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Geachte raadsleden, 

Hierbij bieden wij u de notitie 'Situatieschets integraal veiligheidsbeleid' aan, zoals wij deze 
hebben besproken in de collegevergadering van 28 januari 2014. 

Deze notitie heeft tot doel de raad op hoofdlijnen te informeren over het huidige 
veiligheidsbeleid en de resultaten. Het biedt een handvat om de discussie te voeren over het 
veiligheidsbeleid. 

In deze notitie worden de resultaten die deze periode zijn behaald nader besproken. Eerst 
komen de prioriteiten aan bod, vervolgens worden de overige resultaten beschreven, 
gelardeerd met voorbeelden waarop door de burgemeester en het college inzet is gepleegd. 
Nu 2014 is begonnen, is het laatste jaar ingegaan van de periode 2011 - 2014, de periode 
waar de huidige Kadernota integrale veiligheid zich op richt. De raad heeft aangegeven nog 
voor de verkiezingen in de commissie Bestuur en Maatschappij te willen spreken over het 
integraal veiligheidsbeleid. 

In de notitie is meegenomen in hoeverre gebruik is gemaakt van bijzondere bevoegdheden, 
zoals toegezegd in de commissie Bestuur en Maatschappij van 27 mei 2013. 

Tot slot wordt kort stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van het veiligheidsbeleid, met 
daarin een doorkijkje richting de nieuw te formuleren beleidsnota integrale veiligheid en hoe 
toekomstige uitvoeringsplannen tot stand zullen worden gebracht en uitgevoerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
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se^re.laris' 

LM. Driessen-Jansen 
burgemeester 
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Situatieschets integraal veiligheidsbeleid 
Januari / februari 2013 

 
Inleiding 
Gemeenten zijn indertijd aangewezen als regievoerder voor de lokale veiligheid, waarna in 
Leiderdorp in 2006 een start gemaakt is met de ontwikkeling van integraal veiligheidsbeleid.  
In de eerste veiligheidsnota van Leiderdorp, opgesteld in 2006, zijn actiepunten 
geformuleerd en vastgesteld1, maar van een integrale benadering was nog nauwelijks 
sprake. Bij de huidige kadernota integrale veiligheid, kadernota integrale veiligheid 2011- 
2014, is meer de lijn gevolgd van de kernbeleidsmethode. Er is een visie opgesteld, er is een 
gedegen veiligheidsanalyse gemaakt en er zijn prioriteiten benoemd en vastgesteld in 
december 20102. De beleidsnota zelf is, in het verlengde van de toen gelegde basis, in 2011 
door uw raad geaccordeerd.3 Het huidige beleidsdocument loopt tot en met 2014. 
Op verschillende veiligheidsgebieden is het nodige bereikt. 
Zo kan worden gesteld dat: 

- Het huisverbod een bruikbaar instrument is, dat lokaal ook goed wordt ingezet.  
- Op het gebied van de woninginbraken is vanuit verschillende partijen heel veel inzet 

gepleegd. Zonder hier direct conclusies aan te willen verbinden: Het jaar 2013 laat 
voor het eerst een daling zien ten opzichte van het aantal inbraken het jaar ervoor. 

- Zowel van de kant van de gezondheidszorg als vanuit de drank- en horecawet is er 
veel aandacht voor alcoholgebruik en geldende regelgeving. Er is een 
uitvoeringsagenda die bijdraagt aan bewustwording van de gevaren van 
alcoholgebruik met name bij jongeren en er wordt indien nodig ondersteuning 
geboden. Voorts is de regulering van de paracommercie vormgegeven en er is een 
start gemaakt met het in beeld brengen van waar eventuele knelpunten zitten ten 
aanzien van jeugd en alcoholgebruik.  

- Ten aanzien van de doorontwikkeling en kwaliteitsverbetering op het gebied van de 
crisisbeheersing en de samenwerking in district en regio zijn hele grote stappen 
gezet. Bijvoorbeeld op gebied van informatiemanagement, poolvorming en 
crisiscommunicatie is regionaal veel vooruitgang geboekt. 

  
In deze notitie worden de resultaten die deze periode zijn behaald nader besproken. Eerst 
komen de prioriteiten aan bod, vervolgens worden de overige resultaten beschreven, 
gelardeerd met voorbeelden waarop door de burgemeester en het college inzet is gepleegd. 
Nu 2014 is begonnen is het laatste jaar ingegaan is van de periode 2011 – 2014, de periode 
waar de huidige Kadernota integrale veiligheid zich op richt. De raad heeft aangegeven nog 
voor de verkiezingen in de commissie Bestuur en Maatschappij te willen spreken over het 
integraal veiligheidsbeleid.  
 
Deze notitie heeft tot doel de raad op hoofdlijnen te informeren over het huidige 
veiligheidsbeleid en de resultaten. Het biedt een handvat om de discussie te voeren over het 
veiligheidsbeleid. 
 
Hierin wordt meegenomen in hoeverre gebruik is gemaakt van bijzondere bevoegdheden. 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 2006.03555: Kadernota integraal veiligheidsbeleid 2006-2009 

2
 2010i01779: raadsbesluit Visie, analyse en prioriteiten van het veiligheidsbeleid 2011-2014 

3
 2012i00063: Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 Gemeente Leiderdorp 
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Tot slot wordt kort stilgestaan bij de verdere ontwikkeling van het veiligheidsbeleid, met 
daarin een doorkijkje richting de nieuw te formuleren beleidsnota integrale veiligheid en hoe 
toekomstige uitvoeringsplannen tot stand zullen worden gebracht en uitgevoerd. 
 
Dus: 

1. Resultaten prioriteiten; 
2. Resultaten overige veiligheidsthema’s; 
3. Bijzondere bevoegdheden; 
4. Doorontwikkeling van het veiligheidsbeleid. 

 
 
Laila Driessen
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Veiligheid 
Het beleid is de afgelopen jaren meer extern gericht dan tevoren. De zorg voor veiligheid in 
Leiderdorp vraagt van de gemeente, maar zeker ook van de betrokken partners de nodige 
inzet en betrokkenheid. Het beleidsterrein van de veiligheid is breed. Het gaat van inbraken 
tot vandalisme, van crisisbeheersing tot huiselijk geweld, van evenementenveiligheid tot 
jongerengroepen en van terrorisme en verkeersveiligheid tot georganiseerde criminaliteit. 
 
