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Samenvatting 
 
In vervolg op de kadernota integrale veiligheid, Leiderdorp 2006-2009,  wordt de kadernota integrale 
veiligheid, Leiderdorp 2011-2014 ontwikkeld. De veiligheidsanalyse die voor u ligt, levert een belangrijke 
bijdrage aan de totstandkoming hiervan. In deze samenvatting zijn de meest opvallende uitkomsten van de 
veiligheidsanalyse benoemd.  
 
Uit politiegegevens blijkt dat het aantal meldingen van vandalisme, baldadigheid, vernieling en beschadigingen 
de laatste jaren licht is gedaald. Vernielingen aan openbare gebouwen vormen hier een uitzondering op. In 
relatie tot het onderwerp subjectieve veiligheidsbeleving geeft een kwart van de inwoners van Leiderdorp te 
kennen zich wel eens onveilig te voelen. Dit is niet afwijkend van metingen in vergelijkbare gemeenten binnen 
de regio. Hiernaast voelen inwoners van Leiderdorp zich in de eigen buurt veiliger dan de inwoners uit 
omliggende gemeenten.  
 
De laatste jaren komen bij diverse instanties regelmatig meldingen binnen met betrekking tot huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Door deze instanties wordt er hard aan gewerkt deze problematiek aan te pakken en 
tegen te gaan. Sinds de inwerkingtreding van de ‘wet tijdelijk huisverbod’ op 1 januari 2009, is er binnen de 
gemeente tot vier keer toe een persoon tijdelijk uit huis geplaatst om de rust binnenshuis weer te doen keren. 
In 2009 werd het tijdelijk huisverbod een (1) keer opgelegd en in 2010 tot 21 juli vier keer. Het geweld op straat 
is gestegen ten aanzien van voorgaande jaren. Geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt door de 
politie voortvarend opgepakt. De politie volgt hierin het protocol ’Geweld tegen werknemers met een publieke 
taak’ en kent prioriteit toe aan de opsporing van de dader(s) van deze geweldsdelicten. Hierbij is het wel van 
belang dat in alle gevallen van geweld tegen werknemers met een publieke taak hiervan aangifte wordt gedaan 
bij de politie. Het aantal woninginbraken in Leiderdorp is in het afgelopen jaar verdubbeld. De woninginbraken 
vinden door de gehele gemeente plaats. In de wijken Oude Dorp, Leyhof en Buitenhof is de kans groter 
slachtoffer te worden van woninginbraak dan in andere wijken van Leiderdorp. 
 
Zakkenrollerij vindt regelmatig plaats in de Winkelhof en binnen de gehele gemeente is een stijgende lijn 
waarneembaar op het gebied van auto-inbraken. Ook worden in Leiderdorp regelmatig fietsen en bromfietsen 
gestolen. Met betrekking tot cijfers van fietsendiefstal komt de Winkelhof hierin als ‘Hot Spot’ naar voren.  
 
Op het gebied van alcoholgebruik is een tendens waarneembaar dat de jeugd meer alcohol drinkt en hier op 
steeds jongere leeftijd mee begint. In Zuid-Holland Noord, de cluster waar Leiderdorp onder valt, is deze 
stijging zelf hoger dan de landelijke tendens. Vooral onder de categorie 12-14 jarigen (vooral bij de meisjes) en 
18-26 jarigen is het alcoholgebruik flink toegenomen. Overmatig alcoholgebruik is schadelijk voor de 
ontwikkeling van de hersenen en heeft mede tot gevolg dat remmingen ontbreken en er meer vernielingen, 
baldadigheden en geweldplegingen plaatsvinden. In Leiderdorp is dit ondermeer zichtbaar op de horecaroutes 
van het café naar huis. De gemeente heeft actie ondernomen door in de Algemeen Plaatselijke Verordening 
(APV) plaatsen aan te wijzen waar alcoholgebruik in het openbaar niet is toegestaan.  
 
Winkelcentra in Leiderdorp worden geconfronteerd met inbraken, diefstallen, verduistering, vernielingen en 
bekladdingen evenals zakkenrollerij. Veel van deze zaken kunnen bijdragen aan een negatief imago van het 
winkelgebied. Ook de aanwezigheid van hangjongeren word door de inwoners van Leiderdorp als onprettig 
ervaren. Ondanks de gezamenlijke inzet van diverse partners is het nog niet gelukt de samenscholing van 
jeugdgroepen onder de Winkelhof structureel te voorkomen. 
 
Uit de veiligheidsmonitor 2008 blijkt dat overlast van hangjongeren als ‘dreigend’ wordt ervaren. Er is in 
Leiderdorp geen sprake van criminele jeugdgroepen of overlastgevende jeugdgroepen. Er bestaan wel twee 
jeugdgroepen die als hinderlijk geregistreerd staan. Binnen de gemeente zijn momenteel zes jongeren 
ontmoetingsplaatsen (JOP’s) gerealiseerd. Hiernaast vindt onderzoek plaats betreffende de realisatie van een 
jongerencentrum in de Bloemerd. Onderzocht wordt of de realisatie van een jongerencentrum op deze locatie 
haalbaar is. Leiderdorp beschikt over twee (parttime) jongerenwerkers, waarvan een ambulant jongerenwerker 
en een accommodatiegebonden jongerenwerker. 
 
Veel inwoners van de gemeente ergeren zich aan het hardrijden in het verkeer. Door de politie wordt 
repressief opgetreden tegen gevaarlijke verkeersovertredingen. De kruising Persant Snoepweg, van der Valk 
Boumanweg en de Acacialaan wordt door de politie Hollands Midden als ‘HOT SPOT’ aangemerkt. 



 

Cluster Openbare Orde en Veiligheid 
Veiligheidsanalyse 2011-2014 4 

 
De gemeente Leiderdorp beschikt over een gemeentelijke rampenstaf en diverse afdelingen die kunnen 
worden ingezet ten behoeve van de crisisbeheersing. De medewerkers van de gemeente met een rol in de 
crisisbeheersingsorganisatie worden hiertoe opgeleid en geoefend. De gemeente volgt het opleiding- en 
oefenbeleidsplan van de regio. Binnen de regio Leiden en omstreken wordt door gemeenten samenwerking 
gezocht om de crisisbeheersing gezamenlijk naar een hoger niveau te brengen.  
 
Om de inbedding van georganiseerde criminaliteit binnen het maatschappelijke milieu tegen te gaan heeft 
Leiderdorp recentelijk aan aantal maatregelen genomen. De gemeente heeft ervoor gekozen het Regionaal 
Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Haaglanden / Hollands Midden in te zetten om de gemeente te 
ondersteunen in het tegenhouden van criminele groeperingen welke zich trachten te nestelen binnen de 
gemeente.  
 
Ook 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. 
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1.  Inleiding 

 
De eerste stap om te komen tot een nieuwe nota integraal veiligheidsbeleid om het veiligheidsbeleid verder 
vorm te geven begint met het formuleren van een strategische visie. Vervolgens is het zaak te komen tot een 
veiligheidsanalyse. Het vormt de basis van de prioriteitstelling. Welke veiligheidsaspecten moeten de komende 
tijd worden opgepakt? Het is aan de raad de prioriteiten te bepalen. Dit resulteert in een nieuwe kadernota 
integrale veiligheid, met daaronder uitvoeringsprogramma’s. 
 
Passend in de door de gemeente gevolgde methode Kernbeleid veiligheid en voortvloeiend uit het 
coalitieakkoord is besloten tot het opstellen van een veiligheidsanalyse voor de gemeente Leiderdorp. Dit 
document ligt nu voor. 
  
Welke knelpunten bestaan er op gebied van veiligheid en welke prioriteiten dienen te worden gesteld in de 
aanpak op het gebied van onveiligheid binnen de gemeente Leiderdorp? Om hier inzicht in te verkrijgen is er 
voor gekozen een veiligheidsanalyse uit te voeren. De uitkomsten van deze veiligheidsanalyse helpen inzicht te 
verschaffen in de huidige veiligheidssituatie binnen de gemeente Leiderdorp. De kadernota integrale veiligheid, 
die volgt op de vaststelling van de prioriteiten, zal het veiligheidsbeleid op hoofdlijnen weergeven voor de 
periode 2011-2014. Dit om in gezamenlijkheid met andere partijen die een raakvlak met dit beleid hebben op 
te kunnen trekken in de uitvoering van dit beleid. Jaarlijks zullen, voortkomend uit de kadernota integrale 
veiligheid, beleidsprioriteiten worden vertaald in uitvoeringsprogramma’s.  
 

1.1  Opzet Veiligheidsanalyse 

 
De informatie welke ten grondslag ligt aan deze veiligheidsanalyse is zowel kwalitatief als kwantitatief van aard 
en is verkregen vanuit diverse bronnen.  
De belangrijkste zijn: 
 

§ Beleidsplannen 
§ Jaarplannen 
§ Evaluaties 
§ Criminaliteitscijfers1  
§ Veiligheidsmonitor2 
§ Gesprekken met partners binnen het veiligheidsveld 

 
Ten behoeve van de leesbaarheid van deze veiligheidsanalyse is er voor gekozen gebruik te maken van de 
opbouw van de veiligheidsvelden en veiligheidsthema’s zoals beschreven in de methode kernbeleid veiligheid3, 
zoals deze ook in de strategische visie zijn verwoord.  
 

1.2  Veiligheidsthema’s 

 
Door gebruik te maken van veiligheidsvelden is het mogelijk een groot aantal veiligheidsaspecten binnen de 
gemeente te rubriceren en hierdoor inzichtelijk te maken. Het gebruik van de methode kernbeleid veiligheid 
ten behoeve van de veiligheidsanalyse draagt er toe bij veiligheid in een breder perspectief te bezien op het 

                                                 
1 In bijlage 3 wordt verder ingegaan op de interpretatie van deze cijfers. In de tabellen die in de veiligheidsanalyse zijn opgenomen 
ontbreken in enkele gevallen cijfers (--) over de jaren 2007 en 2008. Bij het invoeren van een nieuw computersysteem BVH bij de politie in 
2009 zijn er nieuwe incidentcodes toegevoegd. Deze incidentcodes geven hierdoor alleen een overzicht van de betreffende 
criminaliteitscijfers over het laatste half jaar van 2009. De incidentcodes uit het oude politiecomputersysteem BPS geven een weergave van 
cijfers over geheel 2007 en 2008 en het eerste half jaar van 2009. 
2 Aangezien de veiligheidsmonitor 2010 op het moment van samenstelling van deze veiligheidsanalyse nog niet beschikbaar was, is gebruik 
gemaakt van de veiligheidsmonitor 2008. De veiligheidsmonitor geeft een weergave van de ‘subjectieve’ veiligheidsbeleving van de 
inwoners van Leiderdorp. De uitkomsten van de veiligheidsmonitor zijn niet altijd cijfermatig te onderbouwen en vertonen veelal een 
samenhang met het ‘veiligheidsgevoel’ van de respondenten.  
3 De opzet van het ‘Kernbeleid veiligheid’ is een handreiking voor gemeente met betrekking tot de inrichting van het veiligheidsbeleid op 
lokaal niveau en is ontwikkeld door ‘SGBO Onderzoek, Advies en Implementatie’. Deze handreiking is een initiatief van de Vereniging voor 
Nederlandse Gemeenten (VNG), het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties.  
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betreffende veiligheidsvlak. Binnen de kernbeleidmethode zijn de veiligheidsvelden veilige woon- en 
leefomgeving, bedrijvigheid en veiligheid, jeugd en veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid 
benoemd. Omdat er diverse ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van de crisisbeheersing zoals 
regionalisering en nieuwe wetgeving, is dit onderwerp als afzonderlijk veiligheidsveld als hoofdstuk in deze 
veiligheidsanalyse opgenomen. De veiligheidsvelden worden in de hoofdstukken twee tot en met zeven verder 
uitgewerkt. Het gaat om: Veilige woon- en leefomgeving; Bedrijvigheid en veiligheid; Jeugd en veiligheid; 
Fysieke veiligheid; Crisisbeheersing; en Integriteit en veiligheid. 
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2.  Veilige woon- en leefomgeving 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het veiligheidsveld veilige woon- en leefomgeving gaat enerzijds in op de subjectieve veiligheidsbeleving van 
de bewoners van de eigen leefomgeving. Anderzijds betreft het de objectieve veiligheidssituatie zoals deze is 
vastgelegd door verschillende partners in veiligheid, met name de politie. Onder het geheel van 
veiligheidspartners dient een scala aan organisaties te worden verstaan. Op het gebied van de veilige woon- en 
leefomgeving zijn dit ondermeer politie, brandweer, woningstichting, scholen, (horeca-) ondernemers, 
buurtverenigingen, sportverenigingen en bovenal de burger zelf. De gemeente Leiderdorp investeert in een 
veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners. Door de inzet van de wijkregisseur, buitengewoon 
opsporingsambtenaren (BOA’s) en wijkagenten worden ongewenste situaties tegengegaan en wordt de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijken bevorderd. In de volgende paragrafen wordt per onderdeel uitvoeriger 
ingegaan op specifieke problematiek. 
 

 

2.1  Overlast tussen bewoners / botsende leefstijlen 
 
Binnen de gemeente Leiderdorp, zoals in elke gemeente, komt het voor dat er conflicten ontstaan tussen 
bewoners. Diverse vormen van overlast en in enkele gevallen het zogenaamde ‘botsen van levensstijlen’ 
kunnen aan deze grotere of kleinere conflicten ten grondslag liggen.  
 
Frictie die ontstaat tussen bewoners kan verschillende aanleidingen hebben. Voorbeelden van onderwerpen 
waarover overlastklachten ontstaan tussen bewoners zijn geluidsoverlast met een regelmatig terugkerend 
karakter, parkeerproblematiek, onjuist gebruik van gezamenlijke ruimten in flats en portiekwoningen en 
vervuiling van de woonomgeving.  
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De objectieve cijfers geven het volgende beeld4: 
 

Meldingen overlast bij politie 2007 2008 2009 

Burenruzie (zonder gevolgen) -- -- 39 

Geluidshinder overig -- -- 119 

Overlast geluid 122 185 61 

Overlast gestoorde 23 22 14 

Overlast gestoorde / Overspannen persoon -- -- 37 

 
Door recente veranderingen in de manier van registreren door de politie, is het vergelijken en het zien van 
trends en ontwikkelingen op dit moment lastig. Dit zal vanaf 2011 makkelijker en overzichtelijker moeten 
worden. Ook de namen die aan categorieën worden gegeven zal dan worden aangepast. 
 
