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Inleiding 

Hieronder vindt u het Lokaal Criminaliteits- & Veiligheidsbeeld (verder: LCVB) van Kennemer Kust 
waarin een veiligheidsbeeld wordt geschetst van een geheel jaar. Het doel van het LCVB is om een 
beeld op de lange termijn trends te schetsen en de driehoek aanknopingspunten te geven om 
beleidsmatig te interveniëren. De korte termijn trends in het veiligheidsbeeld worden gevolgd in het 
Lokaal Veiligheidsoverleg (verder: LVO) met de wijkagenten en de adviseurs openbare orde en 
veiligheid. In 2020 zijn in sommige LVO’s ook agendapartners aangesloten, zoals handhaving. De 

bedoeling is om dit steeds verder uit te breiden op basis van de thema’s die aan bod komen. Via het 

LVO wordt op korte termijn geïntervenieerd in de operatie, waar nodig.  

Dit LCVB betreft de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. De cijfers worden 
vergeleken met dezelfde periode een jaar daarvoor om een stijging of daling in de trend waar te 
kunnen nemen. In het LCVB komen de geprioriteerde veiligheidsthema’s van de gemeenten aan bod. 

Naast de geprioriteerde thema’s worden opvallende trends besproken.  

Het jaar 2020 kon niemand er omheen; de COVID-19 pandemie heeft gezorgd voor diverse 
maatschappelijk effecten. Zo zijn de trends omtrent de criminaliteit verschoven en de criminele 
activiteiten inhoudelijk hebben zich doorontwikkeld op verschillende dan wel andere fronten. Ook heeft 
de pandemie effect gehad, en nog steeds, op de operatie van de politie. Zo heeft de politie 
aanpassingen moeten doen naar aanleiding van de maatregelen om de operatie zo goed en zo veilig 
mogelijk voor zowel de burger als de politie te laten verlopen.  
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Woninginbraken 

De woninginbraken zijn bezien over het gehele basisteam in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 
december 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 46 % gedaald. In absolute getallen 
houdt dit in dat er vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 152 woningbraken zijn gepleegd 
ten opzichte van 283 in dezelfde periode van het jaar er voor. 

In de gemeente Heemstede zijn de woninginbraken gedaald met 56 % (van 118 naar 62). Voor de 
gemeente Bloemendaal geldt dat het aantal woninginbraken zijn gedaald met 39 % (van 99 naar 60). 
De woninginbraken in de gemeente Zandvoort zijn gedaald met 55 % (van 66 naar 30). 

22.8 % van de diefstallen uit woning betreft diefstal zonder braak, dus een insluiping of babbeltruc. Dit 
is een procentuele daling van 50 % (van 30 naar 15) ten opzichte van het vorige jaar.  

Er zijn in 19 zaken, verdachten bekend geworden. Waarvan 7 in Bloemendaal, 10 in Heemstede en 2 
in Zandvoort. Dit ten opzichte van 32 in dezelfde periode het vorige jaar.  

De meeste inbraken vinden plaats in vrijstaande woningen, hoekwoningen en 2onder1 kap woningen. 
Bij deze type woningen is het gemakkelijker voor de inbreker om ongezien te blijven en snel te 
vluchten. Het valt op dat de verdeling van het aantal woninginbraken in het jaar anders is dan 
voorgaande jaren. Zo is er een piek van de inbraken zichtbaar tussen 1 januari 2020 tot en met 29 
februari 2020, in augustus 2020 en tussen 1 november 2020 tot en met 31 december 2020. In de 
maanden van maart 2020 tot en met juli 2020 zijn dus relatief minder inbraken gepleegd dan de 
andere maanden. Mogelijk heeft dit te maken met de maatregelen die de overheid heeft getroffen in 
het kader van COVID-19, waardoor mensen meer thuis waren.  

