worden lastig gevallen; 
• Overlast van groepen jongeren. 
De score voor sociale overlast ligt in Leiderdorp lager dan in de referentiegroep. Bij alle vier 
problemen hebben in Leiderdorp minder inwoners aangegeven dat ze vaak voorkomen dan 
gemiddeld. 

                                                                                                                                                 

14 Met ‘mobiel banditisme’ bedoelen we de, met name door Oost-Europese groeperingen gepleegde, snelle en relatief eenvoudige 

criminaliteit. De dadergroepen bestaan uit een man of drie, vier. Ze komen Nederland binnen, slaan hun slag en zijn weer net zo snel 

weg als dat ze gekomen zijn. 
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De huidige aanpak. 

Op het gebied van de leefbaarheid wordt er momenteel al veel gedaan. Er zijn verschillende 

partijen die zich er voor inzetten de woonomgeving te verbeteren, niet in de laatste plaats 

bewoners zelf. De gemeente probeert ook bewoners en organisaties hierin te stimuleren. Voorts 

wordt ingezet op het bevorderen van de sociale cohesie. De gemeente vervult verschillende rollen 

om de kwaliteit van de woonomgeving te verbeteren. Straten en plantsoenen worden bijgehouden 

en prullenbakken worden geleegd. Het draagt bij aan de aanblik van de wijk, met in het 

achterhoofd dat schone opgeruimde buurten een positief effect hebben op veiligheidsgevoelens. 

Met het oog op het toegenomen vandalisme en het stijgend aantal vernielingen wordt er gewerkt 

met een betrekkelijk nieuw instrument: de vandalismewijzer. Het aantal vernielingen en de kosten 

van vandalisme worden in beeld gebracht en per kwartaal openbaar gemaakt op Gemeente aan 

Huis in het Leiderdorps Weekblad. Het is een bijdrage aan het bewust maken van mensen van de 

maatschappelijke kosten van vandalisme en mensen worden opgeroepen 1-1-2 te bellen als ze 

getuige zijn van vandalisme.  

 

De gemeente Leiderdorp heeft een overeenkomst met het schoonmaakbedrijf ICS betreffende het 

verwijderen van graffiti binnen de gemeente. ICS verwijdert zelfstandig, of op verzoek binnen 

uiterlijk 2x 24 uur, graffiti en discriminerende teksten wanneer men dit aantreft in het openbaar 

gebied.  

 

Binnen de gemeente Leiderdorp bestaat de mogelijkheid onwenselijke zaken en situatie met 

betrekking tot de openbare ruimte, te melden. Afhankelijk van wat voor soort melding het betreft 

wordt door verschillende partijen actie ondernomen. Soms brengt het klussen voort voor ‘grijs’ en 

‘groen’, soms is het optreden van BOA of politie vereist, maar niet zelden heeft de burger zelf een 

bepaalde rol te vervullen. 

 

Verder is een belangrijke rol van de gemeente het voeren van regie en het coördineren van 

processen en activiteiten, ook in relatie met andere veiligheidspartners. In dit veiligheidsveld: 

Veilige woon- en leefomgeving, is de woningstichting Rijnhart Wonen een zeer belangrijke partij, 

waarmee ook ten aanzien van veiligheid verschillende afspraken zijn en worden gemaakt. Eén 

aspect is dat Rijnhart Wonen de doorstroom op de woningmarkt bevordert, wat een positieve 

invloed heeft op het woongenot van mensen. Ook worden bewoners zoveel mogelijk betrokken bij 

beheer en leefbaarheid. Er zijn jaarlijks projecten ‘schoon, heel en veilig’ en er zijn afspraken over 

voor- en najaarsacties die gemeente en woningbouw samen oppakken. 

 

Gemeente en Rijnhart Wonen hebben ook afspraken over certificering. Bij nieuwbouw, ingrijpende 

renovatie en bij herstructurering wordt ernaar gestreefd de woningvoorraad te verbeteren zodat alle 

woningen gaan voldoen aan het keurmerk veilig wonen. Ook is er vanuit de woningstichting 

aandacht voor voorlichting over brandpreventie, in het bewonersblad. 

 

Rijnhart Wonen is een belangrijke partner in het integraal veiligheidsbeleid, maar uiteraard zijn er 

nog meer onmisbare partijen waar het gaat om een leefbare en veilige woonomgeving. Aandacht 

voor overlast is onontbeerlijk en het tegengaan ervan vereist krachtige netwerken, juist omdat 

vormen van overlast en oorzaken ervan, zeer gedifferentieerd kunnen zijn. Er is een meldpunt zorg 

en overlast waar door iedereen melding kan worden gemaakt bij het ervaren van overlast of als er 

zorgen zijn omtrent mensen in de buurt. Voor gecompliceerde zaken bestaat er een netwerk 

waarbij verschillende partners vanuit verschillend perspectief naar een casus kijken en er zorg voor 

dragen dat de geëigende instanties de zaak oppakken.  
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Huiselijk geweld krijgt landelijk steeds meer aandacht, wat ook terug te zien is in spotjes op 

televisie, ook op gemeentelijk niveau wordt er de nodige aandacht aan besteed. In samenwerking 

(ook op districtelijk en regionaal gebied) met verschillende partners als politie en GGD worden 

zaken zo spoedig en goed mogelijk opgepakt.  

Een instrument om huiselijk geweld terug te dringen is het huisverbod. Het houdt in dat een pleger 

van huiselijk geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag of contact mag 

opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een 

noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de nodige hulpverlening op gang kan 

worden gebracht en escalatie kan worden voorkomen en kan ook worden opgelegd bij 

kindermishandeling. Het instrument van het opleggen van een tijdelijk huisverbod, een 

bevoegdheid van de burgemeester, wordt ook in Leiderdorp in toenemende mate toegepast. 

 

Geweld op straat en de aanpak ervan is momenteel voornamelijk een zaak van de politie. Vanuit 

het rijk is er een campagne op touw gezet: ‘Meer veiligheid op straat’. De gemeenteraad van 

Leiderdorp heeft zich uitgesproken voor het lokaal prioriteren van het onderwerp. Nauw verbonden 

aan het onderwerp geweld op straat, is het onderwerp overvalcriminaliteit. Het vindt plaats in 

openbaar toegankelijk gebied en heeft grote impact op slachtoffers. Bovendien neemt het aantal 

incidenten toe, wat een integrale aanpak rechtvaardigt. 

 

Ten aanzien van de veiligheidsgevoelens moet worden gezegd dat een sluitende aanpak lastig is. 

Het veiligheidsgevoel of juist het gevoel van ónveiligheid van mensen kan van tal van zaken 

afhangen. Door het blijven monitoren van de subjectieve veiligheid en in te zetten op sociale en 

fysieke veiligheid wordt geprobeerd het gevoel van veiligheid te bevorderen. Uit de 

veiligheidsmonitor is gebleken dat de aanwezigheid van groepen jeugd, van invloed is op de 

subjectieve veiligheid. Het veiligheidsveld jeugd en veiligheid komt in paragraaf 3 van hoofdstuk 4 

nader aan bod. 

 

Verbeterpunten 

Het veiligheidsveld ‘Veilige woon- en leefomgeving is een breed veld, met daarin ondergebracht 

drie prioriteiten: Huiselijk geweld, (Woning)inbraken en Veiligheid op straat. De aanpak van het 

veiligheidsveld staat of valt met mate van afstemming van veiligheidspartners, bereidheid van 

veiligheidspartners (zeker ook inwoners!) om een bijdrage te leveren en zaken te melden. Dit geldt 

voor zowel huiselijk geweld, waar mensen er zelf ook toe moeten worden gebracht om misstanden 

in de openbaarheid te brengen, maar waar ook betrokkenen uit de omgeving van mensen, of het 

nu professionals zijn of niet, zaken moeten melden. Dit geldt ook voor mensen die getuige zijn van 

geweld op straat, maar ook het melden van verdachte zaken ter voorkoming van inbraken past in 

dit beeld. De aanpak dient vooral dus gericht te zijn op het neerzetten en behouden van een goede 

infrastructuur voor afstemming en coördinatie. 

 

De aanpak van huiselijk geweld en ook het instrument het tijdelijk huisverbod lijkt op dit moment 

effectief te zijn. De gemeente is belast met de beleidsregie voor de aanpak van huiselijk geweld. 

Vanuit deze regierol moet gezorgd worden voor goede communicatie en afstemming tussen 

gemeentelijke partners, voor het (laten) maken van samenwerkingsafspraken, voor het bewaken 

van de voortgang en voor afstemming met verschillende bestuurslagen. Ondanks dat de aanpak 

momenteel goed verloopt, zijn er nog wel enkele verbeterpunten. Op het gebied van regievoering, 

het benutten van de informatiepositie en met betrekking tot de borging is er nog winst te boeken. 

 

http://www.huisverbod.nl/huiselijk_geweld
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Ten aanzien van de prioriteit ‘(Woning)inbraken’ zijn het vooral de mensen zelf die in preventieve 

zin veel kunnen doen. Ook hier vervult de gemeente een regiefunctie en ook het monitoren gebeurt 

bij de gemeente. In samenwerking met de politie, maar ook bijvoorbeeld de woningbouwvereniging 

kunnen mensen geïnformeerd worden over wat ze zelf kunnen doen, maar kunnen burgers een 

bijdrage leveren door alert te zijn op verdachte zaken. Verder heeft de gemeente een positie om 

ook andere partijen te betrekken bij activiteiten om inbraken tegen te gaan, bijvoorbeeld door 

certificering (keurmerk veilig wonen) te propageren en te stimuleren. 

 

Wat de laatste jaren sowieso steeds duidelijker is geworden, is dat de overheid niet in zijn eentje 

kan zorgen voor een veiliger samenleving. De veiligheid op straat is een verantwoordelijkheid van 

ons allemaal. Dat mensen met een publieke taak, vaak aan het werk voor de veiligheid van de 

burger, zelf slachtoffer worden van geweld is in dit verband schrijnend te noemen. Ook in 

Leiderdorp is ‘Veiligheid op straat’ een onderwerp dat de komende jaren prioriteit krijgt. Hierbij gaat 

het uiteraard niet alleen om geweld tegen mensen die een publieke zaak dienen. Geweld door 

overvallen is bijvoorbeeld een onderwerp dat momenteel gericht wordt aangepakt. Om het op 

straat écht veiliger te maken is het noodzakelijk dat iedereen zijn of haar steentje bijdraagt. Vanuit 

de gemeente is het zaak de randvoorwaarden te creeeren, onder meer door in samenwerking met 

de woningbouw én met inwoners zelf, de buurten schoon, heel en veilig te houden of te maken. 

Een ander aspect is meer gericht te zijn op burgers om ervoor te zorgen dat mensen kunnen 

blijven meedoen en ook te komen tot een grotere sociale cohesie. 

 

 

3.2 Bedrijvigheid en veiligheid 

 

Veiligheidsproblematiek 

Het veiligheidsveld ‘Bedrijvigheid en veiligheid’ kent in de veiligheidsanalyse vijf thema’s: 

winkelcentra; bedrijventerreinen; uitgaan / horeca; grootschalige evenementen; en toerisme en 

veiligheid. Om ook bij dit veiligheidsveld een beeld te geven van de situatie, in cijfermatig opzicht, 

is de tabel toch opgenomen. Ook hier zien we dat de verandering in de wijze van registreren het 

lastig maakt om de ontwikkeling te zien en om jaren te vergelijken.  

 
Indicator 2007 2008 2009 2010 

aangiftes geweld i.r.t. 

horeca  

 

4 

 

2 

 

- 

 

- 

aangiftes diefstal in 

bedrijven / instellingen 

 

64 

 

76 

 

- 

 

- 

aangiftes diefstal af / uit 

bedrijven 

 

- 

 

- 

 

42 

 

52 

aangiftes 

winkeldiefstal 

 

32 

 

26 

 

13 

 

16 

zakkenrollerij 25 17 23 23 

Tabel 14: Schema cijferoverzicht Bedrijvigheid en veiligheid  

 

Binnen het veiligheidsveld “Veiligheid en bedrijvigheid’ zijn geen prioriteiten benoemd. Dit neemt 

niet weg dat er activiteiten zijn ten aanzien van veiligheid en dat, mocht hier aanleiding voor zijn, 

prioriteiten kunnen verschuiven. 
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Huidige aanpak 

Zoals overal in Nederland worden ook winkeliers in Leiderdorp geconfronteerd met inbraken, 

diefstallen, verduistering, vernielingen en bekladdingen evenals zakkenrollerij. Als we kijken naar 

de cijfers over dreiging en sociale overlast, blijkt dat inwoners van Leiderdorp groepen jongeren 

aanwijzen als de belangrijkste vorm van overlast. Deze jeugdgroepen houden zich vaak ook op bij 

winkelcentra. Het onderwerp jeugd en de aanpak die daar bij hoort komt aan de orde bij het 

veiligheidsveld ‘Jeugd en veiligheid’. Wat van belang is, is dat betrokken partijen in gesprek blijven 

of komen als daar aanleiding voor is. Zo is er bijvoorbeeld met enige regelmaat overleg met politie 

en gemeente en worden situaties besproken en worden er afspraken gemaakt. Een mogelijkheid, 

in de toekomst, is het verkennen van mogelijkheden om bij verschillende winkelcentra te komen tot 

een keurmerk veilig ondernemen voor winkelgebieden (KVO-W). De wil hiervoor bij voldoende 

winkeliers, voldoende stabiel draagvlak, is hiervoor onontbeerlijk.  

 

Leiderdorp telt drie bedrijventerreinen. Langs de Zijl, grenzend aan Leiden, ligt De Baanderij, een 

gemengd bedrijventerrein van circa 24 hectare, Elisabethhof, dat langs de A4 gelegen is, bevindt 

zich woonboulevard Wooon en op enige afstand van de bebouwde kom ligt aan de Oude Rijn 

bedrijventerrein De Lage Zijde. Dit eveneens gemengde bedrijventerrein is 6 ha groot en herbergt 

ongeveer 50 bedrijven. Momenteel is er veel activiteit worden de gebieden langs de rijksweg A4 

ontwikkeld. Hier worden ook de kantoren- en bedrijvenlocaties Vierzicht en Bospoort gerealiseerd. 

Uiteraard hebben de verschillende bedrijventerreinen ook te maken met criminaliteit. Ook hier geldt 

dat voor elk van de bedrijventerreinen de mogelijkheid bestaat om tot een keurmerk te komen, 

waarbij ook hier de voorwaarde is dat er sprake moet zijn van voldoende stabiel draagvlak. Het 

initiatief ligt daarom ook hier bij de ondernemers. 