Indien we naar de beleving kijken van inwoners van gemeente Leiderdorp, geeft dit een positief beeld. 
 
 ‘Tweederde van de inwoners van Leiderdorp vindt dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar 
omgaan. Tweevijfde van de inwoners vindt dat er in de buurt veel saamhorigheid is5.’ 
 
Verschillende knelpunten die zich voordoen in de woonomgeving vragen om uiteenlopende aanpak. 
Indien er wrijving ontstaat met betrekking tot woningen die in eigendom zijn van Rijnhart Wonen, wordt veel 
ongemak weggenomen door woonconsulenten of huismeesters. Als het nodig is wordt gebruik gemaakt van 
bestaande korte lijnen tussen Rijnhart Wonen en gemeente, politie of andere instanties die uitkomst kunnen 
bieden. Buurtbemiddeling kan worden ingezet bij overlastsituaties en kleinschalige conflicten tussen huurders 
van Rijnhart wonen. Vanuit de gemeente bestaat ook specifiek aandacht voor problemen in de woonomgeving, 
door de inzet van de wijkregisseur. Deze is gemakkelijk benaderbaar en heeft veel contacten met de relevante 
partners. Problemen vanuit de buurt kunnen zo betrekkelijk eenvoudig worden geadresseerd.  
 
In gevallen dat geen buurtbemiddeling beschikbaar is, er strafbare feiten worden gepleegd, of bewoners geen 
medewerking wensen te verlenen aan buurtbemiddeling, wordt ook met enige regelmaat inzet gepleegd door 
de politie Hollands Midden. De inzet van de politie varieert van een bemiddelend gesprek tussen de wijkagent 
en betrokken bewoners tot repressief optreden bij escalatie van problemen.  
 
Ook in 2009 werd de politie Hollands Midden ingezet bij de aanpak van overlast- en conflictsituaties tussen 
bewoners binnen de gemeente Leiderdorp. Hierbij wordt integraal samengewerkt tussen de gemeente, 
Rijnhart Wonen en politie om overlast tegen te gaan. Er vindt op reguliere basis overleg plaats tussen deze 
partijen. 
 
Gesteld kan worden dat aandacht voor overlast van bewoners onderling en voor botsende leefstijlen nodig is. 
Hierin wordt momenteel voorzien. Ten aanzien van de particuliere woningsector wordt niet structureel 
voorzien in het aanbieden van buurtbemiddeling door de gemeente Leiderdorp. Op dit punt zou het beleid 
versterkt kunnen worden. Verder is het zaak dat er aandacht blijft voor het in stand houden van bestaande 
netwerken, of het verbeteren ervan. Relatief snelle doorstroom in gebieden met veel huurwoningen kan 
gevolgen hebben voor de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt. Eventuele knelpunten dienen dan zo snel 
mogelijk te worden opgepakt. Het signaleren en het formuleren van een eventuele aanpak vraagt de nodige 
inspanning en vereist sterke netwerken. 

                                                 
4 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate lager uitvallen in relatie tot het daadwerkelijke aantal incidenten. 
 
5 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp 
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2.2  Verloedering /  kwaliteit woonomgeving 
 
Aangaande de leefbaarheid in de buurt en woonomgeving oordelen inwoners van de gemeente Leiderdorp dat 
de situatie de laatste jaren vrijwel onveranderd is gebleven6. De inwoners van Leiderdorp wijken wat betreft de 
waardering van hun buurt en leefomgeving niet af van vergelijkbare stedelijke woongebieden uit de 
referentiegroep7 van de veiligheidsmonitor. In het algemeen wordt de leefbaarheid en de woonomgeving 
positief beoordeeld. 
 
‘De inwoners van Leiderdorp geven zowel voor de leefbaarheid in de buurt als voor de woonomgeving een 
vergelijkbaar rapportcijfer als inwoners van de referentiegroep. Leefbaarheid heeft een 7,4 en woonomgeving 
een 7,5.’8 
  
Het gebied waarop de inwoners van Leiderdorp in hun oordeel wel afwijken van de in de veiligheidsmonitor 
opgenomen referentiegroep is het oordeel aangaande de fysieke voorzieningen in de woonbuurt. 
Twee stellingen springen er hierbij uit, te weten: 
 
1. ‘In de buurt zijn de wegen, paden, pleintjes goed onderhouden’ (56% versus 62% in de referentiegroep) 

2. ‘In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren’9 (13% versus 18% in de referentiegroep) 
 
De inwoners van Leiderdorp beoordelen de voorstaande stellingen lager dan het gemiddelde van de 
referentiegroep.10  
 
Met betrekking tot het onderwerp ‘ beoordeling gemeentelijke inzet voor leefbaarheid en veiligheid’ wordt 
door de inwoners van Leiderdorp eveneens een lagere beoordeling gegeven in vergelijking met de 
referentiegroep. Het minst tevreden (17%) oordelen de Leiderdorpse respondenten van de veiligheidsmonitor 
over de stelling ‘ de gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in uw buurt.’  
Op het gebied van betrokkenheid van bewoners met de eigen woonomgeving scoort Leiderdorp gelijk aan de 
referentiegroep.  
 
Situaties die mogelijk tot verloedering leiden zijn leegstand van panden, overbewoning, vervuiling, bekladding, 
vernielingen, en overmatig alcohol en/of drugsgebruik. Een aantal van voornoemde situaties komt ook voor 
binnen de gemeente Leiderdorp. Het spuiten van graffiti op muren en gebouwen komt ook in Leiderdorp voor. 
Op enkele locaties binnen de gemeente vinden herhaaldelijk vervuiling en vernielingen plaats. Uit de gegevens 
van de politie Hollands Midden blijkt dat het aantal meldingen van vernielingen aan openbare gebouwen in 
2009 ten opzichte van 2008 gelijk is gebleven en ten opzichte van 2007 is verdubbeld. Het overige aantal 
meldingen van vandalisme/baldadigheid en overige vernielingen/beschadiging is de laatste jaren licht 
gedaald11.  
 
Incidenten en aangiften vernieling bij politie 2007 2008 200912 

Vandalisme / baldadigheid 64 50 38 

Overige vernieling / beschadiging 153 120 106 

Vernieling aan openbare gebouwen 12 27 27 

 

                                                 
6 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp  
7 Referentiegroep van vergelijkbare gemeenten in Hollands Midden: Alphen aan den Rijn, Katwijk, Leiden, Gouda, Oegstgeest en 
Voorschoten. (Mate van stedelijkheid zoals vastgesteld door het CBS: (zeer) sterk stedelijke gemeenten)  
8 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1, blz. 6 
9 Zie 4.1, overlastgevende jeugdgroepen, voor een verdere uitwerking van dit onderwerp 
10 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp, Hoofdstuk 2, paragraaf 2.3, blz. 7 
11 Criminaliteitscijfers regiopolitie Hollands Midden, Leiderdorp, 2007, 2008 en 2009 
12 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken in relatie tot het daadwerkelijke aantal incidenten. 
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In de gemeente wordt door de afdeling gemeentewerken de nodige inspanning verricht. Straten en 
plantsoenen worden bijgehouden en prullenbakken worden geleegd. Het draagt bij aan de aanblik van de wijk, 
met in het achterhoofd dat vervuilde buurten een negatief effect hebben op veiligheidsgevoelens. Met het oog 
op het toegenomen vandalisme en het stijgend aantal vernielingen wordt er sinds kort ook gewerkt met een 
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. Een goede kwaliteit van 
de leefomgeving vraagt inzet van verschillende partijen, niet in de laatste plaats die van buurtbewoners zelf.  
 

2.3  Onveiligheidsgevoelens 
 
Onveiligheidsgevoelens zijn subjectieve- en over het algemeen persoonlijke belevingen van veiligheid. Of 
mensen zich wel of niet veilig voelen hangt van meer af dan alleen de eigen woon- en leefomgeving. Zaken als 
burenruzies, slecht verlichte paden of hard rijdende automobilisten of brommers in de straat, een veelheid aan 
elementen kan een rol spelen. Ook landelijke of zelfs internationale ontwikkelingen kunnen op het 
veiligheidsgevoel van invloed zijn. Verbanden zijn niet altijd even gemakkelijk te bepalen en gevoelens 
meetbaar beïnvloeden is moeilijk. Ondanks die moeilijkheid die bestaat bij het meten en leggen van verbanden 
ten aanzien van veiligheidsgevoelens, is er wel enig houvast in de vorm van de veiligheidsmonitor. 
 
In deze veiligheidsanalyse is gebruik gemaakt van de veiligheidsmonitor 2008 die aangeeft dat de inwoners van 
Leiderdorp in relatie tot de referentiegroep minder ‘dreiging’ en ‘sociale overlast’ ervaren. Overlast van 
groepen jeugd komt volgens de inwoners van Leiderdorp nog het meest voor13. Cijfers van de politie Hollands 
Midden wijzen uit dat het aantal overlastklachten van de jeugd in 2009 ten opzichte van 2008 vrijwel gelijk is 
gebleven. Ten opzichte van 2007 is het aantal meldingen met globaal een derde afgenomen, maar 
jeugdoverlast wordt door de inwoners van Leiderdorp als een actueel probleem ervaren.  
 
‘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.14 
 
Met behulp van de veiligheidsmonitor kunnen ontwikkelingen worden gevolgd en op basis van uitkomsten 
worden geëvalueerd. Specifiek een aanpak ontwikkelen op (on)veiligheidsgevoel is niet realistisch. Wel kan het 
meten van gevoelens van invloed zijn op de aanpak van bestaande thema’s. Onveiligheidsgevoelens door de 
aanwezigheid van groepen jeugd wordt gerubriceerd onder het veiligheidsveld Jeugd en Veiligheid. In 
hoofdstuk 4 wordt verder ingegaan op dit veiligheidsveld.  
 

2.4  Huiselijk geweld 
 
Vanaf 2007 is het aantal meldingen huiselijk geweld geleidelijk toegenomen. Dit duurde tot 2009, waarna de 
cijfers sterk zijn teruggelopen. In 2009 zijn bij het advies en meldpunt kindermishandeling (AMK) over de 
gemeente Leiderdorp in totaal 44 meldingen binnengekomen waarbij het in totaal om 75 kinderen ging 
waarover zorg was ontstaan in relatie tot huiselijk geweld.  
 

                                                 
13 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, blz. 9 
14 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp, Hoofdstuk 4, blz. 13 
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Incidenten en aangiften huiselijk geweld bij 
politie 

2007 2008 200915 

Man / vrouwmishandeling BPS 22 19 8 

Huiselijke Twist (zonder gevolgen) BVH -- -- 25 

 
Naast het AMK leveren ‘kindspoor’ en ‘RAAK’16 een bijdrage aan de zorg voor jongeren die getuigen zijn 
(geweest) van huiselijk geweld. De wet tijdelijk huisverbod (WTH), die in 2009 in werking is getreden, biedt 
mogelijkheden de agressor van het huiselijk geweld tijdelijk te weren uit de directe woonomgeving van het 
slachtoffer. In de deze tijdelijke periode wordt direct een zorgtraject gestart, voor zowel dader als slachtoffer. 
 
De gemeente Leiderdorp heeft haar verantwoordelijkheden op dit gebied opgepakt wat in 2009 resulteerde in 
het opleggen van een (1) tijdelijk huisverbod door de burgemeester17. In 2010 is er tot medio 2010 vier keer 
een tijdelijk huisverbod opgelegd. Gezien de ernst van het thema en het aantal meldingen van huiselijk geweld 
en (vermoedens van-) kindermishandeling blijft het binnen de gemeente Leiderdorp belangrijk aandacht te 
houden voor dit thema. 
 
In het verlengde van het onderwerp huiselijk geweld is binnen de samenleving steeds vaker eergerelateerd 
geweld waarneembaar.  
 
Om adequaat in te kunnen spelen op dergelijke (ernstige) vormen van geweld heeft de politie Hollands Midden 
een coördinator eergerelateerd geweld aangesteld. Binnen Leiderdorp is deze coördinator al enkele keren 
ingezet om in gezamenlijkheid met partners eergerelateerd geweld te voorkomen. Tot op heden heeft 
eergerelateerd geweld binnen Leiderdorp nog niet tot excessen geleid, waarbij in het achterhoofd moet 
worden gehouden dat van huiselijk- en eergerelateerd geweld niet altijd melding wordt gemaakt vanwege de 
gevoeligheid van het onderwerp. Slachtoffers zijn aangewezen op voorzieningen, zoals een blijf- van mijn 
lijfhuis of soortgelijke opvangcentra, in de Leidse regio. De gemeente Leiderdorp beschikt hier niet zelf over 
maar verstrekt jaarlijks subsidie ten behoeve van deze voorzieningen, zodat de inwoners van Leiderdorp hier 
eveneens gebruikt van kunnen maken.  
 
Aannemelijk is dat door de aandacht voor het onderwerp huiselijk geweld, in de loop van de jaren wel een 
stijging van het aantal aangiften zichtbaar zal worden. Het is zaak dat de relevante partners elkaar goed weten 
te (blijven) vinden. Met de toename van het aantal bevoegdheden van de gemeente en gezien de rol en de plek 
die de gemeente in het netwerk inneemt, is het noodzakelijk voldoende inzet te plegen, ten behoeve van de 
mensen die het betreft. Kennis verwerven en delen en effectief overleggen en regie voeren is van het grootste 
belang, om met de partners tot een zo goed mogelijke aanpak te komen.   
 

