
Uitvoeringsplan integrale veiligheid Heemstede 2020-2021: Samen blijft Heemstede veilig! 
 
De gemeente Heemstede behoort al jaren tot de beste gemeenten van Nederland en tot een van de veiligste gemeenten van de regio. Dat willen we ook zo 
houden. De gemeente voert de regie over de lokale veiligheid. Om deze rol goed te kunnen vervullen biedt het college elke 4 jaar een nota Integraal 
Veiligheidsbeleid aan de raad ter vaststelling aan. In deze nota staan de beleidsprioriteiten en de strategische uitgangspunten. De burgemeester is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Naar verwachting stelt de gemeenteraad van Heemstede in mei 2020 het meerjarige Actieplan Integrale 
Veiligheid 2020-2023 vast. Op basis hiervan worden periodiek de lokale prioriteiten vastgesteld.  
 
Het veiligheidsbeleid is gebaseerd op landelijke en regionale prioriteiten, het veiligheidsbeeld en de veiligheidsbeleving in Heemstede. Er zijn drie lokale 
prioriteiten benoemd: 

1. Zorg- en veiligheid  
2. Veilige & Leefbare wijken  
3. Ondermijning  

 
Het beleid wordt uitgevoerd binnen de 
strategische uitgangspunten: 
• Actieve wederkerigheid 
• Persoonsgericht werken aan veiligheid 
• Van repressief naar preventief 
• Slagvaardige overheid 
 
 
 
 
 
In het Actieplan is er per lokale prioriteit een tabel opgesteld. Voor dit uitvoeringsplan is deze tabel uitgebreid met een kolom die beschrijft wat voor 2020-2021 
op de planning staat.  
 
Overige prioriteiten 
Naast deze prioriteiten wordt het komende jaar ook ingezet op de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit. Concreet wordt de 
komende periode ingezet op: 

- Vergroten cyberweerbaarheid jongeren door deelname aan het regionale project Hackshield 
- Najaar 2020 Mobiel Medialab van de politie in Heemstede 
- Medewerkers gemeente ontvangen online-trainingen om de cyberweerbaarheid te vergroten. 
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ZORG & VEILIGHEID 

Het versterken van vroegsignalering en preventie en het ontwikkelen van een goed werkende systematiek voor de aanpak en ondersteuning van mensen die grip op hun 
leven (dreigen te) verliezen. 

Wat willen we bereiken? Hoe? 2020-2021 
Een goede samenwerking in de zorg- en de 
veiligheidsketen 

• Inzichtelijk  maken van mogelijke barrières tussen de twee 
ketens. 

• Voorstellen voor structurele verbeteringen (lokaal en 
regionaal). 

• Evalueren en leren van individuele casuïstiek. 
• Gezamenlijk portfeuillehoudersoverleg Zorg en Veiligheid 

zowel lokaal als in de Driehoek Kennemer Kust. 

• Plan van aanpak verbetering samenwerking 
• Gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg Zorg en 

Veiligheid 
• Sturen op samenwerking bij de verschillende regionale 

overleggen over thema’s op het snijvlak van zorg en 
veiligheid. 

Bij individuele casuïstiek op het snijvlak van 
zorg en veiligheid worden vroegtijdig 
passende maatregelen genomen vanuit een 
gezamenlijke aanpak, rekening houdend 
met de belangen van het individu, de 
omgeving en de samenleving. 

• Versterken lokale integrale casus aanpak.  
• Zwaardere casuïstiek wordt opgeschaald naar het Zorg & 

Veiligheidshuis. 
• Snelle, veilige en adequate uitwisseling van informatie ten 

behoeve van eenduidige en domein overstijgende aanpak. 

• Heldere lokale overlegstructuur casuïstiek 
• Privacy protocol voor delen van informatie over 

casuïstiek 

Goede preventieve aanpak voor kwetsbare 
doelgroepen.  

• Voorlichting over en aan kwetsbare doelgroepen 
• Preventieve inzet met o.a. aandacht voor verward gedrag, 

woonoverlast, huiselijk geweld / kindermishandeling, 
kwetsbare ouderen en jongeren en 
polarisatie/radicalisering. 

