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Datum 23-4-2018
Onderwerp Reactie op RKC rapport ‘Verkennend onderzoek naar de inzet van 

digitale middelen bij de politie’.
Aanleiding Bestuurlijke reactie n.a.v. de aanbevelingen in het rapport.
Portefeuillehouder mw. mr. A.C. Nienhuis

Sturingsmogelijkheden
De gemeente is partij in de veiligheidsdriehoek samen met het Openbaar Ministerie en de 
politie. De rol van de gemeente in het veiligheidsdomein is te duiden als de ‘handhaving van 
de openbare orde en veiligheid’. Daarmee heeft de gemeente van oudsher een regierol bij 
het ontwikkelen van veiligheidsbeleid. Preventie is een belangrijke focus binnen die taak. 
Bovendien zorgt ze voor afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij 
het veiligheidsbeleid en voert de regie over de verschillende maatregelen. Daarnaast zorgt 
de gemeente dat de maatregelen intern beleidsmatig worden ingebed. 

Bij de prioritering binnen het integraal veiligheidsbeleid speelt de gemeenteraad een 
belangrijke rol. De gemeenteraad stelt eens per vier jaar een nota integraal veiligheidsbeleid 
vast (voor de gemeentelijke prioriteiten). Op basis daarvan wordt jaarlijks door het college 
een uitvoeringsplan opgesteld dat ter kennis wordt gebracht aan de Raad. Op basis daarvan 
kan de Raad jaarlijks achteraf controleren hoe het staat met de uitvoering van het integraal 
veiligheidsbeleid. Daarnaast wordt de gemeenteraad gevraagd om een zienswijze op het 
Integraal meerjarig Veiligheidsplan (IMV) van de Eenheid dat eens per 4 jaar wordt 
vastgesteld, waarin gemeente-overstijgende onderwerpen zijn opgenomen. 
Het openbaar ministerie is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en 
heeft daarin een monopolie. De politie ondersteunt zowel de gemeente bij openbare orde en 
veiligheid (in lijn met het veiligheidsbeleid) als het OM bij opsporing en vervolging.
In de driehoek wordt de inzet van de leden van de veiligheidsdriehoek besproken en 
afgestemd. 
Daar samenwerking tussen de domeinen zorg en veiligheid toenemend van belang is, vindt 
nauw overleg plaats tussen de betreffende domeinen. Dit wordt ook wel de vierhoek 
genoemd. 

Objectieve en subjectieve veiligheid
Door de RKC is aanbevolen samen met inwoners veiligheidsbeleid te ontwikkelen. Het 
college kan zich goed vinden in deze aanbeveling ter bevordering van de veiligheid 
(objectieve veiligheid) maar ook de veiligheidsbeleving van inwoners (subjectieve veiligheid). 
Ook al leven we waarschijnlijk in een tijd waarin we veiliger zijn dan ooit: (samen)leven is 
nooit zonder risico’s. Het gaat erom hoe jij als persoon die risico’s ervaart en hoe (of) je er 
mee om kunt gaan. De criminologie zegt hierover: een mens weet zich veilig wanneer hij het 
gevoel heeft dat hij de risico’s in zijn omgeving met redelijk vertrouwen het hoofd kan bieden.
Dat kan dus zijn omdat er geen risico’s zijn. Maar het zal vaker voorkomen dat er wel risico’s 
zijn, maar dat deze niet als wezenlijk bedreigend worden ervaren. Omdat iemand het gevoel 
heeft dat hij/zij deze risico’s zelf kan hanteren of het gevoel heeft dat hij/zij voldoende steun 
uit zijn/haar omgeving zal krijgen. Dit verklaart ook het verschil dat door de 
rekenkamercommissie is gesignaleerd.

Uitgangspunten en ambities
Om die reden gaat het college uit van het volgende uitgangspunten;

• De samenleving is van de samenleving: versterken van de veerkracht waar zij 
dat belangrijk vindt

• Beleid gaat uit van versterken van de veiligheid die er is (niet van 
onveiligheid)
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• Faciliteren van zelfredzaamheid / samenredzaam zijn op 
wijk/straat/buurtniveau (dus soms dus ook op je handen zitten als overheid)

• Gesprek voeren met de samenleving, gebaseerd op het belang van de 
samenleving en de inwoners zelf.

Vanuit deze gedachte richt de gemeente zich t.a.v. het eigen functioneren (met partners) op 
de volgende ambities;

• Inzicht in het netwerk van (publiek en private) partners die een rol spelen in 
het veiligheidsdomein: zitten we er hetzelfde in? Hoe kunnen we elkaar 
versterken?

• Maatschappelijke en incidentele problematiek zo vroeg mogelijk signaleren: 
pro-actief en preventief

• Passende mindset van alle betrokkenen (integraal): verschillende 
gemeentelijke disciplines, partners (publiek en privaat) alsook de inwoners

• Optimaliseren van informatiepositie en informatiedeling binnen de wettelijke 
kaders

• Juiste partners met oplossingsgerichte mindset aan tafel (inclusief zorgen voor 
een adequate informatieoverdracht daartussen)

• Veiligheid en zorg gezamenlijk verantwoordelijk voor adequate aanpak, zowel 
op lokaal als bovenlokaal niveau

• Repressie (zowel bestuurlijk als strafrechtelijk) als ultimum remedium, maar 
dan wel snel, slagvaardig, geloofwaardig.