2.5  Geweld op straat 
 
Uit de gegevens van de politie Leiderdorp blijkt dat het aantal geweldplegingen binnen de gemeente in 2009 is 
gestegen ten aanzien van de voorgaande jaren. Hierbij is zichtbaar dat het aantal mishandelingen ten opzichte 
van 2008 is verdubbeld en in vergelijking met 2007 globaal 20% is toegenomen. 
 
Ten aanzien van geweld op straat blijkt dat jongeren in een groot aantal gevallen als dader en slachtoffer aan te 
merken zijn. Dit wijkt niet af van de landelijke tendens. Ook geweld binnen (ex-) relaties18 en geweld in het 
verkeer komen hierbij regelmatig uit de aangiftecijfers naar voren, zij het verhoudingsgewijs in mindere mate 
dan het geweld onder jongeren. Geweld tegen werknemers met een publieke taak wordt in Leiderdorp in 
navolging van het nationale beleid door de politie Hollands Midden met prioriteit opgepakt en afgehandeld. 

                                                 
15 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken in relatie tot het daadwerkelijk aantal incidenten. 
 
16 Kindspoor: Samenwerkingsverband tussen diverse hulpverleningsinstanties om kinderen, betrokken bij huiselijk geweld, inzichtelijk te 
krijgen. RAAK: Regionale Aanpak Kindermishandeling. De RAAK-aanpak is een samenwerking tussen instellingen en beroepskrachten op 
regionaal niveau met het doel kindermishandeling tegen te gaan. 
17 De bevoegdheden die aan de burgemeester zijn toegekend, en de voorwaarden welke hieraan worden gesteld, zijn beschreven in de 
‘Wet tijdelijk Huisverbod’. 
18 Cijfers betreffende huiselijk geweld zijn opgenomen in hoofdstuk 2 paragraaf 4. 
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Ook binnen de gemeentelijke organisatie is er aandacht voor dit onderwerp. Het is van belang dat aangifte van 
dit geweld wordt gedaan door de medewerker(s), of leidinggevenden van betrokken medewerker(s).  
    

Incidenten en aangiften geweld bij politie 2007 2008 200919 

Geweld zonder letsel 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 

Ruzie/Twist (zonder gevolgen)  -- -- 73 

Eenvoudige mishandeling -- -- 37 

Zware mishandeling -- -- 2 

Overige mishandeling -- -- 2 

 
Voor wat betreft de aanpak van geweld op straat ligt de prioriteit bij de politie. Vanuit politie en gemeente 
wordt gemonitord, zodat bij het waarnemen van tendensen gericht actie kan worden genomen. 
 

2.6  Woninginbraak 
 
Op het gebied van woninginbraken is binnen de gemeente Leiderdorp een behoorlijke stijging waarneembaar. 
Het aantal meldingen van woninginbraken is meer dan verdubbeld in vergelijking met de jaren 2007 en 2008. 
Toename van het zogenaamde ‘mobiel banditisme’ wordt hierbij als mogelijke oorzaak gezien. Door de 
geografische ligging van de gemeente Leiderdorp aan de A4 en provinciale wegen N445 en N446 is het relatief 
eenvoudig voor plegers van woninginbraken om snel Leiderdorp in- en uit te komen. Ook lokaal georiënteerde 
criminelen weten de weg binnen Leiderdorp te vinden. Hierbij speelt mee dat de bebouwde kom van de 
gemeente Leiderdorp louter door de Oude Rijn is gescheiden van de bebouwde kom van de gemeente Leiden. 
Veelplegers uit Leiden plegen ook strafbare feiten in Leiderdorp.  
 
Een positief gegeven is dat de inwoners van Leiderdorp meer dan inwoners uit omliggende gemeenten 
genegen zijn om inbraak preventieve maatregelen te nemen20. Zichtbaar is dat de woninginbraken worden 
gepleegd in de gehele gemeente. Bewoners van het Oude Dorp, de Leyhof en de Buitenhof lopen momenteel 
echter verhoudingsgewijs een groter risico om slachtoffer te worden van woninginbraak dan bewoners van 
overige wijken in Leiderdorp.  
 
De gemeente Leiderdorp past volgens wettelijke taak het bouwbesluit toe bij nieuwbouwprojecten. Een 
onderdeel van dit bouwbesluit is dat de inbraakwerendheid van nieuwbouw met ‘woonfunctie’ beschikt over 
hang en sluitwerk op gevelopeningen van minimaal klasse 2. Deze classificering geeft aan hoeveel tijd benodigd 
is om in te breken, het geeft een (tijds)indicatie van inbraakwerendheid.  
 

                                                 
19 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar 
een afwijking vertonen in relatie tot het daadwerkelijke aantal incidenten. 
20 Veiligheidsmonitor 2008, Hollands Midden, Leiderdorp 
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Incidenten en aangiften woninginbraak bij 

politie 
2007 2008 200923 

Diefstal uit woning 52 52 47 

Inbraak woning -- -- 49 

Diefstal in/uit woning (geen braak) -- -- 10 

 
Bij nieuwbouw kan gebruik worden gemaakt van certificering. Het politiekeurmerk veilig wonen PKVW wordt 
wel toegepast, maar de structurele borging behoeft aandacht. Een goede inbedding in de organisatie, zodat op 
het goede moment zaken kunnen worden afgewogen, kan bijdragen aan een verbetering van de aanpak. 
Het is zaak onderscheid te maken tussen nieuwbouw en bestaande bouw. Waar bij nieuwbouw nog veel 
mogelijk is, ligt bij bestaande bouw de zaak gecompliceerder. Omdat de wijk is ingedeeld en de huizen staan 
waar ze staan, rest vaak alleen nog de mogelijkheid goed hang- en sluitwerk aan te brengen. 
 
Naast de mogelijkheden die de gemeente heeft bij het stellen van eisen bij bouwprojecten zijn er nog andere 
mogelijkheden om preventief iets te doen. Door de gemeente worden in samenwerking met ketenpartners 
diverse andere initiatieven ondernomen gericht op preventie. Voorbeeld hiervan is informatiedeling tussen 
politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente om in vroegtijdig stadium 
veelplegers en personen die verdacht worden van het plegen van woninginbraken te signaleren. Ook andere 
partijen kunnen hierin een bijdrage leveren. In het verlengde hiervan zijn er initiatieven als ‘Waaks’24 en ‘Ogen 
en Oren’25 in het leven geroepen. Dit kan een bijdrage leveren aan het tegengaan van woninginbraken. 
 

2.7  Overige veel voorkomende vormen van criminaliteit 
 
Op het gebied van veelvoorkomende criminaliteit zijn binnen de gemeente Leiderdorp enkele aandachtspunten 
te benoemen. In en om het overdekte winkelcentrum de Winkelhof vinden gedurende het gehele jaar gevallen 
van zakkenrollerij plaats. Omdat zakkenrollerij over het algemeen gepleegd wordt door niet lokaal bekende 
criminelen is het voor de politie lastig vat te krijgen op deze dader (-groepen). Slachtoffers van zakkenrollerij 
worden naast de diefstal van persoonlijke bezittingen zoals hun portemonnee ook geregeld geconfronteerd 
met ‘geplunderde bankrekeningen’, met behulp van gestolen bankpassen, korte tijd na de diefstal van hun 
portemonnee. Behalve zakkenrollerij blijft winkeldiefstal ook een punt van aandacht binnen Leiderdorp. 
Jaarlijks worden personen aangehouden in Leiderdorp voor het plegen van winkeldiefstal. In enkele gevallen 
worden deze winkeldiefstallen gepleegd door bij de politie bekende ‘veelplegers’.  
 
Buiten de winkeldiefstallen door veelplegers heeft de politie in Leiderdorp ook regelmatig te maken met 
zogenaamde ‘first offenders’ die nog niet bekend zijn in de politiesystemen betreffende strafbare feiten. Deze 

                                                 
21 Het certificeren van een woning conform het keurmerk veilig wonen, blijkt in de praktijk een bureaucratisch proces. Om voor het 
keurmerk in aanmerking te komen dient iedere woning afzonderlijk te worden geschouwd en gecertificeerd. Omdat dit een zeer tijdrovend 
proces is worden bij renovatie van flatwoningen over het algemeen niet alle woningen afzonderlijk gecertificeerd maar vindt een 
‘typegoedkeuring’ van een modelwoning plaats. De overige aangepaste flatwoningen worden in dergelijke gevallen niet individueel 
gecertificeerd waardoor de feitelijke cijfers van het totaal PKVW gecertificeerde woningen een vertekend beeld geven. 
22 Bron Gids/CBS dienst bestuursondersteuning regiopolitie Hollands Midden 
23 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken in relatie tot het daadwerkelijke aantal incidenten. 
 
24 Waaks: Verzoek aan hondenbezitters om melding te doen bij het signaleren van verdachte situaties wanneer men de hond uitlaat 
25 Ogen en Oren: Inwoners van Leiderdorp kunnen zich hiervoor aanmelden bij de politie en bij opvallende zaken binnen de gemeente of 
vragen vanuit de politie wordt men via de e-mail op de hoogte gehouden 

Aantal gecertificeerde woningen 
politiekeurmerk veilig wonen21 binnen de 

gemeente Leiderdorp22  

2008 2009 

Aantal gecertificeerde woningen PKVW 
binnen gemeente totaal 

505 670 

Nieuw gecertificeerde woningen PKVW in 
betreffende jaar 

-- 165 



 

Cluster Openbare Orde en Veiligheid 
Veiligheidsanalyse 2011-2014 15 

‘first offenders’ zijn zowel jonge- als oudere personen en zijn zowel van het mannelijke- als het vrouwelijke 
geslacht. 
    
Op veelplegers is een persoonsgerichte aanpak van toepassing die is afgestemd met het openbaar ministerie. 
Dit betekent dat veelplegers sneller berecht kunnen worden, in aanmerking komen voor langere 
vrijheidsstraffen of bijzondere maatregelen opgelegd kunnen krijgen. Bij dit laatste kan worden gedacht aan 
opname in een afkickcentrum. 
 
Incidenten en aangiften veel voorkomende 

criminaliteit bij politie 
2007 2008 200926 

Zakkenrollerij27 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 

 
Vanaf 2007 vertoont het aantal inbraken in personenauto’s een stijgende lijn28. Auto-inbraken vinden plaats 
door het gehele jaar en door de gehele gemeente Leiderdorp. Wel is het zo dat met regelmaat een aantal auto-
inbraken in een (1) nacht plaats vindt. Dit heeft mogelijk te maken met het reeds eerder aangehaalde ‘mobiel 
banditisme’. Over het geheel gezien valt op te merken dat grote en/of slecht verlichte parkeerplaatsen, evenals 
aanwezigheid van waardevolle goederen in de auto de kans op slachtofferschap vergroot.  
 
Naast inbraken in auto’s vinden in Leiderdorp regelmatig fietsen- en bromfietsdiefstallen plaats. Aannemelijk is 
dat van veel fietsendiefstallen geen aangifte bij de politie wordt gedaan omdat de gestolen fietsen dikwijls niet 
verzekerd zijn. Het doen van aangifte is vaak een belangrijke voorwaarde van verzekeringsmaatschappijen.  
 
De politiecijfers op dit gebied kunnen als richtinggevend worden beschouwd maar zijn niet gelijk aan het 
feitelijk aantal gepleegde fietsendiefstallen binnen de gemeente. De politiecijfers van het delict fietsendiefstal 
zijn in 2009 gelijk gebleven aan het jaar 2008. Ten opzichte van 2007 is wel een toename van aangiften van 
fietsendiefstal van ongeveer 30% waarneembaar. De locatie Winkelhof komt als ‘hot spot’ naar voren 
betreffende diefstal van fietsen. Ook gelegenheidsdiefstallen van niet afgesloten (brom-) fietsen uit tuinen, uit 
niet afgesloten schuren bij woningen, et cetera, komen regelmatig voor.  
Voor veel van de in deze paragraaf beschreven vormen van criminaliteit geldt dat deze door de politie moeilijk 
is aan te pakken, wat overigens niet betekent dat er geen inzet op wordt gepleegd. Aan de andere kant is het 
zo dat mensen zelf iets kunnen doen om kans op slachtofferschap te verkleinen. Gelegenheidsdiefstallen van 
fietsen uit niet afgesloten schuren is hiervan een goed voorbeeld. Mensen kunnen vaak zelf de kans op 
slachtofferschap verkleinen door rijwielen goed op slot te zetten, schuren en auto’s goed af te sluiten en ervoor 
te zorgen dat er geen waardevolle spullen in de auto achterblijven. Uiteraard kan bijvoorbeeld de politie, 
evenals de gemeente een voorlichtersrol vervullen. In dit verband is onlangs door de politie, in samenwerking 
met enkele andere veiligheidspartners, een actie uitgevoerd om winkeliers zich beter te laten wapenen tegen 
vormen van criminaliteit. 
 
Acties gericht op bewustwording (een tas met de opening naar het lichaam toe dragen verkleint de kans op 
diefstal van portefeuilles) en eigen verantwoordelijkheid (altijd aangifte doen van diefstal) kunnen bijdragen 
aan minder criminaliteit. Daarnaast kan ook een verbetering van registreren helpen bij de aanpak van veel 

                                                 
26 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken in relatie tot het daadwerkelijke aantal incidenten. 
27 Door de in het BVH toegevoegde incidentcode ‘overige (eenvoudige) diefstal’  (141 incidenten) kunnen het feitelijke aantal aangiften van 
zakkenrollerij in 2009 sterk afwijken. 
28 Bron: gegevens politie Hollands Midden, Leiderdorp, 2007, 2008 en 2009 
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voorkomende criminaliteit. Weten waar wat veel voorkomt kan helpen bij het beter richten van een aanpak 
van de problemen.   
 

2.8  Drugs- en alcoholoverlast  
 
Alcohol- en drugsoverlast manifesteren zich binnen de gemeente Leiderdorp niet in grote mate. De 
zichtbaarheid van overmatig alcoholgebruik in het publieke domein beperkt zich hoofdzakelijk tot feestdagen 
of evenementen. Hiernaast is een tendens waarneembaar dat jeugdigen meer alcohol drinken en dat dit op 
steeds jongere leeftijd begint. Gevolgen van overmatig alcoholgebruik door de jeugd zijn binnen de 
maatschappij zichtbaar door een toename aan vernielingen, baldadig gedrag maar ook geweldplegingen. Door 
het overmatig gebruik van alcohol worden natuurlijke remmingen bij mensen weggenomen wat kan resulteren 
in criminele gedragingen.  
 
