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Raadsvraag LPL over stand van zaken Uitvoeringsplan integraal veiligheidsbeleid 2014-
2018

In het forum van 31 augustus 2015 is het Uitvoeringsplan integraalveiligheidsbeleid 2014-2018 
uitvoerig besproken. LPL is benieuwd naar de stand van zaken van de diverse actiepunten. 
Het plan heeft als ondertitel Verbinding, regie en daadkracht.

Over project nummer 9, Extra ogen en oren, hebben wij de volgende vragen. Ter herinnering 
hieronder de tekst van dit actiepunt:
9. Project Extra ogen en oren 
Omschrijving Aanpak Output 
Het doel van dit project is om meer bewoners te bewegen met andere ogen hun wijk te bekijken. 
Zij kennen vaak hun buurt het beste en herkennen daarom sneller verdachte of afwijkende 
situaties of personen. Denk bijvoorbeeld aan verdachte figuren die rondhangen op straat of een 
onbekende in de tuin van de buren. De doelgroep is voornamelijk hondenbezitters omdat zij vaak 
op niet courante tijden (wanneer vaak wordt ingebroken) wel op straat zijn (vroeg in de ochtend 
of laat in de avond/nacht). Met dit project benadert de gemeente Leiderdorp hondenbezitters met  
de vraag of ze verdachte of risicovolle situaties via een korte (bel)lijn aan gemeente of Politie 
door willen geven. 
Effect
Preventie, sociale controle en cohesie, vergroten heterdaadkracht, toename meldingen, 
betrokkenheid bewoners. 
Realisatie & planning
In januari 2016 worden alle hondenbezitters in Leiderdorp benaderd. In maart 2016 wordt een 
informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Budget
Momenteel is er budget beschikbaar. Het aangetekend verzenden van de brieven kan worden 
bekostigd uit de kostenplaats ‘overige veiligheidsmaatregelen’ á €750,- De capaciteit voor 
organisatie en instructie is opgenomen in de bestaande formatie van OOV en het Politie team 
Leiden Noord.



Vraag 1: Zijn inmiddels alle hondenbezitters benaderd?
Vraag 2: Wat was de respons van de hondenbezitters?
Vraag 3: Kunt u ons de brief waarmee de hondenbezitters zijn benaderd doen toekomen?
Vraag 4: Hoeveel budget is er inmiddels gebruikt?
Vraag 5: Wanneer was de informatieavond, en hoeveel bezoekers waren daar aanwezig?
Gelet op de ondertitel waarin wordt gesproken over regie en daadkracht lijkt het ons 
onwaarschijnlijk dat dit project inmiddels niet is gestart. 
Vraag 6: Mocht deze onwaarschijnlijkheid toch realiteit zijn, waarom zijn de hondenbezitters dan 
niet benaderd, en waarom, indien van toepassing, is de informatieavond niet gehouden?
Vraag 7: Als dit project niet volgens planning is uitgevoerd, kan het college ons dan aangeven 
wat bedoeld wordt met regie en daadkracht?
Vraag 8: Lopen alle overige acties volgens schema? Zo nee, welke niet, en wat is daar de 
oorzaak van?


