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Inleiding 
Om te komen tot een nieuwe nota integraal veiligheidsbeleid om het veiligheidsbeleid verder vorm 
te geven is een strategische visie geformuleerd. Vervolgens is een veiligheidsanalyse opgesteld, wat 
de basis vormt voor het stellen van prioriteiten voor het verder te ontwikkelen veiligheidsbeleid. 
 
Prioriteiten 
De raad bepaalt  wat de prioriteiten van het te voeren veiligheidsbeleid zouden moeten zijn. Op basis 
van de veiligheidsanalyse wordt een voorzet gegeven voor vast te stellen prioriteiten. De raad kan 
hier uiteraard nog alles van vinden, en kan prioriteiten toevoegen of schrappen. De volgorde is 
aangehouden zoals deze ook wordt gehanteerd in de Handreiking Kernbeleid en zegt niet iets over 
hoe belangrijk het onderwerp is. 
 
Voorgestelde prioriteiten: 
 

- huiselijk geweld; 
- (woning)inbraken; 
- veiligheid op straat; 
- alcohol en drugs; 
- jeugd; 
- crisisbeheersing. 

 
Bij de totstandkoming van het lijstje hebben een aantal overwegingen meegespeeld: 
 
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 
 
Hieronder zijn de prioriteiten verder uitgewerkt. Voor elke prioriteit zijn de beoogde effecten, de 
accenten qua maatregelen en instrumenten, en de betrokken partners beschreven.  Bij elke prioriteit 
is tussen haakjes aangegeven welke overwegingen hebben gespeeld bij de voorgestelde prioriteiten.  
Voor de voorgestelde 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 
slachtoffer en soms ook dader zijn, overmatig alcohol, schoolveiligheid, de aanpak van de politie met 
het Jeugd Preventie Team (JPT) en bijvoorbeeld de vuurwerkaanpak van Halt. Omdat aan jeugd, ook 
in relatie tot veiligheid, veel belang wordt gehecht, is het voorstel om jeugd toch als afzonderlijke 
prioriteit te benoemen. ‘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, wordt voorgesteld dit toch als prioriteit vast te stellen.    
De aspecten zijn op hoofdlijnen uitgewerkt. Een nadere operationalisering volgt in de nog te 
ontwikkelen uitvoeringsprogramma’s, nadat de raad prioriteiten heeft vastgesteld. 
 
De kosten die verschillende maatregelen eventueel met zich meebrengen, zullen in beeld moeten 
worden gebracht bij het bepalen van de verschillende uitvoeringsprogramma’s. Dit kan effect 
hebben op de planning en intensiteit van de aanpak van de vast te stellen prioriteiten. 
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Huiselijk geweld (C,D,F) 
Huiselijk geweld is een zeer ernstige en veelvoorkomende geweldsvorm in Nederland. Het komt voor 
in alle sociaaleconomische klassen en culturen. De bestrijding van huiselijk geweld is een wettelijke 
taak van gemeenten. 
 
Beoogde effecten: 
- 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) – wie doet wat? 
- Gemeente  regievoering 
- Algemeen Maatschappelijk Werk  eerstelijns hulpverlening, signalering, 

voorlichting, verwijzing 
- Scholen signalering, verwijzing 
- Politie  signaleren, registreren, wetshandhaving 
- Huisartsen/Specialisten signalering 
- OM  opsporing, vervolging 
- GGZ  signalering, verwijzing 
- Woningstichting signalering 
- GGD  uitvoering gezondheidsbeleid, 

deskundigheidsbevordering, signalering 
- Slachtofferhulp ondersteuning slachtoffer(s) 
- Bureau Jeugdzorg indicering, informatieverstrekking, advisering 
- Raad voor de Kinderbescherming bescherming (rechten van) het kind 
- Steunpunt Huiselijk Geweld HM informatieverstrekking 
- Advies- en Meldpunt Kindermishandeling 
(AMK) 

opname meldingen, advisering, inschakeling 
hulpverlening  

Reclassering Nederland voorlichting, uitvoering taakstraffen, vroeghulp 
verlening 

 
 
(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 
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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.  
 
Beoogde effecten 
- 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) – wie doet wat? 
- Gemeente  regievoering, voorlichting 
- Politie opsporing, handhaving, voorlichting, verwijzing 
- Woningstichting signalering, verwijzing, fysieke maatregelen 

woningbestand 
- Bewoners signaleren, registreren, fysieke maatregelen 
- Bedrijven signaleren, registreren, fysieke maatregelen 
 
 
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 teruggedrongen. Mensen kunnen bij 
de aanpak zelf een grote rol spelen. 
 
 Beoogde effecten: 
- 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. 
 
