
Bloemendaal

Aan de Gemeenteraad.

Raadsvergadering d.d.
Commissievergadering d.d.
Commissie
Portefeuillehouder
Programmaonderdeel
Registratienummer
Productiedatum

4 juli 2019 
20 juli 2019
Bestuur 8i Middelen
Burgemeester E. Roest
102. Openbare orde en veiligheid
2019004115 
8 mei 2019

Onderwerp
Éénmaal in de vier jaar dient een Veiligheidsbeleid vastgesteld te worden op het terrein van sociale 
veiligheid. Hierin dienen onder andere de beoogde doelen te worden opgenomen. Deze doelen 
(lokale veiligheidsprioriteiten) zijn gebaseerd op de strategische veiligheidsagenda, landelijke en 
regionale prioriteiten van de Politie en het Openbaar Ministerie, de lokale prioriteiten binnen het 
politie basisteam Kennemer Kust (Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort), de Veiligheidsmonitor 
en uw veiligheidsaandachtspunten uit de partijprogramma's. Het veiligheidsbeleid bestaat uit de 
invulling en beschrijving van activiteiten, rollen en taken met betrekking tot de prioriteiten, andere 
aandachtsvelden, werkwijzen en initiatieven van alle betrokken partners voor de periode 2019- 
2022.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 mei 2019

besluit:

het Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2019 - 2022 vast te stellen.
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Voorgesteld besluit
Voorgesteld wordt het volgende besluit te nemen:
het Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2019- 2022 vast te stellen.

Aanleiding en beoogd effect
Hoewel het wettelijk kader (wetsvoorstel 'Wijziging van de Gemeentewet in verband met de 
versteviging van de regierol van gemeenten ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid') voor 
het vaststellen van een veiligheidsplan is weggevallen vormde het oorspronkelijke doel van het 
wetsvoorstel samen met de uitgangspunten van de nieuwe Politiewet wel het vertrekpunt voor de 
gemeente om een veiligheidsbeleidsplan op te stellen.

Artikel 38 b lid 1 van de Politiewet 2012 bepaalt het volgende:
de gemeenteraad stelt ten minste éénmaal in de vier jaar de doelen vast die de gemeente op het 
terrein van de veiligheid nastreeft door de handhaving van de openbare orde en de hulpverlening 
door de politie.

Meerjarenbeleidsplan van de politie 2019-2022
Het regionale beleidsplan is op 22 november jongstleden vastgesteld door het Regionaal Bestuur 
Overleg Politie (alle burgemeesters van de politieregio eenheid Noord-Holland en de Hoofdofficier 
van Justitie).

Lokale veiligheidsbeleid
Het lokale veiligheidsbeleid dat voorligt, geeft inzicht in de rollen, taken, activiteiten, initiatieven 
van de betrokkenen en de aandachtsvelden waar de komende vier jaar aan wordt (door)gewerkt.

Aan de totstandkoming van dit plan hebben veel partners een bijdrage geleverd. Het veiligheids
beleid is opgesteld op basis van de politie informatie, de veiligheidsmonitor, het college
programma, de veiligheidsonderwerpen uit de partij programma's en de input van de partners.
Met de komst van de Nationale Politie is de looptijd van de veiligheidsplannen gelijkgetrokken met 
de gemeentelijke bestuursperiode. Met het voorliggende plan wordt beoogd goed lopende zaken te 
continueren, het beleid te actualiseren en prioriteiten te stellen, waaraan de komende vier jaar 
efficiënt en effectief kan worden blijven gewerkt.

Doelstelling
Het is de missie van de gemeente Bloemendaal en haar partners op het gebied van veiligheid om 
een veiligheidsbeleid te ontwikkelen en tot uitvoering te brengen. Het doel is om de leefbaarheid en 
de objectieve en subjectieve veiligheid te verbeteren. Het is niet enkel aan de gemeente om de 
veiligheid te bevorderen. De gemeente voert echter wel de regie op dit gebied.

