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JURIDISCH EN BELEIDSKADER
In de Politiewet is opgenomen dat de raad ten minste eens in de vier jaar de 
doelen vaststelt die de gemeente nastreeft op het gebied van veiligheid. Het is 
gebruikelijk dat dit gebeurt in de vorm van een lokale integraal veiligheidsplan.

SAMENVATTING
Het college van B&W stelt vast het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid 
Heemstede 2020-2023. Dit plan beschrijft op hoofdlijnen het veiligheidsbeleid voor 
de komende vier jaar en is gebaseerd op landelijke en regionale prioriteiten, het 
veiligheidsbeeld en de veiligheidsbeleving. Er zijn drie lokale prioriteiten: 1. Zorg
en veiligheid, 2. Veilige & Leefbare wijken en 3. Ondermijning.

BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;

BESLUIT B&W
1. De raad voor te stellen het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede
2020-2023 vast te stellen.
2. Het meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023 voor te 
leggen aan de commissie Samenleving om advies te geven aan de raad (A-stuk).

ONDERWERP
Vaststellen meerjarig Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023
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Het beleid wordt omgezet naar periodieke uitvoeringsplannen.

MOTIVERING
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Het beleid wordt uitgevoerd binnen de strategische uitgangspunten:
• Actieve wederkerigheid
• Persoonsgericht werken aan veiligheid
• Van repressief naar preventief
• Slagvaardige overheid

Argumenten
Behouden van veiligheid door samenwerking met inwoners, ondernemers en 
partners
Uit de criminaliteitscijfers en de veiligheidsbeleving mag geconcludeerd worden dat 
Heemstede tot de veiligste gemeenten van Nederland behoort. Dat willen we ook 
zo houden en dat vergt continu aandacht en een integrale aanpak. Bij de 
strategische uitgangspunten staat beschreven hoe de gemeente die integrale 
aanpak vorm geeft. Dat is door het vertrouwen in de inwoner en ondernemers om 
zelf actie te ondernemen in het behouden en vergroten van de leefbaarheid en 
veiligheid in Heemstede. Waar nodig en mogelijk ondersteunen en faciliteren 
gemeente en ketenpartners inwoners en ondernemers hierin.
Bij complexe problematiek werken partners samen en kijken op zoek naar 
structurele oplossingen naar de belangen van het individu, zijn/haar omgeving en 
het geheel van de samenleving. We gaan daarbij als eerste uit van voorlichting, 
preventie en zorg- en hulpverlening. Als dit niet werkt, wordt ingezet op repressie 
Door integrale samenwerking binnen de gemeentelijke organisatie en overige 
overheidspartners werken we als een slagvaardige overheid.

Prioriteiten sluiten aan bij de landelijke en regionale veiliqheidsprioriteiten
Elke vier jaar stelt de minister van Justitie en Veiligheid de landelijke 
veiligheidsagenda vast. Daarin zijn landelijke beleidsdoelstellingen en thema's voor 
het lokale gezag benoemd voor de periode 2019-2022. Daarnaast wordt elke vier 
jaar door de partners binnen de politie-eenheid Noord-Holland een integraal 
meerjarenbeleidsplan veiligheid opgesteld. Hierin zit ook weer een verbinding met 

AANLEIDING
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.
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
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Kanttekeningen
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de landelijke prioriteiten en beschikbare politiecapaciteit. De lokale prioriteiten 
sluiten aan bij de landelijke en regionale prioriteiten.

Het veilig en leefbaar houden van onze wijken, buurten en bedrijventerreinen. 
In wijken, winkelcentra en op bedrijventerreinen die schoon en goed onderhouden 
zijn en waarbij mensen en ondernemers naar elkaar omkijken is de sociale cohesie 
groter. Dit draagt bij aan het veiligheidsgevoel en levert ook echt een bijdrage in 
het voorkomen van criminaliteit.
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).

Monitoren op basis van Kritieke Prestatie-indicatoren (KPI’s)
De rekenkamercommissie heeft geadviseerd om meer te werken met prestatie- 
indicatoren en zijn daarom ook toegevoegd aan het beleid. Hierbij zijn twee 
kanttekeningen te plaatsen.
De criminaliteitscijfers in Heemstede zijn laag. Dit maakt dat terughoudendheid op 
zijn plaats is bij het beoordelen van het beleid enkel op de criminaliteitscijfers. 
Bij de geprioriteerde thema’s zal ingezet worden op meldingsbereidheid en 
aanpakken. Naar verwachting zal dit leiden tot een piek in bepaalde cijfers, waarbij 
andere juist weer afnemen.