Om het (overmatig-) alcoholgebruik door jongeren te reduceren is men voornemens op nationaal niveau 
alcoholmatigingsbeleid toe te gaan passen op deze doelgroep. Hierbij blijkt het wenselijk gemeenten, met 
betrekking tot lokale alcoholproblematiek in relatie tot jongeren, meer bevoegdheden toe te kennen. Tot op 
heden zijn uitgebreidere bevoegdheden met betrekking tot alcoholmatiging (nog) niet formeel in wetgeving 
vastgelegd29. 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. Voorts 
bestaat er vanuit de beleidsafdeling de behoefte beleid te ontwikkelen ten aanzien van alcohol en drugs. 
Hierbij zal nadrukkelijk de samenwerking worden gezocht in de regio. 
 
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.  
 
Schade als gevolg van vernieling zijn binnen Leiderdorp zichtbaar op zogenaamde horecaroutes. Dit zijn routes 
die door de lokale jeugd gebruikt worden om na horecabezoek, dikwijls in de buurgemeente Leiden, huiswaarts 
te keren. Het komt voor dat geparkeerd staande auto’s, beplanting, maar ook openbare middelen zoals 
verkeersborden, hekwerken, et cetera, het hierbij moeten ontgelden. 
 
Om overlast door alcoholgebruik tegen te gaan binnen de gemeente Leiderdorp is in de algemeen plaatselijke 
verordening (APV) een aantal openbare plaatsen aangewezen waar het gebruik van alcohol niet is 
toegestaan30. Winkelcentra en jeugdontmoetingsplaatsen maken hier onderdeel vanuit.  
 
Binnen Leiderdorp is een klein aantal harddruggebruikers woonachtig. 
Enkelen van deze harddruggebruikers komen ten gevolge van hun druggebruik in aanraking met de politie. 
Wanneer een druggebruiker zich bij herhaling schuldig maakt aan het plegen van strafbare feiten wordt deze 
als veelpleger aangemerkt en besproken in het justitieel casusoverleg. Met een persoonsgerichte aanpak 
proberen politie, justitie en overige veiligheidspartners het aantal strafbare feiten terug te dringen.  
  

2.9  Nazorg ex-gedetineerden  
 
Nazorg aan ex-gedetineerden is een gedeelde zorg voor rijk en gemeenten. Het 
goed opvangen van ex-gedetineerden is belangrijk om herhaling van criminele 
activiteiten en overlast te voorkomen. In Leiderdorp is er een vast aanspreek- 
en coördinatiepunt. Dit coördinatiepunt kan dienen om de overdracht van 
gedetineerden naar de vrije samenleving te begeleiden. Iedere gedetineerde 
wordt bij binnenkomst gescreend en aan het eind van detentie overgedragen aan het coördinatiepunt. Hierbij 
worden alle relevante gegevens ten aanzien van de vier basis deelgebieden (identiteitspapieren, huisvesting, 
inkomen, werk en zorg) naar de gemeente gecommuniceerd. Omdat de gemeente niet voor alle benodigde 
aspecten verantwoordelijk of toegerust is, is goede doorverwijzing een belangrijke taak. 

                                                 
29 VNG-reactie Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid 4 december 2007 
30 Plaatsen genoemd in artikel 2:48, lid 1 Algemene Plaatselijke Verordening Leiderdorp 2010; Vastgesteld 4 mei 2010 
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De ex-gedetineerde is vanaf het moment van ontslag uit de inrichting zelf verantwoordelijk voor het regelen 
van zijn of haar zaken. In de praktijk blijkt vaak dat ex-gedetineerden moeite hebben met deze 
verantwoordelijkheid. De gemeente kan ze hierbij hulp bij bieden. 
 
Bij de communicatie tussen gemeente en gevangeniswezen spelen de medewerkers maatschappelijke 
dienstverlening, van de penitentiaire inrichtingen, een belangrijke rol. Zij bespreken de individuele 
gedetineerden met de gemeenten, waarbij de aandacht wordt geschonken aan het vervolgtraject en 
doorverwijzing naar andere instanties. 
 
Het doel hierbij is om voor iedere vertrekkende gedetineerde diverse minimale zaken te realiseren. Dit 
verkleint de kans dat hij of zij overlast veroorzaakt en opnieuw met Justitie in aanraking komt. 
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3.  Bedrijvigheid en veiligheid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit hoofdstuk gaat in op veiligheidsthema’s in relatie tot bedrijven en bedrijfsmatige activiteiten, zoals 
veiligheidsvraagstukken betreffende horeca & evenementen. Ook de veiligheid in en rond winkelcentra en 
veiligheid op bedrijventerreinen komen in dit hoofdstuk aan bod. Hoewel er een zekere relatie is tussen fysieke 
veiligheid en bedrijvigheid worden de twee onderwerpen als afzonderlijke veiligheidsvelden behandeld. In 
hoofdstuk 5 zal verder worden ingegaan op de ‘fysieke veiligheid’ aangaande bedrijven. 
 

3.1  Winkelcentra 
 
Winkeliers, al dan niet gevestigd in een winkelcentrum, binnen de gemeente Leiderdorp zijn met regelmaat 
slachtoffer van criminaliteit. In hoofdstuk 2 paragraaf 7 over veelvoorkomende criminaliteit is al aangegeven 
met welke vormen van criminaliteit men in de winkelcentra te maken heeft. Naast diefstal, verduistering en 
vernieling heeft de winkelier in Leiderdorp kans slachtoffer te worden van inbraak. Zowel in winkelcentrum de 
Winkelhof, de Santhorst als de Oranjegalerij zijn winkeliers het afgelopen jaar slachtoffer geworden van 
inbraak en diverse andere vormen van criminaliteit. Vernieling en bekladding van winkels geven de 
winkelpanden een verpauperd aanzien. Zakkenrollerij draagt bij aan een negatief imago van een winkelgebied 
wat een negatieve invloed heeft op de aantrekkingskracht op clientèle. Hiernaast bevinden zich in de 
parkeergarage onder winkelcentrum de Winkelhof met grote regelmaat hangjongeren. De aanwezigheid van 
groepen hangjongeren komt beangstigend over op meerdere bezoekers van het winkelcentrum. 
 
In winkelcentrum de Winkelhof wordt gebruik gemaakt van een particulier beveiligingsbedrijf dat tijdens de 
winkelopeningstijden een beveiligingsmedewerker aanwezig heeft in en om het winkelcentrum. 
Ondanks het feit dat gemeentelijk opsporingsambtenaren, particuliere beveiligers en politie doelgericht 
optreden tegen overlast, blijven groepen jongeren zich verzamelen in de parkeergarage.  
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Met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van de Winkelhof wordt al in een vroeg stadium geïnvesteerd 
in de veiligheid door het uitvoeren van een veiligheidseffect rapportage (VER)31. Door op voorhand 
veiligheidsproblemen te signaleren en te inventariseren is het mogelijk hier in de planvorming rekening mee te 
houden. Zo kan de Winkelhof op een duurzame en veilige manier worden uitgebreid, voor zowel gebruikers als 
andere belanghebbenden.  
 
Vooraf nadenken over mogelijke effecten van gebiedsontwikkeling, ook ten aanzien van de veiligheid, kan 
uiteindelijk grote winst opleveren in zowel financieel als in veiligheidsopzicht. Bij de herinrichting van het 
openbaar gebied rondom winkelcentrum de Santhorst, die onlangs plaatsvond, zijn stalen palen en 
bloembakken geplaatst om ramkraken van winkels tegen te gaan. Tijdig gebruik maken van het instrument VER 
en borging ervan in de gemeentelijke organisatie verdient daarom aanbeveling. 
 
Als beleidsversterking op het gebied van veiligheid bij winkelcentra valt verder te denken aan het keurmerk 
veilig ondernemen32 gericht op winkelgebieden (KVO-W). Hierbij is het van het grootste belang dat binnen het 
winkelgebied of het winkelcentrum voldoende draagvlak bestaat om gezamenlijk dit keurmerk te bemachtigen. 
Naast de nodige inspanning van betrokken winkeliers, is ook inzet vereist van andere partijen zoals brandweer, 
politie en gemeente. In de lijn van de huidige ontwikkelingen dient het initiatief in eerste instantie uit te gaan 
van de winkeliers. 
 

3.2  Bedrijventerreinen 
 
Binnen de Gemeente Leiderdorp zijn drie bedrijventerreinen gevestigd. Het grootste bedrijventerrein is de 
Baanderij, gelegen aan rivier de Zijl. Op dit terrein vindt een grote diversiteit aan bedrijvigheid plaats. Naast de 
aanwezigheid van autobedrijven zijn er ook enkele grote bouwmarkten op dit bedrijventerrein gevestigd. Op 
de Baanderij wordt gebruik gemaakt van particuliere beveiliging. Het bedrijventerrein WOOON is gelegen aan 
de A4. Naast een groot aantal bedrijven gericht op woninginrichting bevinden zich op dit bedrijventerrein 
enkele kantorencomplexen en zorg- (gerelateerde) instanties. Bij het aangrenzende terrein ‘Bospoort’ is sprake 
van vergaande planvorming in relatie tot de realisatie van een IKEA vestiging. Aan de zuidoostelijke zijde van 
Leiderdorp ligt het bedrijventerrein Achthoven. Het grootste bedrijf op dit bedrijventerrein is het 
vuilverwerkingsbedrijf ‘VLIKO’. Verder bevinden zich op het bedrijventerrein Achthoven een veelvoud aan 
kleinere en middelgrote bedrijven met een variëteit aan bedrijfsmatige activiteiten.  
 
Verder vindt er op alle bedrijventerreinen door het jaar heen met enige regelmaat inbraak plaats. Er blijkt 
echter geen structuur in deze inbraken te ontdekken.  
 

aangiften bedrijfsinbraak bij politie 2007 2008 200933 

Diefstal uit bedrijf 43 58 47 

 
Als beleidsversterking op het gebied van veiligheid op bedrijventerreinen bestaat er evenals bij winkelgebieden 
een keurmerk veilig ondernemen, gericht dus op bedrijventerreinen (KVO-B). Ook hier is het van het grootste 
belang dat binnen het bedrijventerrein bij de ondernemers voldoende draagvlak bestaat om gezamenlijk te 
komen tot een keurmerk. Ook hier is naast de inspanning van betrokken ondernemers, de inzet van andere 
partijen zoals brandweer, politie en gemeente onontbeerlijk. In het verleden zijn pogingen ondernomen om 
industrieterrein de Baanderij te certificeren conform het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen 
(KVO-B). Door gebrek aan voldoende en stabiel draagvlak is de certificering conform het KVO-B, destijds niet 
gerealiseerd. Voor de toekomst dient de mogelijkheid uiteraard worden opengehouden. 

                                                 
31 Een Veiligheids Effect Rapportage (VER) maakt de veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen inzichtelijk. Voor het begin 
van de (ver)bouw, worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en veiligheidsmaatregelen voorgesteld. 
32 Keurmerk Veilig Ondernemen is een instrument om met behulp van certificering een gebied veiliger te maken en te houden. De 
voordelen van het KVO zijn een snelle en directe communicatie met gemeente, politie en brandweer, minder criminaliteit, bedrijfsschade 
neemt af, draagvlak voor maatregelen bij alle betrokken partijen, het gebied krijgt een beter imago, schaalvoordeel bij inkoop van 
veiligheidsmaatregelen, borging van de continuïteit van de samenwerking en inzicht in rendement. Er bestaan twee varianten: voor 
winkelgebieden en voor bedrijventerreinen. 
33 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken van het daadwerkelijke aantal incidenten. 
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3.3  Uitgaan / horeca 
 
Buiten enkele (horecagerelateerde-) evenementen door het jaar heen beschikt de gemeente Leiderdorp niet 
over uitgaansgelegenheden die een aanzuigende werking op de omgeving hebben. De horeca in Leiderdorp 
heeft over het geheel genomen een lokaalgericht en kleinschalig karakter en is over het algemeen niet 
ingericht op grote bezoekersaantallen. Op veiligheidsgebied hebben zich in het verleden nauwelijks problemen 
voorgedaan ten aanzien van uitgaan en horeca, toch is het zaak preventief dingen te regelen en afspraken te 
maken.  
 
In 2006 is door de gemeente Leiderdorp in samenwerking met enkele lokale 
horecaondernemers, politie en brandweer een ‘intentieverklaring horeca’34 
opgesteld. Hierin zijn afspraken gemaakt over orde en veiligheid in brede zin, in 
relatie tot het horecabezoek binnen de gemeente Leiderdorp. De uitgaande jeugd 
uit de gemeente Leiderdorp wijkt dikwijls uit naar buurgemeente Leiden voor 
bezoek aan horecagelegenheden. Op zogenaamde horecaroutes die gebruikt 
worden door de jeugd vinden in de weekenden af en toe vernielingen plaats. 
 
Als beleidsversterking op het gebied van uitgaan en horeca bestaat er voor de gemeente de mogelijkheid te 
werken met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan(KVU). Gezien de omvang en de intensiteit van het thema binnen 
de gemeentegrenzen lijkt hiervoor niet direct aanleiding te bestaan. 
 
Ondanks de geringe omvang van de horeca in gemeente Leiderdorp groeit er wel de behoefte aan de 
ontwikkeling van horecabeleid, zo is gebleken uit de inventarisatie. Allereerst bestaat er hoewel op kleine 
schaal, wel horeca binnen de gemeente. Bovendien is er een aanpassing in de maak voor de Drank- en 
Horecawet, waarbij de gemeente een meer prominente rol dient te gaan spelen. Voorts is er sprake van 
paracommerciële activiteit, met name rondom de sportkantines. Dit maakt het opstellen van horecabeleid 
aanbevelenswaardig. 
 
