
 

 

  

 

 

 

Aan de fractie van Liberaal Bloemendaal 

t.a.v. de heer Heukels 

 

 

 

 

 

Datum : 31 oktober 2019 

Uw kenmerk : TCM 187 

Zaaknummer  : 2019007464 

Onderwerp : Verschillen Veiligheidsbeleid 

Verzonden : 31 otkober 2019 

Bijlage(n) : n.v.t. 

 

Geachte heer Heukels , 

 

 

 
 

Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023 

www.bloemendaal.nl 

In de Bestuur- en Middelencommissie van 12 september jongsleden heeft de burgemeester een 

toezegging gedaan die door de griffie als volgt is beschreven:  

 

Burgemeester Roest zegt toe een korte samenvatting te maken van de veranderingen/hoogtepunten 

die in het nieuwe Veiligheidsbeleid zijn opgenomen. Deze samenvatting zal voor de Begrotingsraad 

aan de Raad toegestuurd worden.(fractie LB) 

 

Op de volgende pagina’s treft u een kort overzicht aan van de verschillen die qua thema en aanpak  

gewijzigd zijn en compact samengevat zijn in bijgaand overzicht. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester van Bloemendaal, 

 

 

 

E.J. Roest 
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Verschillen/toelichting veiligheidsbeleid 2015-2018 t.o.v. veiligheidsbeleid 2019-2022                              

Het veiligheidsbeleid is opgesteld op basis van de methode van het Kernbeleid Veiligheid. 

Centraal in deze methode staan vijf veiligheidsvelde  die zij  o der erdeeld i  eiligheidsthe a s.  
De vijf veiligheidsvelden zijn: 

Veilige woon- en leefomgeving 

Bedrijvigheid en veiligheid 

Jeugd en veiligheid 

Fysieke veiligheid 

Integriteit en veiligheid 

 

De veiligheidsvelden en - the a s die i  het eiligheidsbeleid 2015 – 2018 voorkwamen, komen ook 

(compacter) terug in het veiligheidsbeleid 2019 – 2022. 

 

Het recente beleidsplan in compacter beschreven. Wat goed ging, ordt oorgezet e  alle the a s 
die zowel structureel als incidenteel aandacht behoeven zullen die ook krijgen in de periode 2019-

2022.  

Nieuwe ontwikkelingen in aanpak van criminaliteitsvormen, overlast, e.d. zijn opgenomen en 

beschreven in het huidige veiligheidsbeleid. 

 

Hiero der treft u i  de kolo  Veiligheids eleid 9 –  de eiligheidsthe a s/o der erpe / 

aandachtspunten aan waar door u specifieke aandacht voor is gevraagd en onderwerpen die of 

lokaal of regionaal (landelijk) geprioriteerd zijn en een verstevigde impuls krijgen. 

 

             Veiligheidsbeleid 2015 – 2018                         Veiligheidsbeleid 2019 -2022                                                             

Lokale Veiligheidsthema’s: 
 Woninginbraken 

 Evenementen 

(strand/horeca)veiligheid 

 Verkeersveiligheid en 

 Ondermijning/aanpak georganiseerde 

criminaliteit 

Lokale Veiligheidsthema’s: 
 Woningcriminaliteit (babbeltrucs, 

klusjes a e  Thi kers , 
insluipingen, etc. 

 Evenementen 

(strand/horeca)veiligheid 

 Verkeersveiligheid  

 Ondermijning/aanpak georganiseerde 

criminaliteit 

 Relationeel geweld (ook buurt-

/burenoverlast) 

 Versterking ketensamenwerking Zorg- 

& Veiligheidsdomein (OGGZ 

problematiek/verwarde personen, 

verslavingsproblematiek, 

verwaarlozing, milieu hygiëne 

problematiek, e.d.) 

 Specifieke aandachtspunten van de 

gemeenteraad: 

 Ca eratoezi ht o.a. ANPR a era s  

 Cyberveiligheid 

 WhatsApp groepen 

 Vuurwerkoverlast 
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 Brandweer: 

Stevigere positionering, maatschappelijke 

betrokkenheid/activiteiten en doelstellingen 

Brandweer Kennemerland. 

 Woonoverlast: 

Snellere en gezamenlijke aanpak bij 

burenconflicten, verbinding/sluitende aanpak 

zorg- en veiligheidsdomein/externe partners. 

 Integriteit en veiligheid: 

Nadrukkelijkere aandacht voor en activiteiten 

gericht op maatschappelijke onrust m.b.t. 

polarisatie, huisvesting zedendelinquenten, 

terroristische aanslag, cybercriminaliteit, etc. 

Versteviging beleid, activiteiten tegen 

ondermijning/georganiseerde criminaliteit:  

o.a. Damoclesbeleid (bestuurlijke aanpak 

drugs), Bibob-beleid, OMG (Outlaw Motorcycle 

Gangs aanpak), weerbare overheid, versterking 

RIEC –Regionaal Informatie- en Expertise 

Centrum)(aanpak), versterken 

maatschappelijke weerbaarheid, woon- 

adresfraude, bewustwording. 

 Zorg, veiligheid en jeugd 

Verstevigen sluitende aanpak en verbinding 

van het  zorg- en veiligheidsdomein. 

Structureel ambtelijk en bestuurlijk overleg, 

casusbesprekingen, eveneens met betrokken 

(directeuren, bestuurders) zorg/crisisinstanties. 

 

https://vng.nl/files/vng/kernbeleid-veiligheid-2017.pdf  

 

https://vng.nl/files/vng/kernbeleid-veiligheid-2017.pdf