E.e.a. sluit ook aan bij de ambitie t.a.v. preventie en tot versterking van het wijkgericht 
werken van de politie.

Prioriteiten van inwoners
Zoals gezegd, het college hecht er aan dat het veiligheidsbeleid aansluit bij de wensen van 
inwoners. In de aanloop naar het opstellen van de Nota Integraal Veiligheidsbeleid 2019-
2023 welke in december 2019 ter vaststelling aan de Raad wordt aangeboden, worden
daarom bewonersbijeenkomsten en wijkwandelingen georganiseerd samen met de politie en 
andere partners. Hierbij zullen vier thema’s centraal staan:

- Inhoudelijke focus
- Burgerinitiatieven en zelfredzaamheid
- Prestatie-indicatoren 
- Ervaren belemmeringen.

Het spoorboekje van deze aanloop is u aangeboden in de ‘Planning Nota Integraal 
Veiligheidsbeleid 2019-2023 (verseon: 715580). 

Vanzelfsprekend wordt inwoners gevraagd waarop de gemeente zich inhoudelijk zou 
moeten focussen. Wat levert het grootste gevoel van onveiligheid op? Daarbij is input op 
andere domeinen (bijv. buitenruimte, zorg etc.) ook van harte welkom. Daarnaast wisselen 
we met inwoners van gedachten over wat zij kunnen en willen doen om hun gevoel van
veiligheid te vergroten. WhatsApp-groepen, het oren-en-ogenproject, onze 
brandweervrijwilligers, buurtinitiatieven en -platforms alsook de vele mensen die paraat 
staan voor reanimatie zijn mooie voorbeelden daarvan. Maar wat kunnen we nog meer, ook 
via social media? 

Vernieuwde prestatie-indicatoren
In het te ontwikkelen beleid zullen ook vernieuwde prestatie-indicatoren worden opgenomen.
Jaarlijks verstrekt de politie politiecijfers over de meest voorkomende vormen van 
criminaliteit. Dat jaarverslag is ter beschikking gesteld aan College en Raad. Dit beeld van 
de criminaliteit in Heemstede geeft slechts een beeld van de (objectieve) veiligheid in de 
gemeente. Bovendien behoort criminaliteit tot het domein van het Openbaar Ministerie en 



Collegebericht

3/3

worden de cijfers van de meest voorkomende vormen van criminaliteit inmiddels 
gepubliceerd via politie.nl.

Het is daarom verstandig om de indicatoren onder de loep te nemen en te bekijken hoe deze 
functioneler geformuleerd kunnen worden zodat de Raad in staat is – in het kader van haar 
controlerende taak – om de resultaten van het veiligheidsbeleid te toetsen. Het 
veiligheidsdomein is immers veel breder en het veiligheidsgevoel van inwoners (subjectieve 
veiligheid) is van meer en andere factoren afhankelijk. 
Afhankelijk van het onderwerp, kan een ‘klassieke’ indicator juist een negatief beeld geven, 
terwijl het een positieve ontwikkeling is. Bijvoorbeeld: 

- Indicator hoeveelheid opgerolde hennepkwekerijen en daaropvolgende 
bestuurlijke sluiting: juist een stijging van dit cijfer betekent dat gemeente, 
partners en inwoners beter in staat zijn de signalen te herkennen en de kanalen 
te vinden om deze signalen te delen, hetgeen leidt tot het oprollen van meer 
kwekerijen. 

- Indicator hoeveelheid woninginbraken: een stijging duidt op meer inbraken, maar 
indien inwoners beter weten hoe zij hun eigendommen veilig kunnen stellen en 
actief zijn op dit terrein, kan het gevoel van veiligheid wel zijn toegenomen 
(subjectieve veiligheid), in weerwil van de cijfers. Dit geldt temeer omdat deze 
vorm van criminaliteit ook trends lijkt te kennen en dus soms weinig zegt over de 
resultaten van inspanningen van de gemeente. 

3Dloket en politiewebsite
Tot slot beveelt het RKC rapport aan om de groei van het 3Dloket en de politiewebsite te 
bevorderen. De RKC gaat er van uit dat de inzet van deze instrumenten leidt tot het verlagen 
van de drempel tot het doen van aangifte en daarmee bijdraagt aan de veiligheid. Indien 
deze aanbeveling in de gesprekken met inwoners naar voren komt als een waardevolle 
aanvulling, kan daar op worden ingezet. Omdat het college de uitkomst van die gesprekken 
wil afwachten alsook de bredere ervaringen van politie met het 3D-loket, kan het college niet 
op voorhand reageren op deze aanbeveling. De achterliggende overweging is duidelijk. 
Wellicht dat met inzet op andere activiteiten het doel beter bereikt kan worden.