Op de verschillende onderdelen van het veiligheidsbeleid wordt vaak met verschillende 
partners de samenwerking gezocht, waarbij ook ten aanzien van de schaal veel variatie is. 
Zo wordt bij bijvoorbeeld gebruik gemaakt van het instrument ‘besmettingsbrief’, waarbij na 
een inbraak bewoners van gelijksoortige woningen in de buurt worden gewaarschuwd voor 
inbrekers. Ook burgernet is een voorbeeld van samenwerking met individuele burgers, om 
lokaal de veiligheid te verbeteren. 
In de crisisbeheersing, maar ook bijvoorbeeld bij de bestrijding van de georganiseerde 
criminaliteit wordt op regionaal en bovenregionale schaal de samenwerking gezocht. 
De gemeente legt samen met de politie de verbanden en zorgt voor de regie, ten behoeve 
van beleid en uitvoering.  
 
Kernbeleidsmethode 
Om zo goed mogelijke resultaten te bereiken en bewust afwegingen en keuzes te maken ten 
aanzien van de inzet, maken wij in ons huidige veiligheidsbeleid gebruik van het instrument 
van de kernbeleidsmethode. De kernbeleidsmethode is ontworpen om gemeenten te helpen 
bij een goede invulling van de regierol: sturing op de selectie en aanpak van 
veiligheidsthema’s, op samenwerking en het nakomen van afspraken, op tussentijdse 
evaluaties en doorontwikkeling van de aanpak. Binnen het integraal veiligheidsbeleid wordt 
draagvlak gezocht met en bij de partners en de belangrijkste items worden geselecteerd.  
Het veiligheidsplan bevat een strategische visie, een selectie van prioriteiten inclusief aanpak 
op hoofdlijnen, uitgangspunten voor de coördinatie en samenwerking en richtlijnen voor de 
organisatorische borging van het beleid. Met de kernbeleidsmethode zijn prioriteiten 
vastgesteld: aan de prioritaire thema’s is specifieke aandacht gegeven. Daarnaast is ook nog 
aandacht besteed aan overige veiligheidsthema’s, deze zijn niet uit beeld verdwenen. In het 
huidige integrale veiligheidsbeleid is ervoor gekozen om afzonderlijk, per prioriteit 
uitvoeringsplannen te schrijven. In een uitvoeringsplan zijn de hoofdlijnen van beleid vertaald 
in concrete acties, taakverdeling en termijnen. 
 
Wat hebben we gedaan 
Zonder al te veel vooruit te willen lopen op de evaluatie van het huidige veiligheidsbeleid 
(welke vooraf zal gaan aan de nieuwe nota) worden hieronder de resultaten op een rij gezet, 
te beginnen met de prioriteiten. 
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1. prioriteiten 

 
 
De prioriteiten 
Een belangrijk onderdeel van het veiligheidsbeleid zijn dus de prioriteiten, waar vanuit het 
cluster OOV veel inzet op is gepleegd. De veiligheidsanalyse vormt de basis voor de 
prioritering. Ten aanzien van de prioriteiten wordt het volgende gesteld: 
 
“De prioritering leidt in essentie tot een verdeling van de veiligheidsthema’s in enerzijds 
prioritaire en anderzijds overige strategische thema’s. Belangrijk verschil tussen de 
prioriteiten en de overige strategische thema’s is dat de prioriteiten het visitekaartje van de 
gemeente zijn in het nieuwe veiligheidsbeleid, terwijl de overige strategische thema’s een 
lager profiel kennen en in sterkere mate ‘going concern’ betreffen. ($ )  Als vuistregel geldt 
een maximum van drie a vier prioriteiten – bij meer prioriteiten komt het prioritaire karakter in 
gevaar.”4 
 
In de huidige kadernota integraal veiligheidsbeleid zijn in 2010 de volgende zes prioriteiten 
vastgesteld: 

- Huiselijk geweld; 
- Woninginbraken; 
- Veiligheid op straat; 
- Alcohol en drugs; 
- Jeugd; en 
- Crisisbeheersing. 

 
In beginsel zou ten behoeve van elke prioriteit een uitvoeringsplan worden opgesteld. Onder 
druk van tijd en door ontwikkelingen in de praktijk, zijn soms toch andere keuzes gemaakt, 
waarover eerder aan de raad is gerapporteerd5. Waar staan we nu, ten aanzien van de 
prioriteiten? 
 
Prioriteit Huiselijk Geweld 
Het effect dat wordt beoogd met de inzet van het instrument wet Tijdelijk Huisverbod is het 
voorkomen of beëindigen van huiselijk geweld, het verlagen van de drempel tot melden en 
aangeven, om gezamenlijk zo goed mogelijk huiselijk geweld te bestrijden. (Zie het 
uitvoeringsplan Huiselijk Geweld.6) 
 
Landelijk is veel gedaan aan bewustwording van het probleem7, waarop regionaal ook goed 
is aangesloten. Het Steunpunt Huiselijk Geweld Hollands Midden is samen met RAAK 
Hollands Midden (Regionale AAnpak Kindermishandeling) al enige tijd bezig met het 
versterken van de samenwerking. Daartoe is ook onderling een samenwerkingsprotocol 
opgesteld. We kunnen concluderen dat het instrument wet Tijdelijk Huisverbod (wTH) en de 
manier waarop hier uitwerking aan wordt gegeven, tot positieve resultaten leidt. De rollen die 
worden vervuld bij het opleggen van een huisverbod zijn bij betrokken partijen bekend en 
men vindt elkaar in de samenwerking. Wel zullen we oog moeten blijven houden voor de 
onderlinge relaties tussen betrokken partners: GGD, OM, politie en gemeente. 
 

                                                           
4
 Kernbeleid Veiligheid 2014 - http://www.vng.nl/files/vng/kernbeleid_veiligheid_4e_editie_nov_2013.pdf 

5
 2013i00207: notitie lokale veiligheid 2013 

6
 2013i00880: uitvoeringsplan Huiselijk Geweld 

7
 http://www.vooreenveiligthuis.nl/huiselijkgeweld/campagne 
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Als we kijken naar de cijfers kunnen we zien dat het instrument van het tijdelijk huisverbod 
minder wordt ingezet. Conclusies zien hier echter (nog) niet aan te verbinden. 
 

 2012 2013 

Aantal 
misdrijven 
huiselijk 
geweld 

 
41 

 
30 

Aantal 
huisverboden 

 
4 

 
2 

(tabel huiselijk geweld8) 
 
Prioriteit Woninginbraken 
Het beoogde effect van het prioriteren van het thema Woninginbraken, was zorgen voor een 
afname van het aantal (woning)inbraken, een verhoging van het oplossingspercentage en de 
sociale controle en alertheid te vergroten9. Na een stijging van het aantal inbraken na 2010 is 
het inbraakcijfer afgelopen jaar voor het eerst gedaald. Het aantal aanhoudingen laat een 
tegenovergesteld beeld zien. 
 