 

Leiderdorp kent in verhouding weinig uitgaansgelegenheden en er bestaat in beperkte mate 

horeca. Dit heeft alles te maken met de ligging ten opzichte van Leiden. Met dit kleinschalige 

karakter op het gebied van het uitgaansleven, zijn er ook weinig problemen op dit terrein. 

Aangezien elk incident en elke vorm van overlast in principe er één teveel is én omdat het tij altijd 

kan keren, is het toch zaak in preventieve zin zaken goed te blijven regelen. Zo is er indertijd een 

met politie, brandweer, gemeente en lokale horecaondernemers een intentieverklaring opgesteld, 

met daarin afspraken gericht op orde en veiligheid. Het is zaak eerder gemaakte afspraken bij te 

houden en op gezette tijden te evalueren en te actualiseren. Het ontwikkelen van horecabeleid, ook 

met het oog op gebruik van overmatig alcohol en paracommerciële activiteiten lijkt wenselijk en 

wordt momenteel bekeken. 

 

Leiderdorp kent enkele publieke, voor de gemeente grote evenementen. De gemeente staat hier 

zeer positief tegenover, aangezien sommige lokale evenementen door de inwoners goed worden 

bezocht en gewaardeerd. Vanuit veiligheidsoverwegingen zijn er aan evenementen wel 

voorwaarden verbonden, waarmee door organisatoren van festiviteiten vooraf goed rekening moet 

worden gehouden. Hulpdiensten moeten overal snel bij kunnen zijn en ook voor hulpdiensten geldt 

dat capaciteit schaars is. Aangezien evenementen in verschillende buurgemeenten nog al eens 

tegelijkertijd plaatsvinden, is goede afstemming, ook regionaal van groot belang. De organisator is 

verantwoordelijk voor een goede organisatie waarbij hij gehouden is aan verschillende 

voorwaarden. De gemeente is de vergunningverlener en de burgemeester is verantwoordelijk voor 

het handhaven van de openbare orde. Ook voor de veiligheidsregio is een rol weggelegd: het 

analyseren van en adviseren over risico’s. In dit verband heeft het Dagelijks Bestuur van de 

veiligheidsregio Hollands Midden de eerste helft van dit jaar besloten een bestuurlijke opdracht te 

verstrekken ten aanzien van evenementenveiligheid. Deze opdracht houdt in dat er één 
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multidisciplinair evenementenloket moet worden opgericht dat zorgt voor advisering door 

hulpdiensten aan gemeenten en zorgt voor een overzicht van risicovolle evenementen in de regio.  

 

Leiderdorp beschikt niet direct over objecten of gebieden met een sterk toeristisch georiënteerd 

karakter. Op kleine schaal vindt wandel-, fiets- en waterrecreatie plaats en de gemeente beschikt 

over een jachthaven gelegen aan de Does. In de omgeving van Leiderdorp bevinden zich enkele 

toeristische trekpleisters. Ten aanzien van de veiligheid bestaat er geen specifieke aanpak met 

betrekking tot dit thema. Er is ook geen aanleiding een afzonderlijke aanpak te formuleren. 

 

Verbeterpunten 

Zoals vermeld kent bovengenoemd veiligheidsveld geen onderwerpen of aspecten die als prioriteit 

zijn benoemd. Dit neemt niet weg dat er verbeterpunten zijn die aandacht behoeven. Voor 

winkelcentra en bedrijventerreinen geldt dat de gemeente met de winkeliers, de ondernemers en 

andere veiligheidspartners in gesprek moet blijven over (eventuele) knelpunten en de mogelijke 

aanpak daarvan. Dit kan betrekking hebben op allerlei veiligheidsaspecten, van hangjeugd tot 

overvalaanpak, van keurmerk tot veiligheidseffectenrapportages, van horecabeleid tot 

evenementenbeleid.  

 

3.3 Jeugd en veiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

De problematiek omtrent jeugd is een lastige. Als we puur kijken naar de criminaliteit rond jeugd in 

Leiderdorp, lijkt de prioriteit die aan jeugd is gegeven niet gerechtvaardigd. Er is in Leiderdorp geen 

sprake van criminele jeugdgroepen of overlastgevende jeugdgroepen. Er bestaan wel 

jeugdgroepen die als hinderlijk geregistreerd staan. Anderzijds komt ‘Overlast van groepen 

jongeren’ wel voor in de top vijf van problemen zoals deze worden gepercipieerd door inwoners, in 

de veiligheidsmonitor van 2008. Ook het percentage ligt íets hoger dan in de referentiegroep.  

 

Hieronder een tabel die enigszins inzicht biedt in de cijfers omtrent jeugd. 
Indicator 2007 2008 2009 2010 

overlast  van / door jeugd  

- incidenten 

 

 

342 

 

 

205 

 

 

222 

 

 

248 

aanhoudingen 

geweld i.r.t. jeugd 

 

25 

 

4 

 

17 

 

11 

Tabel 14: Schema cijferoverzicht Jeugd en veiligheid 

 

Het onderwerp jeugd kent ook een subjectieve invalshoek. Inwoners van Leiderdorp noemen 

‘overlast van groepen jongeren’ als een buurtprobleem dat met voorrang zou moeten worden 

aangepakt. Het staat op de vierde plek van belangrijkste overlastproblemen. 

 

Leiderdorp Referentiegroep 

te hard rijden 21% parkeeroverlast 21% 

hondenpoep 19% te hard rijden 18% 

parkeeroverlast 18% hondenpoep 17% 

overlast van groepen jongeren 14% overlast van groepen jongeren 13% 

rommel op straat 11% rommel op straat 13% 
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noemt geen problemen 17% noemt geen problemen 10% 

Tabel 15: Schema overzicht Gepercipieerde problemen 

 

Ook in deze nota nog maar eens genoemd: met het overgrote deel van de jeugd gaat het, zeker 

ook in Leiderdorp, prima. Toch vormt jeugd en jeugdveiligheid een belangrijk thema binnen het 

veiligheidsbeleid. Niet alleen omdat mensen jeugd en dus vooral in groepen, als overlastgevend en 

soms als bedreigend ervaren, maar ook omdat jeugd zelf bovengemiddeld slachtoffer is van 

criminaliteit. 

 

Een andere prioriteit binnen het veiligheidsbeleid is toegekend aan het thema: ‘Alcohol en drugs’.  

De cijfers gaven de afgelopen jaren in Leiderdorp, evenals in de rest van Nederland, een stijging 

van het alcoholgebruik onder jonge kinderen (met name meisjes) te zien. In totaal drinkt ongeveer 

23% van de 12-14 jarigen, bijna 80% van de 15-17 jarigen en bijna 90% van de 18-26 jarigen in het 

onderzochte gebied waarvan gemeente Leiderdorp deel uitmaakt15. Deze percentages liggen 

boven het landelijk gemiddelde. Naast gezondheidsproblemen zorgt overmatig alcoholgebruik ook 

voor meer verkeersongelukken, risicovol seksueel gedrag en verstoring van de openbare orde en 

veiligheid. 

 

Het gebruik van harddrugs is in het hetzelfde gebied in die periode onder 12-17 jarigen ongeveer 

gelijk gebleven onder leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo (een daling van 0,2%). Ten 

aanzien van het gebruik van cannabis (hasj, marihuana) is er ten opzichte van 2003 een 

aanzienlijke stijging te zien: van 5,3 % in 2003 naar 10,4% in 2008.  

 

Huidige aanpak 

Zoals ook in de veiligheidsanalyse is beschreven, wordt er momenteel het nodige gedaan op het 

gebied van jeugd, ook ten aanzien van veiligheid. Binnen de gemeente zijn momenteel zes 

jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s) gerealiseerd. Er is een jongerenaccommodatie in de 

Bloemerd, Dwars&zo dat verbouwd zal worden tot jongerencentrum. Leiderdorp beschikt verder 

over twee (parttime) jongerenwerkers, waarvan een ambulant jongerenwerker en een 

accommodatiegebonden jongerenwerker. Ten behoeve van het Jongerenwerk 16- is ‘de Buit’ 

gevestigd aan de Buitenhof 1 te Leiderdorp woensdagmiddag geopend. Hier kan de jeugd in de 

leeftijd van 11 tot en met 15 jaar terecht voor een divers vrijetijdsaanbod. Jongeren kunnen ook 

laagdrempelig aan informatie komen door bijvoorbeeld het stellen van persoonlijke vragen aan de 

jongerenwerker 16-. 

 

Politie en gemeente maken gebruik van de shortlist methodiek (ook wel Beke methode genoemd) 

om de verschillende jeugdgroepen en de mate van overlast die zij veroorzaken inzichtelijk te 

maken. Er zijn binnen de gemeente Leiderdorp momenteel enkele groepen jongeren die als 

‘hinderlijke jeugdgroepen’ kunnen worden bestempeld, maar het is natuurlijk een dynamisch 

geheel. Lokaal bestaat er een jeugdoverleg. Beleidsmedewerkers van jeugd en van veiligheid en 

een BOA overleggen met de wijkregisseur van de gemeente, jongerenwerk en de politie en 

bespreken groepen jongeren die zich in de openbare ruimte begeven. Het overleg draagt bij aan 

het signaleren van, en acteren op lokale jeugdproblematiek. Vanuit de politie wordt terugkoppeling 

gegeven over de ontwikkelingen omtrent jeugdgroepen, in samenwerking met jongerenwerk en er 

wordt waar nodig samenwerking gezocht met andere partners.  

 

 

 

15 Gebied: Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten. Bron: Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 gemeente Leiderdorp 
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In Leiderdorp zijn enkele hinderlijke groepen. Momenteel zijn er geen overlastgevende en geen 

criminele jeugdgroepen. Wel is er sprake van individuen binnen jeugdgroepen die strafbare feiten 

plegen. In onze buurgemeente Leiden is een Veiligheidshuis opgericht. Doel van het 

veiligheidshuis is een optimale afstemming tussen de veiligheidsketen, de justitiële keten en de 

zorgketen te realiseren. Enerzijds is het noodzakelijk om lokaal te volgen wat zich binnen de 

gemeentegrenzen afspeelt. Anderzijds is het goed om indien nodig te kunnen opschalen en de 

regionaal georganiseerde veiligheidspartners in te schakelen om knelpunten op te lossen. 

Aansluiting bij het veiligheidshuis en goede afspraken over taken, verantwoordelijkheden en over 

hoe partijen elkaar optimaal informeren is iets dat momenteel wordt bekeken.  

 

Als jongeren dreigen af te glijden naar crimineel gedrag, wordt vroegtijdig geprobeerd te 

interveniëren om dit te voorkomen. Door diverse instanties worden jongeren waar enige vorm van 

zorg over bestaat, aangemeld bij het Jeugd Preventie Team (JPT). Het JPT is een 

samenwerkingsverband tussen de politie en Bureau Jeugdzorg. Er werken coördinatoren van de 

politie en trajectbegeleiders van Bureau Jeugdzorg samen in één team. Medewerkers van onder 

meer politie, Bureau Halt en Bureau Leerplicht kunnen zelf rechtstreeks jongeren aanmelden bij het 

JPT. Waar nodig werkt het JPT samen met andere veiligheidspartners zoals Halt, de Raad voor de 

Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, leerplicht en de gemeente. Ook deze werken samen 

in het veiligheidshuis. Halt zorgt landelijk voor de afdoening van zaken, in opdracht van het 

ministerie van Veiligheid en Justitie maar zorgt ook voor voorlichting op scholen.  

 

Jongeren die veroordeeld zijn en hun detentie hebben ondergaan blijken landelijk gezien in 

ongeveer driekwart van de gevallen te recidiveren. De komst van veiligheidshuizen en vooral de 

geïntegreerde aanpak in de begeleiding van ex-gedetineerde jongeren (en ook volwassenen) moet 

ook een gunstig effect hebben ten aanzien van het voorkomen van recidive.  

 

De toegevoegde waarde van aansluiting bij het veiligheidshuis is dat meerdere instanties op één 

locatie samenwerken aan opsporing, vervolging, berechting en hulpverlening. Het doel van de 

samenwerking is het terugdringen van overlast, huiselijk geweld en criminaliteit. Er zullen 

persoonsgerichte afspraken worden gemaakt en aanpakken worden geformuleerd voor 

risicojongeren en veelplegers. Men gaat dadergericht, gebiedsgericht en probleemgericht te werk. 

De partners zullen beschikbare informatie over personen die in het veiligheidshuis worden 

besproken met elkaar delen. Uiteindelijk zal het veiligheidshuis een bijdrage moeten leveren aan 

de structurele verbeteringen van de objectieve en subjectieve veiligheid in Leiderdorp.  

 

Ten aanzien van alcohol en drugs in relatie tot overlast wordt tot op heden preventief het nodige 

gedaan. De gemeente heeft bijvoorbeeld recentelijk actie ondernomen om de overlast als gevolg 

van alcohol en drugs aan te pakken, door in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) een 

aantal openbare plaatsen aan te wijzen waar het gebruik van alcohol niet is toegestaan. 

 

In het lokale gezondheidsbeleid van de gemeente wordt ingespeeld op alcoholmatiging onder 

jongeren. De gemeente Leiderdorp pakt haar verantwoordelijkheid op bij – te voorziene – 

problemen in relatie tot alcohol en jongeren. Voorbeeld hiervan is het overleg tussen gemeenten en 

sportclubs om overdadig drankgebruik door jongeren tegen te gaan en hier in gezamenlijkheid 

oplossingen voor te bedenken. In de ‘intentieverklaring Horeca’ en in het ‘handelingsconvenant 

Veilige School’ zijn binnen de gemeente bepalingen opgenomen om drugsgebruik tegen te gaan. 

 

Voorts bestaat er vanuit de gemeente de behoefte beleid te ontwikkelen ten aanzien van alcohol en 

drugs. Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht in de regio. Momenteel wordt er in 
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de regio gewerkt aan een achttal verschillende projecten die vanuit een verschillende invalshoek 

het beleidsveld benaderen. Behalve het tegengaan van overlast en vandalisme, speelt nadrukkelijk 

de gezondheid van jongeren een rol van betekenis. In dit verband worden op scholen ook 

programma’s aangeboden ten behoeve van preventie van alcohol- en drugsgebruik. 

 

Volgens de AHOJG-criteria16 is verkoop van softdrugs aan minderjarigen niet toegestaan. De politie 

en gemeente zien hier ook op toe. Ten aanzien van de handel in- en het gebruik van harddrugs 

wordt door de politie Hollands Midden repressief opgetreden.  

 

Een ander thema dat binnen de veiligheidsanalyse wordt aangehaald is ‘Veilig in en om school’. 