 

3.4  Toerisme en veiligheid 
 
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. Te denken 
valt hierbij aan de Kagerplassen en de Braassemmermeer op watersportgebied maar ook buurgemeente Leiden 
trekt toeristen. 

 
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. 
 

3.5  Grootschalige evenementen 
 
Met betrekking tot de organisatie van evenementen bestaat in hoge mate de behoefte op integrale wijze de 
veiligheidsaspecten te borgen. Enkele incidenten in ons land, waarbij evenementen te maken kregen met 
geweldsescalaties of waarbij de veiligheid van bezoekers door weersomstandigheden in het geding kwamen 
liggen nog niet ver achter ons.  
 
De festiviteiten rondom de 5-mei viering, Koninginnedag en de hiermee samengaande kermisactiviteiten zijn 
binnen de gemeente als evenement van meer dan geringe omvang te betitelen. Ook een wielerronde vergt de 
nodige voorbereidingen als evenement. Hiernaast zorgen de jaarwisselingfestiviteiten binnen de gemeente 
voor situaties vergelijkbaar met een evenement. Opvallend is dat de festiviteiten rondom de jaarwisseling vaak 
resulteren in het moedwillig vernielen van (openbare-) zaken. Ook landelijk is deze tendens zichtbaar. Tot op 

                                                 
34 Intentieverklaring horeca, oktober 2006 
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heden is het niet gelukt hier een kentering in te bewerkstelligen. Integrale samenwerking bij de voorbereiding 
op evenementen kan de duidelijkheid ten aanzien van verantwoordelijkheden bevorderen. Het voorkomen van 
onveilige situaties kan zo beter worden geborgd.  
 
Binnen de veiligheidsregio Hollands Midden is indertijd een ‘handreiking evenementen’35 vervaardigd vanuit de 
regio.In de regio Leiden en omstreken is een concept plan36 ten aanzien van evenementenaanvragen 
opgemaakt waarin een risicoclassificatie is opgenomen om evenementen op eenduidige wijze te classificeren. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen evenementen met een laag-, midden-, en hoog risico. Bij laag risico 
evenementen kan de vergunning door de gemeente zelfstandig worden afgegeven, bij evenementen met een 
midden risico classificatie kunnen veiligheidspartners zoals politie en brandweer door de gemeente worden 
geconsulteerd. Bij hoog risico evenementen wordt een multidisciplinaire werkgroep samengesteld welke zich 
gezamenlijk op dit evenement voorbereid.  
 
In de regio is in 2010 een inventarisatie opgesteld, betrekking hebbend op evenementen en 
evenementenbeleid bij gemeenten. Er is geconstateerd dat gemeentelijk evenementenbeleid en de 
vergunningstrajecten die hiermee samenhangen, in de 26 gemeenten binnen de Veiligheidsregio Hollands 
Midden (VRHM) niet hetzelfde niveau hebben. Om hierin verbetering aan te brengen wordt gewerkt aan de 
vorming van een vast multidisciplinair evenementenoverleg orgaan. In de toekomst zal de Veiligheidsdirectie 
van de VRHM de evenementenkalender vaststellen, zodat de hulpverleningsdiensten hun capaciteit daarop af 
kunnen stemmen37.  
 
 

                                                 
35 Handreiking Evenementen Hollands Midden 
36 Veiligheidsplan risicovolle Evenementen draaiboek (concept) 
37 Evenementenkalender en Evenementenprotocol, 3 augustus 2010 
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4.  Jeugd en veiligheid 
 
In dit hoofdstuk wordt de veiligheidssituatie in relatie tot jeugd nader uitgewerkt. Jeugdbeleid richt zich veel 
breder op jeugd, met daaromheen ouders/verzorgers, school en zorginstellingen als belangrijkste partners. Al 
vaak aangehaald, maar toch belangrijk om te noemen: met het overgrote deel van de jeugd gaat het, zeker ook 
in Leiderdorp, prima. Toch vormt jeugd, ook hierin is onze gemeente geen uitzondering, een belangrijk thema 
binnen het veiligheidsbeleid. Niet alleen omdat mensen van jeugd onveiligheid ‘ondervinden’, ook omdat jeugd 
zelf bovengemiddeld slachtoffer is van onveiligheid.  
 
Binnen het beleidsveld bestaan er dus meerdere aspecten. Gekeken wordt naar jeugd die zich ophoudt in 
groepen binnen de gemeente. Hiernaast wordt ingegaan op individuele jongeren die normafwijkende of zelfs 
criminele gedragingen vertonen. De mate van overlast die ontstaat als gevolg van de gedragingen van groepen 
en/of individuen is hierbij van wezenlijke invloed. Allereerst zal worden ingegaan op overlastgevende en 
criminele jeugdgroepen binnen de gemeente. Vervolgens wordt nader ingegaan op het alcohol- en 
drugsgebruik door jongeren en de risico’s hiervan. Aansluitend wordt de problematiek betreffende individuele 
criminele jongeren behandeld. Met veiligheid in en om de school wordt stilgestaan bij de verkeersveiligheid en 
de maatschappelijke veiligheid in en rond de scholen, van lagere school tot voortgezet onderwijs te Leiderdorp. 
Afsluitend wordt aandacht besteed aan 12-minners die door diverse oorzaken in aanraking komen met 
hulpverleningsinstanties of politie.  
 

4.1 Overlastgevende jeugdgroepen 

 
Binnen de bebouwde kom van de gemeente Leiderdorp 
wordt met regelmaat overlast ervaren van groepen 
jongeren38. Deze overlast bestaat ondermeer uit het 
overmatig geluid veroorzaken, het achterlaten van 
rommel en het plegen van vernielingen. Hiernaast 
‘hangen’ de jongeren dikwijls in groepen rond op 
publieke locaties als winkelcentra en bij parken. Uit de 
veiligheidsmonitor 2008 blijkt dat de overlast van 
groepen jongeren binnen de gemeente door de 
respondenten als ‘dreigend’ wordt ervaren. Overlast 
door jongeren staat mede hierdoor in de top vijf van aan 
te pakken problemen die voortkomen uit de veiligheidsmonitor 2008. Ook bij de politie komen regelmatig 
meldingen binnen van jeugdoverlast. De wijkagenten van de politie Hollands Midden maken gebruik van de 
shortlist methodiek van het bureau Beke om de overlast van jeugdgroepen inzichtelijk te maken. Er zijn binnen 
de gemeente Leiderdorp momenteel enkele locaties waar gesproken kan worden over ‘hinderlijke 
jeugdgroepen’.  
 
Meldingen politie 2007 2008 200939 

Overlast jeugd 342 205 81 

Melding overlast jeugd -- -- 141 

 
In Leiderdorp zijn op zes plaatsen jongeren ontmoetingsplaatsen (JOP’s) gerealiseerd. Op de locatie bij park de 
Houtkamp is een tweede JOP in de nabijheid gepland maar is nog niet tot plaatsing overgegaan. De overige 
JOP’s zijn gelegen bij zwembad de Does, bij park de Houtkamp, in sportpark de Bloemerd, in het 
Patrimoniumpark, in de Leyhof en bij de Beukenschans. De twee laatstgenoemde JOP’s zijn recentelijk 
geplaatst. De JOP op het Patrimoniumpark is bekostigd door Rijnhart Wonen. De aanwezigheid van JOP’s biedt 
de politie de mogelijkheid jongeren in overlastsituaties te verwijzen naar een als zodanig ingerichte 
ontmoetingsplaats. Naast de JOP’s vindt momenteel planvorming plaats met betrekking tot het realiseren van 
een jongerencentrum in ‘Dwars en Zo’ gevestigd in sportpark ‘de Bloemerd’. Wanneer kan worden overgegaan 
tot het daadwerkelijk realiseren van dit jongerencentrum is op dit moment nog niet bekend. Bij Sociaal en 

                                                 
38 Zie hoofdstuk 1 onderzoek ‘Netwerken Jeugd en Veiligheid in Leiderdorp’; PJ Partners 2007 
39 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken van het daadwerkelijke aantal incidenten. 
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Cultureel Werk (SCw) zijn twee parttime jongerenwerkers werkzaam. Er is 1 jongerenwerker expliciet voor 
ambulant jongerenwerk en 1 voor accommodatiegebonden jongerenwerk. Ten behoeve van het tienerwerk is 
‘de Buit’ gevestigd aan de Buitenhof 5 te Leiderdorp woensdagmiddag geopend. Hier kan de jeugd in de leeftijd 
van 10 tot 14 jaar terecht en gebruik maken van onder andere internetmogelijkheden.  
 
Het lokaal jeugdoverleg draagt mede bij aan het signaleren van, en acteren op lokale jeugdproblematiek. 
Beleidsmedewerkers van jeugd en van veiligheid overleggen met de wijkregisseur van de gemeente, 
jongerenwerk en de politie over zaken die spelen, vooral ook ten aanzien van jeugd. Vanuit de politie wordt 
terugkoppeling gegeven over de ontwikkelingen omtrent jeugdgroepen, in samenwerking met jongerenwerk 
en er wordt waar nodig gesproken over de aanpak. 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 plegen40.  
 
Momenteel is in regiogemeente Leiden een Veiligheidshuis opgericht. Doel van het veiligheidshuis is een 
optimale afstemming tussen de veiligheids- justitiële en zorgketen te realiseren. Betrokken partijen maken 
afspraken over de manier van samenwerking. Tot nu toe beperkt de samenwerking zich geografisch tot de 
gemeente Leiden, maar op korte termijn wordt aangestuurd op uitbreiding van de samenwerking naar 
omliggende gemeenten, waaronder Leiderdorp. Het veiligheidshuis dient een bijdrage te leveren aan de 
structurele verbeteringen van de objectieve en subjectieve veiligheid in Leiderdorp. Binnen het Veiligheidshuis 
zullen persoonsgerichte afspraken en aanpakken worden gemaakt over risicojongeren en veelplegers. De 
partners zullen beschikbare informatie over personen die in het veiligheidshuis worden besproken met elkaar 
delen. Ook met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kenniscentrum voor ouders en jongeren moet op dit 
terrein worden samengewerkt. De omgang met privacygevoelige gegevens wordt geregeld in een door alle 
deelnemende partijen te ondertekenen privacyconvenant.  
 

4.2  Alcohol en drugs 
 
Naast de maatschappelijke schade die wordt veroorzaakt door overmatig 
alcoholgebruik is de kans op gezondheidsschade eveneens groot. De laatste 
jaren wordt duidelijk dat het aantal ziekenhuisopnamen na overmatig 
alcoholgebruik door jongeren in Nederland behoorlijk is toegenomen41. 
Overmatig alcoholgebruik op jonge leeftijd leidt gemakkelijk tot 
alcoholvergiftiging en tot schade aan de hersenen. Die zijn immers nog in de 
groei. Het drinken van grote hoeveelheden alcohol in een keer, het 
zogenaamde binge-drinken42 of coma-zuipen, moet daarom worden tegengegaan. Uit medisch onderzoek is 
gebleken dat het aantal 10 tot 15 jarigen dat in een ziekenhuis wordt behandeld in de periode van 2000 tot 
2007 is verzesvoudigd43. In 2010 werd wederom de noodklok geluid aangezien uit recentelijk onderzoek is 
gebleken dat dit aantal nog steeds excessief groeit. In 2009 was een stijging waarneembaar van 
ziekenhuisopnamen van minderjarigen, met 48% ten opzichte van 2008 vanwege alcoholgebruik44. 
 
Ook in Leiderdorp is het overmatig alcoholgebruik door jongeren waarneembaar. De politie wordt regelmatig 
geconfronteerd met jongeren die onwel zijn door het overmatig gebruik van alcohol bij festiviteiten rondom 
sportclubs, verenigingen en bij horecagelegenheden45. Het indrinken van jongeren voor het daadwerkelijk 
uitgaan, draagt er toe bij dat jongeren onwel worden door overmatig alcoholgebruik later in de avond of nacht. 
Naast gezondheidsschade heeft het overmatig alcoholgebruik door jongeren meerdere negatieve effecten 
zoals normvervagend gedrag.  
 
Door jeugd in Leiderdorp wordt naast alcohol ook, zij het in mindere mate, (soft-) drugs gebruikt. Hoewel 
binnen de gemeente Leiderdorp geen coffeeshops gevestigd zijn is het zeer eenvoudig softdrugs te betrekken 
van bijvoorbeeld een coffeeshop in Leiden.  
                                                 
40 Voor de aanpak van individuele criminele jongeren wordt verwezen naar paragraaf 7.3 
41 Rapport ‘alcoholintoxicaties-bij-jongeren-in-nederland’ (2009), Conclusie, pagina 24, derde alinea 
42 Met binge drinken wordt meestal bedoeld het drinken van 5 glazen alcoholhoudende drank of meer bij een gelegenheid. 
43 Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 20 november 2007 
44 http://www.stap.nl/content/bestanden/alcoholintoxicaties-bij-jongeren-in-nederland.pdf 
45 Incidenten waarbij jeugdigen onwel zijn door alcoholgebruik worden in de politiemetingen ondergebracht onder de code 
‘onwelwording’. Aangezien de politie geen medische instantie is kan niet inzichtelijk worden gemaakt welke onwelwordingen bij door 
politie gerapporteerde incidenten te relateren zijn aan alcoholgebruik, al dan niet door jongeren.  
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Volgens de AHOJG-criteria46 is verkoop van softdrugs aan minderjarigen niet toegestaan. Dikwijls blijken 
minderjarige jongeren echter over een netwerk te beschikken waardoor het voor hen mogelijk is toch aan 
(soft-) drugs te komen. Naast het gebruik van softdrugs is bekend dat ook harddrugs gebruikt wordt door 
jongeren in Leiderdorp. Aangezien de handel en het gebruik van harddrugs in illegaliteit plaatsvindt, is het 
moeilijk zicht te krijgen op de aantallen gebruikers en aard en omvang van de problematiek van 
harddrugsgebruik door jongeren.  
 
Door de politie Hollands Midden wordt repressief opgetreden tegen de handel in- en het gebruik van 
harddrugs.  
 