• Loket Heemstede scholen in signaleren en preventie 
financiële uitbuiting ouderen 

• Aanpak re-integratie ex-gedetineerden versterken 
• Lokale acties uit actieprogramma Geweld Hoort Nergens 

Thuis 
Wie hebben we daarvoor nodig?  

• Politie 
• Openbaar Ministerie 
• Halt 
• Reclasseringsorganisaties 
• Zorg- en Veiligheidshuis Kennemerland 

• Nazorg /BIJ  
• GGZ 
• Welzijnsinstellingen (o.a. WIJ-Heemstede) 
• Veilig Thuis 
 

• Verslavingszorg 
• Onderwijs  
• Jeugdzorg 
• Werk & Inkomen 

KPI’s1 
• Aantal zaken besproken in het Zorg- en Veiligheidshuis. 
• Aantal meldingen personen met verward gedrag 
• Aantal tijdelijk huisverboden 
• Aantal trajecten in het kader van Wet Verplichte GGZ 

 
  

 
1 Kritische prestatie indicatoren: De aanpak zal mogelijk een stijging als gevolg hebben doordat de meldingsbereidheid wordt vergroot en de registratie verbeterd. 
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VEILIGE EN LEEFBARE WIJK, CENTRUM EN BEDRIJVENTERREIN 
Door een integrale aanpak, inclusief bewoners en ondernemers,  weten we wat er speelt ten aanzien van de veiligheidsbeleving en wordt hier waar nodig en mogelijk op 
ingespeeld. Door deze integrale aanpak behouden we een veilig en leefbaar Heemstede. We zetten in op zaken zoals overlast (wonen en jeugd), high impact crimes 
(diefstal en inbraak) en verkeer (agressie, snelheid en parkeren). 

Wat willen we bereiken? Hoe? 2020-2021 
Beperken van het aantal High 
Impact Crimes in Heemstede 

• Vergroten van de alertheid en meldingsbereidheid 
inwoners en ondernemers. 

• Vergroten van de weerbaarheid door voorlichting 
• Versterken en zichtbaar maken van de samenwerking 

tussen de wijkprofessionals 
• Aangaan en onderhouden van maatschappelijke coalities, 

zoals HeemstedeApp en Keurmerk Veilig Ondernemen. 

• Gemeenschappelijke bewustwordingsacties met politie en 
handhaving. 

• Evaluatie van het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
• Ondersteunen en faciliteren HeemstedeApp 
• Communicatie over alertheid en meldingsbereidheid. 

Terugdringen van het gevoel van 
onveiligheid als gevolg van negatief 
verkeersgedrag 

• Aanpakken hardrijden 
• Vergroten verkeersveiligheid bij scholen en onder 

scholieren 
• Aanpak lawaaiige motoren 
• Voorlichting en handhaving  

• Fietsverlichtingsacties in samenwerking met de politie. 
• Voorlichtingscampagnes verkeerveiligheid jongeren 
• Verkeersremmende maatregelen en verkeersveiligheid 

Camplaan-Heemsteedse Dreef 
• Verbetering fietsverbinding Cruquius ventweg 
• Verkeersveiliger inrichten Adriaan Pauwlaan – Herenweg 
• Periodiek snelheidsdisplays op overlast locaties 
• Onderzoek oversteekplaatsen en overige verkeersveiligheid 
• Uitrol risico gestuurde aanpak ipv ongeval gestuurd 

Aanpakken overlast (jeugd/wonen) • Voortzetten overlast spreekuren 
• Versterken ketensamenwerking 

• Voortzetten overlastspreekuur 
• Gerichte acties met politie op locaties met jeugdoverlast 
• Elke twee weken overleg politie, OOV en Handhaving 

Vergroten fysieke veiligheid • Aanpassing en onderhoud openbare ruimte 
• Voorlichting over brandveiligheid en veilig wonen aan 

kwetsbare doelgroepen 
• Integrale advisering, toezicht en handhaving op 

(evenementen)vergunningen, milieu en brandveiligheid 

• Organiseren wijkwandeling  
• Bewustwordingsacties met politie, handhaving en brandweer over 

blokkeren straten. 
• Opstellen van een brandrisicoprofiel voor Heemstede 
• De brandweer (VRK) geeft uitvoering aan programma 

“Brandveilig leven” door gerichte voorlichting op scholen en 
samenwerking met gemeente en GGD over risicobeheersing in 
het zorgdomein. 