Binnen de gemeente Leiderdorp staan diverse basisscholen en een school voor het voortgezet 

onderwijs. Aan veiligheid in en om de school wordt de nodige aandacht geschonken en ondanks 

dat het thema niet als prioriteit is benoemd, zal dit zo blijven. Dit geldt vanuit het oogpunt van 

verkeersveiligheid rond scholen (fysieke veiligheid), maar er is en blijft ook aandacht voor de 

maatschappelijke veiligheid in en rond scholen. Zoals ouders, leerlingen, docenten én 

omwonenden zelf (samen met gemeente en politie) een belangrijke rol vervullen ten aanzien van 

de verkeersveiligheid rond scholen, hebben docenten en leerlingen hun rol te vervullen ten aanzien 

van de maatschappelijke veiligheid op school. Het is zaak ongewenst gedrag in en rond de school 

te signaleren en onveilige situaties kenbaar te maken en aan te pakken. Voorbeelden hiervan zijn 

diefstallen, vernielingen, het gebruik van verdovende middelen in of rond de school en wapenbezit. 

Een voorbeeld van een instrument dat hiervoor wordt gebruikt is het ‘handelingsprotocol veilige 

school’ wat in 2008 in samenwerking tussen de gemeente, politie en het Visser ’t Hooft lyceum is 

opgesteld. De hierin vastgelegde afspraken leveren een bijdrage aan de veiligheid van de school, 

scholieren, medewerkers en de directe omgeving. Door het Visser ’t Hooft lyceum zijn inmiddels 

ook een ‘verzuimprotocol’, een ‘genotsmiddelenprotocol’ en een ‘pestprotocol’ opgesteld, in 

aanvulling op het ‘handelingsprotocol Veilige School’.  

 

Hiernaast hebben ook gesprekken plaatsgevonden tussen het lyceum en de gemeente met 

betrekking tot AMOK17 situaties, een actueel thema. In september 2009 heeft een eerste evaluatie 

van het ‘handelingsprotocol Veilige School’ plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er geen sprake 

is van structurele veiligheidsproblemen in relatie tot de school. Het handelingprotocol zal zich naar 

verwachting ontwikkelen richting schoolveiligheidsplannen. In de CAO van het voortgezet onderwijs 

is opgenomen dat scholen verplicht zijn om een veiligheidsplan te maken (artikel 12.6, lid 1 Cao 

VO). Hiermee zou het handelingsprotocol wellicht een nog completer document kunnen worden.  

 

 

Verbeterpunten 

De verbeterpunten voor de aanpak van overlastgevende en criminele jeugd zijn voornamelijk 

gericht op betere (ook regionale) afstemming tussen de veelheid aan veiligheidspartners. De basis 

blijft een lokaal overleg waarin jongeren en jeugdgroepen worden gevolgd en besproken, indien 

daarvoor aanleiding is zal worden opgeschaald naar het (regionale) veiligheidshuis. Informatie-

uitwisseling is hierbij van het grootste belang. 

 

Ten aanzien van alcohol en drugs bestaat het voornemen om de samenwerking te zoeken in de 

regio om een gedegen alcohol- (en drugs-) beleid te formuleren, gericht tegen overmatig alcohol en 

drugsgebruik. Hierin zullen allerhande verbindingen moeten worden gezocht die verband houden 

 

 

16 AHOJG-Criteria conform gedoogbeleid coffeeshops: A= geen affichering; H= geen harddrugs; O= geen overlast; J= geen verkoop aan / aanwezigheid 

van jongeren onder de 18;  G= geen verkoop van grote hoeveelheden (boven 5 gram / persoon / dag) 

17 Amok betekend volgens de Van Dale: Plotseling onbesuisd optreden, opschudding verwekken. Schoolshootings zijn hier een voorbeeld van. 
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met alcohol (en drugs) gebruik en de regulering ervan. Veiligheidspartners dienen in dit verband te 

worden gezocht op het gebied van onderwijs, GGD, horeca, sportverenigingen, jeugdzorg et 

cetera. Ook de handhaving is hierbij een aspect dat een belangrijke rol dient te spelen. Zo is de 

Tweede Kamer onlangs akkoord gegaan met het wijzigingsvoorstel Drank- en Horecawet. Het 

toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet (DHW) gaat van de nieuwe Voedsel en 

Waren Autoriteit (nVWA) naar de gemeenten. Dit betekent een extra taak en dus extra kosten die 

een gemeente moet gaan maken, maar het betekent ook dat de gemeente meer gericht kan 

handhaven op alcoholbeleid. 

 

Het gemeentelijk beleid ten aanzien van coffeeshops behoeft aanscherping. Geconstateerd is dat 

op bestuurlijk niveau de beleidsrichting onveranderd is, maar dat het huidige beleid geactualiseerd 

dient te worden.  

 

3.4 Fysieke veiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

Het veiligheidsveld ‘Fysieke veiligheid’ behelst diverse vormen van onveiligheid die samenhangen 

met ondermeer gevaarlijke stoffen, verkeer, gebouwen en natuur. Veiligheidsthema’s die hier direct 

aan gelieerd kunnen worden zijn: verkeersveiligheid, externe veiligheid en brandveiligheid. Ten 

aanzien van het veiligheidsveld zijn geen directe prioriteiten vastgesteld. Toch zijn er wel enkele 

verbeterpunten benoemd. Eén ervan is de verdere borging van het kort geleden geïntroduceerde 

instrument ten behoeve van onder meer de fysieke veiligheid: de veiligheidseffectenrapportage. 

In de reguliere kernbeleidsmethode valt ook het onderwerp Crisisbeheersing binnen het 

veiligheidsveld ‘Fysieke veiligheid’. Om zowel dit onderwerp als het onderwerp crisisbeheersing de 

aandacht te geven die het verdient, is er in Leiderdorp voor gekozen om de crisisbeheersing als 

afzonderlijk veiligheidsveld op te nemen.  

 

Enkele cijfers die betrekking hebben op het veiligheidsveld ‘Fysieke veiligheid’: 

 
Indicator 2007 2008 2009 2010 

incidenten verkeersoverlast  

520 

 

414 

 

370 

 

343 

verkeersongevallen 588 529 478 344 

ziekenhuisgewonden bij 

aanrijding 

 

10 

 

10 

 

16 

 

11 

verkeersongevallen met 

dodelijke afloop 

 

1 

 

1 

 

0 

 

0 

verlaten plaats ongeval 170 189 166 169 

aanrijding met letsel 43 42 39 25 

Tabel 16: Schema cijferoverzicht Fysieke veiligheid 

Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt van aandacht binnen de gemeente. Zoals eerder in 

deze nota is aangegeven zijn er veel inwoners in Leiderdorp die ‘te hard rijden’ als buurtprobleem 

nummer 1 zien: het belangrijkste overlastprobleem. Met 21% ligt dit percentage nog hoger dan in 

de referentiegroep. 

 

Leiderdorp Referentiegroep 

te hard rijden 21% parkeeroverlast 21% 

hondenpoep 19% te hard rijden 18% 
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parkeeroverlast 18% hondenpoep 17% 

overlast van groepen jongeren 14% overlast van groepen jongeren 13% 

rommel op straat 11% rommel op straat 13% 

noemt geen problemen 17% noemt geen problemen 10% 

Tabel 17: Schema overzicht Gepercipieerde problemen 

 

Op het gebied van verkeer is er naast het hard rijden of misschien in samenhang daarmee, het 

aantal ongevallen een punt dat aandacht behoeft. In de veiligheidsanalyse staat te lezen dat in 

2009, op de doorgaande wegen binnen Leiderdorp (Persant Snoepweg, Van der Valk Boumanweg 

en Engelendaal) enkele ernstige aanrijdingen hebben plaatsgevonden. Verkeersovertredingen 

vormen vaak aanleiding hiertoe. Voorbeelden hiervan zijn: rijden onder invloed van alcohol, 

negeren van het rode verkeerslicht, misbruik van voorsorteerstroken om zodoende files te omzeilen 

en misbruik van de busbaan.  

Verhoudingsgewijs is in een groot aantal gevallen bromfietsgebruikers betrokken bij ongevallen. Bij 

hoge snelheid en geen (deugdelijk) gebruik van de valhelm zijn er dikwijls (jonge-) slachtoffers te 

betreuren bij dergelijke ongevallen.  

 

Naast de problemen van het hardrijden en de ongevallen die te betreuren zijn is er het knelpunt 

van de verkeerscongestie in relatie tot de verbreding van de A4. Als de realisatie verloopt zoals 

gepland is in 2012 de eerste fase van de verdiepte ligging gereed. In hetzelfde jaar wordt gestart 

met de tweede fase met sloop van de brug A4 over de Oude Rijn en met de werkzaamheden in 

Oude Rijn voor de bouw van een tweede aquaduct. In 2014 zou de tweede fase gereed moeten 

zijn. Behalve het ongemak dat congestie met zich meebrengt, betekent het ook dat de 

bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten afneemt. 

 

De brandveiligheid van gebouwen is ook een onderdeel van de fysieke veiligheid. De brandweer 

speelt hierin een belangrijke rol, maar de verantwoordelijkheid ligt ook bij betrokken 

veiligheidspartners. Zo is de begaanbaarheid van panden en het vrijhouden van vluchtwegen een 

belangrijke verantwoordelijkheid van eigenaren en gebruikers van de panden zelf.  

Burgers en bedrijven moeten vooral zelf maatregelen nemen om zich tegen brand te beschermen. 

“De overheid bepaalt de wetten en regels, ondersteunt en zorgt voor naleving van de regels zonder 

de verantwoordelijkheid van anderen over te nemen.” 18  

 

In Leiderdorp zijn er bepaalde zaken die risico’s met zich meebrengen. Zo zijn er enkele LPG-

vulpunten en er lopen enkele buisleidingen ten behoeve van brandstoftransport over het 

grondgebied van de gemeente. Een van de belangrijkste risico’s, bezien vanuit externe veiligheid, 

is de A4. Over snelwegen worden verschillende soorten gevaarlijke stoffen vervoerd, waarbij 

bedacht moet worden dat de kans op ernstige ongelukken met gevaarlijke stoffen heel klein is, 

maar áls zich een dergelijk ongeluk voordoet, het effect enorm kan zijn. Vanwege de aanwezigheid 

van de rijksweg is er een veelheid aan maatregelen genomen. Hierbij valt te denken aan 

zwaardere eisen aan gebouwen, blusfaciliteiten, evacuatieplannen en cameratoezicht. 

 

Huidige aanpak 

De gemeente Leiderdorp is bezig met het duurzaam veilig inrichten van woonwijken met als doel 

de verkeersveiligheid in deze wijken te vergroten. Hiernaast is de gemeente actief met het treffen 

van diverse maatregelen, bijvoorbeeld rondom scholen. In het nieuwe Integraal Verkeer en 

Vervoersplan (IVVP) wordt hier eveneens aandacht aan besteed. 

 
 

 

18
 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal/wet-veiligheidsregio-s-wvr 
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De politie Hollands Midden treedt structureel repressief op tegen dergelijke verkeersgevaarlijke 

overtredingen.  

 

Ten behoeve van de informatievoorziening aan de burgers is de risicokaart ontwikkeld. De 

risicokaart en het register zijn middelen om de communicatie over risico’s en veiligheid te 

verbeteren, het veiligheidsbewustzijn te versterken en het draagt bij aan het besef dat onze 

samenleving een risicovolle samenleving is.  

 

Door de brandweer wordt controle uitgevoerd op bestaande gebruiksvergunningen19, inmiddels 

onderdeel van de omgevingsvergunning, van binnen de gemeente gevestigde instellingen en 

ondernemingen. Dit om te zorgen dat de gemaakte afspraken op het gebied van veiligheid worden 

nageleefd en onveilige situaties in een vroeg stadium worden tegengegaan.  

 

Met betrekking tot de vergunningverlening en planvorming in relatie tot bedrijfsmatige inrichtingen 

die betrokken zijn bij de productie, opslag, doorvoer- en verwerking van gevaarlijke stoffen, zijn 

diverse instanties betrokken. Belangrijke veiligheidspartners in dit kader zijn de milieudienst West-

Holland, provincie Zuid-Holland en de regionale brandweer Hollands Midden. In bredere zin is de 

veiligheidseffectenrapportage geïntroduceerd. Door in een vroeg stadium van een (bouw-) project 

de verschillende elementen te bekijken en de mogelijke effecten ervan op de veiligheid, kan veel 

tijd, geld en ergernis bespaard blijven. 

 

Wat ook nog wel van belang is om te benoemen onder het kopje ‘huidige aanpak’ is de veranderde 

positie van de brandweer. Nu deze per 1 januari 2011 is geregionaliseerd is het van groot belang 

om de communicatie en de informatievoorziening op niveau te houden. Logischerwijs is bij de 

overgang naar de nieuwe situatie, een ingrijpende reorganisatie, niet altijd even helder wie 

wanneer waarvoor te bereiken is. De aandacht voor de communicatie tussen gemeente en 

regionale brandweer dient daarom de komende tijd verscherpt te worden. Hiermee is direct een 

verbeterpunt geformuleerd. 

 

Wanneer specifieke risico’s verbonden zijn aan een locatie wordt hiervoor een 

rampenbestrijdingsplan “op maat” gemaakt. Ook in Leiderdorp is in deze planvorming voorzien. 

Een voorbeeld hiervan is het rampenbestrijdingsplan HSL. Naast de rampenbestrijdingsplannen 

bestaat er nog het gemeentelijke crisisbeheersingsplan. Bij incidenten waarin niet is voorzien in 

rampenbestrijdingsplannen is dit het plan waarop kan worden teruggevallen. De crisisbeheersing 

wordt zoals gezegd afzonderlijk behandeld. 

 

Een ander belangrijk thema binnen het veiligheidsveld is de externe veiligheid. In 2007 is landelijk 

bepaald dat gemeenten, provincies en rijk, de risico’s van gevaarlijke stoffen moeten registreren. 

Vervolgens zijn er uniforme provinciale risicokaarten ontwikkeld, die informatie geven over de 

risico’s met gevaarlijke stoffen en over andere risico’s, zoals overstromingen en instortingsgevaar 

van gebouwen. Voor Leiderdorp zijn de risicolocaties met betrekking tot gevaarlijke stoffen 

inzichtelijk gemaakt op de internetsite van de provincie Zuid-Holland20. In de gemeente is er ook 

een route gevaarlijke stoffen aangewezen.  

 

Verbeterpunten 

 

 

19
 Met ingang van 1 oktober 2010 wordt de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) ingevoerd. De regie ten aanzien 

van vergunningverlening komt hierbij bij de gemeente te liggen. 
20 http://www.zuid-holland.nl/risicokaart 
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Ondanks dat binnen dit veiligheidsveld geen prioriteiten zijn vastgesteld, zijn er toch wel zaken die 

op enkele punten verbeterd kunnen worden. Zo is het goed dat bij de verdere uitwerking van de 

plannen voor de vernieuwing van de Winkelhof een lichte versie van een 

veiligheidseffectenrapportage is uitgevoerd, maar is gebruik van het instrument nog geen 

vanzelfsprekendheid. Het is nu zaak goede afspraken te gaan maken dat bij nieuwe projecten in 

elk geval wordt bezien of het opstellen van een veiligheidseffectenrapportage een meerwaarde kan 

hebben. Het gaat erom dat er goede borging plaatsvindt van het instrument. 

