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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 6-09-2011 

Onderwerp:  Kadernota Integrale Veiligheid 

2011-2014 

 Aan de raad.  

 

 

 

Beslispunten 

1. Vaststellen van de Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014. 
2. Wensen en bedenkingen aangeven ten aanzien van de uitvoering. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

Voor u ligt de nieuwe Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid (KIV) voor de komende 

vier jaar. Op veel terreinen is de afgelopen jaren samen met onze 

veiligheidspartners aan een verscheidenheid van problemen gewerkt waarbij de 

lijnen tussen de diverse organisaties kort zijn. Daar ligt ook onze kracht. Deze nota 

bouwt verder op de eerdere nota én de al bestaande samenwerking.  

De afgelopen jaren is de rol van de lokale overheid als het gaat om veiligheid erg 

veranderd. Gemeenten krijgen steeds meer taken en bevoegdheden vanuit het rijk. 

Daarnaast is de problematiek vaak divers en het beleidsterrein breed. Daarom 

moeten er keuzes worden gemaakt. Deze keuzes, de prioriteiten, zijn door u als 

raad al vastgesteld, op grond van de veiligheidsanalyse. In de voor u liggende 

(kader)nota worden op grond van gestelde prioriteiten de beleidskaders gesteld.  

Ondanks het vaststellen van de kaders en de prioriteiten kunnen er altijd 

ontwikkelingen zijn die tot actie of zelfs bijstellen van beleid nopen. Bijvoorbeeld de 

risico’s die gietijzeren leidingen met zich meebrengen, een zeer actueel punt, vraagt 

om actie en afstemming van de gemeente als regisseur van het veiligheidsbeleid.  

Er zal met betrokken partners in overleg worden getreden en afstemming worden 

gezocht over hoe we omgaan met de gietijzeren gasleidingen, onder deel van het 

veiligheidsveld Fysieke veiligheid. 

 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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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. 

 

In december 2010 is de visie vastgesteld en is er op basis van een gedegen 

veiligheidsanalyse een aantal prioriteiten bepaald door de raad. Met de vastgestelde 

visie en de toen vastgestelde prioriteiten zijn de nieuwe kaders geformuleerd in de 

Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011 – 2014. Mét de betrokken 

veiligheidspartners gaan we werken aan de veiligheid binnen de gestelde kaders.  

 

De richting die in de kadernota is neergelegd ligt in het verlengde van wat in het 

coalitieakkoord overeengekomen is: Veiligheid is een zaak van veel 

maatschappelijke partners en vooral de inwoners zijn belangrijke spelers. De 

gemeente heeft de regierol en brengt partijen bijelkaar. Het thema Jeugd is als 

prioriteit benoemd in de nota. Veiligheid rond voorzieningen en in de Houtkamp en 

de Bloemerd zijn niet specifiek benoemd, maar vallen in de nota in het beleidsveld 

Veilige Woon- en Leefomgeving. Voor wat betreft de handhaving wordt er gewerkt 

aan een nota integraal handhavingsbeleid.  

 

Samen met onze veiligheidspartners blijven we werken aan een veilige en leefbare 

gemeente. Een ieder neemt daarin zijn verantwoordelijkheid om de vele kanten van 

het veiligheidsbeleid te vertalen naar een aanpak die resultaten oplevert. Integraal 

veiligheidsbeleid wordt immers gevormd door alle onderdelen van de keten te 

belichten: pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg. Het is aan de 

gemeente om hierin de regierol op zich te nemen. Een goed eigen gemeentelijk 

veiligheidsbeleid stelt de gemeente beter in staat de belangen van de lokale 

gemeenschap te behartigen. Juist door deze rol goed 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 
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worden afgewogen, zodat op een goede manier verantwoorde keuzes kunnen 

worden gemaakt. 