• Verder doorontwikkeling en uitrol Nieuwe Toezicht Methodiek 
(NTM) en Ontruiming  

Wie hebben we daarvoor nodig? 
• Politie 
• Openbaar Ministerie 
• Brandweer / GHOR 
• Omgevingsdienst  

• Bewoners / ondernemers 
• Welzijnsinstellingen (o.a. WIJ-Heemstede) 
• Onderwijsinstellingen  

 

• Jongerenwerk 
• Buitenbedrijf  
• Intern (Openbare Ruimte, Handhaving, KCC, communicatie) 

KPI’s 
• Aantal woninginbraken is aan het eind van de periode met 25% gedaald ten opzichte van 2019 
• Aantal en % deelnemers Burgernet 
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ONDERMIJNING 
Heemstede is een weerbare gemeente (overheid, ondernemers en inwoners) die ondermijning herkent, voorkomt en aanpakt. 

Wat willen we bereiken? Hoe? 2020-2021 
Vergroting van de weerbaarheid Weerbare samenleving door: 

• Preventief beleid 
• Aangaan maatschappelijke coalities 
• Inzet op faciliterende branches 
Weerbare organisatie/overheid door 
• Integriteitsonderzoeken 
• Barrières opwerpen door middel van beleid 
• Bestuurlijke en ambtelijke integriteitsbewustzijn 

• Trainingen ondermijning en Bibob voor ambtenaren en 
uitvoeringsdiensten 

• Voorlichtingsbijeenkomsten ondermijning voor medewerkers 
• Nieuw beleidsregels Bibob 
• Aanpassen APV op ondermijningsartikelen 

Verbeterde informatiepositie Vergroten bewustwording door 
• Meldpunten signalen ondermijning 
• Voorlichting en Communicatie 
Kwaliteitsverbetering in proces 
• Intern/extern informatieknooppunt 
• Taakaccenthouders intern en extern 

• Aansluiting bij meld misdaad anoniem 
• Opstellen werkproces van signaal tot acties (AVG-proof 

conform VNG-model) 
• Convenant met woningcorporaties voor delen informatie in het 

kader van woon- en adresfraude. 
 

Op geprioriteerde onderwerpen is de 
ondermijning voorkomen en aangepakt 

Hennepteelt en drugshandel 
• Sluiting van woningen, panden en erven 
• Aanpak netwerken 
Woon- en adresfraude 
• Onderzoek en controle 
Fraude en misbruik Vastgoedsector & Witwassen en Finec2 
• Verbeteren informatiepositie 
• Integrale aanpak en opwerpen barrières 

• Periodiek overleg met politie en RIEC over casuïstiek 
• Uitvoeren integrale controles 
• Analyse vastgoedsector en financieel economische criminaliteit 

Wie hebben we daarvoor nodig? 
• Politie 
• RIEC (-partners zoals Belastingdienst) 
• Openbaar Ministerie 
• Omgevingsdienst 
• Inspectiediensten  

• Woningbouwverenigingen 
• Bewoners/ondernemers 
• Buurgemeenten 
• Intern (o.a. BWT, Vastgoed, KCC, Welzijn, Handhaving) 

KPI’s 
• Aantal signalen/meldingen van ondermijning bij de gemeente 
• Aantal gedraaide RIEC-zaken 
• Aantal uitgevoerde adresonderzoeken 
• Aantal uitgevoerde controles Digitaal Opkopersregister 

 
 

 
2 Financieel Economische Criminaliteit 