 

Verder hebben we gezien dat hardrijden en parkeeroverlast twee thema’s zijn die in de top 3 staan 

van belangrijkste overlastproblemen in Leiderdorp. Voorts wordt aangehaald dat in verhouding veel 

bromfietsers bij ongevallen betrokken zijn, waarbij de bestuurders en/of passagiers geen valhelm 

dragen, vaak jonge mensen. Ondanks dat er de laatste jaren veel aandacht is voor 

verkeersveiligheid, zowel in preventieve sfeer als in repressieve vorm, is het zaak het onderwerp 

toch hoog op de agenda te houden. Juist de ‘overlast top 3’ geeft hiervoor aanleiding. 

 

Voor wat betreft de verkeerscongestie wordt er al veel gedaan. Dit laat onverlet dat de 

werkzaamheden, die uiteindelijk voor verlichting moeten gaan zorgen, nog wel even zullen 

voortduren. Hierbij is het zaak dat zowel lokaal als regionaal terdege rekening wordt gehouden met 

de situatie, zodat er in het geval dat zich een calamiteit voordoet, op een goede manier (juist ook 

door de hulpdiensten) mee kan worden omgegaan. In dit verband, een goede inschatting kunnen 

maken van wat de risico’s zijn en hiermee rekening houden, wordt in regionaal verband gewerkt 

aan een risicoprofiel. Ook de gemeenteraad van Leiderdorp is hiertoe geconsulteerd. Hieronder is 

in tabelvorm te zien welke risico’s een rol spelen in het profiel van de regio Hollands Midden. 

 
 
Opgenomen risico´s in het regionaal risicoprofiel 

 

- Grieppandemie 
- Transport gevaarlijke stoffen 
- Dijkring 14  
- Dijkring 15  
- Tunnels (HSL)  
- Luchtvaartongevallen  
- Spoor  
- Hitte  
- Gebouwen met publieksfunctie 
- Evenementen 

 

Tabel 18: Risico’s regionaal risicoprofiel 

 

De gemeente heeft er bij de veiligheidsregio specifiek op aangedrongen dat er in het regionaal 

beleidsplan aandacht is voor de A4 en vooral de eventuele gevolgen van de congestie. Andere 

zaken waarvoor aandacht is gevraagd zijn, de HSL, voor evenementen en bijbehorende risico’s en 

voor kwetsbare objecten zoals gebouwen met veel mensen en gebouwen met minder zelfredzame 

mensen. Een instrument dat nauw verbonden is met bestaande risico’s en het informeren hierover 

is de risicokaart. Het op adequate wijze actueel houden van deze risicokaart, met medewerking 

van alle betrokken veiligheidspartners is ook een punt dat beter geborgd zal moeten worden. 

 

Als laatste punt is er de communicatie met de brandweer. De brandweer is door de regionalisering 

gevoelsmatig verder op afstand komen te staan. Momenteel wordt er hard gewerkt aan het maken 
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van afspraken over wie wat doet en waarvoor verantwoordelijk is. De gemeente dient hierbij de 

regie te voeren en op een goede manier vorm te geven aan haar rol als opdrachtgever.  

 

3.5 Crisisbeheersing 

 

Veiligheidsproblematiek 

Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s21 in werking getreden. Ook in onze regio, 

de veiligheidsregio Hollands Midden, werken brandweer, geneeskundige diensten, politie en 

gemeenten samen voor de veiligheid van de inwoners in de regio. Ook andere veiligheidspartners 

spelen hierin vaak een belangrijke rol. Oprichting van de verschillende veiligheidsregio’s is om de 

samenwerking tussen diverse partijen op regionaal niveau te bevorderen, ten behoeve van de 

slagkracht van de hulpverlening. Hiernaast kan effectiever en efficiënter worden opgetreden, onder 

één regionale bestuurlijke regie, wanneer de omstandigheden hierom vragen. Uitgangspunt is de 

bundeling van krachten voor een positief effect op de professionalisering van de hulpdiensten 

waaronder de gemeentelijke kolom.  
 

Binnen de crisisbeheersing worden de gemeentelijke diensten aangeduid als de ‘oranje kolom’. 

Versterking hiervan binnen de gehele crisisbeheersingsorganisatie is een belangrijk onderwerp van 

de nieuwe eerder genoemde Wet Veiligheidsregio’s maar ook voor de veiligheidsregio Hollands 

Midden. Regionaal is er een ambitieniveau vastgesteld, een normenkader waarin is weergegeven 

welke eisen de regio zichzelf stelt. Omdat dit ook voor de gemeente Leiderdorp het nodige zal 

betekenen is ervoor gekozen ‘Crisisbeheersing’ als veiligheidsveld te benoemen, maar bovendien 

is het thema crisisbeheersing als prioriteit vastgesteld binnen het integraal veiligheidsbeleid. 

 

Huidige aanpak 

De gemeente draagt primair de eerstelijns zorg voor de lokale bevolking op verschillende 

deelgebieden voor het bestrijden van een ramp, om vervolgens zo snel mogelijk terug te keren 

naar een veilige situatie. De crisisbestrijding kent verschillende processen, waarvoor de 

verschillende hulpdiensten of ‘kolommen’ verantwoordelijkheid dragen. De gemeentelijke 

processen zijn: alarmering, de opvang, verzorging en registratie van slachtoffers en evacués, het 

voorzien in de primaire levensbehoeften voor burgers, voorlichting, schaderegistratie, inzamelen 

van besmette waren en milieuzaken (w.o. asbest) en bijvoorbeeld het bieden van nazorg aan 

slachtoffers maar ook hulpverleners. Om deze deelprocessen goed te kunnen uitvoeren beschikt 

de gemeente over een gemeentelijke rampenstaf die gevormd wordt door ambtenaren vanuit 

diverse afdelingen die in geval van crisis taken uit kunnen voeren in het kader van de 

crisisbeheersing. Deze ambtenaren zijn opgeleid en geoefend om de eerstelijns bevolkingszorg te 

verzorgen en coördineren en als zich een incident voordoet, 24 uur per dag, 7 dagen per week 

inzetbaar.  

 

Het crisisplan van de gemeente draagt er toe bij op passende wijze antwoord te kunnen geven op 

veiligheidsproblemen die zich voordoen in relatie tot de crisisbeheersing. Tevens vindt planvorming 

plaats zodat de veiligheidspartners binnen de crisisbeheersing zo goed mogelijk zijn voorbereid op 

specifieke veiligheidsrisico’s. De overheid is er verantwoordelijk voor zich zo goed mogelijk voor te 

bereiden op crisis en rampen, maar ook betrokken andere partijen, ook burgers zelf, hebben hierin 

een belangrijke taak.  
 

 

21
 De Wet Veiligheidsregio’s (WVR) vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening (Wghor) en wet rampen 

en zware ongevallen (Wrzo). 
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Vanaf de inwerkingtreding van de veiligheidsregio Hollands Midden in januari 2006 worden de 

crisisbeheersingsplannen op hoofdlijnen opgesteld voor de gehele regio. Voordeel hiervan is dat 

eenduidigheid optreedt binnen de planvorming. Ondanks de inspanningen van het Bureau 

Gemeentelijke Crisisbeheersing22 (BGC), die zich in eerste instantie richt op de planvorming, blijft 

een bijdrage en lokale invulling voor elke gemeente noodzakelijk. 

 

Met de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio’s per 1 oktober 2010 zijn er drie plannen die 

de structuur van de planvorming vormen: 

- Beleidsplan: formuleert het beleid voor de uitvoering van de opgedragen taken; basis hiervan 

vormt het risicoprofiel (eerder aan de orde geweest bij het veiligheidsveld ‘Fysieke veiligheid’). Er is 

een haalplicht bij gemeenteraad en crisispartners vanuit de Veiligheidsregio. 

- Crisisplan: operationeel plan dat de generieke aanpak van rampen en crisis in de regio c.q. in de 

gemeente(n) beschrijft. Onderdeel van dit plan zijn de procesdeelplannen welke als draaiboek 

fungeren voor de verschillende actiecentra ten behoeve van de eerstelijns bevolkingszorg.  

- Rampenbestrijdingsplan(nen): operationeel plan waarin de aanpak van concrete rampsituaties 

voor specifieke inrichtingen beschreven staat. Een voorbeeld voor een dergelijke inrichting is de 

HSL tunnel op Leiderdorps grondgebied.  

 

De gemeente Leiderdorp draagt de zorg voor de lokale invulling van het crisisplan waarin de 

eerstelijns bevolkingszorg via de gemeentelijke procesdeelplannen staat beschreven. Het 

Regionaal Crisisplan vervangt de gemeentelijke rampenplannen binnen de regio. Het crisisplan 

beschrijft de algemene organisatie van de crisisorganisatie met de bevoegdheden, taken en 

verantwoordelijkheden rondom wettelijke verplichtingen en afspraken over randvoorwaarden als 

start en opschaling, leiding en informatievoorziening. Ook afspraken die zijn gemaakt met andere 

bij de bestrijding van een ramp of crisis betrokken partijen worden vastgelegd in het crisisplan. Juist 

op de samenwerking wordt door Leiderdorp fors ingezet. Juist om zo goed mogelijk voorbereid te 

zijn, minder kwetsbaar te zijn en het ambitieniveau te bereiken is er in Leiderdorp voor gekozen om 

binnen de regio de krachten te bundelen. Met Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden is 

gekozen voor een samenwerkingsverband op gebied van crisisbeheersing, met de naam GRIP5. 

Uitgangspunt, door het college vastgesteld in januari 2011, is de samenwerking te richten op de 

verantwoordelijkheden binnen de gemeentelijke kolom, om: 

1) te voldoen aan het regionaal normenkader, Wet Veiligheidsregio en andere wettelijke kaders; 

2) de operationele continuïteit ten tijde van een ramp/crisis te waarborgen; 

3) de gewenste zorg voor de inwoners van Leiderdorp te garanderen; 

4) de kwetsbaarheid van de gemeenten te verkleinen; en 

5) de gemeentelijke kolom te professionaliseren. 

 

In de samenwerking wordt gewerkt aan het delen van bereikbaarheidsgegevens en het verlenen 

van bijstand, het uniformeren van de alarmering, het experimenteren met intergemeentelijk piket en 

het delen van crisisruimten. Daarnaast wordt gekeken of de verschillende gemeentelijke 

deelprocessen bij verschillende gemeenten kunnen worden belegd in een vorm van account 

houderschap. 

 

Opleiden en oefenen zijn binnen de crisisbeheersingsorganisatie van groot belang. Ook op dit punt 

wordt regionaal samengewerkt. De gemeente Leiderdorp volgt hierin het regionale training –en 

 

 

22
 Het bureau gemeentelijke crisisbeheersing (BGC) is de gemeentelijk tak binnen de veiligheidsregio. Zij vertegenwoordigen en 

ondersteunen alle gemeenten in Hollands Midden de voorbereiding en planvorming fasen op het gebied van de crisisbeheersing.  
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oefenbeleidsplan en maakt gebruik van de regionale productcatalogus23. Nieuwe medewerkers 

binnen de gemeente worden opgeleid voor de hun toebedeelde werkzaamheden binnen de 

crisisbeheersing. Ook wordt er regelmatig geoefend in het kader van de crisisbeheersing. Jaarlijks 

wordt geoefend/getraind op het niveau van het beleidsteam en ook actiecentra worden aan 

oefeningen onderworpen. 

 

Ook buiten de gemeentelijke organisatie vinden oefeningen plaats die gerelateerd zijn aan 

voorbereiding op calamiteiten. Voorbeelden hiervan zijn ontruimingsoefeningen van winkelcentrum 

de Winkelhof en de ontruimingsoefeningen van bijvoorbeeld het Visser ’t Hooft lyceum.  

 

Verbeterpunten 

De doelstelling ten aanzien van het veiligheidsveld ‘Crisisbeheersing’, tevens prioriteit, is om straks 

te voldoen aan zowel de wettelijke verplichtingen, als aan het regionaal normenkader. Om dit te 

kunnen bewerkstelligen is de samenwerking gezocht, regionaal, maar voornamelijk binnen het 

district.  

 

Om de doelstelling te halen is er voor de gemeente Leiderdorp nog veel werk te doen. De 

crisisorganisatie moet zó worden ingericht dat deze 72 uur moet kunnen draaien. Maar ook ten 

aanzien van de manier van werken vinden ontwikkelingen plaats die nog moeten worden ingebed 

in de Leiderdorpse crisisaanpak. Zo moet er Netcentrisch worden gewerkt (een methode waarbij 

een gedeeld crisisbeeld het uitgangspunt vormt), een methode waarmee wel is kennisgemaakt, 

maar die nog verdere implementatie behoeft. De werkwijze (Netcentrisch Werken) met 

informatiemanagers heeft tot doel de verbetering van de informatievoorziening binnen de 

veiligheidsregio. Binnen de hoofdstructuur van de crisisorganisatie moet men bij 

opschalingsituaties snel kunnen komen tot een eenduidig totaalbeeld van de situatie. Dit gedeelde 

totaalbeeld moet als basis dienen voor de te nemen besluiten en de in te zetten acties.  Dit is niet 

een puur technische opgave. Goede informatievoorziening op basis van een actueel totaalbeeld is 

alleen mogelijk door het samenspel van mensen, processen, techniek en sturing. Mensen die 

invulling gaan geven aan de functie van informatiemanager, dienen daartoe goed te worden 

opgeleid en te worden geoefend. In de praktijk betekent dit voor de gemeente dat er 

informatiemanagers moeten worden benoemd, er moet voor opleiding en training worden gezorgd 

en het piket moet worden georganiseerd. 

 

Een ander punt is dat moet worden geoefend met de betrekkelijk nieuwe werkwijze met een team 

bevolkingszorg (TBZ), waarbij de gemeentelijke actiecentra worden aangestuurd vanuit het 

Regionaal Operationeel Team (ROT) in Leiden. 

 

Verder dienen er zaken geregeld te worden ten aanzien van de beschrijvingen van de taken die 

mensen dienen te vervullen binnen de crisisorganisatie, de crisisruimten moeten aan bepaalde 

eisen gaan voldoen en de planvorming moet op orde worden gebracht. Ook is er nog wel wat te 

regelen voor de opkomst voor cruciale functies. Dit moet geborgd zijn door middel van een hard 

piket. 

