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Afdeling:   Concernzaken OOV en 

Rampen 

 Leiderdorp, 16 september 2014 

Onderwerp:  Beleidsplan Integraal 

Veiligheidsbeleid 2015-2018 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunten 

1. Akkoord gaan met het Integraal Veiligheidsbeleidsplan 2015-2018 
 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 
Bijgevoegd ontvangt u het beleidsplan Integrale Veiligheid 2015-2018 welke de hoofdkoers 
beschrijft voor komende nieuwe IVB beleidsperiode (2015-2018). Het beleidsplan is in 
samenwerking met partners en uw raadsklankbordgroep IVB tot stand gekomen. 
 
1.b Voorgeschiedenis 
De voorgaande documenten ten aanzien van het veiligheidsbeleid (startnotitie, 
veiligheidsanalyse, prioriteitendiscussie, raadsklankbordgroep en IVB bijeenkomsten 
partners) hebben gezorgd voor een verscheidenheid aan input. Mede door de interactieve 
opzet van het project zijn vele partijen gehoord. Op verzoek van de bestuurlijk 
opdrachtgever is het beleidsplan toch zo compact mogelijk gehouden. We hebben ons 
daarom gericht op de prioritaire thema’s (en minder op de going concern zaken).  
 
1.c Samenhang beleidsvelden 
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen 
(andere) beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en 
sociaaleconomische opgaven met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid 
geeft daarmee ook daadwerkelijk richting en sturing aan de programmering en uitvoering 
van andere en flankerende beleidsterreinen. Gezien de huidige prioriteiten zal vooral de 
nadruk komen te liggen op de beleidsvelden, jeugd, gezondheid (alcohol en drugs), 
school, verkeer, openbare ruimte en intensivering van districtelijke samenwerking binnen 
de regio Leiden (openbare orde, veiligheidshuis, projecten met politie en O.M. etc.) 
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2 Beoogd effect 

In overeenstemming met het thema ‘Samenwerken en verbinden’ uit de ‘Toekomstvisie 
Leiderdorp 2025’ is ook de doelstelling van het integraal veiligheidsbeleid om een prettige 
leefomgeving te behouden en verder vorm te geven door middel van integrale en 
daadkrachtige samenwerking tussen de ketenpartners. Daarbij wordt expliciet ingezet op 
het verbeteren van de 'onveiligheidbeleving' en het versterken van de 'leefbaarheid'. Dit 
maatschappelijk vraagstuk vormt de strategische doelstelling voor het nieuwe integraal 
veiligheidsbeleid. Beoogd maatschappelijk effect daarbij is een sociale en fysieke 
leefomgeving waarin burgers veilig kunnen wonen, werken en recreëren. 
 
Nieuw in dit beleidsplan zijn de opgenomen prestatie indicatoren. Doel hiervan is enerzijds 
een beeld van de situatie en de ontwikkelingen schetsen. Anderzijds om te zien of het 
beleid effectiviteit is, om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen 
(wens van uw gemeenteraad). De tabellen in het beleidsplan zijn hier een eerste, 
gewaagde poging toe. Wel dient hierbij te worden opgemerkt dat relaties vaak niet 
eenduidig zijn te leggen en er altijd een verhaal achter de cijfers zit. 
 

3 Argumenten 

De gemeenteraad stelt ten minste eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vast die de 
gemeente nastreeft, te bereiken met de veiligheidspartners, waarvan de politie, het OM en 
de brandweer zijn maar ook de burgers zelf, woningcorporatie, scholen en andere 
maatschappelijke partners zijn hierbij onmisbaar. Naast deze en overige wettelijke kaders 
(o.a. wet veiligheidsregio’s en politiewet) heeft de gemeente Leiderdorp voor de periode 
2014-2018 in het coalitieakkoord ‘Van meepraten naar meedóen’ voor het onderwerp 
openbare orde en veiligheid opgenomen dat het gemeentebestuur samen met de inwoners 
het veiligheidsbeleid verder zal vormgeven én uitvoeren: 
 

