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1. Inleiding
Binnen de gemeente gebeurt veel op het gebied van integrale veiligheid. Met dit beleid worden de
plannen die te maken hebben met veiligheid ondervangen onder één parapluplan. Het integrale
veiligheidsbeleid Teylingen is een strategisch veiligheidsplan dat wordt vastgesteld door de
gemeenteraad voor de komende vier jaar. Het bevat onze visie, strategische uitgangspunten,
prioriteiten en hoofdlijnen van de aanpak.
Het integrale veiligheidsbeleid 2014 – 2017 wordt elk jaar door het college van burgemeester en
wethouders geconcretiseerd in een veiligheidsjaarplan.
Binnen het integrale veiligheidsbeleid 2014 – 2017 Teylingen staat de gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor een veilige omgeving centraal: Samen verantwoordelijk voor veiligheid!
Onze visie daarop en de strategische uitgangspunten worden weergegeven in hoofdstuk 2. Dit
hoofdstuk vormt de kern van het beleid voor de komende vier jaren en klinkt door in de prioriteiten
en de hoofdlijnen van de aanpak binnen de veiligheidsvelden. Bij de opstelling van het integrale
veiligheidsbeleid is aangehaakt bij de kernbeleidmethode van het CCV (Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid) en de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten). De
kernbeleidmethode gaat ervan uit dat het integrale veiligheidsbeleid vijf veiligheidsvelden bestrijkt:
1. Veilige woon- en leefomgeving
2. Bedrijvigheid en veiligheid
3. Jeugd en veiligheid
4. Fysieke veiligheid
5. Integriteit en veiligheid
Binnen elk van deze veiligheidsvelden kunnen veiligheidsthema’s worden onderscheiden, zoals
woninginbraken, evenementen, jeugd, verkeer, georganiseerde criminaliteit. Op basis van
politiecijfers, meldingen, de veiligheidsmonitor en gesprekken met partners is het veiligheidsbeeld
van Teylingen bepaald en zijn de prioriteiten gesteld binnen deze veiligheidsvelden en thema’s.
Hierover volgt meer in hoofdstuk 3. Vervolgens wordt ingegaan op communicatie en de
organisatorische borging.
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2. Visie en strategische uitgangspunten
Samen verantwoordelijk voor veiligheid!
Veiligheid is van ons allemaal. Met elkaar kunnen we meer bereiken dan ieder voor zich alleen.
Door samen te werken, versterken we elkaar en zorgen we voor onze veiligheid in Teylingen
zoals we dat willen. We gaan hierbij voor een realistische veiligheid. Veiligheid is niet 100% te
garanderen en dit moeten we ook niet willen nastreven. Met elkaar moeten we bepalen hoe we
het beste kunnen zorgen voor onze veiligheid.
Als gemeente vinden we het belangrijk een veilige omgeving te faciliteren waarin onderlinge
betrokkenheid en verantwoordelijkheid centraal staat. Door actief te faciliteren, informeren en
communiceren willen we die onderlinge betrokkenheid en verantwoordelijkheid versterken. Op
deze manier ontstaat er een wisselwerking tussen alle betrokkenen die ervoor zorgt dat wijzelf,
met elkaar, onze veiligheid bepalen.