 

Bij de evaluatie van de C1000 brand in december 2008 is gebleken dat ondanks de goede manier 

waarop de gemeente haar rol heeft opgepakt bij het incident, er een aantal zaken voor verbetering 

vatbaar was. Voorts moet worden geconstateerd dat de leerpunten die de evaluatie van de brand 

 

 

23
 De productcatalogus is een door de veiligheidsregio georganiseerde training -en opleidingscatalogus waarin gemeenten de keus 

hebben uit diverse opleiding naar gelang de behoefte. Gezien de nieuwe normen en verplichtingen bleek het efficiënter om dit 

regionaal te organiseren.  
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niet optimaal zijn benut. Een verbeterpunt dat hier uit voortvloeit, is nogmaals te kijken naar de 

geformuleerde leerpunten en te bezien of er nog bruikbare elementen zijn om te gebruiken om de 

voorbereiding op calamiteiten verder te verbeteren. Het formuleren van een procesdeelplan Nazorg 

is hiervan een belangrijk en concreet verbeterpunt. 

 

3.6 Integriteit en veiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

Het veiligheidsveld ‘Integriteit en veiligheid’ is in te delen in twee gebieden. In de eerste plaats is er 

de maatschappelijke integriteit die onder druk staat. Hierbij valt te denken aan thema’s als 

terrorisme en georganiseerde criminaliteit. Aan de andere kant is er de bestuurlijke integriteit, 

waarvoor steeds meer aandacht is. Hierbij kun je denken aan zaken als integriteitschendingen 

binnen het openbaar bestuur, zoals omkoping van bestuurders of handelen met voorkennis, maar 

ook zaken die mogelijk dagelijks voorkomen, zoals bijvoorbeeld discriminatie op de werkvloer. 

Overigens is er geen thema dat als prioriteit is vastgesteld, dat valt binnen dit veiligheidsveld.  

 

Huidige aanpak  

In de veiligheidsanalyse van de gemeente Leiderdorp worden ten aanzien van de maatschappelijke 

integriteit de thema’s radicalisering, terrorisme en georganiseerde criminaliteit onderscheiden.  

 

Door de vestiging van enkele bedrijven binnen de gemeente die bedrijfsmatige activiteiten 

verrichten die raakvlakken zouden kunnen hebben met milieu en/of dierenomstandigheden, wordt 

Leiderdorp met enige regelmaat geconfronteerd met milieu- en dierenactivisme. Dikwijls blijven 

protesten van betrokken groeperingen bij kleinschalige demonstraties. Binnen de regio is echter 

zichtbaar dat radicale stromingen binnen bepaalde groepen soms niet schromen over te gaan tot 

het plegen van strafbare feiten zoals het vernielen van eigendommen van werknemers van 

betrokken bedrijven of het plegen van brandstichting. Tot op heden zijn de knelpunten, in nauw 

overleg met politie en andere betrokkenen, op een voortvarende wijze opgepakt. De kern is een 

goede inschatting te maken van de risico’s en deze niet te licht op te vatten. 

 

Om excessen tegen te gaan blijft het van belang te investeren in preventie, signaleren en tijdig 

interveniëren bij (dreigende-) conflicten tussen bedrijven en (radicale-) groeperingen.  

 

Binnen de Leiderdorpse gemeenschap hebben zich tot op heden, op het gebied van 

moslimextremisme of rechts-extremisme in relatie tot radicalisering geen opvallende incidenten 

voorgedaan. Het is wel van belang dat de gemeente, in samenwerking met ketenpartners, 

aandacht behoudt voor eventuele ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en eventueel op 

het gebied van terrorisme. Het is goed om te weten wat er speelt in de samenleving. Verschillende 

veiligheidspartners hebben een rol daar waar het gaat om groepsvorming en het ontstaan van 

bepaalde sympathieën onder de bevolking. Meer in reactieve sfeer is het van belang dat áls er zich 

incidenten voordoen, dat de crisisbeheersingsorganisatie op orde is. 

 

Om de inbedding van georganiseerde criminaliteit binnen het maatschappelijke milieu tegen te 

gaan is in regionaal verband gekozen voor samenwerking met het Regionaal Informatie en 

Expertise Centrum (RIEC) Haaglanden / Hollands Midden. Het RIEC is in het leven geroepen om 

te voorkomen dat criminelen door de overheid worden gefaciliteerd; te voorkomen dat vermenging 

ontstaat tussen onder- en bovenwereld; en om economische machtsposities doorbreken, die zijn 

opgebouwd met behulp van op criminele wijze vergaard kapitaal. De georganiseerde criminaliteit 
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maakt vrijwel altijd gebruik van plaatselijke infrastructuren en faciliteiten. Dat geldt op dit moment in 

het bijzonder voor hennepteelt, vastgoedcriminaliteit en mensenhandel. In dit verband heeft de 

gemeente bijgedragen aan de totstandkoming van het Convenant informatie-uitwisseling integrale 

aanpak van hennepkwekerijen, Veiligheidsregio Hollands Midden, die op 25 maart 2010 in werking 

is getreden. Het convenant draagt er toe bij dat de illegale kweek van hennep integraal wordt 

aangepakt. Ook kan informatie betreffende het kweken van hennep worden gedeeld met partners 

betrokken bij de bestrijding van deze hennepkwekerijen. 

 

Een verwant instrument dat inzetbaar is tegen georganiseerde criminaliteit, waarbij ook het RIEC 

een rol speelt als expertisecentrum, is de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het 

openbaar bestuur (wet BIBOB). De Wet BIBOB biedt bestuursorganen zoals de gemeente 

Leiderdorp, een preventief instrument om zich te beschermen tegen misbruik van vergunningen, 

subsidies en te gunnen overheidsopdrachten (aanbestedingen). Bij misbruik moet vooral gedacht 

worden aan het ontwikkelen van criminele activiteiten of het gebruik maken van uit criminele 

activiteiten verkregen voordelen, door deze beschikkingen en gunningen. De toepassing van de 

wet dient integere besluitvorming te bevorderen. In Leiderdorp is indertijd BIBOB-beleid ontwikkeld. 

 

Op het gebied van bestuurlijke integriteit, dus ten aanzien van de integriteit binnen de muren van 

het gemeentehuis, ook in relatie tot andere organisaties of personen, is er in de gemeente 

Leiderdorp de nodige aandacht. De gemeente Leiderdorp beschikt over een notitie Integriteit, die 

om de vijf jaar tegen het licht wordt gehouden. Afgesproken is dat alle nieuwe werknemers het 

document ‘zo zijn onze manieren’ krijgen en zij dienen een integriteitverklaring te ondertekenen.  

Om ongewenste situaties tegen te gaan en de drempel om het melden van deze ongewenste 

situaties te verlagen, zijn er binnen de gemeentelijke organisatie vertrouwenspersonen aangesteld. 

Hiernaast is het mogelijk voor medewerkers van de gemeente gebruik te maken van de 

Klokkenluider regeling. 

 

Verbeterpunten  

De vaststelling van het BIBOB-beleid is al enige tijd geleden. Om op een betere manier gebruik te 

kunnen maken van het instrument is het raadzaam de beleidslijn die toen is bepaald, weer eens 

tegen het licht te houden en het BIBOB-beleid te actualiseren, in samenwerking met het RIEC. 

 

Het integriteitbeleid in Leiderdorp is niet structureel geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. 

Onlangs is een onderzoek gedaan naar kwetsbare functies binnen gemeente Leiderdorp, waarbij 

naar voren kwam dat er geen aanleiding is voor het direct wijzigen van functies of het treffen van 

aanvullende weerbaarheidsmaatregelen. Wel is er een vijftal aanbevelingen gedaan die de 

kwetsbaarheid nog kunnen terugbrengen. Meer aandacht voor integriteit is daar één van.  
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4 Prioriteiten, doelen en ambities 

In dit hoofdstuk komen de prioriteiten aan de orde zoals deze door de raad zijn vastgesteld op 13 

december 2010. Duidelijk moet worden wat ten aanzien van de verschillende thema’s wordt 

beoogd, welke activiteiten tot verbetering moeten leiden en wat de belangrijkste actoren zijn, per 

prioriteit. 

 

Zoals aangegeven is de kadernota bedoeld om de kaders aan te geven: de doelen, de verbanden 

met andere beleidsterreinen, de veiligheidspartners en de prioriteiten. De uitwerking van de 

werkelijke maatregelen en de te ontplooien activiteiten om de doelen te bereiken zal tot stand 

komen in de uitvoeringsplannen (volgende stap in het beleidsproces). Om toch een beeld te 

kunnen geven en die mensen tegemoet te komen die zich vooral afvragen: “wat gaat er nou 

concreet gebeuren? Wat gaan we nou echt doen?” is in dit hoofdstuk, per prioriteit een alinea 

toegevoegd: ‘uitvoering’. Per prioriteit wordt bij wijze van voorbeeld één activiteit of maatregel 

genoemd die de richting aangeeft voor de uitvoeringsplannen. Het is bedoeld als voorbeeld. Het 

schetst een beeld van concrete handelingen waaraan kan worden gedacht om het doel te bereiken. 

Uiteraard worden de echte afspraken nog gemaakt met de veiligheidspartners die bij het 

betreffende onderwerp een rol spelen. De mogelijke activiteiten, de uitvoering wordt met hen 

besproken, wat zal resulteren in uitvoeringsplannen: wat gaan we doen en wie doet wat?  

 

4.1 Huiselijk geweld 

Door huiselijk geweld als prioriteit te benoemen zal er in de gemeente Leiderdorp meer aandacht 

moeten komen voor dit probleem welke zich in verschillende vormen manifesteert waaronder: 

relatiegeweld, kindermishandeling, ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Uitgangspunt 

is dat een integrale aanpak van het probleem moet worden bevorderd en er onder de 

veiligheidspartners een goede en volledige afstemming moet plaatsvinden welke structureel 

geborgd is. Huiselijk geweld valt onder prestatieveld 7, 8 en 9 maatschappelijke opvang, openbare 

geestelijke gezondheidszorg en verslavingsbeleid van de Wet maatschappelijke ondersteuning 

(Wmo). Goed overleg tussen de zorg- en veiligheidsketen en strafrechtketen, zowel in- als extern is 

het devies.  

 

Huiselijk geweld 

Doel:  

terugdringen huiselijk geweld 

Activiteiten: 

- Bevorderen 

bewustwording (inzet 

toolkit); 

- Ketenpartneroverleg; 

- Uitvoering Wet tijdelijk 

huisverbod 

Belangrijkste actoren: 

GGD, gemeente, Steunpunt HG, 

politie, OM, BJZ, AMK, GGZ, 

gemeente Leiden. 

prestatie indicator: 

moet nog worden ontwikkeld* 

Eventueel kan worden gedacht aan een x-aantal advertenties in de GAH, een x-aantal affiches in abri’s, 

advertenties in de gemeentegids, et cetera. 

Tabel 19: Schema prioriteiten, doelen en ambities: Huiselijk geweld 
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Lastig punt is hoe gemeten zou moeten worden of hetgeen dat aan activiteiten is ontplooid, ook dát 

heeft opgeleverd wat wij ons als gemeente ten doel hebben gesteld. Met het bevorderen van de 

bewustwording wil je bereiken dat mensen makkelijker een weg weten te vinden om huiselijk 

geweld te stoppen. Door aandacht te geven aan het steunpunt huiselijk geweld zullen waarschijnlijk 

het aantal meldingen toenemen, terwijl je niet weet of het aantal incidenten is toegenomen. 

In elk geval dient de aandacht op huiselijk geweld te worden versterkt en mensen moeten een 

handelingsperspectief krijgen. Vervolgens moet adequate opvang, hulpverlening en nazorg zijn 

voor slachtoffers, plegers, omstanders e.a. betrokkenen. 

 

Uitvoering 

In het schema hierboven staat als activiteit ‘bevorderen bewustwording’ genoemd. Er zijn 

verschillende vormen van huiselijk geweld: relatiegeweld, kindermishandeling, eer gerelateerd 

geweld en ouderenmishandeling. Behalve familie en bekenden zijn er ook mensen die vanuit hun 

professie huiselijk geweld kunnen tegenkomen of vermoeden. Er kan worden gedacht aan mensen 

die lesgeven op school, mensen bij consultatiebureaus of in verzorgingstehuizen en huisartsen. 

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden heeft diverse producten gemaakt om 

beroepskrachten te ondersteunen bij het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld. 

Als mensen zich meer bewust zijn huiselijk geweld zullen zij het eerder herkennen en vervolgens 

kan eerder en op een goede manier hulp worden ingeschakeld. 

 

Mogelijk scenario 

Om echt uitvoering te geven aan de activiteit ‘bevorderen bewustwording’ wordt  in gesprek gegaan 

over wat wij als gemeente hierin kunnen doen en wie hierin een rol heeft. Zo biedt het Steunpunt 

Huiselijk Geweld een lespakket aan voor leerlingen van het VMBO, over wat kinderen moeten 

weten om de eigen wensen en grenzen, maar ook die van anderen te kunnen respecteren. 

Een andere activiteit is bewustwording bij professionals, bijvoorbeeld in het onderwijs, te 

stimuleren. Door het volgen van voorlichtingsbijeenkomsten of trainingen ten behoeve van 

kennisoverdracht en bewustwording over huiselijk geweld kunnen zij beter signaleren en beter 

handelen indien zij met slachtoffers (of daders) van huiselijk geweld worden geconfronteerd. 

Uitvoering geven aan het actiepunt ‘bevorderen bewustwording’ betekent als gemeente de 

mogelijkheden onderzoeken wat gedaan kan worden om met elkaar beter huiselijk geweld te 

signaleren, om ook in te grijpen en ondersteuning te (laten) bieden. Dit betekent : scholen 

stimuleren lesprogramma’s te benutten, folders verspreiden (‘Help jezelf. Help de ander’. en ‘Bent u 

slachtoffer van huiselijk geweld?’), en advertenties plaatsen. 

4.2  (Woning-)inbraken 

Voor inbraken is al sinds jaar en dag aandacht vanuit de politie en gemeente. De meerwaarde van 

het benoemen van (woning-)inbraak als prioriteit moet voortkomen uit het gezamenlijke besef van 

politie, OM en gemeente om gestructureerd inzet te plegen. Deze inzet kan ook bestaan uit het 

informeren van burgers over actuele inbraken of het op andere manieren betrekken van burgers. 

Uiteindelijk is het vooral ook in het belang van de mensen zelf dat ze maatregelen treffen om 

inbraak te voorkomen (preventie). Indien de veiligheidspartners instemmen met de uitgangspunten 

van de kadernota, betekent dit dat ze in de praktijk ook hun rol moeten nemen bij het oppakken van 

de activiteiten die nodig zijn om knelpunten op te lossen. 