Inwoners, organisaties, ondernemingen en andere overheidsinstellingen hebben elk hun eigen 
verantwoordelijkheid en leveren een bijdrage aan de veiligheid. Samen met die partijen worden 
gemeentebrede veiligheidsthema's aangepakt. Een samenwerking van die partijen versterkt de 
sociale cohesie in de gemeente. Dat draagt ook weer bij aan het verbeteren van het veiligheids
gevoel.

Bloemendaal is een gemeente die niet alleen veilig voelt, maar ook relatief veilig is. Dit blijkt uit de 
cijfers van de politie en de Veiligheidsmonitor. Gemeente Bloemendaal streeft ernaar om de 
veiligheidsbeleving zo hoog mogelijk te houden en de criminaliteitscijfers zo laag mogelijk. Samen 
met een (groot) aantal interne en externe partners streeft de gemeente deze doelen na.
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Naast de prioriteiten zet de gemeente met haar partners gelijk in op diverse anders activiteiten om 
veiligheid en leefbaar in de gemeente te realiseren c.q. te versterken. Op basis van de prioriteiten 
kan het beeld ontstaan dat de gemeente vooral inzet op sociale veiligheid. Op andere activiteiten 
zoals brandveiligheid, integriteit en risicobeheersing, wordt uiteraard ook de noodzakelijke inzet 
gepleegd.
De activiteiten die we de afgelopen járen hebben op- en ingezet worden grotendeels voortgezet of 
doorontwikkeld. Wel is er meer en nieuwe 'aandacht' voor specifieke thema's zoals onder andere 
cybercriminaliteit en ondermijning.

Lokaal prioriteiten
De lokale prioriteiten lopen in de pas met de landelijke en regionale thema's, maar kennen wel 
eigen lokale accenten. De prioriteiten voor de periode 2019-2022 zijn:

* Woningcriminaliteit (woninginbraken, woning insluipingen, babbeltrucs, Thinkers e.d.)
« Ondermijning
« OGGZVverwarde personen
* Strandevenementen
« Huiselijk/relationeel geweld
* Verkeersgedrag

Binnen de veiligheidsvelden worden meerdere veiligheidsthema's benoemd. Per veiligheidsveld 
geven we aan waar we de focus op gaan leggen.

Lokale prioriteiten van de gemeenteraad/partij-programma's:
* Cameratoezicht 
« Cyberveiligheid
* Ondermijning
* Whatsapp preventiegroepen en andere burger veiligheidsinitiatieven
* Inbraakpreventie
« Aandacht voor schone openbare ruimte
* Vuurwerkoverlast/vuurwerkvrije zones 
» Verkeersveiligheid rondom scholen

Politieke keuzeruimte
U kunt uw zienswijze geven op het voorgestelde concept veiligheidsbeleid.

Gedachtegang
In het Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2019-2022 staan de aandachtsvelden voor de komende vier 
jaar. Ontwikkelingen van diverse aard volgen elkaar snel op en onze wereld verandert voort
durend, waardoor het noodzakelijk is dat de regisseur van het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
toekomstbestendig is. De gemeente draagt samen met diverse samenwerkingspartners de verant
woordelijkheid voor lokale veiligheid. Om effectief integraal resultaat te halen is samenwerking en 
verbinding tussen partners die hierin een rol vervullen van essentieel belang. Hierbij gaat het om 
de vaste veiligheidspartners zoals politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Kennemer- 
land (brandweer, GGD/GHOR, veiligheidsbureau) , het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum), Zorg 8i Veiligheidshuis. maar zeker ook om divers lokale netwerkpartners zoals: 
zorgpartners, welzijnsorganisaties, woningbouwverenigingen en uiteraard onze inwoners en 
ondernemers.

De veiligheidspartners zetten zich met diverse activiteiten in op de aandachtsvelden.

1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
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Het veiligheidsbeleid bestaat uit een vijftal pijlers waaronder afzonderlijke thema's vallen:
1. Veilige woon- en leefomgeving;
2. Bedrijvigheid en veiligheid;
3. Jeugd en veiligheid;
4. Fysieke veiligheid;
5. Integriteit en veiligheid.
Op deze thema's is samen met de veiligheidspartners gekeken welke doelen we willen bereiken. 
Hierdoor wordt het beleid concreter en kan de effectiviteit van de maatregelen worden beoordeeld.