Deze visie is voortgekomen uit de Benen Op Tafelbijeenkomst in maart 2013 met de commissie
Bestuur, Financiën en Toerisme. Hiernaast zijn twee strategische uitgangspunten gesteld om deze
visie door te vertalen naar daadwerkelijke effecten voor de komende vier jaren:
1. Samenwerking versterken, met name aan de voorkant van preventie
Op het gebied van veiligheid hebben we verschillende samenwerkingsverbanden. Hierbij zijn
we met name sterk in de preventie van veiligheidsproblemen en voorkomen daarmee dat de
problematiek zich voordoet dan wel voortzet. Op deze manier is het minder vaak nodig om
repressief op te treden. Desondanks vallen er aan de voorkant van preventie nog slagen te
behalen. Door de samenwerking op het gebied van signalering te versterken, wordt de
onderlinge betrokkenheid vergroot. Het is niet mogelijk en gewenst om altijd alles te kunnen
zien. Door elkaar te voeden met de informatie die we wel beschikbaar hebben, bereiken we een
gedeeld beeld dat ervoor zorgt dat we met elkaar meer zicht krijgen op wat er speelt in onze
gemeente en in onze veiligheid. Het is niet mogelijk en gewenst om vervolgens alles aan te
pakken. We moeten hierbij doelgericht te werk gaan en door tussentijds te reflecteren kunnen
de juiste prioriteiten hierin gesteld worden.
2. Communicatie inzetten om onze veiligheid sterker neer te zetten en de veiligheidsbeleving
positief te beïnvloeden
Veiligheid wordt niet alleen bepaald door feiten. Zo kan je je veilig voelen als je op straat loopt
in een criminele buurt, maar is het ook mogelijk dat je je onveilig voelt in een veilige buurt. Er
zijn verschillende aspecten die hierop invloed hebben, zoals ervaring, kennis, aan- of
afwezigheid van (zichtbare) veiligheidsmaatregelen. Door met name in te zetten op de kennis
willen we het veiligheidsbewustzijn versterken. Ook hier geldt dat het namelijk niet mogelijk en
niet wenselijk is om risico’s voor 100% uit te sluiten. Het is belangrijk hoe we omgaan met de
risico’s die aanwezig zijn. Voor het overgrote deel is iedereen hiervoor zelf verantwoordelijk.
Door op een eenduidige manier te communiceren over onze veiligheid wordt meer zichtbaar
wat er speelt in de gemeente en hoe hiermee omgegaan wordt en moet worden. Hierdoor
wordt het veiligheidsgevoel en de bewustwording positief beïnvloed. Hierin is het van belang
maatwerk toe te passen, namelijk daar inzetten waar het nodig is en van belang is. Een
overload aan communicatie heeft het tegenovergestelde effect.
De visie en de strategische uitgangspunten vormen de kern van het integrale veiligheidsbeleid en
geven de koers aan voor de komende vier jaren.
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3. Prioriteiten en overige veiligheidsthema’s
Veiligheidsbeeld
De volgende twee instrumenten zijn van belang voor een goede onderbouwing van het
veiligheidsbeleid: de Veiligheidsmonitor en de politiecijfers. De Veiligheidsmonitor is een regionaal
onderzoek onder de bewoners van de gemeenten en laat de stand van zaken zien ten aanzien van
de subjectieve veiligheid. De politiecijfers geven daarentegen inzicht in de objectieve veiligheid in
de gemeente. De koppeling van deze cijfers zorgt voor een afgestemd beeld over de stand van
zaken van de lokale veiligheid. Dit veiligheidsbeeld vormt de basis voor het beleid en voor de
afstemming met onze partners.
Het woord ‘integraal’ zegt het al: het IVB is afdelings- en zelfs organisatieoverstijgend. Hiernaast
gaat het om de veiligheid in de gemeente, zowel de fysieke als de sociale veiligheid. Het betrekken
van onze partners bij het opstellen van het IVB is daarom van belang. Niet alleen de visie van de
gemeente en de afdelingen moeten goed afgestemd worden. Ook de behoeften van de externe
partners en de inwoners moeten worden meegenomen. Om dit zo efficiënt mogelijk aan te pakken
is zo veel mogelijk aangesloten bij bestaande overleggen, van bijvoorbeeld verenigingen, horeca,
scholen, jongerenwerk, TOV, burgerpanels, politie ed.
Ook afstemming met regionaal veiligheidsbeleid wordt steeds belangrijker, aangezien veel partners
regionaal georganiseerd zijn. Bovenlokale samenwerking is noodzakelijk en gewenst.
Regionaal Beleidsplan nationale politie
De politieregio Hollands Midden is opgegaan in de eenheid Den Haag. Het gezag over de politie
verandert niet. De burgemeester en de officier van Justitie maken afspraken over de inzet van de
politie. De burgemeester zal de politie aansturen op basis van het IVB en de toekomstige
veiligheidsjaarplannen.
Als gevolg hiervan moet de nieuwe regionale eenheid een regionaal beleidsplan op te stellen. Voor
de totstandkoming van het regionaal beleidsplan dienen de gemeentelijke veiligheidsprioriteiten als
basis. De nieuwe eenheid richt zich op de meest genoemde speerpunten van alle gemeenten in de
nieuwe regio, te weten: woninginbraken, jeugdoverlast, (alle soorten) geweld, en ondermijning
door georganiseerde criminaliteit (onder andere hennepteelt, mensenhandel en vastgoedfraude).
Samenwerking Duin- en Bollenstreek
In 2012 stonden in het districtsjaarplan Duin- en Bollenstreek de volgende prioriteiten centraal:
woninginbraken, horeca-gerelateerde overlast en geweld, evenementen, jeugd en veelplegers,
arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa. Door de vorming van de nationale politie zijn ook
de districten veranderd. De oude districten Duin- en Bollenstreek en Leiden en omstreken zijn
samengegaan. Op dit moment wordt deze samenwerking vormgegeven en wordt aangesloten bij
de regionale prioriteiten. De samenwerking met de gemeenten uit het oude district Duin- en
Bollenstreek, politie en OM wordt voortgezet, met name op het gebied van woninginbraken, horeca
en arbeidsmigranten.
In de bijlage zijn de uitkomsten van de veiligheidsanalyse vertaald in een overzichtstabel.
Op basis van deze uitkomsten zijn de veiligheidsthema’s binnen de veiligheidsvelden van de
Kernbeleidmethode afgestemd op de situatie in Teylingen. Bij de prioritering is het veiligheidsbeeld
van Teylingen uitgangspunt.
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De prioriteiten liggen binnen drie veiligheidsvelden, namelijk:
Veiligheidsvelden