 

 (Woning-)inbraken 

Doel: terugdringen van het aantal 

(woning-)inbraken 

Activiteiten: 

- bevorderen keurmerk 

Belangrijkste actoren: 

politie, OM, gemeente, 

http://ie.surfcanyon.com/search?f=sl&q=Huiselijk%20Geweld%20Hollands%20Midden&partner=wtiieeuj
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 veilig wonen bij 

bestaande en 

nieuwbouwprojecten 

- burgers betrekken, 

voorlichten en 

informeren ter 

voorkoming van 

inbraken, door 

bijvoorbeeld aansluiting 

in publiek private 

samenwerkingsverband-

en zoals Burgernet. Alert 

e.d. 

- bevorderen sociale 

controle. 

woningstichting, bewoners, 

particuliere certificering -en 

beveiligingsbedrijven (kvw). 

prestatie indicator: 

Veiligheidsmonitor: overlast vermogensdelicten, hoe vaak het vermogensdelict ‘inbraak in woningen’ 

volgens bewoners voorkomen in hun buurt. 

Aantal aangiften van (woning-)inbraken als indicator dienen24. 

Aantal afgegeven certificaten pkw, zowel bestaande als nieuwbouw(projecten) 

Tabel 20: Schema prioriteiten, doelen en ambities: (Woning)inbraken 

 

Uitvoering 

Het bevorderen van het keurmerk veilig wonen, in de tabel hierboven genoemd als activiteit, kan 

veel verder gaan dan alleen het certificeren van woningen. Het keurmerk heeft ook aandacht voor 

de wijk, geparkeerde auto’s, fietsenstallingen, achterpaden, speelpleinen, vluchtroutes, 

brandgangen en beheer van de wijk. Binnen de gemeente kunnen afspraken worden gemaakt over 

hoe we inhoud kunnen geven aan het stimuleren van het keurmerk veilig wonen, om dit vervolgens 

ook met externe partners te communiceren, zoals PKVW-erkende bedrijven, architecten, 

projectontwikkelaars, woningcorporatie en burgers. In gecertificeerde woningen is er 90% minder 

kans op een geslaagde inbraak, vergeleken met woningen zonder certificaat25. Daarnaast biedt het 

keurmerk voor de burgers vaak interessante mogelijkheden voor kortingen op verzekeringen. In 

combinatie met subsidie(s) kan dit de aanpak en doelstellingen stimuleren.  

 

Mogelijk scenario 

De gemeente maakt een concrete stap naar bevordering van het PKVW door te zorgen voor een 

coördinatiepunt. De gemeente gaat  in gesprek met een Certificerende Instelling om afspraken te 

maken over de uitvoering. De gemeente is als regisseur verantwoordelijk voor: 

- communicatie over het coördinatiepunt voor het keurmerk. 

- een helpdesk voor bewoners, samen met de partners. 

- dat er een basisregistratie bijgehouden gaat worden. 

- toezicht op dat het keurmerk toegepast wordt op basis van veiligheidsanalyses, misdaadanalyse 

en wijkplannen. 

- afspraken met alle keurmerkpartners over rollen, taken en verantwoordelijkheden. 

- goede voorlichting over veiligheid richting burgers over wat zij zelf kunnen doen aan veiligheid. 

 

 

24
 Hierbij moet overigens worden aangetekend dat inbraken meestal gepleegd worden in golfbewegingen. Als er een veelplegende 

inbreker uit Leiderdorp uit detentie komt, kan ondanks allerlei inspanningen van veiligheidspartners, het aantal inbraken een piek 

vertonen. 
25 http://www.politiekeurmerk.nl/projectontwikkelaar/feiten_en_cijfers 
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- structureel overleg met woningstichting en andere particuliere eigenaren over toepassing van het 

keurmerk in bestaande bouw en nieuwbouw. 

- contact met bewoners om wensen te inventariseren. 

- structureel overleg met woningstichting en andere particuliere eigenaren over toepassing van het 

keurmerk in bestaande bouw en nieuwbouw. 

- contact met bewoners om wensen te inventariseren. 

 

 

4.3 Veiligheid op straat 

Aanleiding van de campagne ‘meer veiligheid op straat’ is het hoge aantal voorvallen van agressie 

en geweld tegen werknemers met een publieke taak. Het prioriteren van dit thema komt vooral 

voort uit maatschappelijke verontwaardiging. Als overheid kun je je niet passief opstellen als in de 

samenleving geweld wordt gebruikt tegen mensen die zich inzetten voor diezelfde samenleving. 

Door de impact heeft het ook direct gevolgen voor de veiligheidsgevoelens. Veiligheid op straat 

behelst natuurlijk meer. Het tegengaan van de toenemende overvalcriminaliteit is een ander 

voorbeeld van werk maken van veiligheid op straat. 

 

Veiligheid op straat 

Doel: tegengaan van agressie en 

geweld op straat en de (ook 

subjectieve) veiligheid vergroten 

 

Activiteiten: 

- aansluiten bij de 

rijkscampagne tegen 

agressie tegen mensen 

met een publieke taak, 

om bewustzijn te 

vergroten en een 

handelingsperspectief te 

bieden; 

- burgers betrekken door 

aansluiting bij publiek 

private 

samenwekringsprojecten 

zoals Burgernet, Alert 

e.d, ten behoeve van het 

veiligheidsgevoel;  

- meewerken met de 

‘Taskforce 

overvalcriminaliteit’. 

Belangrijkste actoren: 

rijk, burgers, politie, OM, 

gemeente. 

prestatie indicator: 

Veiligheidsmonitor: bij Onveiligheidbeleving het percentage ‘voelt zich onveiligheid algemeen’, en bij 

Buurtproblemen-dreiging ‘geweldsdelicten’ en ‘bedreiging’. 

Aantal overvallen vanuit BVH. 

Tabel 21: Schema prioriteiten, doelen en ambities: Veiligheid op straat 

 

Uitvoering 

Het onderwerp veiligheid op straat heeft ook al enige tijd aandacht vanuit het rijk. Onder meer via 

spotjes op televisie worden getuigen van agressie op straat opgeroepen om een bijdrage te leveren 
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aan het terugdringen ervan. Een andere campagne is gericht op het vergroten van de pakkans: 

“Ziet u iets verdachts, bel 1-1-2”. Behalve mensen bewust te maken van wat er gebeurt, wordt er 

ook geprobeerd mensen een handelingsperspectief te bieden. Het bewust maken van mensen en 

aangeven wat mensen zelf eraan kunnen doen kan door publiekscampagnes te ondersteunen. Zo 

kunnen we als gemeente met relatief weinig inspanningen en kosten, optimaal profiteren van 

dergelijke campagnes. Bij de campagne tegen agressie tegen medewerkers met een publieke taak 

kan de gemeente een rol vervullen richting getuigen en richting werkgevers. Een ander onderdeel 

is dat de gemeente zelf natuurlijk ook werkgever is. Ten behoeve van nazorg aan mensen die 

slachtoffer zijn, moet melden en registreren van incidenten worden aangemoedigd en de gemeente 

heeft als werkgever hierin een voorbeeldfunctie. 

 

Mogelijk scenario 

Wat houdt het in de praktijk in, aansluiten bij landelijke campagnes?  

- posters in abri’s 

- toiletreclame in horecagelegenheden 

- advertentie bij gemeente aan huis 

- plaatsen op gemeentelijke website 

Er zijn verschillende soorten posters: posters naar aanleiding van een campagne tegen overvallen 

en het vergroten van de pakkans, posters die aandacht genereren voor alarmnummer 1-1-2 (altijd 

gratis bereikbaar, zelfs wanneer je geen beltegoed hebt en ook in telefooncellen is 1-1-2 altijd 

gratis te bereiken), posters voor M· meld misdaad anoniem. Naast posters zijn er brochures over 

hoe slachtoffers aan een schadevergoeding kunnen komen:  

 Heeft u als gevolg van een misdrijf schade geleden, dan is het strafproces een manier om schade 

vergoed te krijgen. Als de rechter vindt dat er recht is op schadevergoeding, kan hij de daders 

verplichten tot het betalen van een schadevergoeding. Dit heet een schadevergoedingsmaatregel. 

De officier van het Openbaar Ministerie geeft dan het CJIB opdracht het bedrag te gaan innen. 

Actief aandacht vragen voor problemen of handelingsperspectief bieden, door frequent 

campagnemateriaal te gebruiken. 

Ook worden er voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door de gemeente  en politie inzake 

overvallen, hierbij staan handelingsperspectieven en nazorg bieden op dit moment boven aan de 

lijst.  

 

 

Waar moet je als burger op letten 

(daderkenmerken):  

En wat is een verdachte situatie?  

Bij een roofoverval kun je denken aan: 

Geslacht - man of vrouw  

Huidskleur – blank of getint 

1. iemand die een paar keer terugkomt en 

nadrukkelijk rondkijkt; 

Leeftijd – vergelijk de dader met iemand die je kent  

Postuur – atletisch, dik of mager  

2. iemand die kijkt waar bewakingscamera’s 

hangen; 

Lengte – wat is het verschil met uw eigen lengte  

Gezicht – een bril, een rond of lang gezicht  

3. iemand die op de uitkijk staat; 

 

Opvallend – flaporen, grote neus, littekens, 

tatoeages  

Beharing – snor, baard, kleur haar, kapsel  

Kleding – type kleding, kleuren, stof  

Extra: gebruik je mobiel als memorecorder  

4. iemand die met een vluchtauto of scooter 

staat te wachten en schichtig om zich heen 

kijkt. 

Tabel 22: Daderkenmerken 
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4.4 Alcohol en drugs 

Het thema alcohol en drugs en het terugdringen van overmatig gebruik ervan heeft primair een link 

met gezondheidszorg. Ook hier is een link met de Wet maatschappelijke ondersteuning, 

prestatieveld 9: het ontwikkelen van een preventief verslavingsbeleid. Vanuit de afdeling beleid is in 

2008 een nota geschreven: ‘Een goede gezondheid, van jongs af aan’ opgesteld, waarin ook 

actiepunten zijn geformuleerd om het gebruik van alcohol en drugs terug te dringen. Het thema is 

in deze nota ondergebracht bij het veiligheidsveld Jeugd en veiligheid. Uiteraard is alcohol- en 

drugsgebruik niet voorbehouden aan jeugd, het is wel waarop de focus wordt gericht. Goede 

afstemming, ook regionaal is essentieel. Vanuit veiligheid wordt met name gekeken naar de 

overlast en de relatie met geweld. 

 

Alcohol en drugs 

Doel: afname van alcohol en 

drugsgebruik (met name door 

jongeren) 

Activiteiten: 

- Aansluiting zoeken bij 

regionaal werkplan 

alcoholmatiging; 

- Bevorderen 

bewustwording van 

overmatig alcohol 

gebruik; 

- Mogelijkheid 

onderzoeken of alcohol 

gerelateerde delicten 

kunnen afgehandeld met 

Haltafdoening. 

Belangrijkste actoren: 

gemeente, GGD, 

(sport)verenigingen, politie, halt, 

scholen, jongerenwerk, horeca, 

welzijnswerk, jongeren, ouders, 

detailhandel. 

 

prestatie indicator: 

Alcoholbeleid 

Tabel 23: Schema prioriteiten, doelen en ambities: Alcohol en drugs 

 
Uitvoering 
Halverwege 2009 is een bestuurlijk overleg alcoholmisbruik Hollands Midden van start gegaan, met 
vertegenwoordigers van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM), Regionale Dienst Openbare 
Gezondheidszorg (RDOG) Hollands Midden, de intergemeentelijke samenwerkingsorganen 
Holland Rijnland en Midden Holland  en het OM. Op basis van een visie is een opdracht 
geformuleerd en zijn er projectgroepen geformeerd. Het zoeken van aansluiting betekent concreet 
dat vanuit de Leiderdorpse situatie moet worden gekeken naar welke projecten nuttig kunnen zijn 
om overmatig alcoholgebruik tegen te gaan. 
 
Eén van de projecten is gericht op ouders en heeft tot doel opvoeders te overtuigen van hun 
kracht, invloed en rol binnen de opvoeding met betrekking tot dit onderwerp. Dit betekent dat 
ouders er op moeten gewezen dat hun goede voorbeeldgedrag in alcoholgebruik goed doet volgen. 
Hen kan steun worden geboden om alcoholgebruik te ontmoedigen en er kunnen richtlijnen worden 
gegeven voor het stellen van grenzen aan jong beginnend gebruik. Ouders hebben baat bij heldere 
kaders voor correctie van overmatig of risicovol alcoholgebruik en moeten weten wat de juiste 
houding is om op een overtuigende manier over dit onderwerp te communiceren in de opvoeding.  
 
Door ouderavonden in het onderwijs of tijdens andere contactmomenten worden veel opvoeders 
bereikt. Zij geven aan behoefte te hebben aan een duidelijke en ‘begrenzende’ boodschap rond 
alcoholgebruik. Naast de voorlichtende kant bij begeleiding van kinderen in de opvoeding moet er 
ook aandacht zijn voor de curatieve en repressieve kant. Waar opvoeders die taak niet goed 
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oppakken moeten zij ondersteund worden. Eventueel kan gezocht worden naar maatregelen om 
meer handhavingsgrip te krijgen achter deze voordeuren.  
 

Mogelijk scenario 
Regionaal meedoen en invloed hebben op het alcohol beleid en voor Leiderdorp passende 
maatregelen, voortkomend uit regionale projecten lokaal uitvoeren: 

- Inzetten van de ‘Haltmaatregel Alcohol’ waarbij jongeren worden beboet voor 
alcoholdrinken in de openbare ruimte en worden verwezen naar Halt voor een taakstraf. 
Opvoeders worden uitgenodigd aanwezig te zijn bij de gesprekken. 

- Opstellen van een ‘sturende’ College/Burgemeestersbrief met een oproep aan alle 
ouders/opvoeders van jongeren van 11 tot en met 17 jaar om gezamenlijk de 
verantwoordelijkheid te nemen om alcoholmisbruik terug te dringen. 

- Informatie op de gemeentepagina van de lokale krant(en) plaatsen met hierin de 
uiteengezette beleidslijnen van de gemeente m.b.t. het handhaven van de openbare orde 
en veiligheid.   

- Deventer Aanpak; jongeren 12-16 die een strafbaar feit begaan m.b.t. alcohol door politie 
thuis laten afleveren ten behoeve van het schrikeffect én bewustwordingsproces bij de 
jongeren en hun ouders. Beiden krijgen een cursus aangeboden die hen bewust moet 
maken van de schadelijke gevolgen van alcohol. 

- Aparte ruimte reserveren op het politiebureau, waar jongeren kunnen verblijven die een 
overtreding hebben begaan rond alcohol. Jongeren mogen pas weg als zij worden 
opgehaald door hun ouders. 