In de gemeente Bloemendaal vinden de inbraken voornamelijk plaats in Bloemendaal, Aerdenhout en 
Bennebroek. Vooral in Bloemendaal valt op dat de meeste inbraken plaatsvinden in woningen waar 
slecht zicht op is, zoals vrijstaande woningen en hoekwoningen. De samenwerking met de NVD in de 
gemeente verloopt goed. De NVD rapporteert dagelijks aan de politie en meldt verdachte situaties via 
de meldkamer. Iedere twee weken ontvangt de NVD een infosheet met hotspots en hottimes. Deze 
gegevens zijn niet herleidbaar, maar geven een indicatie van locaties waar veelvuldig wordt 
ingebroken. De preventieve werking van de NVD, heeft mogelijk effect op de daling van de cijfers.  

De situatie in Heemstede is onveranderd met vorig jaar. In de gemeente Heemstede vinden de 
meeste inbraken plaats rondom de Heemsteedse Dreef, met name in de Schildersbuurt, centrum en 
Indische buurt. Net als in Bloemendaal vinden de meeste inbraken plaats in hoekwoningen, 2 onder 1 
kapwoningen en vrijstaande woningen.  

Het aantal inbraken op Center Parcs is gedaald van 23 inbraken over de periode 1 januari 2019 tot en 
met 31 december 2019, naar 4 inbraken over 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020. In de 
gemeente Zandvoort is er geen specifieke hotspot met betrekking tot inbraken.   
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Figuur 1 - Diefstal uit woning 1 januari 2020 – 31 december 2020 
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Overvallen en straatroven 

In de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 vonden er 2 straatroven en 6 
woningovervallen plaats. In dezelfde periode vorig jaar hebben er 13 straatroven en 
woningovervallen plaatsgevonden in het werkgebied van team Kennemer Kust. In 2 onderzoeken kon 
1 of meerdere verdachte(n) worden gekoppeld aan de incidenten. 
 
De straatroven en overvallen zijn op zichzelf staande incidenten. Bij praktisch alle straatroven is een 
duur sieraad, dure mobiele telefoon of duur kledingstuk afhandig gemaakt door de dader. In de 
meeste gevallen gebeurt dit door het snel wegritsen van de telefoon of een tas, of door het dreigen 
met geweld.  
 

Geweld 

Het totale geweld (mishandeling, bedreiging en openlijke geweldpleging tegen personen) is in het 
hele werkgebied met 18 % gestegen. In absolute getallen houdt dit een stijging in van 155 delicten in 
de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, naar 183 delicten in de periode van 1 
januari 2020 tot en met 31 december 2020. Deze stijging geldt voor de gemeenten Heemstede 15 %, 
in absolute getallen van 40 naar 46 incidenten, Zandvoort 11 % in absolute getallen van 79 naar 88 
incidenten en in Bloemendaal 36 % in absolute getallen van 36 naar 49 incidenten.  

 

Grafiek 1 - Verdeling geweldsincidenten per gemeente 1 januari 2020 – 31 december 2020  

Burenruzie laat in genoemde periode een stijging zien van 48 %. In absolute aantallen een stijging 
van 141 naar 208 incidenten.  

Huiselijke twist is in genoemde periode gelijk gebleven. In absolute aantallen van 43 incidenten. 

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn 11 risico inventarisaties gemaakt 
voor huisverboden. In 7 gevallen werd er ook daadwerkelijk een tijdelijk huisverbod opgelegd. In 
gemeente Bloemendaal is er geen tijdelijk huisverbod opgelegd, 1 keer in Heemstede en 6 keer in 
Zandvoort.  
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In dezelfde periode een jaar ervoor, 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019, kwam het totaal aan 
risico interventies op 10, waarvan 6 ook daadwerkelijk tot een tijdelijk huisverbod hebben geleid. In 
gemeente Bloemendaal 1, in gemeente Heemstede 2 en in gemeente Zandvoort 3. 