In de ‘intentieverklaring Horeca’ en in het ‘handelingsconvenant Veilige School’ zijn binnen de gemeente 
bepalingen opgenomen om drugsgebruik tegen te gaan. 
 
Vanwege de ernst van het probleem en omdat het ook elders in de regio speelt, zijn er op regionaal niveau 
ontwikkelingen het drugsvraagstuk aan te pakken. Vanuit Leiderdorp bestaat de intentie dit breder te trekken 
en ook alcohol in de aanpak te betrekken. 
 

4.3  Individuele criminele jongeren 
 
In 2009 werden voor de gemeente Leiderdorp 71 jongeren met een zorgmelding aangedragen bij het jeugd 
preventieteam (JPT)47. Hiervan werd een gedeelte doorgezonden naar het advies en meldpunt 
kindermishandeling (AMK) en 26 jongeren werden door het JPT begeleid.  
 
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  JPT. Het JPT investeert in een proactief en preventief stadium en tracht jongeren welke dreigen af te 
glijden op gepaste wijze te begeleiden waardoor criminele activiteiten voorkomen worden.  
 
Jongeren die veroordeeld zijn en hun detentie hebben ondergaan blijken landelijk gezien in ongeveer driekwart 
van de gevallen te recidiveren. Ondanks de komst van veiligheidshuizen blijkt de aanpak in de begeleiding van 
ex-gedetineerde jongeren nog niet effectief te zijn ten aanzien van het voorkomen van recidive48. Bij 
aansluiting bij het veiligheidshuis Leiden is het daarom zaak hier de nodige aandacht voor te hebben.  
 
Individuele criminele jongeren worden door de politie als ‘topper’49 aangemerkt en worden in samenwerking 
met jeugdhulpverlening gevolgd. Door een integrale persoonsgerichte aanpak wordt getracht deze jongeren op 
het rechte pad te brengen en te houden. 
 

4.4  Veilig in en om de school 
 
De gemeente Leiderdorp beschikt over diverse lagere scholen en een school voor het 
voortgezet onderwijs. Veiligheid in en om de school blijft ook in Leiderdorp een punt van 
aandacht. Ouders die kinderen met de auto naar school brengen en weer ophalen 
zorgen bij enkele scholen voor onoverzichtelijke verkeerssituaties. Hiernaast loopt de 
inzetbaarheid van klaar-overs terug. 
 
Vanwege het belang dat aan verkeersveiligheid wordt gehecht, juist ook bij scholen, wordt er momenteel 
gewerkt aan ‘veilige schoolroutes’. Op verschillende plekken zijn al maatregelen genomen, zoals bij de Brede 
School Oude Dorp. Het streven is rond zoveel mogelijk scholen met deze schoolroutes de veiligheid te 
vergroten. 

                                                 
46 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) 
47 Jaarrapportage 2009, JPT Rijn- en Veenstreek   
48 BLAUW; Politievakblad Handhaving - jaargang 6 - 17 april 2010 ‘Aanpak recidive (nog) geen speerpunt gemeentebeleid’  
49 Topper: Jongere met meer dan 4 bij politie bekende criminele gedragingen op jaarbasis 
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Naast verkeersveiligheid is er ook aandacht voor de maatschappelijke veiligheid in en rond scholen. Docenten 
en leerlingen hebben hierbij mede de verantwoordelijkheid 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.  
 
Door eensluidend beleid te voeren ten aanzien van normafwijkend gedrag kan een zo veilig mogelijk en prettig 
leerklimaat worden bewerkstelligd. 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 AMOK50 situaties. 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. Gezien het belang van het onderwerp is het zaak er goed zicht op 
te blijven houden. Hierom is het raadzaam in samenwerking met betrokken partijen schoolveiligheidsplannen 
te ontwikkelen. 
 

4.5  12-minners  
 
Personen beneden de leeftijd van 12 jaar worden in Nederland in beginsel niet strafrechtelijk vervolgd. Dit 
weerhoudt kinderen beneden de leeftijd van 12 jaar er niet van strafbare feiten te plegen. In 2009 bleek in het 
district Rijn- en Veenstreek 12% van het aantal aangemelde jongeren in de categorie 12-minners te vallen. 
Door vroegtijdig en op jonge leeftijd te interveniëren in de levenswijze van jongeren blijken criminele 
gedragingen op latere leeftijd flink gereduceerd te kunnen worden. 
 
Er is een landelijk dekkend netwerk van 18 Halt-organisaties, die aansluit op de politieregio’s. Alle Halt-bureaus 
voeren Halt-afdoeningen uit en preventie-activiteiten, zo ook voor gemeente Leiderdorp. Voor 12-minners 
werd tot voor kort gebruik gemaakt van Stop-afdoeningen, uitgevoerd door bureau Halt. Sinds 1 januari 2010 
voert Halt niet langer de Stop-reactie voor kinderen jonger dan 12 jaar uit, omdat deze aanpak ondanks 
effectieve elementen, als geheel onvoldoende effectief was. Daarnaast bleek dat maatregelen voor deze 
doelgroep uitsluitend effectief kunnen zijn als deze zich vooral richten op (ondersteuning van) de ouders. 
De aanpak van 12-minners die over de schreef gaan is door het JPT opgepakt.  
 
Het JPT pleegt inzet bij zorgmeldingen in relatie tot 12-minners. 
Doelstelling van het JPT is 20% van de ‘zorgjongeren’ in de categorie 
12-minners te behandelen. 
 
Bureau HALT verzorgt wel nog steeds voorlichtingsbijeenkomsten 
op scholen, ondermeer ten aanzien van het thema vuurwerk. De 
gemeente financiert deze preventieve activiteiten. 
 
 

                                                 
50 Amok betekend volgens de Van Dale: Plotseling onbesuisd optreden, opschudding verwekken. Schoolshootings zijn hier een voorbeeld 
van. 
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5.  Fysieke veiligheid 
 
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. Door de brandweer wordt 
controle uitgevoerd op bestaande gebruiksvergunningen51 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.  
 
 

 
 

5.1  Verkeersveiligheid 
 
Verkeersveiligheid blijft een belangrijk punt van aandacht binnen de gemeente. Zo ergeren veel inwoners van 
de gemeente zich aan te hard rijden. Als gevolg van de verkeersstagnatie die vrijwel dagelijks tijdens de 
ochtend- en avondspits optreed op de Rijksweg A4 ter hoogte van Leiderdorp, zoeken veel automobilisten een 
sluiproute door de bebouwde kom van de gemeente. De verkeerscongestie die hierdoor ontstaat, verstoort het 
verkeersbeeld binnen de gemeente. Zowel bewoners als ondernemers ondervinden veelvuldig overlast van 
deze verkeerscongestie. De werkzaamheden aan de verdiepte aanleg en verbreding van de A4 zullen volgens 
de planning nog tot medio 2014 duren. Als in 2012 de eerste tunnelbak gerealiseerd is, zou dit een positief 
effect kunnen hebben op de verkeersdruk binnen Leiderdorp.  
 
In 2009 hebben op de doorgaande wegen binnen Leiderdorp, te weten de Persant Snoepweg, van der Valk 
Boumanweg en de Engelendaal, enkele ernstige aanrijdingen 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.  
De politie Hollands Midden treedt structureel repressief op tegen dergelijke verkeersgevaarlijke overtredingen.  
 
 

                                                 
51 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. 
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In maart 2009 is via www.verkeersopinie.nl een enquête uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in 
verkeersknelpunten binnen de gemeente Leiderdorp. Opvallende locaties welke als knelpunt werden ervaren 
in de gemeente waren de omgeving van het Visser ’t Hooft lyceum, schoolzone Vronkenlaan, de kruising van de 
van der Valk Boumanweg met de Persant Snoepweg53 alsmede de Oude Spoorbaan, kruising met de 
Engelendaal. 
 
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 
maatregelen rondom de ‘Brede school West’ nabij de Vronkenlaan, de Hoogmadeseweg en bij de Brede School 
in het Oude Dorp. In het nieuwe Integraal Verkeer en Vervoersplan (IVVP) wordt hier eveneens aandacht aan 
besteed.  
 
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.  

5.2  Brandveiligheid gebouwen 
 
Op het gebied van pro-actie, preventie, preparatie en repressie krijgt de brandweer in Leiderdorp er binnen de 
gemeente de komende jaren een aantal uitdagingen bij. Zo wordt het overdekte winkelcentrum de Winkelhof 
uitgebreid en is men voornemens een vestiging van de meubelgigant IKEA te realiseren aan de Bospoort. 
 
In samenspel met de verkeerscongestie binnen de gemeente blijven bereikbaarheid en beschikbaarheid lastige 
punten. Het opleiden en het oefenen in het kader van brandbestrijding en hulpverlening vereist sinds jaar en 
dag de nodige aandacht van de brandweer.  
 
De brandveiligheid van gebouwen is niet alleen een verantwoordelijkheid van de brandweer, maar een 
verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen. Zo zal de begaanbaarheid van panden en het vrijhouden van 
vluchtwegen een belangrijke verantwoordelijkheid blijven 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.” 54 De Rijksoverheid heeft hiervoor een site ontwikkeld met 
alle regels en adviezen over brandveiligheid: www.allesoverbrandveiligheid.nl, bedoeld voor iedereen die zich 
met een gebouw bezighoudt, van het ontwerp en de bouw van het gebouw tot en met het gebruik ervan. Dus 
van opdrachtgever, architect en bouwbedrijf tot eigenaar, beheerder, bewoner, gemeente, brandweer en 
verzekeraar.  
 
Lokaal blijft het verstrekken en controleren van gebruiksvergunningen de nodige inzet vragen. 
 

5.3  Risico’s gevaarlijke stoffen / 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. Deze geeft informatie over de 
risico's met gevaarlijke stoffen en over andere risico's, zoals overstromingen en instortingsgevaar van 

                                                 
52 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken van het daadwerkelijke aantal incidenten op dit gebied. 
 
53 De kruising Persant Snoepweg, Acacialaan, Van der Valk Boumanweg wordt in de informatienotitie van 25 april 2010, van de 
verkeersadviseur van de politie Hollands Midden, dhr. M. Geurts, over de jaren 2007/2008/2009 als HOT SPOT aangemerkt. 
54 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veiligheid-regionaal/wet-veiligheidsregio-s-wvr 

Politiecijfers aanhoudingen rijden onder 
invloed van alcohol 

2007 2008 200952 

Onder invloed auto 99 120 23 

Onder invloed bromfiets / fiets 15 26 4 

Rijden onder invloed alcohol (BVH) -- -- 36 

http://www.verkeersopinie.nl/
http://www.allesoverbrandveiligheid.nl/
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gebouwen. Voor Leiderdorp zijn de risicolocaties met betrekking tot gevaarlijke stoffen inzichtelijk gemaakt op 
de internetsite: http://nederland.risicokaart.nl/?prv=zuid-holland. In de gemeente is er ook een route 
gevaarlijke stoffen aangewezen. 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.  
 
Twee begrippen waarmee in Nederland wordt gewerkt ten aanzien van Externe veiligheid zijn het 
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Bij het beoordelen van gevaarlijke locaties gaat het Rijk uit van een 
basisnorm: het risico om te overlijden aan een ongeluk met een gevaarlijke stof mag voor omwonenden niet 
hoger zijn dan 1 op de miljoen. Dat betekent dat op een bepaalde plek een omwonende geen grotere kans op 
zo'n ongeluk mag hebben, dan ééns per 1 miljoen jaar. Vergeleken met andere risico’s op overlijden: 

• natuurlijke straling: 1 op 50.000 jaar;  
• voedselvergiftiging: 1 op 125.000 jaar;   
• verdrinking: 1 op 333.000 jaar;   
• een natuurramp: 1 op 500.000 jaar;   
• een zeedijkdoorbraak: 1 op 10.000.000 jaar.  

Dit heet het plaatsgebonden risico. 
 
Daarnaast bestaat er ook het zogenaamde groepsrisico. Dat geeft aan hoe groot de kans is dat bij een ongeval 
bij een risicolocatie 10, 100 of 1000 slachtoffers tegelijk vallen. Het is dus een maatstaf voor de verwachte 
omvang van een ramp. Bij de berekening van het groepsrisico speelt mee: 

• De jaarlijkse kans op een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit hangt af van de soort en hoeveelheid van 
de gevaarlijke stoffen en wat een bedrijf met die stoffen doet.  

• Het aantal mogelijke slachtoffers in de omgeving van de fabriek, opslag of gevaarlijke transporten. Dit 
hangt af van de hoeveelheid omwonenden en de effecten van een stof bij een ongeluk. Het 
groepsrisico neemt dus ook toe als er meer personen in de omgeving gaan wonen of werken.  

Wanneer in een gebied het groepsrisico verandert, moet de betreffende overheid verantwoorden en 
onderbouwen waarom dit acceptabel is.55 
 
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. 
 
Met betrekking tot de vergunningverlening en planvorming in relatie tot bedrijfsmatige inrichtingen welke 
betrokken zijn bij de productie, opslag, doorvoer- en verwerking van gevaarlijke stoffen, et cetera, zijn diverse 
instanties betrokken. Belangrijke partners in dit kader zijn de milieudienst West-Holland, provincie Zuid Holland 
en de regionale Brandweer Hollands Midden. 
 
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. 
 
In preventieve zin is het van het grootste belang in een zo vroeg mogelijke stadium, bij ruimtelijke 
ontwikkelingen het liefst al bij de planfase, rekening te houden met externe veiligheid en met eventuele 
risico’s. Het zo vroeg mogelijk betrekken van de milieudienst is zeer aanbevelenswaardig. 
 