Veiligheidsthema’s

Prioriteiten1

Overig

Veilige woon- en
leefomgeving

- Woonoverlast
(vandalisme/verloedering)
- Inbraken
- Huiselijk geweld
- Overlast bewoners
- Onveiligheidsgevoelens

1. Inbraken
2. Veiligheidsbeleving

- Woonoverlast
- Huiselijk geweld

Bedrijvigheid en
veiligheid

- Veilig uitgaan
- Veilige evenementen
- Veilige stationsgebieden

3. Veilige uitgaansgelegenheden

- Veilige stationsgebieden

Jeugd en veiligheid

- Alcohol en drugs
- Jeugdoverlast

4. Alcohol en drugs
5. Jeugdoverlast

Fysieke veiligheid

-

Integriteit en veiligheid

- Georganiseerde
criminaliteit

Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Externe veiligheid
Crisisbeheersing

-

Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Externe veiligheid
Crisisbeheersing

- Georganiseerde
criminaliteit

Prioriteit 1, 2, en 4 (inbraken, veiligheidsbeleving, alcohol en drugs) zijn sterk naar voren gekomen
als prioriteit. Voor de komende vier jaren is het belangrijk hierop te blijven investeren. Bij prioriteit
3 en 5 (veilige uitgaansgelegenheden en jeugdoverlast) is extra aandacht niet nodig, maar het is
wel van belang om de aandacht te behouden. De andere veiligheidsthema’s die spelen in de
gemeente zijn beschreven bij de overige thema’s. De komende vier jaar ligt de focus op de
prioriteiten en wordt gewerkt aan de aanpak binnen alle beschreven thema’s.
Voor elke prioriteit wordt hieronder de aanpak, beoogde effecten, doelstellingen, indicatoren, en de
betrokken partijen beschreven. Deze aspecten zijn op hoofdlijnen opgesteld. Nadere concretisering
volgt in de veiligheidsjaarplannen die in het verlengde van dit beleid door het college wordt
opgesteld. Jaarlijks worden zo voor elk thema concrete doelstellingen vermeld.

1

De volgorde is gebaseerd op de kernbeleidmethode van de CCV en VNG en geeft dus
geen specifieke volgorde aan
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3.1 Prioriteiten
Veilige woon- en leefomgeving
Prioriteit 1:
Inbraken

Inbraken vallen onder de objectieve veiligheid/veelvoorkomende
criminaliteit en hebben sinds 2012 veel aandacht. Met name
woninginbraken zijn een aandachtspunt in de gemeente. Een
combinatie van maatregelen wordt ingezet om deze overlast tegen
te gaan vanuit verschillende invalshoeken, zoals preventie,
gelegenheidsreductie, repressie en nazorg. Deze aanpak wordt
verder geoptimaliseerd.

Wat gebeurt er al:

-

Wat kan er extra gebeuren:

-

Beoogde effecten:

Stimuleren van buurtpreventie
De buurten en wijken die zelf het Politiekeurmerk Veilig
Wonen willen toepassen, ondersteunen met mogelijke
aanpassingen in de buitenruimte
Eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers
versterken
Trends monitoren

Verminderen van het aantal inbraken

Doelstellingen:

-

Indicatoren:

Keurmerk Veilig Wonen
Keurmerk Veilig Ondernemen
Inrichting woonomgeving
Nazorg ex-gedetineerden
Versterken van de bewustwording en betrokkenheid van
inwoners en ondernemers bij hun omgeving door inzet
communicatie
Inzet Mobeye
Surveilleren op hotspots
Trendanalyses

In 2017 is het aantal woninginbraken teruggebracht naar
minstens het regionaal gemiddelde
In 2017 is de stijgende lijn van inbraken doorbroken