 

 

4.5 Jeugd 

Het veiligheidsveld jeugd is een belangrijk veiligheidsveld. De prioriteit jeugd heeft vanuit 

veiligheidsoogpunt vooral betrekking op het tegengaan van jeugdoverlast en daarnaast is er 

aandacht vereist voor (overmatig) gebruik van alcohol en drugs, vooral ook door jeugd. Ten 

aanzien van de jeugdaanpak en de aanpak van overlast wordt er al veel goed werk verzet. Met de 

komst van het veiligheidshuis kan de samenwerking met de veiligheidspartners worden verbeterd.  

Er is dan sprake van een informatieknooppunt op één locatie, wat de snelheid, de effectiviteit, 

professionaliteit en de efficiency ten goede zal komen. Uitgangspunt is dat we de kennis en de 

aanpak waar mogelijk lokaal organiseren. Voor activiteiten en op momenten dat het voor 

Leiderdorp een meerwaarde heeft, is het raadzaam aansluiting te zoeken bij het Veiligheidshuis. 

De afstemming vanuit het jeugdoverleg hier met het Veiligheidshuis en het overdrachtsmoment 

tussen de gemeente en het veiligheidshuis behoeft aandacht. 

 

Jeugd 

terugdringen van de 

jeugdoverlast 

 

Activiteiten: 

- aansluiting zoeken bij 

het Veiligheidshuis; 

- voortzetten jeugdoverleg 

en shortlistmethode 

(Beke);  

- stimuleren 

jeugdactiviteiten en 

gebruik voorzieningen. 

Belangrijkste actoren: 

politie, OM, gemeente, jongeren, 

jongerenwerk, veiligheidshuis, 

woningstichting, bewoners. 

prestatie indicator: 

Veiligheidsmonitor: Fysieke voorzieningen- er zijn goede voorzieningen voor jongeren, het percentage dat 



Kadernota Integrale Veiligheid Leiderdorp 2011-2014                             - 47 - 

het eens is met de stelling: ‘in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren’. 

Bij Buurtproblemen-dreiging ‘jeugdcriminaliteit’ en ‘overlast van groepen jongeren’ en bij Buurtproblemen-

sociale overlast ‘overlast van groepen jongeren’, percentages in hoeverre mensen de overlast als probleem 

benoemen. 

Tabel 24: Schema prioriteiten, doelen en ambities: Jeugd 

Uitvoering 

In Leiderdorp zijn er op het moment van het schrijven van deze nota enkele hinderlijke groepen, 

maar geen overlastgevende of criminele jeugdgroepen. Wel zijn er individuen binnen jeugdgroepen 

die strafbare feiten plegen. Met de activiteit aansluiting zoeken bij het veiligheidshuis is het doel 

een optimale afstemming te vinden met het Veiligheidshuis, die aansluit op het huidige lokale 

jeugdoverleg. In het lokale jeugdoverleg vindt momenteel op een goede manier afstemming plaats 

tussen gemeente, jongerenwerk en politie. In preventief opzicht is dit van grote waarde: 

betrokkenen weten wat er speelt en er kunnen vroegtijdig afspraken worden gemaakt en acties 

worden ondernomen. In het Veiligheidshuis richt men zich op preventie, met een belangrijke extra 

partner aan tafel: het OM. Er is afstemming tussen de veiligheidsketen, de zorgketen én de 

justitiële keten.  

 

Het is noodzakelijk om lokaal te volgen en te blijven volgen wat zich binnen de gemeentegrenzen 

afspeelt op het gebied van jeugd en jeugdgroepen, om preventief acties uit te kunnen blijven 

zetten. Waar het gaat om justitiële jeugd of als zich knelpunten voordoen op gebied van niet-

justitiële jeugd of jeugdgroepen is het goed om op te kunnen schalen en de regionaal 

georganiseerde veiligheidspartners in te schakelen. 

 

Concreet 

Als we als gemeente aansluiting willen zoeken bij het Veiligheidshuis, betekent dat we eerst 

bekijken waartoe we zelf in staat zijn. Intern met de (jeugd-)beleidsafdeling, met de BOA, met het 

cluster Openbare Orde en Veiligheid en extern met jeugdzorg en politie, de partners in het huidige 

lokale jeugdoverleg moet worden gekeken naar wat we zelf willen en kunnen ten aanzien van de 

jeugdaanpak. Andere partners en vormen van overleg zoals het zorgnetwerk moeten hierbij 

betrokken worden. Vervolgens is het zaak te kijken wat we nog willen of moeten regelen en 

waarvoor we succesvol beroep kunnen doen op het Veiligheidshuis. Als we dit als gemeente 

scherp hebben moeten we in gesprek met het Veiligheidshuis om hierover afspraken te maken. 

Concreet kan dit betekenen dat we bijvoorbeeld afspreken: 

- één keer in de zes weken aanschuiven bij een casusoverleg, om eventuele Leiderdorpse 

(toekomstige) criminele jeugdigen te bespreken; 

- één keer in de drie maanden in het Veiligheidshuis overleg hebben met politie, leerplicht en 

bijvoorbeeld Halt over schoolverzuim; 

- twee keer per jaar overleggen over bestaande jeugdgroepen en de groepsaanpak zoals deze in 

andere gemeenten wordt toegepast; 

-  een protocol opstellen over in welke gevallen en met welke frequentie we informatie uitwisselen 

met het Veiligheidshuis. 
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4.6 Crisisbeheersing 

Gemeenten zijn volgens de wet verantwoordelijk voor rampenbestrijding, crisisbeheersing en 

brandweerzorg. Het is in het directe belang van de burger maar ook bestuur dat de gemeentelijke 

rampenprocessen op orde zijn. Bij rampen en crises moet de burger kunnen rekenen op de 

brandweer, de ambulance, de politie, maar tegenwoordig ook op de gemeenten. De gemeente 

behoort tegenwoordig ook tot een kolom binnen de hulpdiensten, te weten: de oranje kolom. De 

gemeente knipt geen auto’s open of vervoert geen gewonden met sirenes. Maar de taken en 

verantwoordelijkheden waaraan een gemeente moet voldoen (Wet Veiligheidsregio’s okt. 2010)  

liegt er niet om. Deze is zelfs breder dan bij de reguliere diensten, terwijl deze werkzaamheden 

geen corebusiness is voor de gemeente. In tegenstelling tot de ‘reguliere hulpverleningsdiensten’!  

Vragen als: zijn de slachtoffers al geëvacueerd en opgevangen? Kan er snel informatie naar 

buiten? En welke informatie? Weten we wie gewond zijn? Krijgt de politie hulp bij het zetten van 

hekken? Zijn dekens, bedden en primaire levensbehoeften voor handen? Is er milieuschade? Is de 

nazorg voor de slachtoffers en hulpverleners ingezet? Zo maar een paar zaken die gemeenten bij 

rampen en crises moeten organiseren als regiehouder c.q. de burgemeester als opperbevelhebber 

tijdens calamiteiten. Planvorming, opleiden, trainen en oefenen in de “koude fase” (als er geen 

ramp is) zijn essentieel om goed te kunnen handelen in de “warme fase” (als zich een ramp of 

crisis voordoet). De voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing is daarom als prioriteit 

benoemd in het Leiderdorpse veiligheidsbeleid.  

 

Crisisbeheersing 

Doel: 

voldoen aan wettelijke eisen in 

de Wet veiligheidsregio’s (Wvr) 

en het regionale normenkader, 

ten aanzien van de 

crisisbeheersing26. 

 

 

Activiteiten: 

- Intensivering samenwerking met 

buurgemeenten (GRIP5)27 en 

hulpverleningsdiensten. 

- Professionaliseren 

crisisbeheersing organisatie door 

middel van het opleiding- training 

en oefenplan (OTO). 

- Borgen van processen en beleid 

(netcentrische werkwijze en 

interne ondersteuning) 

- Planvorming actualiseren 

(crisisplannen, 

procesdeelplannen, 

rampenbestrijdingsplannen etc.) 

- Oefenen! 

 

Belangrijkste actoren: 

Gemeentelijke rampenstaf, 

cluster OOV - ambtenaar 

rampenbestrijding, bureau 

gemeentelijke crisisbeheersing 

(BGC), projectgroep GRIP5, 

private instanties (scholen, 

Rijnland ziekenhuis, 

verzorgingstehuizen etc.) 

regionale brandweer, GHOR, 

politie, defensie, O.M. e.a. 

prestatie indicator:  

Scan gemeentelijke processen (evaluatiemomenten) in 2012 en 2014. (Een regionale doorlichting van de 

stand van zaken omtrent de voorbereiding en paraatheid van de gemeente inzake crisisbeheerrsing). 

Gehouden oefenmomenten volgens het oefen- en beleidsplan: bestuurlijke- en multidisciplinaire 

oefening(en), opkomst en alarmeringsoefeningen. 

Opleiding: (basis)certificering, training en oefening van al het personeel in de rampenstaf conform de 
 

 

26 In september 2010 heeft een scan gemeentelijk processen plaatsgevonden. Deze dient als 0-meting.  

27 GRIP5 is een districtelijk samenwerkingsverband op het gebied van de crisisbeheersing.  
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regionale OTO28-normering. 

 

Tabel 19: Schema prioriteiten, doelen en ambities: Crisisbeheersing 

 

Uitvoering 

Als we kijken naar de activiteiten die geformuleerd zijn bij deze prioriteit is er logischerwijs een 

grote samenhang te zien, omdat het allemaal moet leiden naar het doel te voldoen aan het vereiste 

kwaliteitsniveau. Om dit op een efficiënte, uniforme en professionele manier te doen, is de 

samenwerking gezocht met buurgemeenten in het district, activiteit 1: samenwerken in GRIP5. Zo 

is er bijvoorbeeld afgesproken om in de crisisbeheersing binnen Nederland Netcentrisch te werken. 

Deze werkwijze houdt in dat meldkamers, Commando-Posten (CoPi), Regionale Operationele 

Teams (ROT) en Bestuurders (BT) niet via de hiërarchische lijn, maar via een online netwerk 

informatie delen. Zo heeft iedereen hetzelfde beeld van een crisis én veel sneller, wat ertoe moet 

leiden dat betrokkenen sneller besluiten kunnen nemen en tot actie over gaan. Het resultaat: 

effectievere inzet van manschappen en middelen en het sneller informeren van burgers wat er voor 

zorgt dat er minder schade zal ontstaan, er minder slachtoffers zullen zijn en de normale situatie 

sneller zal zijn hersteld. De invloed van de media speelt hierin ook een grote rol gezien het feit dat 

de burger op straat via de sociale media vaak eerder weet wat er aan de hand is dan de bestuurder 

zelf. Uiteraard blijft gevalideerde informatie hieromtrent belangrijk maar besluit –en slagvaardigheid 

zijn evenzo belangrijk.  

 

 

Een belangrijk onderdeel horende bij deze werkwijze is het selecteren, aanstellen, oefenen en 

opleiden van informatiemanagers. Indien elke gemeente afzonderlijk zou moeten zorgen voor deze 

informatiemanagers, zou dit betekenen dat per gemeente minimaal drie functionarissen per functie 

zouden moeten worden geselecteerd, opgeleid en geoefend. Er zou dan per gemeente een piket 

moeten worden gevormd voor een groep van 6 informatiemanagers. Afgezien van de 

piketvergoeding beschikt Leiderdorp niet over de capaciteit en kennis van deze 6 functionarissen. 

Gelukkig geldt dit ook voor onze buurgemeenten. Samenwerking in die zin is dus voor iedereen 

noodzakelijk. Daarom heeft het districtscollege na de inwerkingtreding van de Wet Veiligheidsregio 

(okt. 2010) de intentie uitgesproken om op dit gebied te gaan samenwerken. Hierbij is opdracht 

gegeven aan een projectgroep bestaande uit specialisten op het gebied van de gemeentelijke 

crisisbeheersing (MOV) en de bestuursadviseur van de burgemeester van Leiden als projectleider 

om gezamenlijk de knelpunten te tackelen en zoveel als mogelijk met de bestaande middelen en 

ambtelijke capaciteit proberen te voldoen aan de nieuwe verplichtingen.  

 

De uitdaging en daarmee de te maken keuzes liggen in het feit dat er enerzijds een behoorlijke 

kwaliteitsslag moet worden gemaakt (Wet Veiligheidsregio en Normenkader) terwijl de mensen 

(Servicepunt71) en middelen (bezuinigingen/budget ) steeds verder afnemen c.q. minder 

beschikbaar zijn. Middels regionale en districtelijke samenwerking is het (deels)mogelijk om een 

bepaalde besparing en toch professionaliseringsslag te behalen. Echter gezien (verdere) 

bezuinigingen is het niet mogelijk om het huidige niveau te kunnen blijven handhaven en daarbij 

zonder verdere investeringen te kunnen voldoen aan de vereiste criteria. Indien de huidige 

(districtelijke)samenwerking GRIP5 onvoldoende efficiency oplevert c.q. de te behalen wettelijke 

bepalingen om verdere investeringen vraagt dan zal dit in de uitvoeringsplannen concreet aan het 

licht komen.  

 

                                                                                                                                                 

28 Opleiden Trainen en Oefenen 
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Andere pijlers zijn het organiseren en houden van de multidisciplinaire oefeningen samen met de 

hulpdiensten en private partijen alsmede de (herziene)planvorming zo snel mogelijk op orde te 

krijgen. 

 

Mogelijk scenario 
GRIP5 heeft afgelopen periode een pilot gedraaid waarbij de aangesloten gemeenten allemaal een 
ambtenaar crisisbeheersing (MOV29) hebben afgevaardigd om mee te draaien in een districtelijk 
piket. In plaats van 3 MOV-ers per gemeente zijn er nu in het district30 5 opgeleidde MOV-ers die 
beschikbaarheiddiensten draaien voor alle 5 de gemeenten. Een besparing van 2 MOV-
functionarissen per gemeente met als investering een kwaliteitsslag in de vorm van opleiding en 
oefening. Goedkoper en toch professioneler. Het is mogelijk middels veel afstemming, mandatering 
en samenwerking. Analoog aan deze pilot wordt momenteel nagedacht over het districtelijk invullen 
van de functie van informatiemanager.  Als het lukt betekent dit dat met aanzienlijk minder mensen 
voor de vijf gemeenten (2 functionarissen per gemeente i.p.v. 6) Leiderdorp, Oegstgeest, 
Voorschoten, Zoeterwoude en Leiden, de informatiemanager functies kunnen worden vervuld. 
Het invullen van deze functie is één voorbeeld, maar de samenwerkgroep GRIP5 richt zich op 
meer inspanningen die ten goede moeten komen aan de kwaliteit van de crisisbeheersing en 
kostenbesparend werken. Naast poolvorming wordt gedacht aan uniform opleiden, trainen en 
oefenen (OTO-beleidsplan), uniforme planvorming en personeelsregelingen, uniforme 
beschikbaarheiddiensten met bijbehorende vergoedingen, accounthouderschap per gemeente, 
gezamelijke crisisruimte(n) enzovoorts.  