Zowel vanuit de gemeenten als vanuit de politie is er veel aan gedaan om het 
inbraakprobleem aan te pakken. Tal van sessies zijn er geweest en nog steeds wordt er 
geprobeerd om nieuwe instrumenten te ontwikkelen om het aantal woninginbraken terug te 
dringen. Vanuit onze gemeente wordt het portefeuillehouderschap Woninginbraken ingevuld 
binnen het district Leiden e.o. Vanuit die rol is er door OOV-Leiderdorp een soort ‘staalkaart’ 
gemaakt van allerhande mogelijkheden en instrumenten om tot een effectieve aanpak van 
woninginbraken te komen: ‘Toolkit Woninginbraken District Leiden e.o.’10 
 
Lokaal wordt ingezet op bewustwording door middel van inbraakpreventieavonden, maar ook 
de aansluiting bij Burgernet is een voor Leiderdorp nieuw instrument bij de aanpak van 
woninginbraken. Ook wordt er elk jaar weer ingezet op ‘het donkere dagen offensief’ waarbij 
er extra aandacht is vanuit de politie, voor inbraken en overvallen bij het begin van de winter. 
Verder wordt er de afgelopen tijd gebruik gemaakt van een ‘BoVa-team’ van de politie. Dit is 
een team dat flexibel inzetbaar is, speciaal geformeerd voor de aanpak van inbraken en 
overvallen, omdat dit in de hele regio een belangrijk punt is. Het richt zich op hotspots, juist 
op de gevoelige tijden (hot-times) en is ook dadergericht (hot-shots). Het team is direct 
inzetbaar. 
 
 

Woninginbraken 2012 2013 

 
Aantal aangiften 
 

 
138 

 
117 

Aantal 
misdrijven 
o.g.v. 
woninginbraken 

 
140 

 
119 

Aantal pogingen 
inbraak 
woningen 

 
44 

 
46 

                                                           
8
 2014i00094:  Gegevens afkomstig uit het nieuwe tabellenboek van de politie 

9
 2013i00211: uitvoeringsplan woninginbraken 

10
 2014i00050: Toolkit Woninginbraken 
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Aantal voltooide 
inbraak 
woningen 

 
96 

 
73 

Aantal 
verdachten 
afgehandeld 

 
21 

 
13 

Aantal 
aanhoudingen 

 
15 

 
5 

(tabel woninginbraken11) 
 
Ook bij dit onderwerp geldt echter dat moeilijk een relatie is aan te geven tussen hetgeen is 
en wordt ingezet en de uiteindelijke inbraakcijfers. 
 
 
Prioriteit Veiligheid op straat 
De prioriteit Veiligheid op straat richt zich vooral op het vergroten van de veiligheid in de 
publieke ruimte. De veiligheid van mensen met een publieke taak, maar ook bijvoorbeeld 
winkeliers moeten veilig hun werk kunnen doen. Partijen die hier iets in kunnen doen zijn, 
naast de politie ook de mensen op straat. Onderlinge betrokkenheid van mensen en het 
stimuleren van mensen actief op te treden indien zij getuige zijn van geweld in de openbare 
ruimte, draagt bij aan het doel. 
 
Voor deze prioriteit is geen uitvoeringsplan geschreven. Deels omdat de definitie van 
Veiligheid op straat een lastige is: het suggereert dat het zich richt op de veiligheid in het 
gehele publieke domein, wat te ruim is om een gerichte aanpak op te maken. 
Toch is er wel wat gebeurd om de erbij geformuleerde doelstellingen te bereiken. 
Zo is er vanuit het rijk natuurlijk aandacht voor de strafmaat voor mensen die zich misdragen 
tegen hulpverleners, die ook lokaal terugkomt in de vorm van afgesproken tolerantiegrenzen 
bij de voorbereiding op de jaarwisseling.  
 
Aan het vergroten van de betrokkenheid van burgers onderling is aandacht besteed met 
burgernet. Mensen zelf houden een oogje in het zeil en er kan beroep worden gedaan op 
mensen om specifiek alert te zijn op bepaalde mensen of situaties. Verder is er vanuit de 
politie in het district aandacht voor overvallen en inbraken met behulp van het genoemde 
‘BoVa-team’ en er is vanuit de politie een offensief geweest om winkeliers te wijzen op 
risico’s, maar ook om te adviseren op uiteenlopend gebied, om risico’s te verkleinen. 
Uiteindelijk kan geconcludeerd worden dat er aandacht is geweest voor Veiligheid op straat, 
maar dat het onderwerp feitelijk is verweven met overige prioriteiten en het reguliere 
veiligheidsbeleid.  
 
 
Prioriteit Alcohol en drugs 
Op het gebied van alcohol- en drugspreventie en aanpak van het schadelijke gebruik is 
vooral vanuit het gezondheidsbeleid de nodige aandacht. Vanuit het lokale 
gezondheidsbeleid zijn er de nodige doelstellingen geformuleerd en wordt vooral ingezet op 
het voorkomen van ongezond en problematisch alcohol- (en drugs-) gebruik met name door 
jongeren. 
 
 
Doelen: 

1. Kinderen en jongeren en hun opvoeders zijn weerbaarder tegen schadelijk alcoholgebruik, roken en 

ongezonde voeding en hebben handvatten om beter met deze verleidingen om te gaan. 

2. Kinderen en jongeren worden door een gezonde leefomgeving aangemoedigd gezond gedrag te gaan 

                                                           
11

 2014i00094:  Gegevens afkomstig uit het nieuwe tabellenboek van de politie 
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vertonen inclusief meer bewegen. 

 

 
 

Actiepunten alcohol, roken en drugs 

Pijler Voorlichting, bewustwording en educatie: 

• In een platformbijeenkomst met het veld wordt besproken hoe professionals die in contact komen 

met jongeren en hun ouders de focus van voorlichting, bewustwording en educatie op alcohol en 

weerbaarheid kunnen leggen. Acties die voortkomen uit de platformbijeenkomsten worden 

opgenomen in de uitvoeringsagenda. 

• De GDD HM benadert jaarlijks alle scholen in Leiderdorp met voorlichtingsaanbod waarbij aandacht is 

voor de gevaren van alcoholgebruik (en andere verslavende zaken) en voor weerbaarheid in het 

algemeen. De GGD HM biedt ook jaarlijks de Ouderavond Puberwereld aan om ouders voor te lichten 

over gevaarlijk alcoholgebruik en weerbaarheid in het algemeen. De GGD HM verstrekt 

voorlichtingsmateriaal en biedt ondersteuning aan scholen over alcohol, roken en drugs. De GDD HM 

stemt zijn activiteiten af met de werkgroep. 