                                                 
55 http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/externe-veiligheid 

http://nederland.risicokaart.nl/?prv=zuid-holland
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6.  Crisisbeheersing 
 
 

 
 
Op 1 oktober 2010 is de nieuwe Wet Veiligheidsregio’s56 in werking getreden. In de veiligheidsregio Hollands 
Midden, waar gemeente Leiderdorp onderdeel van uitmaakt, werken brandweer, geneeskundige diensten, 
politie en gemeenten samen voor de veiligheid van de inwoners in de regio. Buiten brandweer, politie, 
geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en gemeenten zijn er nog diverse diensten 
welke een bijdrage leveren aan de crisisbeheersing57 binnen de veiligheidsregio. Een samenwerking tussen 
diverse partijen op regionaal niveau komt de slagkracht van de hulpverlening ten goede. Hiernaast kan 
effectiever en efficiënter worden opgetreden, onder één regionale bestuurlijke regie, wanneer de 
omstandigheden hierom vragen. De bundeling van krachten moet ook een positief effect hebben op de 
professionalisering van de hulpdiensten waaronder de gemeentelijke kolom.  
 
Zaken die geregeld worden in de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) zijn de bestuurlijke inbedding en de organisatie 
van de hulpverleningsdiensten. Doel is om een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van 
brandweer, geneeskundig hulpverlening en gemeentelijke rampenbestrijding en crisisbeheersing onder één 
regionale bestuurlijke regie te realiseren om zo de bestuurlijke en operationele slagkracht te vergroten. In de 
WVR worden in het kort de volgende zaken geregeld: 

- Taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en opleidingsniveau van functionarissen. 
- Beleids- en planvormingsprocessen. 
- Rapportages, onderzoek en financiering. 
- Bijstand, samenwerking en informatievoorziening (netcentrisch werken). 
- Randvoorwaarden en uniformiteit van de gemeentelijke processen (basisniveau). 

                                                 
56 De Wet Veiligheidsregio’s (WVR) vervangt de Brandweerwet 1985, de Wet geneeskundige hulpverlening (Wghor) en wet rampen en 
zware ongevallen (Wrzo). 
57 Crisisbeheersing is het geheel van maatregelen, met inbegrip van de voorbereiding, dat de overheid in een crisis treft ter handhaving van 
de openbare orde, indien van toepassing in samenhang met de maatregelen die de overheid treft op basis van een bij of krachtens enige 
andere wet toegekende bevoegdheid ter zaken van een crisis. 
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- Bestuurslagen en de taken van het college en de gemeenteraad (haalplicht, risico inventarisatie) 
- Informatie, communicatie en advisering vanuit verlengd lokaal bestuur.  

 
 
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. Voorts wordt ook ingezet op versterking van de overige kolommen: de 
brandweer (rode kolom), de politie (blauwe kolom), en de GHOR (witte kolom). 
 
De gemeente draagt primair de eerstelijns zorg voor de lokale bevolking op verschillende deelgebieden voor 
het bestrijden van een ramp om zo snel mogelijk terug te keren naar een veilige situatie. De deelgebieden zijn 
onder andere de opvang en verzorgen van slachtoffers en evacués, het voorzien in de primaire 
levensbehoeften voor de burgers, voorlichting, schaderegistratie en bijvoorbeeld het bieden van nazorg aan 
slachtoffers. 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 (55) zijn opgeleid en geoefend en 24uur 
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, waaronder burgers zelf, hebben hierin een belangrijke taak.  
 

6.1  Bovenlokale Samenwerking 
 
In de bestuurlijke omgeving van Leiderdorp zijn momenteel enkele 
veranderingen gaande. Buiten het feit dat politieteam Leiderdorp de 
samenwerking is aangegaan met team Leiden Noord en Oegstgeest 
(politiedistrict D4) zijn er ook samenwerkingsverbanden tussen de 
gemeenten in D4 op het gebied van de crisisbeheersing. Zo hebben de 
gemeenten Leiderdorp, Leiden, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude, 
op bestuurlijk niveau de intentie uitgesproken om meer gelijkwaardig  en 
uniform samen te gaan werken op het gebied van crisisbeheersing om zo 
de operationele continuïteit ten tijde van een ramp of crisis te waarborgen 
en de gewenste c.q. wettelijk verplichte zorg voor de inwoners te kunnen garanderen. De hogere eisen zoals 
deze voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s en het regionale normenkader nopen hier ook toe. Door meer 
samen te werken met de gemeenten in de omgeving wordt het mogelijk om de gemeentelijke processen 
efficiënter te stroomlijnen en eenduidig op te treden in geval van een crisis of ramp. In de nabije toekomst zal 
onder andere op het gebied van districtelijke bijstand58 en poolvorming worden overgegaan, waarbij tijdens 
piketsituaties de ambtenaren van de gemeentelijke rampenstaf voor elkaar kunnen waarnemen en elkaar 
kunnen aflossen.59 Dit is een van de voorbeelden uit de in de intentieverklaring beschreven speerpunten om de 
kwetsbaarheid van gemeenten binnen de crisisbeheersing te verkleinen, de efficiency te vergroten en de 
gemeentelijke ‘oranje’ kolom verder te professionaliseren.  
 

6.2  Planvorming 
 
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 Crisisbeheersing60 

                                                 
58 Bijstandsregeling voor de vervanging van de rampenstafleden binnen het district D4. Uitgangspunt is dat een gemeentelijke 
crisisorganisatie volgens de wet veiligheidsregio minimaal 72uur achtereenvolgens dient te kunnen functioneren.  
59 Vervanging bij langdurige incidenten is ook een aanbeveling uit het ‘Plan van aanpak’ van 2 juni 2009, Uitwerking B&W voorstel Evaluatie 
C1000 brand  
60 Het bereau 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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(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 en 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 beschrijft.  
- 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 nog 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. Bijvoorbeeld de districtelijke bijstandsafspraken zoals in voorgaande paragraaf genoemd.  
 

6.3  Opleiden en Oefenen 
 
Aangezien de gemeentelijke organisatie diverse taken61 heeft binnen de crisisbeheersing is het van groot 
belang dat de medewerkers van de gemeente hiertoe voldoende opgeleid en geoefend zijn. De gemeente 
Leiderdorp volgt hierin het regionale training –en oefenbeleidsplan en maakt gebruik van de regionale 
productcatalogus62.  
 
Nieuwe medewerkers binnen de gemeente worden opgeleid voor de hun 
toebedeelde werkzaamheden binnen de crisisbeheersing. Binnen de gemeente 
Leiderdorp vinden regelmatig oefeningen plaats in het kader van de 
crisisbeheersing. Jaarlijks wordt geoefend 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 de ontruimingsoefening 
van winkelcentrum de Winkelhof en de ontruimingsoefening van het Visser ’t 
Hooft lyceum. Met de uitbreiding van de intergemeentelijke samenwerking (zie 
paragraaf 6.1) kunnen voordelen worden behaald op het gebied van opleiden en 
oefenen. 
 
Uit het ‘plan van aanpak’ Uitwerking B&W-voorstel Evaluatie C1000 brand, van 2 juni 2009, blijkt dat ondanks 
de goede manier waarop de gemeente haar rol heeft opgepakt bij het incident, veel zaken voor verbetering 
vatbaar zijn. Meer investeren op structureel opleiden, oefenen en geoefend houden van het gemeentelijk 
personeel kan er toe bijdragen dat de aanpak van calamiteiten nog sneller en meer gestroomlijnd plaats kan 
vinden in toekomstige crisissituaties. Om dit te bewerkstelligen is het zaak om leerpunten die voortkomen uit 
oefeningen en uit de praktijk, te gebruiken om de voorbereiding op calamiteiten verder te verbeteren. Voorts is 
het voor de gemeente Leiderdorp van belang dat bestaande processen, die nu niet altijd volgens vooraf 
vastgelegde patronen verlopen, te borgen binnen de organisatie.  
 

6.4  Risico’s natuurrampen 
 

                                                 
61 Onder de diverse taken verstaan we de 14 deelgebieden (procesdeelplannen) waar de gemeente voor verantwoordelijk is zoals deze 
belegd zijn bij het team bevolkingszorg. Hierbij moet gedacht worden aan de nazorg voor slachtoffers, de schaderegistratie, het opvangen 
en verzorgen, de primaire levensbehoeften organiseren enzovoorts. Voor deze 14 deelgebieden moeten de verschillende functionarissen 
voldoende zijn opgeleid.  
62 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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Natuurrampen zijn in Nederland een uitzondering. Wanneer deze zich voordoen binnen het land kenmerken zij 
zich in hoofdlijnen als ‘lastige’ natuurverschijnselen. Voorbeelden hiervan zijn het buiten de oevers treden van 
rivieren bij hoge waterstanden, gladheid op de weg door sneeuwval of bevriezing van weggedeelten of storm 
die gepaard gaat met windstoten. Veelal bestaan de gevolgen van deze natuurverschijnselen uit schade aan 
infrastructuur, bezittingen en economische vertragingen op de weg. 
 
Dat natuurrampen van grote omvang de laatste jaren in zeer beperkte mate in en rond Nederland zijn 
voorgevallen wil niet zeggen dat de (lokale-) overheid zich hier niet op voorbereidt. Zo blijft de kans op 
bijvoorbeeld een grootschalige watersnood of een grieppandemie bestaan.  
 
De gemeente Leiderdorp, brandweer, politie en geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen (GHOR) 
bereiden zich gezamenlijk met externe partners voor op rampen en crises. Een voorbeeld hiervan is het 
rampenbestrijdingsplan ‘Dijkring 14’ wat in 2009 is voltooid. Genoemd rampenbestrijdingsplan beschrijft de 
aanpak bij het overstromen van het kustgebied, waaronder Leiderdorp, en de inzet van gezamenlijke diensten 
in de bestrijding van dit rampscenario. 
 

6.5  Risico’s infectieziekten 
 
De voorbereiding op en aanpak van infectieziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de inwoners van 
Leiderdorp vragen in hoge mate betrokkenheid van ketenpartners binnen de gezondheidszorg. De GHOR is 
belast met planvorming en uitvoeringshandelingen aangaande (de risico’s op) infectieziekten. De gemeente 
behoudt op grond van de algemene veiligheidsverantwoordelijkheid de regie op deze processen. De aanpak 
van risico’s betreffende infectieziekten maken deel uit van de algemene voorbereiding op de 
rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de gemeente.  
 
In 2009 is bijvoorbeeld een vaccinatieronde, voortkomende uit de wereldwijde verspreiding van de influenza 
A63, uitgevoerd ten behoeve van risicogroepen van bewoners uit de gemeente Leiderdorp. Deze 
massavaccinatie is in Leiderdorp, mede door een goede voorbereiding en uitvoering, zonder problemen 
verlopen. Ook blauwtong en Q-koorts zijn infectieziekten waar Nederland het afgelopen jaar mee 
geconfronteerd is, zo ook Leiderdorp. Preventie en preparatie in relatie tot de uitbraak van infectieziekten blijft 
doorlopende aandacht behoeven van betrokken instanties. 
 
 
 

                                                 
63 Ook wel Mexicaanse griep of A1N1 virus genoemd 
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7.  Integriteit en veiligheid 
 
Het veiligheidsveld ‘Integriteit en veiligheid’ gaat dieper in op het begrip veiligheid binnen een politiek en 
maatschappelijk gevoelig klimaat. Onderwerpen als georganiseerde criminaliteit en radicalisering komen hierbij 
aan de orde. Hiernaast is ook aandacht voor organisatiecriminaliteit waarbij bouwfraude en prijsafspraken 
tussen grote bedrijven op landelijk niveau voorbeelden zijn. Met de focus naar binnen gericht wordt hierbij ook 
de aandacht voor de integriteit van het lokaal bestuur benoemd.  
 

7.1  Radicalisering 
 
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-) groepen in bepaalde gevallen 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.  
 
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 op het gebied van Moslimextremisme of rechts-extremisme in 
relatie tot radicalisering geen opvallende incidenten plaatsgevonden. Het is wel van belang dat de gemeente, in 
samenwerking met ketenpartners, aandacht behoudt voor eventuele ontwikkelingen op dit gebied. 
 

7.2  Terrorisme 
 
Landelijk zijn op het gebied van terrorismebestrijding de laatste jaren de nodige ontwikkelingen zichtbaar. 
Voorbeelden hiervan zijn wijzigingen in wetgeving die een bijdrage moeten leveren aan het voorkomen van 
terroristische activiteiten, de rol van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding (NCTB), verhoogde 
aandacht voor bescherming van vitale infrastructuur en bescherming van de gezondheid bij mogelijke 
terroristische aanvallen. 
 
Tot op heden is er nog geen sprake geweest van informatie die impliceert dat zich een substantiële 
terroristische dreiging voor zal doen die een directe relatie vormt met de gemeente Leiderdorp. Binnen de 
gemeente zijn er wel objecten aanwezig die eventueel als doel voor een aanslag zouden gelden, waarbij 
gedacht kan worden aan het toebrengen van schade aan vitale infrastructuur.  
 
De gemeente Leiderdorp ziet het ook in dit verband als haar verantwoordelijkheid om te 
investeren in het voorbereiden, opleiden, trainen en oefenen van de 
crisisbeheersingsorganisatie64. Op preventief gebied is het vooral zaak te weten wat er 
leeft in de samenleving, waarbij verschillende veiligheidspartners een belangrijke rol 
vervullen. 
 

7.3  Georganiseerde criminaliteit 

 
Georganiseerde criminaliteit vindt vaak plaats met gebruikmaking van plaatselijke infrastructuren en 
faciliteiten. Te denken valt hierbij aan het gebruik van bedrijfspanden en woningen voor het kweken van 
hennep, het huisvesten van personen in het kader van mensenhandel en vastgoedcriminaliteit. Crimineel 
verkregen vermogen wordt witgewassen door bijvoorbeeld onroerend goed aan te kopen.  
 

                                                 
64 Zie hiervoor ook 6.3  ‘Opleiden en Oefenen’  
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In Leiderdorp zijn op dit moment geen panden bekend die overlast opleveren door verkoop- en/of gebruik van 
(hard-) drugs. Wel wordt op jaarbasis een enkele hennepkwekerij ontdekt en ontmantelt binnen de gemeente.  
 