Politiecijfers

Betrokken partijen:
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Inwoners
Ondernemers
Gemeente
Politie
Openbaar Ministerie
Dienst Justitiële Inrichtingen
Reclassering Nederland
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Verslavingszorg
Veiligheidshuis
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Woningbouwverenigingen
PKVW erkende bedrijven
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Veilige woon- en leefomgeving
Prioriteit 2:
Veiligheidsbeleving

Veiligheidsbeleving is een lastig onderwerp. Er bestaat een continu
spanningsveld tussen objectieve en subjectieve veiligheid. Hierbij is
het van belang om een juiste balans te vinden tussen het
beïnvloeden van een positieve veiligheidsbeleving en het informeren
van inwoners over veiligheid in de gemeente.

Wat gebeurt er al:

-

Persberichten
Gemeenteberichten
Website
Twitter
Brieven
Bijeenkomsten
Participatie
Onderzoeken

Wat kan er extra gebeuren:

-

Invoeren Burgernet
Mogelijkheden bekijken van interactief beleid, zoals
bijvoorbeeld buurtpreventie

Beoogde effecten:

Versterken van de kennis over veiligheid in de gemeente en het
positief beïnvloeden van het veiligheidsgevoel van de inwoners

Doelstellingen:

-

In 2017 ligt de veiligheidsbeleving binnen de gemeente
boven het gemiddelde van de referentiegemeenten

Indicatoren:

-

Veiligheidsmonitor

Betrokken partijen:

-

Inwoners
Gemeente
Partners verschillende veiligheidsthema’s

Bedrijvigheid en veiligheid

Prioriteit 3:
Veilige uitgaansgelegenheden

In de gemeente hebben we een goed aanbod van
uitgaansgelegenheden, waaronder horeca en evenementen. Naast
de positieve effecten hiervan zijn er ook veiligheidsrisico’s aan
verbonden. Het beperken van veiligheidsrisico’s is een gedeelde
verantwoordelijkheid van gemeente en partners. Er wordt ingezet op
de verdere borging van de veiligheid rond uitgaansgelegenheden in
de gemeente.

Wat gebeurt er al:

-

Toepassen evenementenbeleid en horecaconvenant
Toepassen collectieve horeca ontzegging
Bevorderen ketensamenwerking
Regionale afstemming en zoveel mogelijk eenduidigheid
Multidisciplinaire adviezen
Onderzoeken meerjarige evenementenvergunningen
Draaiboek jaarwisseling
Afstemming topklasse voetbal
Implementatie decentralisatie Drank- en Horecawet

Wat kan er extra gebeuren:

-

Regionale afstemming en eenduidigheid verder
optimaliseren

Beoogde effecten:

Beperken van veiligheidsrisico’s en overlast rond
uitgaansgelegenheden in de gemeente

Doelstellingen:

-

In 2017 is het aantal meldingen van overlast niet gestegen

Indicatoren:

-

Politiecijfers
Meldingen
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Betrokken partijen:

Jeugd en veiligheid
Prioriteit 4:
Alcohol en drugs

Evaluaties

-

Inwoners
Gemeente
Politie
Brandweer
Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio
Koninklijke Horeca Nederland
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
Evenementenorganisatoren
Horeca
Ter Leede
Scholen

Jongeren experimenteren vaak op het gebied van alcohol en drugs.
De grens tussen incidenteel gebruik en verslaving is, zeker bij
jongeren, heel dun. De komende tijd richten we ons met onze
partners op het voorkomen, signaleren en terugdringen van het
gebruik en misbruik van alcohol en (soft)drugs.

Wat gebeurt er al:

-

Implementatie decentralisatie Drank- en Horecawet
Uitvoeren lokale gezondheidsnota met speerpunt
alcoholmatigingsbeleid
Bevorderen ketensamenwerking en signalering
Toepassen Haltafdoening
Gezamenlijke aanpak scholen en hulpverlening

-

Versterken preventie en signalering
Uitbreiden gezamenlijke aanpak scholen

-

Wat kan er extra gebeuren:

Beoogde effecten:

-

Verminderen van alcohol- en drugsgebruik

Doelstellingen:

-

In 2017 ligt het alcohol- en drugsgebruik onder het
gemiddelde van de referentiegemeenten
In 2017 is het aantal Haltafdoeningen niet gestegen

Indicatoren:

-

Jongerenpeiling GGD
Cijfers Halt

Betrokken partijen:

-

Gemeente
Politie
Openbaar Ministerie
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Verslavingszorg
Bureau Halt
Koninklijke Horeca Nederland
Veilig Verkeer Nederland
Jongerenwerk
Scholen
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Jeugd en veiligheid

Prioriteit 5:
Aanpak jeugdoverlast

Veiligheid begint bij voorkomen en dit geldt in het bijzonder voor
onze jeugd. De gemeente beschikt ten aanzien van de jeugd over
goede beïnvloedingsmogelijkheden, zowel voor wat betreft
preventieve voorwaarden als de aanpak van diverse vormen van
problematiek. De komende tijd richten we ons op de verdere
intensivering van de aanpak met onze partners.