Het meeste geweld vindt plaats tussen partijen die elkaar kennen, bijvoorbeeld door (lang)lopende 
ruzies. Kijkend naar de burenruzies en de huiselijke twist is er sprake van een stijging. COVID-19 en 
de te nemen maatregelen zouden hierin een belangrijke rol kunnen hebben (burenruzies en huiselijke 
twist). Onder andere het thuiswerken, financiële onzekerheid en het gebrek aan school voor de 
kinderen / jeugdigen, kan spanning hebben veroorzaakt.  

Bovenstaande in combinatie met het warme weer, de langdurende hittegolf in augustus van het jaar, 
heeft er mogelijk voor gezorgd dat men veel buiten leefde, met buiten leven is men meer zichtbaar en 
hoorbaar voor elkaar, dat kan hebben geleid tot burenruzies.  

De politie heeft hierin een belangrijke signalerende functie. Door vroegtijdig de signalen in 
conflictsituaties op te pakken en te delen met het Zorg en Veiligheidshuis, worden ketenpartners tijdig 
in stelling gebracht en de nodige hulpverlening opgestart. De rol en de positie van de wijkagent is 
hierin van groot belang. Dagelijks wordt door de politie de ‘query’ uitgelezen, waardoor zaken, waar 
geweld in voorkomt extra aandacht krijgen.  

 
 
Figuur 2 - Geweld 1 januari 2020 – 31 december 2020  
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Geweld tegen politieambtenaren & functionarissen met een publieke taak 

Het aantal geweldsmeldingen tegen politieambtenaren is in de periode van 1 januari 2020 tot en met 
31 december 2020 gestegen met 80 % ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In absolute 
aantallen is dit van 10 naar 18 incidenten waarbij een registratie geweldsmelding tegen 
politieambtenaar is opgemaakt. Dit betreft veelal een bedreiging richting politieambtenaren, dan wel 
geweld tijdens een aanhouding. Het spugen naar politieambtenaren wordt als geweld / mishandeling 
beschouwd gezien het besmettingsgevaar. 

In de periode 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is de projectcode VPTA (Geweld tegen 
functionarissen met een publieke taak) aan 1 incident gekoppeld. In 2019 waren dit 2 incidenten, er 
is dus sprake van een daling van 50 %.  
 
In het district Kennemerland is het totaal aantal registraties gestegen met 31 %. In absolute 
aantallen een stijging van 45 naar 59 incidenten. BOA’s moeten regels die zijn ingesteld naar 

aanleiding van de pandemie handhaven in de publieke ruimte. In het begin werden deze regels 
redelijk tot goed nageleefd, maar je ziet dat het begrip en de bereidheid om deze regels na te leven 
steeds meer afbrokkelt. Burgers zijn de beperkingen zat en houden zich steeds vaker niet meer aan 
de gestelde regels. Aanspreken van burgers leidt steeds vaker tot confrontatie. Soms escaleert zo’n 

confrontatie en leidt dit tot geweld tegen de BOA’s. Maar ook in andere situaties (buschauffeurs, 
conducteurs, enzovoort) leidt het niet naleven van de COVID-19 regels tot geweld. 
 
Overlast verward/overspannen persoon 

Het aantal incidenten met betrekking tot overlast verward/overspannen personen is met 32 % 
gestegen in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 ten opzichte van dezelfde 
periode een jaar eerder. In absolute getallen van 492 naar 649 incidenten. Deze toename in 
meldingen omtrent overlast verwarde / overspannen personen kan een gevolg zijn van COVID-19. De 
huidige situatie kan voor velen spanningen opleveren, dan wel bestaande spanningen versterken.  
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Figuur 3 – Overlast verwarde personen 1 januari 2020 – 31 december 2020 

De meeste meldingen betreffen verwarde personen die in of rondom hun woning overlast 
veroorzaken. Op 69 adressen is sprake van meerdere meldingen, dit is inclusief het politiebureau in 
Zandvoort en de GGZ instelling in Bennebroek.  