• CJG Leiderdorp biedt informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en ouders op het 

gebied van gezonde leefstijl, waaronder voeding, bewegen, overgewicht en middelengebruik en 

stemt zijn activiteiten af met de werkgroep.  

 

Pijler Signalering, advies en ondersteuning: 

• De Sociale Kaart wordt geactualiseerd om zo een actueel overzicht te hebben van dienstverleners en 

instellingen, primair in de sectoren zorg, welzijn en wonen in Leiderdorp en omgeving. 

• GGD informeert en adviseert scholen over het belang van een goede signalering van 

alcoholproblematiek. De GDD benadert hierbij actief de intern begeleiders van basisscholen. 

• In een platformbijeenkomst wordt besproken hoe we het belang van een goede signalering van 

alcoholproblematiek en de daarvoor benodigde kennis onder de aandacht kunnen brengen bij 

professionals. Acties die voortkomen uit de platformbijeenkomsten worden opgenomen in de 

uitvoeringsagenda. 

Bron: Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016
12 

 
Behalve gezondheid is er nog een ander motief om alcohol en drugsgebruik tegen te gaan 
en dat is de overlast die geregeld gepaard gaat met bovenmatig gebruik. Met de vernieuwde 
(inmiddels niet meer zo nieuwe) drank en horecawet heeft de gemeente er bevoegdheden 
bijgekregen die kunnen worden gebruikt om vooral alcoholverwerving en het schenken ervan 
aan nadere regels te onderwerpen. De wetswijziging zat er al een tijdje aan te komen, maar 
is pas in 2013 echt van kracht geworden. Per 1 januari 2014 geldt er een leeftijdsgrens van 
18 jaar voor zowel de verkoop van zwak alcoholhoudende drank als voor sterke drank. 
Bovendien zijn jongeren strafbaar als ze alcohol bij zich hebben in de openbare ruimte.13 
Toezicht en handhaving is naar de gemeenten gekomen, maar er moet uiteraard de 
verbinding worden gemaakt met de preventie. Hiervoor zal er een preventie- en 
handhavingsplan worden opgesteld. 
 
Met ingang van dit jaar is verder de verordening op de paracommercie van kracht, als 
onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin zijn nadere regels 
gesteld ten aanzien van het schenken van alcohol door paracommerciële instellingen.14 
 
Uiteindelijk staat de aanpak van deze prioriteit juist (pas) nu in de aandacht. Er wordt 
onderzocht wáár de knelpunten zitten en hoe groot deze zijn, waarna de aanpak op de 

                                                           
12

 2013U00061: conceptnota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Leiderdorp 

13
 Drank- en horecawet: http://wetten.overheid.nl/BWBR0002458 

14
 2013i01516: RBS 16122013 Wijziging APV tbv regulering paracommercie 
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uitkomsten zal worden afgestemd. Flankerende beleidsterreinen worden hier uiteraard bij 
betrokken (jeugd, sport, buurtwerk, horeca, cultuur). 
 
Ten aanzien van de zorg is er aandacht voor zowel alcohol- als drugsgebruik. De regulering 
in en de toezicht en handhaving op de drank- en horecawet richt zich vooral op alcohol. Toch 
is er ook nodige aandacht voor drugs. Behalve dat er vanuit de politie prioriteit wordt 
gegeven aan het bestrijden van de georganiseerde misdaad is er een multidisciplinaire 
aanpak daar waar het gaat om de hennepteelt. Op dit gebied is door gemeenten, politie, 
energieleverancier en woningverhuurders al in 2011 een convenant getekend. De essentie is 
dat er een combinatie is gemaakt van strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke 
maatregelen, gericht op het onaantrekkelijk maken van hennepteelt. Concrete maatregelen 
waaraan kan worden gedacht zijn huisuitzetting, beëindigen en/of terugvorderen van sociale 
zekerheidsuitkeringen, navorderen door belastingdienst en schade verhalen door 
energiebedrijf.15 
 
 
 Prioriteit Jeugd 
Feitelijk is Jeugd als prioriteit in het veiligheidsbeleid een bijzondere in het rijtje. Het 
prioriteren van jeugd suggereert dat de Leiderdorpse jeugd een veiligheidsknelpunt is, terwijl 
het met het overgrote deel van de jeugd in Leiderdorp gewoon goed gaat. Veiligheid heeft 
met praktisch elk beleidsterrein raakvlakken: ongeveer elk beleidsthema heeft ook 
(on)veiligheidsaspecten. Ten aanzien van jeugd is er een relatie met sociale onveiligheid. 
Groepen jongeren kunnen soms bedreigend overkomen en ook soms bedreigend zijn. 
Daarbij geldt dat jongeren (evenals volwassenen overigens) soms grensoverschrijdend 
gedrag vertonen. 
 
In Leiderdorp zijn er momenteel geen jeugdgroepen die worden gekwalificeerd als 
overlastgevend of crimineel. In onze gemeente worden de jeugdgroepen in beeld gehouden 
en worden groepen en eventuele knelpunten besproken in het jeugdveiligheidsoverleg. Voor 
het grootste deel worden problemen lokaal opgelost of beheersbaar gehouden. Toch zijn er 
in Leiderdorp ook criminele jongeren en er zijn ook veelplegers. Daarnaast zijn er gezinnen 
met complexe en soms meerdere problemen. Op tal van gebieden wordt samengewerkt met 
veel partijen, zo ook op het gebied van jeugd. In groeiende mate zijn deze partijen, ook de 
veiligheidspartners, op grotere schaal georganiseerd. Daarbij komt dat er vanuit Den Haag, 
met de decentralisatie van de jeugdzorg, steeds meer druk komt om zaken op (zelfs boven-) 
regionaal niveau te beleggen. Dit geldt bijvoorbeeld voor taken die noodzakelijk zijn voor 
invoering van de Participatiewet en de jeugdzorg. Bij de jeugdzorg is uitvoering op dit niveau 
afgesproken, voor taken als de jeugdbescherming en jeugdreclassering. 
 