Wat gebeurt er al:

-

Uitvoeren nota jeugd
Toepassen integrale aanpak
Bevorderen ketensamenwerking

Wat kan er extra gebeuren:

-

Borgen van de samenwerking
Sturen op verbeterd en opbouwend contact tussen jeugd en
overlastervarende om gezamenlijk een oplossing te vinden
Aandacht voor geschikte buitenruimten voor jeugd in alle
leeftijdscategorieën

-

Beoogde effecten:

Voorkomen en tegengaan van overlast door rondhangende jeugd op
straat.

Doelstellingen:

-

In 2017 zijn er geen criminele en overlastgevende
jeugdgroepen
In 2017 is de overlast niet gestegen

Indicatoren:

-

Politiecijfers
Meldingen
Cijfers Halt
Jaarverslag jongerenwerk
Uitvoering speelplaatsenplan

Betrokken partijen:

-

Inwoners
Gemeente
Politie
Halt
Jongerenwerk
Scholen
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3.2 Overige veiligheidsthema’s
Veilige woon- en
leefomgeving
Thema 1:
Woonoverlast

Woonoverlast, vandalisme en vervuiling vallen onder de sociale en
fysieke kwaliteit van de omgeving en heeft een negatieve invloed op
de leefkwaliteit van de gemeente. Om dit te voorkomen wordt een
aantal maatregelen ingezet. Deze maatregelen blijven we de
komende tijd inzetten en waar nodig optimaliseren.

Wat gebeurt er al:

-

Uitvoeren graffiti- en wildplakbeleid
Verhalen van schade
Aanpak zwerfafval
Aanpak hondenpoep
Opvang zwerfdieren
Reclame
Participeren in het zorgnetwerk

Hoofdlijnen van de aanpak:

Optimaliseren van de aanpak en de samenwerking

Beoogde effecten:

Verminderen van woonoverlast voor een zo veilig en schoon
mogelijke omgeving

Betrokken partijen:

Veilige woon- en leefomgeving

Thema 2:
Huiselijk geweld

-

Inwoners
Gemeente
Politie
Openbaar Ministerie
Halt
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Verslavingszorg
Algemeen Maatschappelijk Werk
Stichting MEE
Sportverenigingen
Woningbouwverenigingen
Irado
Centercom
Dierenasiel Stevenshage
Platform Hondenvrienden Teylingen
Scholen
Jongerenwerk

Huiselijk geweld vindt plaats achter de voordeur en is lastig te
achterhalen. De impact is erg groot voor het slachtoffer en binnen
het gezin. Het blijkt dat het opleggen van een huisverbod vaak het
benodigde inzicht geeft in de ernst van de problematiek en zorgt
voor het keerpunt. De inzet op dit thema is een combinatie van
enerzijds preventie en anderzijds repressie gecombineerd met zorg
(huisverbod).

Wat gebeurt er al:

-

Toepassen Wet tijdelijk huisverbod
Regiovisie geweld in huiselijke kring
Subsidieafspraken
Meldpunt huiselijk geweld
Ketensamenwerking

Hoofdlijnen van de aanpak:

Optimaliseren van de samenwerking

Beoogde effecten:

Verminderen van huiselijk geweld in de gemeente
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Betrokken partijen:

Bedrijvigheid en veiligheid
Thema 3:
Veilige stationsgebieden

-

Gemeente
Politie
Justitie
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
Geestelijke Gezondheidszorg
Bureau Jeugdzorg
Reclassering Nederland
Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Algemeen Maatschappelijk Werk
Opvang

Onveiligheid op stationsgebieden heeft sociale en fysieke aspecten.
Station Sassenheim is een nieuw gevestigd station, naast het
bestaande station Voorhout. Veilige stationsgebieden is met name
belangrijk voor de reizigers, inwoners en ondernemers.