De politie in Kennemer Kust heeft begin van het jaar 2020 een training gehad om ziektebeelden bij 
verwarde personen te herkennen. In deze training zijn ook handelingsperspectieven aan bod 
gekomen om met verwarde personen om te gaan. De trainers hebben in het jaar 2019 ook enkele 
diensten met de politie mee gereden, om een beter beeld te krijgen van de omgang met verwarde 
personen in acute situaties. De ervaring die de trainers hebben opgedaan, wordt gebruikt ter 
verbetering van de trainingen die wederom gepland staat voor het jaar 2021.  

Overlast jeugd 

Overlast jeugd meldingen laat in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 ten 
opzichte van dezelfde periode een jaar eerder een stijging zien van 156 %. In absolute getallen 
houdt deze stijging in van 326 naar 833 meldingen. Deze stijgingen vinden voornamelijk plaats in 
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Bloemendaal (147 %, van 121 naar 299) en Heemstede (286 % van 88 naar 340). In Zandvoort steeg 
het aantal meldingen met 66 % van 117 naar 194. 

De overlast vindt voornamelijk plaats tijdens de schoolvakanties en in de zomerperiode. Deze 
perioden wordt dan ook extra gecontroleerd door de politie op deze overlast of in ieder geval de 
aanwezigheid van jeugd op hangplekken en rondom scholen. Juist in het jaar 2020 liep de stijging van 
de overlast gelijk op met de lockdown naar aanleiding van COVID-19. Tegen het einde van het jaar 
2020 was er een toename van vuurwerkoverlast door jeugdigen zichtbaar. De politie heeft de hotspots 
in kaart gebracht en heeft extra gehandhaafd op de overlast.  

 

Figuur 4 - Melding overlast jeugd Heemstede 1 januari 2020 – 31 december 2020 
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Figuur 5 - Melding overlast jeugd Zandvoort 1 januari 2020 – 31 december 2020 
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Figuur 6 - Melding overlast jeugd Bloemendaal 1 januari 2020 – 31 december 2020 
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Diefstal fietsen 

De diefstal van fietsen is in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 gestegen 
met 45 % ten opzichte van de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2019. In absolute 
aantallen is dat van 255 naar 
370 incidenten. 

In Heemstede steeg het 
aantal fietsendiefstallen met 
23 %, van 120 naar 147 
incidenten. De diefstallen in 
Zandvoort steeg met 37 % 
van 63 naar 86 incidenten. In 
Bloemendaal zijn de 
diefstallen gestegen met 65 
%, van 72 naar 137 
incidenten. Er zijn 19 
verdachten in beeld 
gekomen, deels door gebruik 
van de lokfiets en dynamische 
controles. 

Naast de twee hotspots in het 
gebied het station 
Heemstede/Aerdenhout in 
Heemstede en de boulevards 
in Zandvoort, zien wij ook een 
hotspot in Bloemendaal. Door 
COVID-19 hebben mensen ten 
tijde van de ‘lockdown’, de 
buiten gebieden druk bezocht. 
De toename van bezoekers in 
de buitengebieden, met name 
gelegen in de gemeente 
Bloemendaal, heeft mogelijk 
kansen geboden voor de 
gelegenheidsdief.  

Figuur 7 - Diefstal fiets 1 januari 2020 – 31 december 2020 

Diefstal uit/vanaf auto 

Diefstal uit/vanaf auto laat een stijging zien in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 
2020 ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het betreft een percentage van 4%. In 
absolute getallen houdt deze stijging in van 169 naar 176 delicten. 

In Heemstede is het aantal diefstallen gestegen met 64 %, van 36 naar 59. Bloemendaal laat een 
stijging zien van 29 %, van 52 naar 67 incidenten en Zandvoort een daling van 38 %, van 81 naar 50 
incidenten. Er werden 8 verdachten gekoppeld. 