Cijfers politie Hollands Midden 2007 2008 200965 2010 

Aangetroffen hennepkwekerijen in 
Leiderdorp  

 

3 4 1 1 

 
Om de overlast van hennepkwekerijen tegen te gaan is binnen de veiligheidsregio Hollands Midden het 
convenant ‘informatie-uitwisseling integrale aanpak van hennepkwekerijen’ opgesteld. De gemeente 
Leiderdorp heeft dit convenant onlangs mede ondertekend.  
  
Het aanpakken van georganiseerde criminaliteit kan een gemeente 
dus niet alleen. Ook op dit gebied is een brede integrale aanpak 
onmisbaar. De gemeente Leiderdorp heeft de keuze gemaakt het 
Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 
Haaglanden/Hollands Midden voor de komende jaren in te zetten om 
op dit vlak de gemeente te ondersteunen. Het RIEC levert expertise en 
capaciteit en versterkt partijen door ondermeer informatie-
uitwisseling op strafrechtelijk en bestuurlijk niveau en is landelijk 
dekkend waardoor verschuivingproblematiek (waterbedeffect) wordt 
tegengegaan. Ook ondersteunt het RIEC provincies en gemeenten bij 
het tegenhouden (Wet BIBOB) en bestuurlijk handhaven. De 
gemeente behoudt hierbij de regie.  
 
Door strafrechtelijke opsporing en vervolging aan te laten sluiten op preventieve en bestuurlijke handhavende 
maatregelen wordt een bijdrage geleverd aan het effectief bestrijden van georganiseerde criminaliteit.  
De wet BIBOB66 kan een instrument zijn om het de onderwereld te bemoeilijken om voet aan de grond te 
krijgen in de ‘bovenwereld’. In Leiderdorp is indertijd BIBOB-beleid ontwikkeld en wordt regionaal ondersteund 
door door het RIEC om te komen tot een goede borging van BIBOB in de gemeentelijke organisatie.  
 

7.4 Bestuurlijke integriteit 

 
In de wetenschappelijke literatuur wordt steeds meer onderzoek gedaan naar integriteit en  ethiek. Binnen 
het openbaar bestuur wordt in toenemende mate belang gehecht aan integriteit. Vanuit het idee dat 
misstappen zo eerder aan het licht zullen komen, wordt transparantie gepredikt: zichtbaarheid van het 
overheidshandelen, de overheid als glazen huis of ‘open huis’. 
 
De gemeente Leiderdorp beschikt over een notitie Integriteit. Om de vijf jaar wordt deze notitie bijgesteld. 
Alle nieuwe werknemers krijgen het document ‘zo zijn onze manieren’ mee en dienen een integriteitverklaring 
te ondertekenen. Het integriteitbeleid is niet structureel geborgd binnen de gemeentelijke organisatie. Uit 
diverse interne verslagen blijkt er wel regelmatig aandacht voor het thema te zijn, waaronder in het 
Management Team. 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.  

                                                 
65 Door invoering van de basisvoorziening handhaving (BVH) ter vervanging van het BPS computersysteem kunnen politiecijfers in dit jaar in 
geringe mate afwijken in relatie tot de daadwerkelijke incidenten. 
66 BIBOB: Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur 



 

Cluster Openbare Orde en Veiligheid 
Veiligheidsanalyse 2011-2014 35 

Bijlage 1  Bronvermelding
 
Literatuur 
 

• Convenant informatie-uitwisseling integrale aanpak van hennepkwekerijen, Veiligheidsregio Hollands Midden, inwerkingtreding 
25 maart 2010 

• ‘Dicht bij huis’; Beleidsplan Rijnhart wonen 2009-2013 
• Kadernota integrale veiligheid gemeente Leiderdorp 2006-2009   
• ‘Naar een veiliger samenleving’; Landelijk veiligheidsprogramma 2002 
• Politie Hollands Midden Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 
• Politie Hollands Midden Korpsjaarplan 2010 
• ‘Veiligheid begint bij voorkomen’; Voortgangsrapportage kabinetsbeleid veiligheid 2009 
• Veiligheidsanalyse gemeente Uithoorn; februari 2006, Uitgevoerd door ‘ SGBO’ ; auteurs L. Burgers, C. van Egten en M. Kaiser 
• Handelingsprotocol ‘ veilige school’; samenwerkingsprotocol tussen Visser ’t Hooft Lyceum, politie Hollands Midden team 

Leiderdorp en Gemeente Leiderdorp; ondertekend op 13 maart 2008 
• JPT (jeugd preventieteam) Rijn- en Veenstreek, jaarrapportage 2009  
• Netwerken jeugd en Veiligheid in Leiderdorp; door Robert van Gurp, ‘ PJ Partners’, oktober 2007; Onderzoek naar en advies 

betreffende het functioneren van netwerken en de regiefunctie van de gemeente Leiderdorp 
• Bureau HALT, Rijn- en Veenstreek, Jaaroverzicht 2009 
• Kernbeleid Veiligheid; handreiking voor gemeenten; uitgave van Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Centrum 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
• Hoofdlijnenbrief alcoholbeleid; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; 20 november 2007 
• BLAUW; Politievakblad Handhaving - jaargang 6 - 17 april 2010 artikel ‘Aanpak recidive (nog) geen speerpunt gemeentebeleid’  
• ‘Jongerenwerk in Leiderdorp’; onderzoek naar de effectiviteit van het jongerenwerk binnen de gemeente Leiderdorp; 

Eindrapport Rekenkamer Leiderdorp 2010 
• Afdeling ‘bouw en woningtoezicht’ gemeente Leiderdorp 
• Dhr. M. van Loenen, beleidsmedewerker verkeer; Afdeling beleid en projecten, gemeente Leiderdorp 
• Algemeen Plaatselijke Verordening; gemeente Leiderdorp; inwerkingtreding 1 januari 2010  
• Handreiking Evenementen Hollands Midden 
• Rapport Evaluatie handreiking Evenementen 2008 
• Veiligheidsplan risicovolle Evenementen draaiboek (concept) 
• Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 gemeente Leiderdorp; maart 2008 
• Mevr. P. Pols, beleidsmedewerker jeugd; Afdeling beleid en projecten, gemeente Leiderdorp  
• Dhr. A. Achbari, beleidsmedewerker jeugd, sport, volksgezondheid; Afdeling beleid en projecten, gemeente Leiderdorp 
• Dhr. B. Westerop, medewerker P&O, gemeente Leiderdorp 
• ‘Plan van aanpak’ van 2 juni 2009, Uitwerking B&W voorstel Evaluatie C1000 brand  
• informatienotitie verkeer van 25 april 2010, van de verkeersadviseur van de politie Hollands Midden, dhr. M. Geurts, over de 

jaren 2007/2008/2009 
• Nota lokaal gezondheidsbeleid 2008-2012 Gemeente Leiderdorp 
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Bijlage 2  Begrippenlijst 
 
 
AHOJG-criteria : 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) 

AMK    : Advies en Meldpunt Kindermishandeling 
APV    : Algemeen Plaatselijke Verordening 
Binge-drinken   : het drinken van 5 glazen alcoholhoudende drank of meer bij een gelegenheid 
BIBOB    : Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur 
BPS    : Bedrijfsprocessensysteem, computersysteem politie (oud) 
BVH    : Basis Voorziening Handhaving, computersysteem politie (ingevoerd in 2009)  
Coma-zuipen   : Dusdanig veel alcohol drinken totdat men in een comateuze toestand geraakt 
First Offender   : Persoon die in relatie tot het plegen van een strafbaar feit voor de eerste keer in  

aanraking komt met politie/justitie 
Fysieke Veiligheid   : Definitie NIFV: Bij fysieke veiligheid gaat het om het voorkomen, beperken en 

bestrijden van inbreuken op de veiligheid van de mens en zijn 
omgeving op het gebied van (geneeskundige) hulpverlening, 
brand, explosie, gevaarlijke stoffen, natuurgeweld en 
infrastructuur; de bestuurlijke en operationele procesbeheersing 
maakt hiervan deel uit. 

GHOR    : Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen 
HALT    : Het ALTernatief, vervangende straf voor jeugdigen teneinde een strafblad te  

voorkomen 
Hot Spot    : Locatie welke bij herhaling voorkomt in cijfers betreffende onveilige situaties 
Huiselijk geweld   : (dreiging met-) Geweld in en om het huis, binnen de (ex-)relatie, gezin of directe  

gezinsverwanten, stalking en psychische mishandeling hierbij inbegrepen 
JOP    : Jongeren Ontmoetingsplaats 
JPT    : Jeugd Preventieteam 
Mobiel Banditisme   : Criminelen die woonachtig zijn buiten Leiderdorp en met behulp van een  

vervoermiddel naar Leiderdorp komen, strafbare feiten plegen en vervolgens  
Leiderdorp (snel) verlaten met behulp van dat vervoermiddel. 

NCTB    : Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding 
NIFV    :  Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid 
Objectieve Veiligheid   : Mate van veiligheid welke door feitelijkheden, zoals politiecijfers, gemeten kunnen  

worden 
Persoonsgerichte aanpak  : Integrale aanpak met betrekking tot een persoon welke criminele feiten pleegt of  

door verslaving, psychische gesteldheid of anderszins overlast veroorzaakt voor zijn  
omgeving en de maatschappij, waarbij het optreden van de integrale partijen is  
gericht op het voorkomen van het plegen van stafbare feiten en veroorzaken van  
overlast door deze persoon 

Publiek Domein   : Openbaar, voor een ieder toegankelijk, gebied 
Referentiegroep   : Groep van vergelijkbare aard en omvang waarmee de onderzoekresultaten van de  

Doelgroep wordt vergeleken 
Repressief optreden   : Daadwerkelijke operationele inzet door opsporingsambtenaren of  

hulpverleningsinstanties om een situatie te beteugelen, of ongewenste situaties of  
strafbare gedragingen tegen te gaan 

RIEC    : Regionaal Informatie en Expertise Centrum 
RVVP    : Regionaal Verkeer en Vervoerplan 
Subjectieve Veiligheid  : Gevoelsmatige veiligheidsbeleving welke niet altijd door feiten onderbouwd kan  

worden 
WTH    : Wet Tijdelijk Huisverbod 
Veelpleger    : Een verdachte wordt als veelplegers aangemerkt indien hij eerder ter zake van  

minimaal tien vermogensdelicten al dan niet onherroepelijk is veroordeeld, waarvan  
vijf keer in de afgelopen twee jaar 

VNG    : Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
VVC    : Veelvoorkomende criminaliteit 
WABO    : Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht 
ZHN    : Zuid-Holland Noord 
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Bijlage 3  Criminaliteitscijfers 
 
 
De politiecijfers die vermeld zijn in de diverse tabellen in deze veiligheidsanalyse zijn in enkele gevallen niet 
eenvoudig te interpreteren. Hier liggen enkele oorzaken aan ten grondslag. 
 
Als eerste oorzaak is te benoemen dat de politieregio Hollands Midden tot medio juni 2009 gebruik heeft 
gemaakt van het computersysteem BPS (Bedrijfs Processen Systeem). Na juni 2009 heeft de politieregio 
Hollands Midden conform de landelijke standaard het computersysteem BVH (Basisvoorziening Handhaving) in 
gebruik genomen. 
 
De cijfers over de jaren 2007 en 2008 zijn geheel overgenomen uit het BPS systeem van de politie Hollands 
Midden. De cijfers welke achter de incidentcodes zijn ingevoerd voor het jaar 2009 zijn cijfers welke uit het BPS 
systeem zijn overgenomen betreffende de periode 1 januari 2009 t/m 1 juni 2009. 
De cijfers voor 2009 zijn dus niet volledig gegenereerd uit het BPS systeem.  
De hieronder opgenomen incidentcodes welke als vermelding voor het jaar 2007 en 2008 geen cijfers 
weergeven (--), betreffen cijfers welke zijn gegenereerd uit het nieuwe politiecomputersysteem BVH over de 
periode van 1 juni 2009 t/m 31 december 2009. 
 
De genoemde incidentcodes zijn in enkele gevallen niet in beide systemen gelijk. Waar BPS de incidentcode 
‘overlast geluid’ hanteert, kent het computersysteem BVH deze incidentcode niet. In BVH staat deze 
incidentcode opgenomen als ‘Geluidshinder overig’ (Zie paragraaf 2.1). In dit voorbeeld heeft de aanduiding 
van verschillende incidentcodes niet direct invloed op het achterliggende cijfermateriaal.  
Anders wordt dit in het geval van de incidentcodes die zijn vermeld met betrekking tot geweld in paragraaf 2.5. 
In BPS kent men de incidentcode ‘Geweld zonder letsel zonder wapen’. In het BVH komt de incidentcode 
‘eenvoudige mishandeling’ hier het dichtste bij in de buurt. Door verschillen in interpretatie van incidentcodes 
is het daarom mogelijk dat de cijfers in enige mate af kunnen wijken van het feitelijke aantal mishandelingen of 
geweldplegingen die in de betreffende periode hebben plaatsgevonden.  
 
Bij andere incidentcodes komt mogelijk de vraag naar voren waarom de politie gebruik maakt van 
incidentcodes die ogenschijnlijk dicht bij elkaar liggen. Paragraaf 2.6 geeft hier een voorbeeld van betreffende 
woninginbraken. De incidentcodes ‘Diefstal uit woning’ en ‘inbraak woning’ doen vermoeden dat het beide 
diefstal uit woning in den brede zin betreft. Volgens het Wetboek van Strafrecht is er verschil tussen diefstal uit 
woning als er bijvoorbeeld een tuindeur open is blijven staan (artikel 310 Wetboek van Strafrecht) of dat de 
voordeur met een breekijzer wordt opgebroken om toegang tot de woning te verschaffen (artikel 311 lid 1 
onder 5 Wetboek van Strafrecht). Het verschil tussen het ene wetsartikel of het andere wetsartikel kan voor de 
politie een verschil betekenen in het mogen toepassen van verschillende bevoegdheden of voor een rechter 
ten aanzien van het opleggen van een (hogere-) straf.  
 
Het overgrote deel van de in de veiligheidsanalyse opgenomen incidentcodes spreken voor zich zodat deze, 
ondanks de overgang van computersystemen bij de politie, relatief eenvoudig te interpreteren zijn. 
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