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Zaaknummer : 783552  
Afdeling : Algemene en Juridische Zaken  
Portefeuillehouder : A.C. Nienhuis  
Openbaarheid : Actief openbaar  
 
 
 
ONDERWERP 
Openbare Orde en Veiligheid: terugblik 2020, vooruitblik 2021 
 
 
SAMENVATTING 
In de Commissie Samenleving wordt jaarlijks gesproken over het thema openbare 
orde en veiligheid; een terugblik op 2020 aan de hand van het Lokaal 
Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld 2020 en een vooruitblik aan de hand van het 
Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021. 
 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Gemeentewet 
Politiewet 2012 
 
 
BESLUIT B&W 

1. Aan de commissie Samenleving aan te bieden ter bespreking: 
a. Voor de terugblik op 2020: het Lokaal Criminaliteits- en 

Veiligheidsbeeld 2020 
b. Voor de vooruitblik op 2021: het Uitvoeringsplan Integrale 

Veiligheid 2020-2021 
(B-stuk) 

 
 
AANLEIDING 
In het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid van de politie eenheid Noord-
Holland 2019-2022 zijn de Eenheidsbrede prioriteiten benoemd. In mei 2020 is 
voor Heemstede het Actieplan Integrale Veiligheid 2020-2023 vastgesteld. Op 
basis daarvan is door het college een uitvoeringsplan 2020-2021 vastgesteld.  
 
Terugblik 
Het Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld 2020 en de Driehoeksmonitor 2020 
geven inzicht in de ontwikkeling in het veiligheidsbeeld. De coronacrisis en de 
bijbehorende maatregelen hebben een evident effect gehad, ten positieve maar 
ook ten negatieve, op de bepaalde soorten misdrijven en incidenten. 
Als voorbeeld kan hierbij genoemd worden de sterke daling van het aantal 
woninginbraken of de zeer sterke stijging van het aantal jeugdoverlastmeldingen. 
Deze crisis is nog niet voorbij en zal ook in het lopende jaar z’n effect hebben op 
het veiligheidsbeeld. De (mede)verantwoordelijkheid van politie voor handhaving 
van specifieke corona-wetgeving is ook merkbaar in de uitvoering.  
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Vooruitblik 
Vorig jaar is het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021 aan de Commissie 
aangeboden. Dit plan kent een looptijd van twee jaar. 
De belangrijkste prioriteiten daarin zijn: 

1. Ondermijning 
2. Zorg en Veiligheid; versterking van de samenwerking in de keten 
3. Veilige & Leefbare wijk 

 
Als overige prioriteit zijn Cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit 
benoemd. Het afgelopen jaar heeft deze vorm van criminaliteit, mogelijk mede door 
de coronacrisis, ook in Heemstede een behoorlijke vlucht genomen. Deze vorm 
van criminaliteit verdient daarom steeds meer aandacht. In de driehoek Kennemer 
Kust van 28 januari jl. is de regionale aanpak op dit thema vanuit de politie-eenheid 
Noord-Holland gepresenteerd en besproken. Het basisteam en de gemeente willen 
de weerbaarheid van inwoners en ondernemers in Heemstede vergroten. 
In het uitvoeringsplan zijn per prioriteit in tabellen de acties voor 2021 
weergegeven. Afhankelijk van de actualiteit kan het accent gelegd worden op 
acties die extra of eerder aandacht behoeven. 
 
MOTIVERING 
Aan de hand van de bijgevoegde stukken wordt de Commissie Samenleving in de 
gelegenheid gesteld om samen met politie en het Openbaar Ministerie terug te 
blikken op 2020. Tevens kan worden besproken of de in het uitvoeringsplan 
gestelde lokale prioriteiten nog steeds de juiste zijn. 
Kanttekening bij de inzet van de politie op gestelde prioriteiten is dat de huidige 
coronacrisis waarschijnlijk ook dit jaar extra capaciteit van de politie zal vergen. 
In de notitie ‘Zorgvuldig Kiezen’ van de Politie Eenheid Noord-Holland van 5 
november 2020 (aangeboden bij collegebericht 21 009) staat nadere informatie 
over de ontwikkelingen binnen de politie die bij de bespreking kunnen worden 
betrokken. Een vertegenwoordiger van de politie zal aanwezig zijn om eventuele 
vragen te beantwoorden.  
 
 
BIJLAGEN 
 

1. Lokaal Criminaliteits- en Veiligheidsbeeld basisteam Kennemer Kust 2020 
2. Driehoeksmonitor 2020 gemeente Heemstede 
3. Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2020-2021 

 