De politie heeft op verschillende wijzen ingezet in deze gebieden, onder andere door het uitvoeren 
van (extra) controles. Tijdens deze controles worden bijvoorbeeld mensen aangetroffen die 
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inbrekerswerktuigen vervoeren. Wanneer hier sprake van is wordt proces-verbaal opgemaakt en wordt 
de betreffende gemeente ingelicht om eventueel bestuurlijke maatregelen te nemen.  

Heemstede laat een aanzienlijke stijging zien, die te verklaren is door een aantal seriematige 
diefstallen van onder andere katalysatoren door mobiel banditisme. Het Landelijk Informatiecentrum 
Voertuigcriminaliteit (verder: LIV) is in contact getreden met de fabrikant van het type voertuig waarbij 
dit fenomeen plaatsvond, dit met het doel dergelijke seriematige diefstallen in de toekomst te 
voorkomen.  

 

Figuur 8 - Diefstal van/uit personenauto 1 januari 2020 – 31 december 2020 
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Verkeersongevallen 

Het aantal aanrijdingen is in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 gedaald met 
6,5 % ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. In absolute aantallen is dit van 889 naar 831 
incidenten. 

In Heemstede is het aantal ongevallen met 19,9 % gedaald, van 332 naar 266 incidenten. 
Bloemendaal laat een daling zien van 8,1 %, van 284 naar 261 incidenten en Zandvoort laat een 
stijging zien van 11,4 %, van 273 naar 304 ongevallen.  

De verdeling van de soorten ongevallen, D10 – verkeersongeval met uitsluitend materiële schade, 
D11 – Verkeersongeval met letsel, D12 – Verkeersongeval met dodelijke afloop, D13 – Verlaten plaats 
na ongeval per gemeente, waren als volgt: 

 

Grafiek 3 –Verdeling soorten verkeersongevallen per gemeente 1 januari 2020 t/m 31 december 2020  

De politie heeft verder geïnvesteerd in de opleiding van aanrijdingsselecteurs in combinatie met de 
motor rijopleiding. Hierdoor zijn meerdere politie ambtenaren in het basisteam opgeleid en kunnen zij 
collega’s ondersteunen bij de afhandeling van (complexe) ongevallen. Hierdoor stijgt de kwaliteit van 

de afhandeling.  

De meeste verkeersongevallen vonden plaats op de: 

Zandvoortselaan ( 22), Heemsteedsedreef (23) en de Herenweg (23) te Heemstede.  

Zeeweg/N200 (36), Boulevard Barnaart (45), Zandvoortselaan (29) te Zandvoort.  

In deze periode heeft zich 1 dodelijke ongeval voorgedaan, dit is in de gemeente Bloemendaal 
geweest.  

Omwonenden van de toegangswegen naar de kust, zoals de Julianalaan, Zandvoortselaan en 
Leidsevaart ervaren geluidsoverlast van motoren. De politie blijft inzetten op verkeerscontroles waarbij 
repressief wordt opgetreden. Daarnaast zijn er collega’s opgeleid om met specialistische apparatuur te 

werken en is een nieuwe werkmethodiek uit Rotterdam geïmplementeerd, waardoor er door iedere 
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politie ambtenaar repressief kan worden opgetreden, bijvoorbeeld door het schrijven van een 
bekeuring voor “onnodig geluidsoverlast” als de geluidsdemper van de uitlaat van een motor is 
gehaald.  