Op het snijvlak van (jeugd-)zorg en veiligheid wordt het Veiligheidshuis steeds belangrijker, 
ook omdat betrokken en benodigde partijen genoodzaakt zijn de beschikbare capaciteit 
efficiënt in te zetten. In het Veiligheidshuis Hollands Midden werken betrokken partijen 
samen (Raad voor de kinderbescherming, Halt, Palier (forensiche zorg), Reclassering 
Nederland, OM, Politie, Bureau Jeugdzorg, RDOG, Penitentiaire inrichtingen, Leerplicht), 
partijen die we nodig hebben als we willen opschalen.16 
 
Voor nu geldt dat de aanpak van jeugd(on)veiligheid grotendeels lokaal wordt opgepakt en 
dat dit goed werkt. Met de decentralisatie van de jeugdzorg en de oprichting van 
Veiligheidshuis Hollands Midden is nog niet goed te voorspellen hoe (vooral wanneer 
opschalen wenselijk is) jeugdzorg en –veiligheid het best kan worden georganiseerd. 

                                                           
15

 2011i00118: integrale aanpak hennepteelt (B&W) 

     2013E00147: tekenblad hennepconvenant 
16

 http://www.veiligheidshuishollandsmidden.nl/speciaal-menu/veiligheidshuis-hollands-midden 
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Openstaan voor samenwerking lijkt het devies, ook om optimaal te kunnen functioneren als 
gemeente, in een netwerkomgeving. 
 
 
Prioriteit crisisbeheersing 
De Wet veiligheidsregio’s, het regionale normenkader en de verdere samenwerking in de 
regio vroeg en vraagt om verdere gezamenlijke ontwikkeling van de 
crisisbeheersingsorganisatie. Door het thema crisisbeheersing als prioriteit te benoemen 
heeft extra inzet kunnen plaatsvinden om te komen tot versterking van de oranje kolom 
binnen de crisisbeheersingsorganisatie en om de voorbereiding op de rampenbestrijding en 
crisisbeheersing te verbeteren. De samenwerking is naar een hoger niveau getild. Met 
realisatie van het uitvoeringplan crisisbeheersing17 is zoals beoogd een kwaliteitsverbetering 
van de gemeentelijke crisisbeheersing tot stand gebracht, in goede samenwerking met 
district en regio. 
 
Binnen het district Leiden18 is bestuurlijk gekozen om gezamenlijk één crisisorganisatie te 
vormen zodat kan worden voldaan aan de gestelde kwaliteitscriteria uit de Wet 
Veiligheidsregio en het regionale ‘Normenkader Crisisbeheersing’. Om deze opgave te 
realiseren is besloten om binnen het district Leiden een verre gaande vorm van 
samenwerking op te zetten waarin de 5 gemeentelijke crisisorganisaties samen één 
crisisorganisatie moeten gaan vormen. Hierdoor kan de gestelde kwaliteit gehaald worden, 
schaalvoordelen worden benut (slagkracht en financieel) zonder dat er een onderbreking in 
dienstverlening plaatsvindt. Conform de nieuwe hoofdstructuur Bevolkingszorg zijn de 
huidige organisaties geïnformeerd, is de planvorming aangepast, personeel aangesteld en 
opgeleid en zijn de noodzakelijke middelen en materialen aanwezig om bij een crisis binnen 
72 uur (norm) operationeel te zijn – intergemeentelijk-. Daarbij geldt dat de nieuwe wettelijke 
alarmeringsnormen en aanrijtijden worden gehanteerd en er wordt gebruikt gemaakt van de 
gezamenlijke crisisruimten. 
 
Het samenwerkingsverband Bevolkingszorg Regio Leiden19 (BRL) blijft komende jaren de 
verschillende processen van gezamenlijk piket, alarmeren, poolvorming, opleiden, trainen, 
oefenen, planvorming én aanbesteding uitvoeren. De Medewerkers Openbare Orde en 
Veiligheid (MOV) zijn aangesteld als projectleiders in dit samenwerkingsverband en fungeren 
als trekker. De uitvoering loopt tot eind 2014 door waarna de processen geborgd zijn en in 
de beheerfase moeten worden onderhouden. De volgende zaken zijn inmiddels uitgevoerd:  

• Delen bereikbaarheidsgegevens (privacy, beheer, centraal benaderbaar etc.); 

• Uniforme alarmering crisisfunctionarissen (via OOV-Alert systeem – reducering 
opkomsttijden met half uur); 

• Intergemeentelijk piket sleutelfunctionarissen (presentatie, organisatie, roosters, 
beheer, kennismaking, opleiding –en kennisniveau stroomlijnen etc.) geldt voor 
meerdere piketten; 

• Uniforme inrichting en gezamenlijk gebruik crisisruimten (beheer en organisatie); 

• Inrichten van één Team Bevolkingszorg (aanpassing nieuwe hoofdstructuur – (72uur 
operationeel kunnen zijn van de gemeentelijke crisisorganisatie(s); 

• Gezamenlijke aanbesteding, planvorming en implementatie OTO (Opleiden, Trainen 
en Oefenen personeel – kwaliteit –en kennisniveau uniformeren); 

• SP71 inzetten voor ondersteuning tijdens crisis of ramp (vanuit DVO en PDC 
afspraken omtrent ondersteuning facilitair, ICT en juridisch voor alle gemeenten). 

                                                           
17

 2013i00212: uitvoeringsplan crisisbeheersing 

18
 Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Zoeterwoude 

19
 Voorheen GRIP5 maar omdat landelijk een nieuwe GRIP5 status is toegevoegd aan de bestaande GRIP-

structuur, was een naamsverandering noodzakelijk.  
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2. Overige veiligheidsthema’s 

Het doel van het stellen van prioriteiten is dat vanwege het veiligheidsbeeld, voortkomend uit 
de veiligheidsanalyse, een aantal veiligheidsthema’s extra aandacht krijgen. Zoals gezegd 
raken de overige veiligheidsthema’s niet uit beeld, maar deze krijgen een lager profiel 
toegekend en kunnen worden opgevat als meer ‘going concern’ – zaken. 
 
Na de redelijk uitgebreide bespiegelingen op de resultaten die zijn geboekt ten aanzien van 
de veiligheidsprioriteiten, worden hier nog even kort enkele uiteenlopende thema’s 
besproken. Het heeft tot doel enig inzicht te bieden in welke soorten ‘veiligheidsactiviteiten’ in 
de gemeente aan bod komen. 
 