 
Betrokken Partners (niet limitatief) – wie doet wat? 
- Getuigen van geweld in de openbare ruimte 1. anderen om hulp vragen en samen de 

dader  aanspreken  
2. 1-1-2 bellen 
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3. bij het slachtoffer blijven 
4. foto’s maken voor de politie en melden 

als getuige 
 

- Gemeente Regievoering, voorlichting 
- Politie opsporing, handhaving 
- OM vervolging 
 
 
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. 
 
Beoogde effecten: 
- 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) – wie doet wat? 
- Gemeente  regievoering 
- Verslavingszorg  eerstelijns hulpverlening, signalering, 

voorlichting, verwijzing 
- Scholen educatie, signalering, verwijzing 
- Politie  handhaving, signalering, verwijzing 
- Halt voorlichting, straf 
- (Sport)verenigingen 
 

voldoen aan regelgeving, verantwoord 
alcohol/bar beleid 

- Horeca voldoen aan regelgeving, verantwoord 
alcohol/bar beleid 

- Supermarkten voldoen aan regelgeving 
- GGD  uitvoering gezondheidsbeleid, 

deskundigheidsbevordering, signalering 
- Ouders opvoeding, voorlichting, signalering 
 
 
Jeugd (A,C,D,I) 
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 

http://www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/tips/#tip3
http://www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/tips/#tip4
http://www.nederlandveilig.nl/veiligheidopstraat/tips/#tip4
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manier de samenwerking zoeken en zorgen voor goede afstemming. Het benoemen van ‘Jeugd’ als 
prioriteit betekent niet dat jeugd in zijn algemeenheid een knelpunt is. Met de overgrote 
meerderheid van de jeugd in Leiderdorp gaat het goed. De categorisering volgens de shortlist-
methode Beke1 laat dit ook zien. In Leiderdorp zijn momenteel geen groepen die vallen in de 
categorieën ‘crimineel’ of ‘overlastgevend’. Er zijn twee jeugdgroepen die getypeerd worden als 
‘hinderlijk’. Belangrijke initiatieven die moeten bijdragen aan verbetering van de jeugdaanpak zijn 
bijvoorbeeld: aansluiting bij het Veiligheidshuis in Leiden, schoolveiligheidsplannen, en werken met 
de al aangehaalde shortlist-methode Beke, jeugdoverleg, JPT.  
 
Beoogde effecten: 
- Versterken van de ketenregie. 
- Verlenen van nazorg. 
- Voorkomen van strafbare feiten en het terugdringen van recidive. 
- Terugdringen en voorkomen van overlast. 
- Verlenen van passende zorg waar nodig. 
 
Accenten in de aanpak:  
- Persoonsgerichte aanpak van criminele en overlastgevende personen. 
- 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. 
 
 
Betrokken Partners (niet limitatief) – wie doet wat? 
- Gemeente  regievoering 
- Verslavingszorg  eerstelijns hulpverlening, signalering, 

voorlichting, verwijzing 
- Ouders opvoeding, voorlichting, signalering 
- Politie  handhaving, signalering, verwijzing 
- OM vervolging 
- Halt voorlichting, straf 
- Reclassering toezicht, advisering 
- Raad voor de Kinderbescherming  bescherming (rechten van) het kind 
- Bureau Jeugdzorg  indicering, informatieverstrekking, advisering 
- Scholen educatie, signalering, verwijzing 
- GGD  uitvoering gezondheidsbeleid, 

deskundigheidsbevordering, signalering 
- Leerplicht 
 

toezicht, handhaving 

 
 
Crisisbeheersing (B,G,I) 
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 

                                                 
1 Indeling maken van bestaande jeugdgroepen om waar nodig een gerichte aanpak te kunnen formuleren. 
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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. 
 
Beoogde effecten: 
- Burgers beter te beschermen tegen risico’s. 
- 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) – wie doet wat? 
- Veiligheidsregio voorbereiding, ondersteuning, regionale 

beleidsbepaling 
- Gemeente(n) voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding, 

informatieverstrekking, voorlichting 
- Regionale Brandweer 
 

voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding, 
hulpverlening, voorlichting 

Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen (GHOR) 

voorbereiding, beperking gevolgen, 
hulpverlening, 
voorlichting 

- Politie  voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding, 
hulpverlening, voorlichting 

- OM voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding, 
vervolging, voorlichting 

- Waterschappen voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding 
- Defensie voorbereiding, beperking gevolgen, bestrijding, 
- Provincie toezicht, 
- Rode Kruis zorg voor slachtoffers, hulpverlening 
- Nutsbedrijven voorbereiding, beperking gevolgen 
- Burgers voorbereiding, hulpverlening 
- Instellingen en bedrijven voorbereiding, naleving regelgeving, 

hulpverlening 
 
 
 