 

Figuur 9 - Verkeersongevallen 1 januari 2020 – 31 december 2020  
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Ondermijning 

In de afgelopen periode heeft de nadruk vooral gelegen op de casusaanpak. Zo heeft een casus veel 
aandacht gevraagd omdat het subject zich op grote schaal bezig houdt met het stelen en omkatten 
van voertuigen, waarna het subject deze voertuigen op de markt brengt. Daarnaast loopt er een casus 
op een familie waarvan een van de leden zich bezig houdt met criminele zaken. Deze familie trekt ook 
de aandacht van andere criminele groepen en dit heeft geleid tot veel spanningen in de wijk. Op 
gemeente niveau vinden we elkaar in de samenwerking. De kleinere signalen van ondermijning 
worden nu eerst besproken in het Lokaal Ondermijning Overleg (verder: LOO) en daar start ook de 
samenwerking. Zandvoort heeft dit construct van Haarlem overgenomen en dit model is nu ook in 
Heemstede in samenwerking met Bloemendaal ingericht 
 
Met betrekking tot de horeca en de campings, ligt het plan om extra te investeren op controles. Echter 
door COVID-19 zijn deze controles niet tot uitvoering gekomen. In de nieuwe situatie waarbij de politie 
op een andere manier moest gaan werken, heeft de politie meer aandacht kunnen geven aan de 
handel in drugs door personen onder de 25 jaar. Dit heeft geresulteerd in een onderzoek waarbij een 
criminele familie is aangehouden met een grote hoeveelheid drugs, geld en valse merkkleding in de 
woning. Verder heeft de situatie tijd en ruimte gecreëerd om een beeld te vormen rond subjecten die 
in het gebied actief zijn. Ook de ontwikkelingen omtrent de motorclubs zijn opgepakt. De politie heeft 
veel info verzameld over deze clubs en de manier waarop zij werken.    
 
Een specifiek onderdeel van ondermijning is de productie en handel in hennep. Het aantal registraties 
met betrekking tot het vervaardigen van softdrugs, is gedaald met 30 %, in absolute aantallen van 20 
naar 14 registraties.  
 
In Heemstede is het aantal registraties gedaald met 50 %, van 10 naar 5 registraties. In Zandvoort is 
sprake van een daling in registraties van 22 %, in absolute aantallen van 9 naar 7 registraties. In 
Bloemendaal is het gelijk gebleven, namelijk 1 registratie. 
 
De registraties omvatten signalen, maar ook anonieme meldingen (verder: MMA), waarop actie 
ondernomen is. Op een aantal registraties zijn lopende onderzoeken actief, deze worden geregisseerd 
door het Hennepteam. Zandvoort is MMA lid vanaf april 2019, Heemstede en Bloemendaal sinds het 
jaar 2020. In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn er in totaal 35 MMA 
meldingen binnengekomen, waarvan 13 MMA meldingen via Zandvoort, 10 MMA meldingen via 
Heemstede en 2 MMA meldingen via Bloemendaal. De overige 10 MMA meldingen zijn op andere 
wijze gemeld. Hiervan is er nog 1 in behandeling en maakt onderdeel uit van een lopend onderzoek, 2 
meldingen waren onvoldoende en zijn niet in behandeling genomen, de overige meldingen zijn 
uitgelopen en hebben mogelijk gediend voor de start van een onderzoek. In dezelfde periode een jaar 
daarvoor zijn er in totaal 21 MMA meldingen binnengekomen en is er sprake van een stijging van 66 
%.  
 
Ondermijningsgevoelige signalen, zoals diefstal van campers of panden waarbij afwijkend gedrag van 
personen worden opgemerkt, worden onderzocht of gecontroleerd door de politie en waar nodig in 
samenwerking met partners. Jaarlijks vinden er landelijke integrale controleweken plaats, zoals de 
‘Veegweek’ of ‘Trivium’, deze terugkerende controle momenten worden aangegrepen om informatie in 

te winnen en repressief op te treden als overheid.  
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Figuur 10 Vervaardigen softdrugs 1 januari 2020 – 31 december 2020 
 

