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Traject Integraal Veiligheidsplan

2021-2024

Rondetafelgesprek (RTG) 7 juli 2020: 

> bespreking prioriteiten op basis van de

verrichte veiligheidsanalyse

1. Traject Integraal Veiligheidsplan (IVP)

2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

3. Prioriteiten en strategische uitgangspunten 2021-2024

Agenda
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1.  Traject Integraal Veiligheidsplan (IVP

Producten

1. Integraal Veiligheidsplan (IVP)  2021-2024  >>  prioriteiten, doelstellingen, hoofdlijnen v/d aanpak

2. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid  2021-2024 >>  concrete activiteiten per veiligheidsthema 

Proces

stap tijdpad

1.  Inventarisatie en analyse
• Interviews met interne en externe partners (ambtelijk/bestuurlijk, publiek/privaat)

• Beleidsnota’s en andere documentatie (veiligheid en flankerende domeinen)

• Cijfermatige bronnen (m.n. politiecijfers en Veiligheidsmonitor 2019)     

april/juni 2020

2.  Selectie en toetsing prioriteiten (RTG) juni/juli 2020

3.  Uitwerking IVP en Uitvoeringsplan
• beleidskader ter vaststelling door gemeenteraad

• uitvoeringsplan ter vaststelling door het college

juli/oktober 2020

1.  Traject Integraal Veiligheidsplan (IVP)

Context, aanleiding

 nieuwe gemeente, nieuw veiligheidsbeleid 

 Politiewet 2012, artikel 38b  (- één maal in 4 jaar veiligheidsdoelen vaststellen)

 bovenlokaal: Regionaal Beleidsplan 2019-2022 (Politie-eenheid Den Haag)

 gemeentelijk veiligheidsbeleid  >>  lokale veiligheidsprioriteiten (sociaal en fysiek)

 regierol gemeente  >>  verbinding preventie/repressie en publiek/privaat

Methode Kernbeleid Veiligheid (VNG)

 stappenplan voor integrale aanpak gemeentelijke thema’s

 integrale veiligheid =  vijf ‘veiligheidsvelden’:

1. Veilige woon- en leefomgeving

2. Bedrijvigheid en veiligheid

3. Jeugd en veiligheid 

4. Fysieke veiligheid 

5. Integriteit en veiligheid 
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1.  Traject Integraal Veiligheidsplan (IVP)

2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

Algemeen beeld, ontwikkelingen

 stevig voorzieningenaanbod recreatie & toerisme, uitgaan en evenementen >>  veiligheidsrisico’s

 combinatie van de functies wonen/werken/recreëren >> dilemma’s?   

 corona-pandemie: PPS via korte lijnen (maatschappelijke alliantie) >> vasthouden

 inzet Boa’s, wijkagenten >>  druk op de ‘1e lijn’  

 basisteam politie >> per 1-1-21 samen met Katwijk

 brede, strategische inzet op participatieve aanpak (o.m. kernen-aanpak) >> ook bij veiligheid

 veiligheidsbeeld op basis van Veiligheidsmonitor en politiecijfers >>  in hoofdlijn positief
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2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

 Veiligheidsmonitor 2019

A: Rapportcijfer veiligheid van de eigen buurt

B: Sociale overlast in de eigen buurt (% ‘ervaart veel overlast’)

C: Veiligheidsgevoel in de eigen buurt (% ‘wel eens onveilig’)

2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

 Politiecijfers  gemiddeld p/j  
2017-2019 

2019 mei 2019 t/m 
april 2020 

Totaal misdrijven 1.776 1.650 1.657 

Diefstal/inbraak woning 89 78 77 

Bedreiging (incidenten) 78 72 83 

Mishandeling (misdrijven) 114 93 85 

Diefstal fiets 148 137 117 

Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen 71 55 46 

Overlast personen met verward gedrag 229 253 287 

Overlast jeugd  237 235 252 
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2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

veiligheidsveld 1:  Veilige woon- en leefomgeving

veiligheidsveld 2:  Bedrijvigheid en veiligheid

problematiek (accenten) lopende aanpak (accenten)

 relatief veel multi-problematiek, ‘complexe’ huishoudens 

(GGD/GGZ)

 verward gedrag > extramuralisering

 dalende cijfers vermogenscriminaliteit

 idem sociale overlast ‘totaal’

 zorg & veiligheid: inzet op complexe casuïstiek via o.m. 

Zorgnetwerk, Zorg & Veiligheidshuis, Veilig Thuis

 implementatie Meldcode huiselijk geweld , Wet Verplichte 

GGZ, Wet Aanpak Woonoverlast 

 buurtpreventie en burgerparticipatie

problematiek (accenten) lopende aanpak (accenten)

 fysieke en sociale veiligheidsrisico’s op warme zomerdagen 

 risico’s rond grote evenementen zoals carnaval, 

bloemencorso, Ibiza Markt/Festival

 vraagstukken veilig uitgaan > de Grent en De witte kerk

 bewoning/kwaliteit vakantieparken

 nieuwe strandnota, nieuw evenementenbeleid in 

voorbereiding

 PPS rond veilig uitgaan > doorstart 

 Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) en BIZ 

bedrijventerreinen, winkelgebied

2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

veiligheidsveld 3:  Jeugd en veiligheid

veiligheidsveld 4:  Fysieke veiligheid

problematiek (accenten) lopende aanpak (accenten)

 enkele jeugdgroepen (overlast als geheel ‘stabiel’)