Zorg en Veiligheid als prioriteit voor het versterken van de samenwerking 
Landelijk wordt ingezet op een inclusieve samenleving. Dit maakt dat in 
woonwijken ook een kwetsbare doelgroep komt te wonen. Om dit mogelijk te 
maken en te voorkoming van overlast en onveilige situaties voor of door deze 
doelgroep is het noodzakelijk dat partners in het zorgdomein en de 
veiligheidsketen goed samenwerken. Hiervoor is nodig voorlichting, preventie en 
optimaal signaleren, uitwisselen van informatie, maken van keuzes en het vinden 
en uitvoeren van een adequate aanpak. De gemeente heeft hierin de regie. 
Thema's als verward gedrag en kindermishandeling komen terug binnen deze 
prioriteit. Aangezien dit over verschillende domeinen gaat met soms verschillende 
werkwijzen is het noodzakelijk te investeren in de samenwerking en dit onderwerp 
te prioriteren.

Een weerbaar Heemstede tegen ondermijnende criminaliteit
Georganiseerde ondermijnende criminaliteit komt overal voor en is constant in 
beweging, ook in Heemstede. Als samenleving moeten we daarom blijven werken 
aan onze alertheid. De gemeente heeft hierin een belangrijke taak. In eerste 
instantie door voorlichting, preventie en het opwerpen van barrières voorkomen we 
dat inwoners, ondernemers en overheid slachtoffer worden van ondermijnende 
criminaliteit. Het opsporen en vervolgen licht primair bij politie en Openbaar 
Ministerie waarbij de gemeente een meer faciliterende rol heeft, met name rondom 
de informatiepositie. Sluitstuk van de aanpak is het herstel van de openbare orde 
waarbij de gemeente panden en woningen sluit en vergunningen intrekt. Dit zijn de 
pijlers op basis waarvan de gemeente binnen KennemerKust en Kennemerland 
samenwerken in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.
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Er zal dus altijd gekeken moeten worden naar het verhaal achter de cijfers.
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Nadat het actieplan is vastgesteld zal het opnieuw worden gedeeld met de 
politie en het Openbaar Ministerie. Samen met de ketenpartners wordt het 
actieplan omgezet naar periodieke uitvoeringsplannen.

Aan het eind van de zomer 2019 hebben er twee wijkwandelingen 
plaatsgevonden met bewoners, bestuur en wijkprofessionals. Daarin is 
gesproken over wat er leeft in de wijken ten aanzien van leefbaarheid en 
veiligheid.
De monitor www.waarstaatieqemeente.nl geeft een beeld van hoe de 
inwoners van Heemstede de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente en in 
hun wijk ervaren. Dit is meegenomen om een beeld te krijgen van de acties die 
nodig zijn binnen de prioriteit Veilige en leefbare wijk.
Het concept actieplan is voorgelegd aan de politie en het Openbaar Ministerie 
aangezien het moet aansluiten op de prioriteiten van deze twee belangrijke 
ketenpartners.
Het concept actieplan is ook afgestemd met de projectleider Zorg en Veiligheid 
omdat dit een van de prioriteiten in het actieplan is.

FINANCIËN
Het voorgestelde beleid wordt uitgevoerd binnen daartoe vastgestelde begroting 
binnen het programma 1 Veiligheid - 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Fase & Besluitvorming 
wijkwandeling________
Beleidsvorming_______
Besluitvorming college 
Commissie en raad 
Zienswijze raad lokale 
prioriteiten___________
Collegebesluit lokale 
prioriteiten__________
Uitvoering beleid

PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE

PLANNING/UITVOERING
• In september 2019 hebben er wijkwandelingen plaatsgevonden om de op te 

halen wat er leeft en speelt in de wijken.
• In januari tot en maart 2020 heeft de beleidsvorming plaatsgevonden inclusief 

de afstemming met interne en externe partners.
• Na besluitvorming in de raad in april 2020 worden in mei 2020 de lokale 

prioriteiten voor 2020 ter zienswijze aangeboden aan de raad.
• Op basis van de zienswijze stelt het college de lokale prioriteiten vast.
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Het actieplan heeft geen direct verband met duurzaamheid. Indirect komt dit wel 
voorbij op de prioriteiten ondermijning en veilige wijken. Criminelen dumpen 
drugsafval in de natuur of riolering of proberen op andere wijze milieuwetgeving te 
omzeilen voor hun criminele activiteiten. Hardrijden geeft niet alleen overlast maar 
is ook slecht voor het milieu.

BIJLAGEN
1. Actieplan Integrale Veiligheid Heemstede 2020-2023
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