Cybercrime 

Het aantal cybercrime incidenten in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 is met 102 % 
gestegen, in absolute getallen van 50 naar 101 incidenten. In Zandvoort is een stijging van 53 % te zien, in 
absolute getallen van 15 incidenten naar 23. In Bloemendaal is sprake van een stijging van 150 %, in absolute 
getallen van 16 naar 40 incidenten. En in Heemstede is sprake van een stijging van 100 %, in absolute getallen 
van 19 naar 38 incidenten.  
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Met de verschuiving van werken vanuit huis in plaats van op het werk, zijn de kansen voor de internet criminelen 
vergroot. Daarnaast heeft er een verplaatsing van criminaliteit plaatsgevonden, namelijk een verplaatsing van 
klassieke delicten naar criminele activiteiten middels een genetwerkt ICT middel. De veelvoorkomende 
fenomenen zijn WhatsApp-fraude waarbij een persoon zich voordoet als bijvoorbeeld een gezinslid en vraagt om 
financiële hulp bij ouders, phishing waarbij bankgegevens op slinkse wijze afhandig worden gemaakt, smishing 
waarbij bankgegeven afhandig worden gemaakt via SMS, fraude via online marktplaatsen en spoofing waarbij 
een persoon zich voordoet als bankmedewerker en aangeeft dat er ten tijde van het telefoongesprek een hoog 
geldbedrag wordt overgeschreven, de betaalpas wordt spoedig opgehaald door een postbezorger. De 
kwetsbaarheden zitten in leeftijd, gecreëerde tijdsdruk en onbekendheid op het web.  
 
In totaal zijn er 88 aangiften gedaan, waarvan 34 door inwoners van Heemstede, 36 aangiften door inwoners 
van Bloemendaal en 18 door inwoners van Zandvoort. Hieruit zijn 23 verdachten naar voren gekomen.  
 
Bestuurlijke interventies 

In politieonderzoeken en in de voorbereiding daarvan, wordt steeds vaker gekeken naar de mogelijkheden om 
veiligheidsproblemen integraal aan te pakken. Dit in plaats van parallel aan of opvolgend op een strafrechtelijk 
traject. Om partners in positie te brengen voor het treffen van bestuurlijke interventies stelt de politie bestuurlijke 
rapportages en meldingen op. Bestuurlijke rapportages en meldingen, bevatten relevante politie informatie die 
partners nodig hebben om maatregelen te kunnen nemen.  
 
In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn er in totaal 30 bestuurlijke interventies 
gepleegd. Waarvan 7 in Heemstede, bestaande uit 1 sluiten woning naar aanleiding van het aantreffen van een 
hennepkwekerij, 1 gebiedsverbod van drie maanden in verband met overlast gevend gedrag, 1 waarschuwing ten 
behoeve van het opleggen van een gedragsaanwijzing, 1 last onder dwangsom naar aanleiding van de handel in 
harddrugs, 2 keer een last onder dwangsom naar aanleiding van bezit inbrekerswerktuig en 1 aanlijn- 
muilkorfgebod van een hond. In Bloemendaal hebben er 3 bestuurlijke interventies plaatsgevonden, namelijk 1 
Bibob onderzoek en er zijn 2 gebiedsverboden uitgereikt. In Zandvoort zijn er in totaal 20 bestuurlijke 
interventies gepleegd, zo zijn er 13 verblijfsontzeggingen opgelegd aan notoire overlastgevers voor openbare 
dronkenschap in het centrum, 5 gebiedsverboden voor (vrees voor) geweld en andere strafbare feiten, 1 sluiten 
woning naar aanleiding van handel harddrugs en 1 last onder dwangsom.  
 
COVID-19 

In de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 zijn er, naar aanleiding van het overtreden van de 
Noodverordening, 5 bestuurlijke rapportages verstrekt aan de gemeente. In de gemeente Zandvoort zijn er 4 
bestuurlijke rapportages verstrekt. In de gemeente Heemstede is er 1 bestuurlijke rapportage verstrekt 
aangaande een ondernemer. De uiteindelijke bestuurlijke interventies variëren van een last onder dwangsom, 
een waarschuwing tot een bevel tot sluiten.  