Reikwijdte
Het gemeentelijk veiligheidsbeleid kent een onderverdeling in een sociaal en een fysiek deel:

- De zorg voor fysieke veiligheid omvat de zorg voor verkeersveiligheid, brandveiligheid, 
milieuveiligheid, evenementenveiligheid, externe veiligheid en de voorbereiding op 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.

* De zorg voor sociale veiligheid omvat de aandacht voor de veiligheid rond sociale 
(intermenselijke) relaties en activiteiten. Kort gezegd het ondersteunen van 'veilig 
sámenleven', met aandacht voor zaken als: jeugdoverlast en vandalisme, maar ook 
woningcriminaliteit (inbraken, insluipingen, babbeltrucs, diefstallen), relationeel geweld, 
criminaliteit, radicalisering, verbinding van zorg en veiligheid en ondermijning.

Zaken rond risico- en crisisbeheersing zijn al geborgd in de regionale beleidsplannen van de 
brandweer en de Veiligheidsregio Kennemerland. Milieu en evenementenveiligheid zijn geborgd 
door uitvoering van de wettelijke handhavingstaken op dit gebied. Daarnaast is er ook een 
Regionaal Evenementenveiligheidsbeleid Kennemerland 2018. Voor de aanpak van de sociale 
veiligheid is dat anders. Dit beleid spitst zich daarom toe op het werken aan de sociale veiligheid 
van Bloemendaal.

Overwegingen van het college
n.v.t.

Middelen
De uitvoering van het veiligheidsbeleid vindt plaats binnen de bestaande middelen.

Participatie
Voor het ophalen van informatie uit de samenleving in het kader van veiligheidsbeleid maakt de 
gemeente gebruik van de periodieke veiligheidsmonitor eind 2017 waarbij in totaal 1.339 van de 
2.970 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst hebben ingevuld. Dit komt neer op een 
respons van 45 procent. Daarvan heeft 58 procent de vragenlijst online ingevuld en 42 procent 
schríftelijk. Daarnaast hebben 58 inwoners van Bloemendaal deelgenomen aan de landelijke 
Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in 
Bloemendaal komt daarmee uit op 1.397. Het landelijke responspercentage van de Veiligheids
monitor 2017 bedraagt 39,3 procent.

Communicatie
Het veiligheidsbeleid wordt via de website en het Bloemendaals Nieuwsblad bekend gemaakt.
Het Veiligheidsbeleid is vervolgens via de gemeentelijke website voor een ieder beschikbaar.
Het Veiligheidsbeleid wordt tevens toegestuurd aan onze samenwerkingspartners.

Samenwerking (Heemstede)
In het kader van veiligheid werken de gemeenten uiteraard op diverse gebieden samen. Dit betreft 
onder andere: ambtelijke samenwerking, een politie basisteam 'Kennemer Kust', één Driehoek
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(burgemeesters van Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort, één gebiedsofficier en politieleiding), 
samenwerking tussen de boa's van Bloemendaal en Heemstede en de samenwerking van de boa's 
en de politie. De APV's (Algemene plaatselijke verordeningen) van de gemeenten zijn hierbij recent 
zo veel als mogelijk gelijk gemaakt, zodat de handhaving ook éénduidiger wordt.

Vervolgproces/evaluatie
De uitvoering van het veiligheidsbeleid is een integrale verantwoordelijkheid van het college.
De burgemeester stemt de veiligheidsaanpak af met de wethouders en waar nodig wordt 
gezamenlijk richting gegeven aan de uitvoering en aanpak. De coördinatie op de uitvoering van het 
veiligheidsbeleid ligt bij de Driehoek (burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie). In de 
Driehoek worden op basis van het veiligheidsbeleid en de veiligheidsontwikkelingen in de gemeente 
afspraken gemaakt over de prioriteiten en inzet van de politie en gemeentelijke toezichthouders.

Bijlagen
Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2019 - 2022 (2019004447)
Integraal Meerjarenbeleidsplan Politie 2019-2022 (2019004474)
Veiligheidsmonitor 2017 (2019004477)

Achterliggende documenten
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.