Wat gebeurt er al:

-

Landelijk Veiligheidsarrangement stationsgebieden Teylingen
Bevorderen ketensamenwerking

Hoofdlijnen van de aanpak:

Optimaliseren van de veiligheid op stationsgebieden en de
samenwerking

Beoogde effecten:

Beperken van overlast op en rondom de stationsgebieden

Betrokken partijen:

Fysieke veiligheid
Thema 4:
Verkeersveiligheid

-

Gemeente
Politie
Korps Landelijke Politiediensten
Nederlandse Spoorwegen
Prorail
Jongerenwerk
Mc Donalds

Verkeersveiligheid is een belangrijk thema in het
uitvoeringsprogramma van het Gemeentelijk Verkeers- en
Vervoerplan. Er worden jaarlijks onderzoeken gedaan en
maatregelen genomen ten behoeve van de verkeersveiligheid in de
gemeente.

Wat gebeurt er al:

-

Onderzoeken van onveilige (of als zodanig ervaren) locaties
Herinrichting van wegen en kruisingen conform Duurzaam
Veilig (landelijke standaard)
Voorlichting en gedragsbeïnvloeding
Verkeersveilige schoolomgevingen
Overleg bij projecten over bovenlokale wegen

Hoofdlijnen van de aanpak:

Optimaliseren van de verkeersveiligheid

Beoogde effecten:

Verminderen van het aantal verkeersslachtoffers

Betrokken partijen:
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Gemeente
Rijk
Provincie
Regio
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-

Fysieke veiligheid

Politie
Scholen
Belangenorganisaties zoals Platform Gehandicapten,
Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland

In samenwerking met de brandweer wordt de brandveiligheid
geborgd van gebouwen en bij evenementen.

Thema 5:
Brandveiligheid
Wat gebeurt er al:

-

Handhavingsbeleid
Controles brandveilig gebruik gebouwen, zoals vluchtwegen,
blusmiddelen, aankleding en inrichting
Controles brandveiligheid evenementen

Hoofdlijnen van de aanpak:

Beperken van risico’s op brand in gebouwen en bij evenementen

Beoogde effecten:

Versterken van de brandveiligheid in gebouwen en bij evenementen

Betrokken partijen:

Fysieke veiligheid
Thema 6:
Externe Veiligheid

-

Externe veiligheid ziet toe op de ‘naar buiten gerichte’ (extern)
veiligheidsrisico’s. Verschillende wet- en regelgeving borgt de
beperking van deze risico’s.

Wat gebeurt er al:

Hoofdlijnen van de aanpak:

Gemeente
Brandweer

-

Actualiseren risicokaart
Toepassen Omgevingsvisie Externe Veiligheid
Routering gevaarlijke stoffen
Risicocommunicatie
Vuurwerk
Luchtvaart

Het actueel houden en beperken van veiligheidsrisico’s

Beoogde effecten:

-

Inzichtelijk maken van de veiligheidsrisico’s
Verminderen van de veiligheidsrisico’s

Betrokken partijen:

-

Gemeente
Provincie
Brandweer
Omgevingsdienst

Fysieke veiligheid
Thema 7:
Crisisbeheersing

Een adequate voorbereiding op rampen is van essentieel belang.
Aandacht hiervoor is belangrijk vanwege de regionale dimensie, de
dwarsverbanden met veiligheidsthema’s en de risico’s in de
gemeente. Samenwerking en professionele borging zijn belangrijke
voorwaarden binnen de voorbereiding.

Wat gebeurt er al:
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-

Planvorming
Opleiden, trainen en oefenen
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Hoofdlijnen van de aanpak:

Het verder versterken van de voorbereiding op rampen of andere
crisis en de samenwerkingsverbanden

Beoogde effecten:

-

Betrokken partijen:

Integriteit en veiligheid
Thema 8:
Bestuurlijke aanpak
georganiseerde criminaliteit

Versterken samenwerking, intergemeentelijk en regionaal
Bestuurlijke advisering

-

Een adequate bestrijding van rampen of andere crisis door
de gemeentelijke rampenorganisatie
Een samenwerkingsverband voor rampen en
crisisbeheersing met gemeenten en andere partners
Inwoners
Ondernemers
Gemeente
Veiligheidsregio
Politie
Brandweer
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
Omgevingsdienst
Waterschappen
Intergemeentelijke Sociale Dienst
Verschoor
Monuta
Nederlands Rode Kruis
Salvage
Sportverenigingen
Hotel van der Valk
Teylingereind
Akzo

Georganiseerde criminaliteit heeft ernstige gevolgen voor de
maatschappij. Het is van groot belang deze criminaliteit te
voorkomen en integraal aan te pakken. De gemeente beschikt over
een aantal goede mogelijkheden om deze aanpak te ondersteunen
en te versterken. In samenwerking met onze partners blijven we
inzetten op de integrale aanpak.