 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

Voor de opzet van deze kadernota is gebruik gemaakt van de  kernbeleidsmethode1 

Veiligheid. Bij de analyse en bij de vervaardiging van deze nota heeft afstemming 

plaatsgevonden met betrokken veiligheidspartners en is rekening gehouden met 

flankerend beleid. Met deze nota bepaalt de raad de beleidskaders, aan de hand 

waarvan door het college als laatste stap de uitvoeringsplannen worden opgesteld. 

opstelt. Deze vertaling van beleid naar uitvoering zal per uitvoeringsplan met 

betrokken partners worden opgesteld. Hierin worden de afspraken gemaakt: wie 

doet wat, met een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering.  

 

De raad bepaalt met deze kadernota de beleidskaders die de doelen en de 

prioriteiten aangeven en controleert uiteindelijk wat er is bereikt. Het college draagt 

zorg voor het besturen en legt verantwoording af, op basis van deze door de raad 

gestelde kaders. 

 

2 Beoogd effect 

 

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 enerzijds op het 

beleidsproces, zodat er voortdurend aandacht kan zijn voor veiligheid en de 

benodigde inzet. Anderzijds zullen in de uitvoeringsplannen concrete maatregelen 

worden aangedragen om aan de vastgestelde prioriteiten uitvoering te geven.  

 

Het gaat 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. 

                                                      
1
 Kernbeleidsmethode:  Deze methode, ontwikkeld door de VNG, biedt handvatten aan gemeenten bij het opstellen van een 
strategische visie, het selecteren van prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor 
de organisatorische borging van het beleid. 
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De strategische doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid is het uitgangspunt 

(kader) voor het integraal veiligheidsbeleid en is al door de raad vastgesteld: 

 

Het behouden van een veilige en leefbare woon- leef- en werkomgeving voor de 

mensen in de gemeente Leiderdorp. 

 

De strategische visie is een eerste stap, waarna de veiligheidsanalyse is opgesteld. 

Vervolgens heeft dit tot de prioriteitenbepaling geleid waar deze nota nu de kaders 

in bepaalt. Het veiligheidsbeleid richt zich de komende periode op: 

1) terugdringen van huiselijk geweld 

2) terugdringen van het aantal (woning)inbraken 

3) tegengaan van agressie en geweld op straat en (subjectieve) veiligheid vergroten 

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

5) terugdringen van jeugdoverlast 

6) voldoen aan de eisen van de Wet veiligheidsregio’s en het regionale 

normenkader crisisbeheersing. 

 

De volgende en laatste stap in dit beleidsproces is de uitwerking van de 

vastgestelde prioriteiten in de vorm van concrete uitvoeringsprogramma’s.  

 

 
 

3 Argumenten 

 

Het  Kernbeleid Veiligheid (kernbeleidsmethode) biedt ondersteuning aan 

gemeenten bij het opstellen van het veiligheidsbeleid. De strategische visie, het 

selecteren van prioriteiten, het stellen van de kaders, het coördineren van de 

samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de organisatorische 

borging van het beleid. Daarnaast wordt in de uitvoeringsplannen de hoofdlijnen van 

beleid vertaald naar concrete acties, taakverdeling en termijnen. 

 

Het centrale onderdeel van de methode is een (zes) stappenplan; daarnaast zijn de 

beleidsvragen en de veiligheidsvelden en -thema’s opgenomen. Voor Leiderdorp 

heeft het cluster OOV gekozen om deze zes stappen terug te brengen naar drie om 

het momentum en de slagvaardigheid van het huidige veiligheidsbeleid te behouden 
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en verder aan te vullen. Uiteraard in combinatie met de kernbeleidsmethode zoals 

ontwikkeld door de VNG.  

 

De tweede stap ligt nu voor: het vaststellen van de veiligheidsnota (door de raad) 

welke de kaders bepaald (veiligheidplan). Hierna volgt de laatste stap: de concrete 

uitvoeringsplannen (van beleid naar uitvoering) waar het college uitvoering aan 

geeft, vast te stellen. 

