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"Veiligheid is van ons allemaar
Veiligheid is een breed beleidsveld. Het omvat niet alleen het beperken van overlast, de aanpak
van alcohol- en drugsproblematiek, de bestuurlijke aanpak van criminaliteit, huiselijk geweld,
veilig uitgaan, en het verbeteren van het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid. Maar het gaat ook
om de inrichting van de openbare ruimte en beleid inzake j e u g d , gezondheidszorg, en wonen. Voor
lokale veiligheid is de inzet van verschillende partijen nodig. Die inzet moeten we op elkaar
afstemmen. Regie voeren op de hoeveelheid onderwerpen en betrokken partijen is dan ook nodig.
Als gemeente moeten we het geheel besturen en ervoor zorgen dat de veiligheid zoveel mogelijk
wordt bewaakt. In gezamenlijkheid, want veiligheid gaat ons allemaal aan. Dit betreft niet alleen
de externe partners, maar ook de interne partners en onze bewoners.

Veiligheidsjaarplan Teylingen 2012
Het veiligheidsjaarplan Teylingen 2012 ziet toe op de regierol van de gemeente op de lokale
veiligheid en is een voorloper op het integrale veiligheidsbeleid 2013-2016 Teylingen (deze wordt
in 2012 vormgegeven). Het integrale veiligheidsbeleid wordt voor de duur van vier jaar opgesteld
en wordt na vaststelling door de gemeenteraad geconcretiseerd in uitvoeringsprogramma's
(veiligheidsjaarplan). Een veiligheidsjaarplan wordt ieder jaar geschreven, gebaseerd op het
integrale veiligheidsbeleid, en ook voor één jaar vastgesteld. Tegen het einde van het jaar vindt
een evaluatie plaats en wordt een nieuw veiligheidsjaarplan opgesteld.
Omdat het integrale veiligheidsbeleid 2013-2016 Teylingen in 2012 wordt opgesteld, is er nog geen
basis voor het veiligheidsjaarplan Teylingen 2012. Het veiligheidsjaarplan is voor het merendeel
een voorloper op het integrale veiligheidsbeleid. Hiernaast is het veiligheidsjaarplan zoveel
mogelijk afgestemd op het districtsjaarplan 2012 van de politie. In het districtsjaarplan worden de
veiligheidsthema's en afspraken weergegeven binnen de ketensamenwerking tussen de politie, OM
en gemeenten in het district. De gemeenten hebben in nauwe samenspraak met het OM en de
politie de volgende vijf onderwerpen als beleidsprioriteit aangemerkt:
•

Woninginbraak

•

Horeca gerelateerde overlast en geweld

•

Evenementen

• Jeugd / veelplegers
• Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa
Het veiligheidsjaarplan Teylingen 2012 gaat door op deze prioriteiten. Hierbij beschrijft het de vijf
veiligheidsvelden van het Kernbeleid Veiligheid en de acties voor 2012.
Leeswijzer
Het veiligheidsjaarplan 2012 is in een matrix verwerkt. In één overzicht zijn alle aspecten ten
aanzien van het jaarplan inzichtelijk. De ambities en doelstelling zijn per veiligheidsveld
geformuleerd met daarbij de bijbehorende beleidsstukken en cijfers. Vervolgens wordt in de kolom
'acties' aangegeven welke acties per veiligheidsveld in 2012 uitgevoerd worden. In de volgende
kolom 'planning' wordt aangegeven wanneer deze acties gereed zijn en teruggekoppeld worden.
Een aantal acties is doorlopend en wordt tussentijds gerapporteerd in de Barometer Integrale
Veiligheid. Wellicht ten overvloede volgt na de matrix hieronder een korte toelichting op de
veiligheidsvelden.
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Juni 2012
December 2012

0. M o n i t o r e n
De raad inzicht geven
in de objectieve
veiligheid binnen de
gemeente Teylingen

De politiecijfers worden aan de raad
beschikbaar gesteld

Rapportage
Barometer
Integrale
Veiligheid
Tussentijds

0. M o n i t o r e n
De raad inzicht geven
in de subjectieve
veiligheid binnen de
gemeente Teylingen

Tweejaarlijks deelname aan de
veiligheidsmonitor

Uitvoering 2 0 1 1
Barometer
Integrale
Veiligheid

Rapportage Barometer Integrale
Veiligheid

Tweejaarlijks

-

Toepassen proces schadeverhaal
Toepassen graffiti- en
wlldplakbeleid

Continu
Vandalismemeter,
tweejaarlijks

-

Toepassen Politie Keurmerk Veilig
Wonen bij nieuwbouw- en
renovatieprojecten
Afspraken maken met
ontwikkelaars en corporaties
CommLinicatie aan b u r g e i s over
preventieve maatregelen

Continu

Toepassen Wet tijdelijk huisverbod
Bevorderen bekendheid meldpunt
huiselijk geweld
Bevorderen ketensamenwerking