Wat gebeurt er al:

-

Districtelijke samenwerking in Informatiepunt Polen en
interventieteams rond MOElanders
Uitvoeren samenwerkingsconvenant RIEC (Regionaal
Informatie- en Expertisecentrum) en deelname bovenlokaal
overleg
Bibob beleid

Hoofdlijnen van de aanpak:

Het verder optimaliseren van de samenwerking en het Bibob beleid

Beoogde effecten:

Vroegtijdig signaleren en voorkomen van georganiseerde
criminaliteit in de gemeente

Betrokken partijen:
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-

Gemeente
Politie
Openbaar Ministerie
Brandweer
Omgevingsdienst
Belastingdienst
Regionaal Informatie- en Expertise Centrum
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4. Communicatie en financiën
4.1 Communicatie
Communicatie draagt actief bij aan het neerzetten van de veiligheidsthema’s in gemeente
Teylingen. De algemene en herkenbare boodschap daarbij is Samen verantwoordelijk voor
veiligheid. Door inzet van de eigen communicatiemiddelen en een goede samenwerking met de
veiligheidspartners geven we veiligheid gericht en regelmatig aandacht. Daarbij attenderen we ook
op de veiligheidsrisico’s en is aandacht voor hetgeen je ook als bewoner of ondernemer zelf kunt
doen om de veiligheid te verbeteren.
Diverse veiligheidsthema’s worden waar mogelijk met samenwerkingpartners uitgedragen, zodat
we een sterke en eenduidige boodschap afgeven. Zo sluiten we aan bij (landelijke)
veiligheidscampagnes. Bijvoorbeeld de landelijke veiligheidsweek, voorlichtingsdagen van de
brandweer. Ook zoeken we de aansluiting op thema’s binnen het onderwijs. We zoeken binnen de
gemeente ook actief de samenwerking op bij het organiseren van onze communicatie.
Om veiligheidsgevoelens positief te beïnvloeden is bewuste en gerichte wijze van communiceren
van belang. Met name waar de gemeente concrete acties uitvoert en beleid realiseert zal de
gemeente dit via de communicatiemiddelen en de lokale pers actief uitdragen. We maken daarbij
ook gebruik van sociale media. Maar ook van bijvoorbeeld de wijkmarkten.
We zoeken aansluiting met bewoners en doelgroepen door te communiceren over
veiligheidsonderwerpen die direct aanspreken. Het gaat dan om herkenbare onderwerpen zoals
bijvoorbeeld inbraken, veiligheid in het verkeer en vormen van overlast. De uitwerking van het
veiligheidsbeleid in de jaarplannen stemt de gemeente af met de betreffende doelgroepen.
We evalueren en sturen indien nodig de communicatie-inzet bij. Zo blijven we aansluiten bij de
prioriteiten in het veiligheidsbeleid en de actualiteit. We geven aan wat we doen en wat we hebben
gedaan in de vorm van evaluaties van de jaarplannen. Bij incidenten, excessen, nieuwe
ontwikkelingen en/of wijzigingen in het beleid, informeren we de raad tussentijds.
Dit betekent samenvattend:
-

We zijn herkenbaar met een heldere centrale communicatieboodschap
We communiceren actief, eenduidig en gericht
We sluiten aan bij veiligheidsthema’s die leven bij de diverse doelgroepen
We werken samen met veiligheidspartners bij het organiseren van onze communicatie
We adviseren ook wat bewoners/ ondernemers zelf kunnen doen, om de veiligheid te
verbeteren
We sluiten aan op de regionale en landelijke campagnes
We blijven actueel en spelen desgewenst in op incidenten of wijzigingen in het beleid