…“Een veilige gemeente maken we samen. De gemeente heeft op het gebied van 
veiligheid een regierol en moet partijen bij elkaar brengen. De gemeente maakt in 2014 
een nieuw integraal veiligheidsplan voor vier jaar. Wat onze inwoners kunnen bijdragen 
aan een veiliger dorp wordt daarin meegenomen; ook hier kan samen doen immers mooie 
resultaten opleveren. Burgernet is daar een mooi voorbeeld van”… 
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4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Verbinding, regie en daadkracht betekent dat we met z’n allen de verbinding moeten 
zoeken ten behoeve van de veiligheid. Wij, de gemeente, heeft de regie. Om te zien of het 
beleid effectiviteit is, om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen, 
zijn deze beleidsperiode indicatoren opgenomen. Opgenomen indicatoren geven een 
beeld van de situatie en de ontwikkelingen (veiligheidsanalyse). Wel dient hierbij te worden 
opgemerkt dat relaties vaak niet eenduidig te leggen zijn. Zo kan de oorzaak van meer 
doorverwijzingen van jongeren naar Halt rond de jaarwisseling zijn, dat de jeugd meer 
vuurwerkdelicten pleegt. Het kan ook zijn, dat er intensievere contacten zijn tussen politie 
en Halt. 
In ieder geval is het raadzaam voorzichtig te zijn met conclusies, naar aanleiding van de 
cijfers. Er is altijd een verhaal achter de cijfers. 

 

5 Duurzaamheid 

In de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsbeleid zal de component 
duurzaamheid worden meegenomen in de te ontwerpen instrumenten i.c. aanpak. Uw 
raadsklankbordgroep IVB zal hier nauw bij worden betrokken.  
 

6 Communicatie en participatie 

Het hele project Integrale Veiligheid 2015-2018 is via interactieve beleidsontwikkeling tot 
stand gekomen. De secretaris van de projectgroep informeert ‘het netwerk IVB’ 
(deelnemende inwoners, wijkplatforms, ondernemers, scholen, sportclubs, 
veiligheidspartners etc.) over de gehouden bijeenkomsten, stuurt de verslagen rond, legt 
vraagstukken voor, informeert over het beleidsproces, de besluitvorming, discussies en 
worden tijdens het ontwikkelen van het uitvoeringsprogramma per thema en doelgroep 
benaderd om actief mee te denken en mee te doen (in overeenstemming met het 
coalitieakkoord). Daarnaast wordt de projectgroep IVB ondersteund door een gemeentelijk 
communicatieadviseur. 

 
7 Kosten, baten en dekking 

Het programma betreft 6C Openbare Orde en Veiligheid.  
Binnen het huidige budget is geen extra ruimte gereserveerd voor ad hoc of (extra) 
uitvoering van activiteiten, campagnes, voorlichting etc. Om tot een vlotte uitvoering en 
oplossend vermogen van kleine zaken te komen is aanvullende budgetruimte nodig. 

 
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen 
(andere) beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en 
sociaaleconomische opgaven met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid 
geeft daarmee ook daadwerkelijk richting en sturing aan de programmering en uitvoering 
van andere en flankerende beleidsterreinen. 

 
Het integraal veiligheidsbeleid is daarmee ook in financieel perspectief geen op zichzelf 
staand programma. Een belangrijk deel van de uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit 
het voorliggende beleidsplan krijgen ook in financieel opzicht hun beslag binnen 
flankerende beleidsterreinen en daarmee binnen flankerende budgetten. 

 
In de uitvoeringsplannen van het integraal veiligheidsbeleid zal het financiële perspectief 
voor de verschillende uitvoeringsactiviteiten nader worden uitgewerkt in relatie tot de 
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flankerende beleidsterreinen en budgetten (zodra de partners een plan van aanpak met 
bijbehorende instrumenten overeenkomen wordt het benodigd budget pas zichtbaar). 
Eventueel benodigd budget zal daarom afzonderlijk worden aangevraagd 

 

8 Evaluatie 

Voor de periode 2015 wordt een uitvoeringsprogramma opgesteld. Om te zien of het beleid 
effectiviteit is en om de daadkracht te kunnen volgen en eventueel beleid bij te sturen, zijn 
deze beleidsperiode indicatoren opgenomen. Opgenomen indicatoren geven een beeld 
van de situatie en de ontwikkelingen over een aantal jaren. De resultaten zullen 
aanvankelijk meer zeggen als sturingsinstrument van inzet dan als indicatoren voor 
veiligheid. Want beleving van veiligheid blijft een ingewikkelde zaak om te beïnvloeden (zie 
onder punt 4. kanttekening). 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 
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3. Veiligheidsanalyse Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 
4. Verslag raadsklankbordgroep bijeenkomst Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 
5. Herziene projectplanning Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 
 
 