 

De raad zal deze ronde dus de Kadernota Integrale Veiligheid 2011-2014 (KIV) vast 

moeten stellen. Daarom is het zaak om kennis te nemen van de nota en eventuele 

wensen en bedenkingen kenbaar te maken.  

 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

 

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

kunnen voortdurend worden aangepakt gezien de capaciteit, het beschikbare 

budget en de bezuinigingen. Het integrale aspect van integraal veiligheidsbeleid 

betekent dat daarom vanuit een breed scala van (dreigende) knelpunten prioriteiten 

worden bepaald en op basis daarvan maatregelen worden geformuleerd.  

 

Veiligheidsbeleid laat zich helaas niet altijd zo makkelijk sturen. Er zal altijd 

aandacht moeten zijn c.q. capaciteit worden vrij gemaakt voor structurele (huiselijk 

geweld, jeugd, verkeer, preventieprojecten) maar ook ad hoc (crisisbeheersing, lik 

op stuk beleid, repressie) veiligheidsproblematiek. 

 

Knelpunten en mogelijkheden bepalen de schaal en het moment waarop 

maatregelen worden getroffen. Sommige problemen vragen om een lokale aanpak 

met weinig andere veiligheidspartners, andere knelpunten vereisen een districtelijke 

of regionale benadering. De uitvoering van taken in het veiligheidsbeleid zal door 

díe partijen moeten worden gedaan die er het best voor zijn toegerust. Daarbij geldt 

dat de gemeente, als regiehouder, ook afhankelijk is van de mogelijkheden van haar 

partners. Niet in op de minste plaats de burgers zelf. Uitgangspunt is dat wanneer 

de gemeente deze rol goed oppakt en intensief afstemt met de betrokken actoren 

het veiligheidsbeleid zal landen.  
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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. Zeker in 

deze tijd van bezuinigingen bestaat er spanning tussen gestelde doelen en 

beschikbare middelen en capaciteit is beperkt. Als er voor activiteiten / 

uitvoeringsplannen middelen nodig zijn, maar keuzes anders worden gemaakt, is 

het reëel om de ambities bij te stellen. 

 
 

 

5 Milieu 

N.v.t. 
 
 

6 Communicatie en participatie 

 

Alle uitvoeringsplannen worden ontwikkeld en afgestemd in samenwerking met de 

betrokken partijen en actoren. De communicatie en afstemming met veiligheidspartners is 

een reguliere taak van het cluster OOV. Ook in het proces van de ontwikkeling van het 

huidige integrale veiligheidsbeleid wordt veel gecommuniceerd met partners en is de 

medewerking bij de totstandkoming van de uitvoeringsplannen noodzakelijk.  

 

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 

 

Bij vaststelling zal de nota op de website worden geplaatst onder het thema ‘Veiligheid’.  

 
 

7 Kosten, baten en dekking 

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 
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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. 

 

8 Evaluatie 

Aan het einde van de periode wordt de balans opgemaakt, maar ook per uitvoeringsplan is 

er aandacht voor de evaluatie. Het maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma: er 

zal in een matrix worden aangegeven welke interne en externe partners betrokken zijn bij 

de uitvoering en de periode waarin een uitvoeringsplan zal worden geëvalueerd. Het 

cluster OOV heeft het voortouw in de evaluatie. De Raad wordt geïnformeerd over de 

uitvoeringsplannen en over uitkomsten van de evaluaties. 

 

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

A.H. Schouten  M. Zonnevylle 

 

 
 
 
Bijlagen:  

 
Bijlage 1:  Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 
Bijlage 2:  Raadsbesluit analyse, visie en prioriteiten 
Bijlage 3 : Veiligheidsanalyse ten behoeve van de Kadernota 2011-2014 
Bijlage 4:  Strategische visie 
Bijlage 5:  Prioriteiten 
 