- Evenementenveiligheid 
Geïnitieerd door Den Haag is er ook vanuit de veiligheidsregio Hollands Midden al enige tijd 
aandacht voor evenementenveiligheid. Idee erachter is dat de hulpdiensten: politie, 
brandweer en GGD/GHOR (ambulancediensten) voorafgaand aan evenementen enig zicht 
krijgen op eventueel benodigde capaciteit. Voor de hulpdiensten, allemaal regionaal 
georganiseerd, is het zaak voorbereid te zijn en ook de adviezen af te stemmen op de 
grootte, het aantal en de zwaarte van de evenementen. Vergunningaanvragen komen echter 
bij gemeenten binnen. Deze gemeenten kunnen vergunningen verlenen of niet, wat zij doen 
op basis van adviezen van de hulpdiensten vanuit de regio. Goede afstemming hierbij is 
onontbeerlijk. Hiertoe is een Kader Evenementenveiligheid geformuleerd, met een aantal 
instrumenten. Om tot een uniforme werkwijze te komen voor evenementenadvisering in 
Hollands Midden moet dit in alle deelnemende gemeenten geïmplementeerd worden. 
Cluster OOV doet dit in samenwerking met vergunningverlening van de Gemeentewinkel en 
de Veiligheidsregio Hollands Midden. 
 

- IBS (en wTH) 
Een ander regulier onderwerp is IBS (wet Tijdelijk Huisverbod (wTH) valt onder de prioriteit 
Huiselijk Geweld). Beide onderwerpen vragen het nodige onderhoud, omdat het belangrijk is 
dat betreffende bestuurder vlot een electronisch akkoord kan geven per telefoon om een ‘In 
Bewaring Stelling’ of een huisverbod te accorderen, juist omdat dit altijd urgente gevallen 
zijn. 
 

- Veiligheidsmonitor 
Tweejaarlijks wordt er onderzoek gedaan, ook in gemeente Leiderdorp, naar de veiligheid en 
de veiligheidsgevoelens van bewoners van Leiderdorp. Het is een belangrijk instrument om 
een vinger aan de pols te houden en biedt input voor de benodigde veiligheidsanalyse. 
Het onderzoek zelf wordt niet door Leiderdorp zelf gedaan, maar begeleiding van het proces 
om ook voor Leiderdorp de benodigde informatie te vergaren vraagt structureel de nodige 
inzet. 
 

- Nazorg / Veiligheidshuis 
De gemeente heeft de plicht zorg te dragen om nazorg te verlenen aan ex-gedetineerden. 
Om de kans te verkleinen dat mensen recidiveren is het zaak dat er bepaalde zaken op orde 
zijn: de 5 leefgebieden (werk en inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg). De 
gemeente levert ten behoeve hiervan gegevens aan aan het Veiligheidshuis. OOV is liaison 
in dit proces. 
 

- Plofkraak RABO bank 
Niet zozeer een reguliere- of ‘going concern’ zaak, maar incidenten als de ramkraak (26 
september 2013, om 04.38 uur) bij de RABO-bank zijn primair een politiezaak en natuurlijk 
werk voor de bank.  
Daarnaast heeft het wel degelijk gevolgen voor de sociale veiligheid, in elk geval voor 
omwonenden. Hierin kan en waar mogelijk moet de gemeente ook haar verantwoordelijkheid 
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nemen. Dit betekent onveiligheidgevoelens zoveel mogelijk wegnemen of verkleinen, maar 
ook meedenken in oplossingsrichtingen. Burgemeester en OOV pakken hierin hun rol.  
 

- Brand bij Vliko 
De brand bij Vliko is primair een brandweer-onderwerp. Toch wordt er behoorlijk wat 
gevraagd van OOV bij een dergelijk incident. Gezien de cruciale positie van OOV wordt 
vanuit dit cluster veel gecoördineerd. OOV is de liaison van en naar de brandweer, vanuit de 
gemeente (Officier van Dienst Bevolkingszorg (OvD Bz). Ook heeft het de contacten met de 
politie (er is politie-onderzoek geweest naar de oorzaak van de brand) én er is vanuit de 
incidentbeheersingskant nauw contact met de veiligheidsregio, maar ook met ander partijen 
(milieudienst, waterschap, RIVM) om de benodigde processen te monitoren. Voorts is er nog 
de bestuurlijke component die aandacht vraagt. Een dergelijk incident vraagt dus ad-hoc veel 
capaciteit. 
 
 - APV-aanpassingen 
Met enige regelmaat zijn er ontwikkelingen die vragen om aanpassingen van de APV, ten 
behoeve van de veiligheid. Vaak worden vanuit de politie wensen geformuleerd voor APV-
aanpassingen, waarbij het voor de duidelijkheid en de eenduidigheid wenselijk is als de 
gemeenten zoveel mogelijk gezamenlijk de wijziging in de APV opnemen. Een voorbeeld 
hiervan is het verbod op geprepareerde tassen: om (potentiële) winkeldieven beter te kunnen 
pakken, is de APV op dat punt aangepast in het gehele district, via de beleidsadviseurs van 
de gemeenten. 
 
 - Opstellen van de risico-inventarisatie en actualiseren van de risicokaart 
Gemeenten, provincies en Rijksoverheid zijn verplicht om alle informatie over risico’s 
openbaar te maken. Op grond van de Wet veiligheidsregio’s zijn provincie en gemeente 
verplicht tot het opstellen, actueel houden en beheren van de risicokaart. De lokale risico 
inventarisatie dient als input voor een actuele Risicokaart. Een terugkerende en 
arbeidsintensieve klus, nu nog belegd bij het cluster OOV. 
 
 - HSL 
De hoge snelheidslijn is een onderwerp dat ook, vooral bestuurlijk, nogal wat inzet heeft 
gevraagd en nog steeds vraagt. Stilstanden in de tunnel en ook de controles maken duidelijk 
dat de situatie soms schuurt met de de veiligheidsafspraken die zijn gemaakt. In 
uiteenlopende bestuurlijke en ambtelijke gremia wordt er gewerkt aan oplossingen en/of 
verbeteringen. 
 
 - Werkzaamheden drinkwatervoorziening 
Onlangs verving Oase een gedeelte van de slagader van het drinkwaterleidingnet. Vooraf 
wordt één en ander getest door het waterbedrijf, dus het risico is beperkt. Maar we spreken 
over een leiding met een doorsnede van 90 centimeter, die het noordelijke 
voorzieningsgebied voorziet van drinkwater. Er stroomt dagelijks 24 miljoen liter drinkwater 
doorheen op weg naar duizenden huishoudens. In overleg met OOV en veiligheidsregio 
wordt bepaald of het zinvol is als crisisteam voorbereidend bij elkaar te komen, welke 
organisaties en functionarissen eventueel moeten worden geïnformeerd en er wordt 
besproken welke acties zijn of moeten worden voorbereid. 
 