 risico’s alcohol en drugs

 veiligheidsthema’s rond instellingen voortgezet onderwijs > 

drugs, vandalisme, (cyber)pesten 

 Boerenburg-aanpak, PlusMinMee-methodiek > verder 

borgen

 nieuw jongerenwerk > ambulant en zichtbaar

 inzet jeugd-Boa’s

 focusoverleg, werkersoverleg

problematiek (accenten) lopende aanpak (accenten)

 verkeersveiligheid: kleine toename verkeersongevallen, met 

name e-bikes (landelijke trend)

 brandveiligheidsrisico’s kwetsbare groepen en locaties: 

senioren/zorg, uitgaansgelegenheden, verblijfstoerisme/ 

vakantieparken, huisvesting arbeidsmigranten 

 corona-pandemie

 cf. ‘Duurzaam Veilig’, nieuw Verkeersveiligheidsplan in 

2020, o.m. (fiets)veiligheid op rotondes 

 repressie > o.m. dekkingsgraad, bluswater; preventie > 

focus op  ‘Brandveilig Leven’

 zware inzet rond corona-pandemie; algemeen: inhaalslag

gemaakt qua bemensing crisisorganisatie en opleiden; stap 

naar trainen & oefenen in voorbereiding 
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2. Actueel veiligheidsbeeld, lopende aanpak

veiligheidsveld 5:  Integriteit en veiligheid

problematiek (accenten) lopende aanpak (accenten)

 ondermijning: drugsgerelateerde criminaliteit, witwassen/ 

vastgoedfraude, risico’s arbeidsuitbuiting/mensenhandel

 integriteitsrisico’s

 specifieke geweldsincidenten en handhavingsknelpunten 

 inzet basisinstrumentarium ondermijning waaronder 

BIBOB-beleid, Damocles

 benutting ‘ogen & oren’ van professionals

 bestuurlijke weerbaarheid o.m. via integriteitsbeleid en 

Veilige Publieke Taak  

 nodig (RIEC-advies): doorontwikkeling en borging 

ondermijningsaanpak (programmatisch)

3. Prioriteiten en strategische uitgangspunten ’21/’24

 prioriteiten >>  het  ‘WAT’

 strategische uitgangspunten  >>  het ‘HOE’

>     Kernbeleid Veiligheid (VNG):
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3. Prioriteiten en strategische uitgangspunten ’21/’24

thema’s (>  het ‘WAT’) > aspecten >  overwegingen

prioriteiten 1: Veilig uitgaan, 

evenementen en 

toerisme

• sociale en fysieke veiligheid (risicobeheersing) 

rond uitgaan, evenementen en toerisme 

• o.m.: overlast, geweld, drank en drugs, 

brandveiligheid, verkeersveiligheid

 pijler lokale economie

 omvangrijk aanbod met navenante risico’s

 belang van effectieve balans ‘publiek-privaat’

2: Overlast, 

geweld op het 

snijvlak van Zorg 

& Veiligheid 

• inzet op complexe casuïstiek waaronder 

problematische gezinnen, huiselijk geweld, 

nazorg ex-gedetineerden, verslaving, ...

 kwetsbare groepen en buurten in Noordwijk (-

blijvende risico’s)

 majeur  vraagstuk agv transities, beperkte 

politiecapaciteit, impact op woonomgeving/ 

draagkracht samenleving

3: Jeugd en 

veiligheid 

• overlast groepen, individuele problematiek,  

alcohol en drugs, ‘veilige school’ (incl. 

cyberpesten), polarisatie

 Boerenburg-aanpak (plus-min-mee) borgen

 ontwikkeling 1e lijn > Boa’s, jongerenwerk

 School & Veiligheid doorontwikkelen

 belang van integraal werken jeugd

4: Ondermijning • m.n. aanpak drugscriminaliteit, witwassen/ 

vastgoedfraude, arbeidsuitbuiting/ 

mensenhandel

• bestuurlijke weerbaarheid en integriteit

 structuur en borging aanpak nog niet optimaal

 risico’s/kwetsbaarheden in Noordwijkse context 

door sociaaleconomische karakteristieken, 

voorzieningenaanbod

overige thema’s/ 

going concern

Vermogenscriminaliteit/HIC-feiten, Veiligheid rond winkels/bedrijven, Verkeersveiligheid, Brandveiligheid & 

Crisisbeheersing,  Radicalisering en polarisatie,  Veilige Publieke  Taak,  Informatieveiligheid

3. Prioriteiten en strategische uitgangspunten ’21/’24

strategische uitgangspunten (> het ‘HOE’)

• Regie De gemeente voert consequent regie, brengt partijen bij elkaar, bevordert en bewaakt verbindingen met partners en flankerend 

beleid. Zij anticipeert op nieuwe opgaven, intervenieert waar het niet goed loopt, is al met al alert en ‘hands on’.

• Participatief Bij elk thema, bij elke veiligheidsopgave wordt de rol van burgers en ondernemers geoptimaliseerd. Ofwel: burgers en 

ondernemers beter ‘in positie’ brengen op het veiligheidsterrein. Veiligheid begint bij de maatschappelijke partners: zij zitten het dichtst bij 

de bron - hun actieve deelname draagt bij aan objectieve én subjectieve veiligheid.

• Integraal werken   Bij elk vraagstuk vindt preventieve en repressieve inzet plaats. Het accent ligt waar mogelijk op preventie. De 

mogelijkheden van professionals ‘binnen en buiten’ worden zo goed mogelijk benut. Alle partners (intern en extern) worden zo goed 

mogelijk in positie gebracht. 

• Dynamisch beleid  Adaptief beleid en aanpak ofwel consequente monitoring en evaluatie, bijsturing waar nodig. 