4.2 Financiën
Uitgangspunt is dat de voorgestelde maatregelen kunnen worden gedekt vanuit de reguliere
budgetten. Voor de realisatie van de beschreven ambities is het dus van belang dat de budgetten
ook voor de komende jaren overeind blijven.
Alleen nieuwe initiatieven bij beschikbaarheid van voldoende middelen
Opgenomen voornemens die extra geld vergen (o.a. burgernet en buurtpreventie) kunnen pas
worden uitgevoerd als daarvoor langs de reguliere weg, door middel van begrotingsvoorstellen,
geld beschikbaar is.
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5. Organisatorische borging
De gemeenteraad stelt de kaders en prioriteiten van het integraal veiligheidsbeleid vast voor de
komende vier jaren. De raad wordt aan het begin van elk jaar door het college van burgemeester
en wethouders (college) geïnformeerd middels de evaluaties en veiligheidsjaarplannen. Bij
excessen en/of nieuwe ontwikkelingen c.q. wijzigingen ten opzichte van het beleid wordt de raad
tussentijds geïnformeerd.
De verantwoordelijkheid en regie over het integraal veiligheidsbeleid ligt bij de burgemeester. De
burgemeester is wettelijk belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheid en draagt
daarvoor de bestuurlijke verantwoordelijkheid. In relatie tot zijn of haar wettelijke taken heeft de
burgemeester ook een belangrijke rol in de (bestuurlijke) coördinatie van het integraal
veiligheidsbeleid. Veiligheid hangt samen met verschillende beleidsvelden, waarvoor de betreffende
wethouders verantwoordelijk zijn. Dit betekent uiteindelijk dat het college verantwoording draagt
voor het integrale veiligheidsbeleid.
Logischerwijs geldt dit ook voor de ambtelijke organisatie. De hele gemeentelijke organisatie is
betrokken bij veiligheid. De afdeling Gemeentewerken, team Handhaving, Openbare orde en
Veiligheid voert de regie op het integraal veiligheidsbeleid en voert taken uit in het kader van
veiligheid. De veiligheidsthema’s zijn verdeeld over verschillende beleidsvelden welke worden
uitgevoerd door de afdelingen Advies en Ondersteuning, Gemeentewinkel, Gemeentewerken,
Maatschappelijke Ontwikkeling en Ruimte.
Plancyclus
Het opstellen en uitvoeren van het IVB is een cyclisch proces. Dit proces wordt toegelicht aan de
hand van de zogeheten Deming cirkel: de Plan Do Check Act methode (PDCA).
Plan: dit beleid vormt de start van een
nieuwe cyclus en wordt vastgesteld door de
raad. Het college stelt de nadere uitwerking
over de uitvoering vast in de jaarlijkse
veiligheidsjaarplannen.
Do: de acties uit het veiligheidsjaarplan staan
in de afdelingsplannen en worden uitgevoerd.
Check: periodiek worden de ontwikkelingen
van het beleid en het veiligheidsbeeld
gemonitord. Bij excessen en/of nieuwe
ontwikkelingen c.q. wijzigingen ten opzichte
van het beleid wordt de raad tussentijds
geïnformeerd. Aan het eind van elk jaar wordt
het veiligheidsjaarplan geëvalueerd.
Act(/Adjust): de plannen worden
geactualiseerd en waar nodig bijgestuurd.
Planning

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Veiligheidsjaarplan
(+evaluatie)

4e kwartaal
voorbereiding

Januari
gereed

Idem

Idem

Idem

Idem

4e kwartaal
voorbereiding
Veiligheidsbeleid

Voorbereiding

Voorbereiding

26 september
gereed

3e kwartaal
gereed

Veiligheidsbeleid 2014 – 2017, Teylingen
Samen verantwoordelijk voor veiligheid!

15

Bijlage 1
Overzichtstabel: Veiligheidsanalyse IVB 2014 – 2017
Veiligheidsvelden
Veilige woonleefomgeving

Veiligheidsthema’s (voorbeelden)

Veiligheidsbeeld
- Woonoverlast

Gesprekken

- Inbraken

- Inbraken

- Veiligheidsmonitor

- Huiselijk geweld
- Zorg
- Veiligheidsbeleving

-

Woonoverlast
(vandalisme/verloedering)
Inbraken
Overvallen
Geweld op straat
Huiselijk geweld
Overlast bewoners
Onveiligheids- gevoelens

-

Veilig uitgaan
Veilige evenementen
Veilige stations
Winkelgebieden
Bedrijventerreinen

Jeugd en
veiligheid

-

Jeugdoverlast
Alcohol en drugs
Veilig in en om school

- Overlast jeugd
- Alcohol en drugs

Fysieke
veiligheid

-

Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Externe veiligheid
Crisisbeheersing

- Parkeren &
snelheid

Integriteit en
veiligheid

-

Georganiseerde criminaliteit
Terrorisme
Polarisatie en radicalisering

Bedrijvigheid
en veiligheid

-

Prioriteiten
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Landelijk
-

Inbraken
Overvallen
Straatroof
Geweld

Regionaal
- Inbraken

Districtelijk
- Inbraken

- Geweld

- Horeca

- Horeca
- Evenementen

- Veiligheidsmonitor

- Drugs

- Criminele
jeugdgroepen

- Jeugdoverlast

- Jeugdoverlast

- Ondermijning
zoals hennep,
mensenhandel
en
vastgoedfraude

- Moelanders
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