Bovenstaande zaken hebben niet het predicaat ‘prioriteit’, en het betreft slechts een greep uit 
de onderwerpen die gerelateerd zijn aan veiligheid: onderwerpen die aandacht behoeven. 
Vaak ongepland, maar wel met hoge prioriteit.
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3. Bijzondere bevoegdheden 

 
De burgemeester heeft een sleutelfunctie op het veiligheidsdossier. Zij is als zelfstandig 
orgaan belast met het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Delegatie naar 
andere bestuurders is dus niet mogelijk. De bestuursrechtelijke bevoegdheden van de 
burgemeester om de openbare orde te handhaven zijn in de afgelopen decennia 
toegenomen. Dit stelt de burgemeester in staat om ‘straffe’ maatregelen te treffen.  
 
Ze is bevoegd om manifestaties en evenementen te verbieden en kan besluiten tot 
preventief fouilleren, het sluiten van horeca of een uithuiszetting. Dit betekent dat de 
burgemeester kan optreden tegen de inwoners van Leiderdorp terwijl zij ook een functionaris 
is die optreedt als burgermoeder en die boven de partijen hoort te staan. 
  
Bij algemene bevoegdheden en noodbevoegdheden gaat het om: 
-Algemene bevoegdheid tot handhaving openbare orde (Gw, Artikel 172) 
-Noodbevel (Gw, Artikel 175) 
-Noodverordening (Gw, Artikel 176)  
 
Bijzondere APV bevoegdheden van de burgemeester 
De Algemene Plaatselijke Verordening van Leiderdorp is op 1 juli 2013 gewijzigd (later ook 
nog per 31 december 2013). Twee van de wijzigingen hebben ook betrekking op de 
bevoegdheden van de burgemeester, in de zin dat handelingen op basis van deze artikelen 
een grote impact kan hebben op individuele burgers. 
 
Het gaat om wijziging van artikel 2:46 Gebiedsontzegging: 

Het is degene aan wie dit door of namens de burgemeester in het belang van de 
openbare orde of zedelijkheid schriftelijk vooraf bekend is gemaakt, verboden zich 
anders dan in een openbaar middel van vervoer te bevinden op of aan de door de 
burgemeester aangewezen wegen en plaatsen gedurende de uren daarbij genoemd. 
Dit verbod geldt gedurende de in de bekendmaking genoemde periode. 
 

En om wijziging (uitbreiding) van artikel 2:74 Drugshandel en drugsgebruik op straat (lid 2): 
Het is verboden, onverminderd het bepaalde in de Opiumwet en ter voorkoming en 
opheffing van overlast in de woon- en leefomgeving, op door de burgemeester 
aangewezen plaatsen op of aan de weg, middelen als bedoeld in artikel 2 en 3 van 
de Opiumwet, te gebruiken of voor dat gebruik voorwerpen of stoffen openlijk 
voorhanden te hebben. 

 
Op 27 mei 2013 is in de commissie Bestuur en Maatschappij toegezegd dat de 
burgemeester, in het kader van de APV-bevoegdheden, jaarlijks verslag uitbrengt van het 
toepassen van deze bevoegdheden. De burgemeester heeft tot op dit moment (16 januari 
2014) geen gebruik gemaakt van bovenstaande APV-bevoegdheden. 
 
 
IBS en wTH 
In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat onder 
welke omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag 
worden behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Op grond van deze wet kan worden 
overgegaan tot het (gedwongen) opnemen en behandelen van personen in psychiatrische 
ziekenhuizen: de in bewaringstelling op last van de burgemeester (IBS). 
 
De taak van de burgemeester in de opnameprocedure is beperkt tot de afgifte van last tot 
inbewaringstelling bij acuut dreigend gevaar voor of door de patiënt en de procedure voor 
een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht.  
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In artikel 20 van de Wet Bopz krijgt de burgemeester de bevoegdheid de betrokkene in 
bewaring te stellen wanneer de betrokkene gevaar veroorzaakt, het ernstige vermoeden 
bestaat dat een stoornis van de geestvermogens de betrokkene het gevaar doet 
veroorzaken, het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat een voorlopige machtiging niet kan 
worden afgewacht en het gevaar niet op een andere manier kan worden afgewend.20 
Overigens is dit een bevoegdheid welke kan worden gedelegeerd aan een wethouder. 
 
Ten aanzien van het opleggen van huisverboden en aantallen zijn bij de prioriteit Huiselijk 
geweld de aantallen al genoemd. Voor het overzicht zijn ze hier nogmaals opgenomen.  
 
Het aantallen IBS en wTH 
 

 2010 2011 2012 2013 

 
IBS 

 
14 

 
9 

 
9 

 
5 

 
wTH 

 
4 

 
8 

 
4 

 
2 

(bron: Khonraad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Doorontwikkeling van het veiligheidsbeleid 

 
 
Doorontwikkeling veiligheidsbeleid 
Er zijn meerdere aanleidingen om nieuw integraal veiligheidsbeleid (IVB) te ontwikkelen voor 
de gemeente Leiderdorp. Om te beginnen loopt het ‘Integraal Veiligheidsplan 2010-2014’ af.  
Het huidige IVB heeft een degelijke veiligheidsanalyse en dit maakt de weg vrij voor een IVB 
waarin continuïteit, regie en meetbaarheid een goede aanvulling zijn.  Daarnaast is er op dit 
moment een nadrukkelijke behoefte om de regierol van de gemeente te versterken en  vanuit 
een gedegen programma planmatiger te werken aan veiligheid. Integraliteit (samenwerking 
tussen interne en externe partners, verbinding en samenhang van beleid en opvolgen van 
elkaars handelen) is daarbij cruciaal. 
 
Zoals gezegd wordt bij de ontwikkeling van het nieuwe veiligheidsbeleid gebruik gemaakt 
van de kernbeleidsmethodemethode. Het strekt zich uit tot alle schakels van de 
veiligheidsketen (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg), benut de 
mogelijkheden van alle relevante partijen, bewaakt en benut de dwarsverbanden tussen de 
diverse beleidslijnen en richt zich op het integrale veiligheidsterrein.  
 

                                                           
20

 http://wetten.overheid.nl/BWBR0005700/HoofdstukII/3/Artikel20/geldigheidsdatum_08-01-2010 
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Hieronder volgt kort een uiteenzetting van de manier waarop het veiligheidsbeleid vervolg zal 
krijgen. 
 
Stap 1: opstart 
Eerst wordt een startnotitie opgesteld waarin  beschreven wordt hoe de beleidsontwikkeling 
plaatsvindt, met welke partners, volgens welke planning, met welke uitkomsten, tegen welke 
kosten/capaciteitsbeslag en vanuit welke strategische, beleidsmatige en methodische 
uitgangspunten. Er wordt een kerngroep IVB opgericht waarin de beleidsontwikkeling in 
afstemming en samenwerking met de belangrijkste interne en externe partners plaatsvindt; 
dit is bevorderlijk voor de kwaliteit van het beleid en voor het draagvlak daarvoor. Verder is 
er het idee van het formeren van een projectgroep uit de raad, die meedenkt en meebepaalt 
hoe het beleid eruit komt te zien, samen met de maatschappelijke partners. 
 
