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Registratienummer: 2010i01782 
INTEGRALE VEILIGHEID IN LEIDERDORP 
Strategische visie 
 
1. Inleiding 
Vanuit het rijk is de regierol ten behoeve van integraal veiligheidsbeleid bij de lokale overheid komen 
te liggen.  
 
 
2. Strategische doelstelling van het beleid 
De strategische doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid is het uitgangspunt (kader) voor het 
integraal veiligheidsbeleid en dient door de raad te worden vastgesteld. 
 
de doelstelling:  
 

Het behouden van een veilige en leefbare woon- leef- en werkomgeving voor de mensen 
 in de gemeente Leiderdorp. 

 
2.. Methode: Kernbeleid Veiligheid 
In 2006 is in de gemeenteraad van Leiderdorp een kadernota vastgesteld voor de gemeente 
Leiderdorp: Kadernota Integrale Veiligheid 2006 – 2009. In de nota zijn destijds actiepunten 
geformuleerd en vastgesteld welke in augustus 2008 geherformuleerd zijn. Het beleid en de 
actiepunten in die nota waren grotendeels intern gericht. Met de komende nota zal de blik veeleer 
naar buiten gericht zijn. Immers, het zal de burger van Leiderdorp weinig interesseren hoe veiligheid 
georganiseerd is binnen de muren van het gemeentehuis. Buiten moet het verschil worden gemaakt.  
 
Uitgangspunt bij de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid is dus de kernbeleidsmethode, ontwikkeld 
door de VNG. De methode ondersteunt gemeenten bij het ontwikkelen van integraal 
veiligheidsbeleid. Samenwerking met de partners in het veiligheidsbeleid vormt de essentie van de 
kernbeleidsmethode. Belangrijke partners zijn o.a. politie, brandweer, welzijn, woningstichting, 
ondernemers maar vooral ook de inwoners van Leiderdorp. Vanuit de gemeentelijke overheid 
bestaat er de ambitie om Leiderdorp veilig te houden en waar mogelijk veiliger te maken. Het 
ambitieniveau op de verschillende veiligheidsvelden zal in de kadernota, maar vooral in de 
uitvoeringsprogramma’s tot uidrukking moeten komen. Mensen zelf hebben nadrukkelijk een eigen 
verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor veiligheid. Zelfredzaamheid waar mogelijk, maar waar 
mensen minder zelfredzaam zijn heeft de gemeente een belangrijke taak. 
  
3. Begripsbepaling ‘veiligheid’ 
Als we het hebben over veiligheid bedoelen we zowel fysieke als sociale veiligheid en subjectieve en 
objectieve veiligheid. Veiligheid wordt in de Kernbeleid-methode onderverdeeld in veiligheidsvelden. 
Een schema van de veiligheidsvelden, onderverdeeld in thema’s is als bijlage toegevoegd.  
Er is voor gekozen om de Crisisbeheersing, als afzonderlijk veiligheidsveld te benoemen. De reden 
hiervoor is de nieuwe Wet veiligheidsregio's (Wvr). In gemeenten moet veel worden geregeld om aan 
deze wet op een goede manier uitvoering te geven.  
 
5. Aanleiding van het beleid 
Al in 2006 is door de raad het belang van een integrale aanpak onderkend. De gemeente heeft de 
regierol met betrekking tot 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 goed te vervullen, regisseren en coördineren, kan de gemeente in 
samenwerking met de veiligheidspartners een op de gemeente toegesneden aanpak tot stand 
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brengen. Bestaande Leiderdorpse problemen en risico’s, kunnen met een integraal veiligheidsbeleid 
goed tegen elkaar worden afgewogen, zodat op een goede manier keuzes kunnen worden gemaakt. 
 
De veiligheidspartners van de gemeente Leiderdorp zullen, zeker op de punten waarop de 
verschillende partners een rol hebben te vervullen, betrokken worden bij de tot totstandbrenging 
van de beleidsnota en de daarop te baseren uitvoeringsprogramma’s. 
 
7. Uitgangspunten van het beleid 
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.  
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 en op basis daarvan 
maatregelen worden geformuleerd. De veiligheidsanalyse is een belangrijk instrument bij het 
bepalen van de prioriteiten.  
 
8. De procedure 
Deze strategische visie is een eerste stap, waarna de veiligheidsanalyse wordt opgesteld. De raad 
bepaalt vervolgens de prioriteiten, waarna de kadernota integraal veiligheidsbeleid kan worden 
geschreven. Na vaststelling van de nota geeft het college uitvoering aan het beleid met behulp van 
uitvoeringsprogramma’s. 
 
8. Partners (niet limitatief): 
De externe strategische partners in het veiligheidsbeleid zijn: 

Politie regio Hollands Midden; 
Openbaar Ministerie, arrondissementsparket Den Haag; 
Brandweer; 
Ondernemers (horeca, detailhandel, industrie); 
Woningstichting; 
Welzijnsinstellingen;  
Onderwijs; 
Sportverenigingen; 
Bewoners(verenigingen). 

 
9. Flankerend beleid (niet limitatief): 
Beleidsprocessen die een belangrijke rol spelen als onderdeel van of in relatie tot het integraal 
veiligheidsbeleid zijn: 

Risico-inventarisatie; 
Regionaal crisisbeheersingsplan en deelplannen; 
Brandpreventie/gebruiksvergunningen; 
Bouwplan-/milieuplantoetsing; 
Jeugd- en onderwijsbeleid; 
Politiebeleid; 
Beleid van de brandweer; 
Sportbeleid, gezondheidsbeleid, welzijnsbeleid;  
Het beleid van het Openbaar Ministerie; 
Communicatiebeleid; 
Vergunningverlening en handhaving. 
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Bijlage: Veiligheidsvelden 
 
Onderstaand schema geeft een overzicht van de te noemen veiligheidsvelden en een selectie van de 
thema’s die daaronder te rangschikken zijn. 
 

 
 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s binnen velden 
Overlast tussen bewoners/botsende leefstijlen 
Verloedering/kwaliteit woonomgeving  
Onveiligheidsgevoelens 
Huiselijk geweld 
Geweld op straat 
Woninginbraak 
Voertuigcriminaliteit  
Overige veelvoorkomende voorkomende vormen van 
criminaliteit 

Veilige woon- en leefomgeving 

Drugs- en alcoholoverlast 
Winkelcentra 
Bedrijventerreinen 
Uitgaan/horeca 
Toerisme en onveiligheid 

Bedrijvigheid en veiligheid 

Grootschalige evenementen 
Overlastgevende jeugdgroepen  
Criminele jeugdgroepen  
Alcohol en drugs 
Individuele criminele jongeren 
Veilig in en om de school 

Jeugd en veiligheid 

12-minners 
Verkeersveiligheid 
Brandveiligheid gebouwen 

Fysieke veiligheid 

Risico’s gevaarlijke stoffen /externe veiligheid 
Samenwerking gemeente - veiligheidsregio 
Planvorming 
Opleiden en oefenen 

Crisisbeheersing 

Poolvorming 
Radicalisering 
Terrorisme 
Georganiseerde criminaliteit 
Organisatiecriminaliteit 

Integriteit en veiligheid 

Bestuurlijke integriteit 