 

 

 

 

 

 

29 Medewerker Openbare Orde en Veiligheid / Adviseur Openbare Orde en Veiligheid 

30 District 4: Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude. 
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5. Organisatorische borging 

5.1 Interne organisatie 

Politiek-bestuurlijke inbedding 
In de gemeente Leiderdorp is de portefeuille Veiligheid onderdeel van het pakket van de 
burgemeester. Vanuit zijn functie, maar ook voortvloeiend uit het feit dat de burgemeester een 
zelfstandig bestuursorgaan is, waarbij hij niet opereert namens gemeenteraad of college van B&W. 
Hij moet over zijn handelen wel verantwoording afleggen aan de raad. Zo is hij belast met de 
handhaving van de openbare orde in Leiderdorp. Hij kan daarbij bevelen geven die de openbare 
orde moeten handhaven of herstellen. Ook is hij bij een gemeentelijke crisis voorzitter van het 
beleidsteam en moet hij toezicht houden op openbare lokale evenementen.  Deze 
verantwoordelijkheid hangt weer samen met de verantwoordelijkheid voor de openbare orde. 
Minder gerelateerd aan veiligheid heeft de burgemeester nog andere taken. Zo ziet hij in algemene 
zin toe op de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente, waarover hij verantwoording aflegt 
in het Burgerjaarverslag en hij is intermediair voor Hare Majesteit de Koningin bij het aanvragen 
van Koninklijke Onderscheidingen voor inwoners van Leiderdorp. 
 
Ten aanzien van het veiligheidsbeleid zijn er meerdere beleidsthema’s die niet eenduidig onder 
één portefeuille vallen, zoals alcohol en drugs, jeugd, huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden. 
Dit levert echter geen grote problemen op. 
 
Ambtelijke organisatie 
In de ambtelijke organisatie is momenteel veel dynamiek. In 2006 is er gekozen voor een scheiding 
tussen beleid en uitvoering, ingedeeld in een afdeling Beleid en Projecten, een afdeling 
Gemeentewinkel, een afdeling Gemeentewerken en een afdeling Concernzaken. Ontwikkelingen 
gaan echter voort en zeker bij de overheid is op veel gebieden gekozen voor schaalvergroting en 
samenwerking. Zo hebben gemeenten elkaar bijvoorbeeld gevonden in één milieudienst West 
Holland en wordt er samengewerkt in een veiligheidsregio, vanaf 1 januari 2011 inclusief een 
regionale brandweer.  
 
Eind 2009 is er een projectteam met buurtgemeenten geformeerd met als doel meer samenwerking 
ten behoeve van de dienstverlening aan klanten: burgers, bezoekers en bedrijven. Dit heeft 
geresulteerd in een samenwerkingsverband: Servicepunt71. Het is een organisatie die zorgt voor 
diensten op het gebied van ICT, HRM, Financiën, Facilitaire Zaken, Juridische Zaken en Inkoop, 
voor de gemeenten Leiderdorp, Oegstgeest, Zoeterwoude en Leiden. 
 
De verschillende organisatievormen hebben ook gevolgen voor de organisatie en de plaats van het 
veiligheidsbeleid daarin. De huidige afdeling Concernzaken, waarbinnen het cluster Openbare 
Orde en Veiligheid momenteel is gesitueerd, zal met de komst van Servicepunt71 niet lang meer 
bestaan. Voor de verdere ontwikkeling van het veiligheidsbeleid is het van belang dat de 
coördinatiefunctie wordt verstevigd en dat de inbreng van interne en externe partners goed wordt 
georganiseerd. Tegelijkertijd is een stevige positie van een gemeentelijk onderdeel veiligheid van 
groot belang om een sturende rol te kunnen spelen en regie te kunnen voeren, ook binnen de 
regio. De vraag hoe dit in de organisatie verder vorm zal worden gegeven, na minimalisering van 
de huidige afdeling Concernzaken, zal in 2012 aan de orde komen. 

5.2 Interne afstemming 

Een groot deel van de interne afstemming vind informeel plaats. Door de geringe omvang van de 
organisatie zijn de lijnen kort en weten de meeste medewerkers elkaar te vinden. De hiervoor 
genoemde coördinatiefunctie zal de effectiviteit nog verder kunnen versterken. 
 

http://www2.nijmegen.nl/content/18423/er_is_een_heleboel_te_vieren_in_nijmegen...
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De volgende structurele overleggen zijn relevant voor het integraal veiligheidsbeleid:  
- Het Jeugdoverleg vindt in de regel eens in de zes weken plaats. Hierin zijn verschillende 

gemeentelijke afdelingen vertegenwoordigd, met een afvaardiging van de politie. Er 
worden indien nodig nog externe partners uitgenodigd. 

- Er bestaat een verkeersoverleg, waarbij iemand van het cluster veiligheid met een 
vertegenwoordiger van de afdeling Beleid en genodigden één keer per maand spreken 
over verkeerszaken. 

- Ondanks meer partners die aanschuiven, niet direct bij de gemeente werkzaam, is toch 
het overleg  in het zorgnetwerk hier ondergebracht. Met de GGD, de GGZ, Pluspunt, 
Activite, politie en gemeente wordt eens per twee maanden overlegd in het zorgnetwerk. 
Het is vooral zorggericht, maar soms wel met een relatie met veiligheid. De gemeente is 
opdrachtgever. 

- Er is overleg tussen de cluster-senior OOV en het afdelingshoofd van de afdeling Beleid. 
- Met de politie in de persoon van de uitvoerend teamchef, wordt eens per twee weken 

overleg gevoerd door iemand van OOV, waarbij beleid wordt voor- en doorgesproken en 
waarbij eventuele plooien tussen politie en gemeente worden gladgestreken. 

- Op districtsniveau wordt ambtelijk overleg gevoerd met collega’s van OOV uit andere 
gemeenten en de politie. Ook de crisisbeheersing (en de districtelijke samenwerking – 
GRIP5 -) is hierbij een vast onderwerp van gesprek. 

- Wekelijks is er overleg tussen de burgemeester en vertegenwoordigers van het cluster 
OOV. Allerhande zaken worden doorgesproken en er vindt advisering plaats ten aanzien 
van lokaal, districtelijk en regionaal beleid. 

- Er is lokaal maandelijks overleg tussen de burgemeester, de directeur incidentbestrijding 
van de brandweer en OOV. 

- Er is één keer per drie weken overleg tussen de burgemeester, de teamchef van politie en 
OOV, soms gecombineerd met bovenstaand overleg). 

- Er is een wekelijks MT, waarin de afdelingshoofden met elkaar overleggen wekelijks met 
elkaar en sinds kort een ‘groot-MT’ waarbij ook de cluster-senioren en coördinatoren 
aanschuiven. 

 
 
Ten aanzien van zaken als huiselijk geweld, nazorg voor ex-gedetineerden en handhaving bestaan 
momenteel geen structurele overlegvormen. Wel weet men elkaar te vinden als zaken ad-hoc 
moeten worden afgestemd. 
 
Met aansluiting bij het veiligheidshuis zal de gemeente de verschillende overlegvormen tegen het 
licht moeten houden en in goed overleg moeten komen tot goede afstemming op de verschillende 
thema’s die in het veiligheidshuis zijn ondergebracht. Belangijk hierbij is af te spreken wat er 
bijvoorbeeld in het lokaal jeugdoverleg besproken wordt en wat of wanneer onderwerpen binnen 
het veiligheidshuis worden geagendeerd. 
 
In het kader van de crisisbeheersing vindt een keer per jaar een bestuurlijke oefening plaats. In de 
nieuwe crisisbeheersingsorganisatie zullen processen, eerdere afspraken en overlegstructuren tot 
een andere dynamiek leiden. Intern, maar ook in regionaal verband zal de afstemming in 
verschillende beleidsteams en in het nieuwe Team Bevolkingszorg (TBZ) aandacht behoeven. 
Oefenen is het devies. 
 

5.3 Externe afstemming  

In het gehele proces van de ontwikkeling van het integraal veiligheidsbeleid – visie, 
veiligheidsanalyse richting het vaststellen van de prioriteiten – is met veel verschillende partners 
contact en overleg geweest. Ook deze nota is in conceptvorm zowel in als extern aan veel 
veiligheidspartners voorgelegd. 
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Ook bij de uitvoering van het IVB zoals de gemeentelijke programmering van het veiligheidsbeleid, 
maar ook met betrekking tot de programmering van veiligheid in het beleid van de externe 
veiligheidspartners is het van belang in de samenwerking te blijven investeren. Hiervoor bestaan 
verschillende vormen van overleg om met de verschillende partners zó af te stemmen, ook qua 
intensiteit en frequentie, dat het optimaal rendement oplevert. Met de politie is het zinvol soms 
wekelijks of zelfs meerdere keren per week aan tafel te zitten, terwijl één keer per jaar 
beleidsafstemming op gebied van veiligheid voldoende kan zijn, bijvoorbeeld met de directie van 
een school. Voor de gemeente is het in ieder geval van belang de partners te betrekken bij de 
ontwikkeling van de uitvoeringsprogramma’s. Ook tussentijds overleg over de voortgang van de 
afspraken kan periodiek wenselijk zijn. 
  

5.4 Planning, control en beleidcyclus 

De uitvoering van de maatregelen wordt jaarlijks geëvalueerd in een overleg tussen de 
portefeuillehouder en de ambtenaar veiligheid. Hierbij wordt aangesloten bij de rapportages van de 
politie en bij de uitkomsten van de veiligheidsmonitor. De uitkomsten van deze evaluatie worden 
schriftelijk vastgelegd en aan de raad voorgelegd. Integrale actualisering van de beleidsnota vindt 
plaats binnen vier jaar na vaststelling. 
 
Beleidscyclus 
Het integraal veiligheidsbeleid wordt nader geconcretiseerd in uitvoeringsplannen. Hierin worden 
de hoofdlijnen in de aanpak vertaald in concrete projecten en maatregelen en de beoogde 
resultaten worden benoemd. 
 
Voor zover acties en maatregelen in werk- en uitvoeringsplannen van andere afdelingen of 
organisatieonderdelen, van wijkteams dan wel van externe partners zijn (of worden) uitgewerkt, 
wordt volstaan met een korte omschrijving en een verwijzing naar het betreffende plan. 
 
Het cluster OOV, belast met de coördinatie van de integrale veiligheid, realiseert de 
uitvoeringsplannen en betrekt hier de betrokken partners bij. De uitvoeringsplannen hebben in 
meer of mindere mate invloed op de capaciteit van de afdelingen en soms het budget. Het is 
daarom zaak tot een goede afstemming te komen met betrokken afdelingen. Schaarste van 
capaciteit en budget kan ertoe leiden dat activiteiten naar voren worden gehaald of juist naar 
achteren worden geschoven, of dat plannen over een langere periode worden uitgesmeerd. 
 
Ook voor afspraken met de externe partners geldt dat bij de uitvoering van programma’s zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij bestaande planningen en acties. Als bijvoorbeeld de politie in eerder 
stadium besloten heeft om aandacht te geven aan woninginbraken, zal dit effect hebben op het 
uitvoeringsplan wat zich richt op het tegengaan van woninginbraken. 
 
Het integraal veiligheidsbeleid wordt dus nader geconcretiseerd in de uitvoeringsplannen integraal 
veiligheidsbeleid, in relevante uitvoeringsplannen van betrokken organisatieonderdelen, en 
eventueel in beleid- en werkplannen van externe partners. 
 
Uitvoeringsplannen worden afgestemd met de relevante ambtenaren van de betrokken afdelingen 
en worden aan het MT voorgelegd om vervolgens in het college te worden besproken. Onderdeel 
van het uitvoeringsprogramma is een matrix waarin de aanpak wordt weergegeven, waarbij  
aangegeven staat welke interne en externe partners betrokken zijn bij de uitvoering. De periode 
waarin een uitvoeringsplan zal worden geëvalueerd, staat ook in het plan genoemd. Het cluster 
OOV heeft het voortouw in de evaluatie. De Raad wordt geïnformeerd over de uitvoeringsplannen 
en over uitkomsten van de evaluaties. 
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5.5 Communicatie met bewoners 

 
In de afstemming met bewoners is er wijkoverleg, waarbij de gemeente is opgedeeld in drie wijken. 
Per wijk is er één keer per kwartaal een overleg, met daarin uiteraard vertegenwoordigers vanuit de 
bewoners, de wijkagent en/of een BOA, de wijkregisseur en een uitvoerder van de afdeling 
Gemeentewerken, de wethouder en soms andere betrokkenen bijvoorbeeld vanuit Vesteda of van 
Rijnhart Wonen. Betrokkenheid en sociale controle kunnen ook ten aanzien van veiligheid een zeer 
positieve invloed hebben op de woonomgeving. Met partners praten over knelpunten, maar vooral 
ook richting oplossingen daarvoor, dragen daartoe bij.  
 
Begin dit jaar is er ook de mogelijkheid voor mensen om hun ervaringen over de plus- en 
minpunten van de eigen buurt te delen met de burgemeester en wethouders. Er wordt een 
bepaalde route gelopen, vooraf bepaald en bekendgemaakt, zodat mensen zich bij de wandeling 
kunnen aansluiten. Zowel door bewoners als door de collegeleden worden de wandelingen positief 
ervaren. Het is wel zo dat het college op een zeker moment de gemeente heeft doorkruist. Of en 
hoe in de toekomst het initiatief van de wijkwandeling wordt voorgezet is op dit moment nog 
onbekend. Nadat alle geplande wandelingen zijn gemaakt zal hierover worden besloten. 
 
Een andere manier van communiceren met de gemeente over de woonomgeving is natuurlijk de 
meldingen&klachten-lijn. Als inwoners signaleren dat afval niet goed aangeboden wordt of als men 
meldingen heeft over bijvoorbeeld groen, bestrating, verlichting, riolering of vandalisme, is er het 
meldingen&klachten nummer van de gemeente en eventueel een mogelijkheid dit per email door te 
geven.  
 

5.6 Communicatie over het veiligheid(beleid) 

Communicatie is bij de aanpak van verschillende veiligheidsknelpunten een middel om de 
veiligheid te vergroten. In zijn algemeenheid biedt communicatie mogelijkheden om het 
veiligheidsbeleid te ondersteunen. Niet iedere communicatie dient dat doel. Bij het inzetten van 
communicatie is het dus zaak steeds de toegevoegde waarde van de communicatie af te wegen, 
zodat de juiste middelen worden ingezet. 