Stap 2: Veiligheidsanalyse 
De veiligheidsmonitor, politiecijfers, klachtenpatronen en analyse van de veiligheidsissues 
vormen met de evaluatie van het IVB 2010-2014 input voor de opstart. De veiligheidsanalyse 
wordt door de afdeling Openbare Orde en Veiligheid i.s.m. politie en het OM opgesteld. Er 
wordt rekening gehouden met lokale en regionale behoefte(n). 
 
Stap 3: Prioritering 
Alle mogelijke prioriteiten zijn ambtelijk gewogen door de kerngroep. Met de 
veiligheidsanalyse als basis volgt een advies. Vervolgens wordt een bijeenkomst met de 
raad gehouden (te duiden de ‘veiligheidsverkiezing’). Uiteindelijk zullen hier de prioriteiten 
worden bepaald voor de komende jaren. 
  
Stap 4: Veiligheidsplan  
Het nieuwe IVB wordt beschreven en de inbreng van de projectgroep en partners wordt 
verwerkt in de nota. 
 
Stap 5: Uitvoeringsprogramma’s 
Per prioriteit wordt er een uitvoeringsprogramma geformuleerd met, waar mogelijk, concrete 
prestatie indicatoren. 
 
Stap 6: Van beleid naar Uitvoering 
De uitvoeringsprogramma’s worden zoveel mogelijk verwerkt in de werkplannen, protocollen 
en projecten. Maatregelen en projecten moeten worden begroot en geborgd in de regulieren 
organisatie.  
 
Evaluatie en verantwoording 
Jaarlijks wordt de voortgang geëvalueerd en aan de hand van het uitvoeringsplan.  
1 x per 2 jaar uitgebreider zodat kan worden aangesloten bij de landelijke cyclus van de 
veiligheidsmonitor. Resultaten van de evaluatie dienen weer als input voor de volgende 
analyse en kadernota. 
 
Met de formulering van de nieuwe kadernota en het vaststellen van de prioriteiten breekt er 
voor de raad een belangrijk moment aan. Nadat het college de startnotitie geaccordeerd 
heeft zal de raad worden benaderd, zodat u zo goed mogelijk invulling kunt geven aan uw 
sturende rol ten aanzien van het veiligheidsbeleid.  
 
Op de volgende bladzijde is de planning van het komende veiligheidsbeleid uiteengezet.  
Ten aanzien van de genoemde partijen hebben de gebruikte afkortingen de volgende 
betekenis: 
 
VR = Veiligheidsregisseur    Pa = Externe en interne partners 
PH = Portefeuillehouder    MT = Managementteam 
Co = College van Burgemeester & Wethouders Pg = Projectgroep  
Comm. BM = Commissie Bestuur & Maatschappij Ra = Gemeenteraad 
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Nationale politie 
De Nationale Politie is op 1 januari 2013 van start gegaan. 
 
De gehele politie is georganiseerd in één politiekorps. Het beheer wordt niet langer regionaal 
maar landelijk gevoerd, terwijl het gezag onveranderd bij de burgemeester en officier van 
justitie ligt. Het hoofddoel van de Nationale Politie is het leveren van een grotere bijdrage 
aan een veiliger Nederland. Dit moet gerealiseerd worden door betere politieprestaties te 
leveren, te functioneren als één korps en meer legitimiteit van en groter vertrouwen in de 
politie te verkrijgen. 
 
Eén korpschef heeft de leiding over het landelijk korps. Daarnaast is er een landelijke 
eenheid gericht op specialistische en nationale taken als de aanpak van zware criminaliteit 
en terrorismebestrijding. Ten slotte is er een landelijke dienst voor de bedrijfsvoeringstaken, 
het Politiedienstencentrum. De nationale politie bestaat uit tien regionale eenheden. 
Leiderdorp maakte onderdeel uit van politiekorps Hollands Midden, ten zuiden grenzend aan 
politiekorps Haaglanden. Deze beide korpsen vormen nu de regionale Eenheid Den Haag. 
Aan het hoofd van een regionale eenheid staat een politiechef, voor Eenheid Den Haag is 
dat sinds 1 december 2013 de heer Van Musscher. 
 
De vorming van beleid gebeurt op basis van prioriteiten die op verschillende niveaus worden 
bepaald, niet in de laatste plaats vanuit de gemeenten: 
 
• De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie stellen het beleidsplan van de regionale 
eenheid vast;21 
• het beleidsplan wordt gebaseerd op de lokale prioriteiten in de gemeenten (opgetekend in 
een integraal veiligheidsplan); 
• bij het regionale beleidsplan worden de door de minister vastgestelde landelijke prioriteiten 
in acht genomen; 
• voorafgaand aan de vaststelling hoort iedere burgemeester in het gebied van de regionale 
eenheid de gemeenteraad van zijn eigen gemeente over het ontwerpbeleidsplan; 
• als het bij de vaststelling van het regionale beleidsplan niet lukt hierover overeenstemming 
te bereiken, stelt de regioburgemeester (d.w.z. de burgemeester van de gemeente in de 
regio met het grootste inwonersaantal) in overeenstemming met de hoofdofficier van justitie 
het beleidsplan vast; 
• de minister legt verantwoording af aan de Tweede Kamer, de burgemeester aan de 
gemeenteraad. 
 
Gemeente, Openbaar Ministerie en politie moeten samen met alle relevante partners in de 
gemeenten zorgdragen voor een veilige straat, wijk, dorp of stad. “.. Dit gaat verder dan 
samenwerking in de uitvoering, het gaat om gezamenlijkheid in het creëren van beleid, 
opzetten van veiligheidsprogramma’s, het bepalen van gezamenlijke interventiestrategieën. 
Kortom het gezamenlijk aanpakken van onveiligheid..”22 
 
De politie zal als één van de belangrijkste veiligheidspartners, nauw betrokken zijn bij de 
ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor komende periode. De onze lokale prioriteiten 
zullen dienen als input voor het nieuw vast te stellen regionaal beleidsplan van de Eenheid 
Den Haag. 
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22
 http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/integraal-veiligheidsbeleid/gezamenlijke-

veiligheidszorg-volop-kansen-in-nieuw-politiebestel.pdf -  

Volop lokale kansen in nieuw politiebestel | ministerie van Veiligheid en Justitie | Juli 2012
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