Continu

OOV + rampen
Politie
Jeugd
Brandweer
Handhaving

0. M o n i t o r e n
De raad inzicht geven
in de ontwikkelingen
binnen de integrale
veiligheid

Vandalismemeter
Graffiti- en
wildplakbeleid

1. Veiliqe W o o n - en
leefomqevinq
Vandalisme
Beperking overlast
door vandalisme

Schade
2 0 0 8 : C 63.000
2009: £ 6 4 . 0 0 0
2010: £ 3 7 . 0 0 0
2011, €55.000

1. Veiliae W o o n - en
leefomaeuinq
Woninginbraak
Vermindering aantal
woninginbraken

*Bron:
Vandalismemeter
Woninginbraken
2008: 95
2009: 127
2010: 130
2 0 1 1 : 132

-

:l

1. Veiliae W o o n - en
leefomqevinq
Htiiselijk gewelcl
Bescherming bieden
tegen huiselijk geweld
d . m . v . huisverbod

Bron: Poii'ic HM
Huisverboden
2008: 0
2009: 2
2010: 3
2011: 4

-

* B r o n : Khonraad
Horecaconvenant:
Kwaliteitsmeter Veilig
Uitgaan (KVU)

2. Bedriiuiaheid en
yeiliqheid
Veilia uitaaan
Vermindering overlast
in horecauitgaansgebied door
bestuuriijke
maatregelen

Uitvoeren Horecaconvenant
Teylingen
Bevorderen ketensamenwerking
Uitvoeren decentralisatie Dranken Horecawet

Continu

-

2013

Evenementenkadct

Nota Jeugd

2. B e d r i i v l q h e i d e n
veiliqheid
Veiliav evenementen
Beperking van de
veiligheidsrisico's en
de overlast rond
evenementen
3 . J e u o d en
veiliqheid
Jeugdovprlast
Beperking overlast en
criminaliteit door
jeugdgroepen

Vaststellen Handreiking
evenementen
Draaiboek Jaarwisseling
Bevorderen ketensamenwerking

Overlast Jeugd
2 0 0 8 : 250
2 0 0 9 : 315
2 0 1 0 : 171
2 0 1 1 157
'Bron

-

Uitvoeren nota j e u g d
Toepassen integrale aanpak
Bevorderen ketensamenwerking

-

Uitvoeren alcoholmatigingsbeleid
Bevorderen ketensamenwerking
Toepassen Haltafdoening alcohol
Pilot Haltafdoening softdrugs

-

Maatregelen conform GVVP
Teylingen
Preventieve maatregelen

3" kwartaal 2012
Jaarlijks (dec)
Continu

Continu

Politie HM'

Haltafdoeningen:
2008: 46
2 0 0 9 : 26
2010: 21
2 0 1 1 33
*Bron;
Jaarverslag Halt
Jeugdgroepen
2008: 0
2009:
2x overlastgevend
l x licht hinderlijk
2010:
l x licht hinderlijk
2011: 0

Alcoholniaügiiiqbeleid

GVVP Teylingen

Risicokaart

1
2

3. Jeuod en
veiliqheid
Alcohol en drugs
Terugdringen overlast
van alcohol- en
softdruggebruik

Bekemethodiek
' B r o n : Politic HM
Haltaidoemngen:
2 0 1 1 2 - 3x alcohol
l x softdrugs

Continu

-

Schooljaar'11/'12

*Bron:
Jaarverslag Halt

4. Fysieke
Veiliqheid.
Verkeersvelliaheid
- Verminderen van de
verkeersveilig heidsrisico's
4.Fvsieke Veiliqheid
Externe veiliaheid
- Inzichtelijk m a k e n
van de
veiligheidsrisico's
Verminderen van de
veiligheidsrisico's

Per 1 juni 2009 is er een wisseling geweest van politiesystemen, daardoor kan er wat vertekening zijn in het jaar 2009.
Haltafdoening Alcohol gestart in 2011. Pilot Haltafdoening softdrugs gestart in najaar 2011.

-

Bijhouden van de risicokaart
Toepassing externe veiligheid bij
bestemmingsplannen

Continu

Continu

Regionaal Risicoprofiel
Regionaal Crisisplan
Rampbestrijdingsplan
nen

4.Fvsieke Veiliqheid
Voorbereiding op
rampenbestrijding
 Een adequate
bestrijding van
rampen of andere
crisis door de
gemeentelijk
rampenorganisatie
 Een samenwerkings
verband voor rampen
en crisisbeheersing
met g emeenten en
andere partners
5. Integriteit en
veiligheid
Bestuurliike aanpak
georganiseerde
criminaliteit
Het vroeg tijdig
signaleren en
voorkomen van
georganiseerde
criminaliteit in de
gemeente

Risicocommunicatie aan burgers en
bedrijven
Opleiden, trainen en oefenen van
de g emeentelijke
rampenorganisatie
Intergemeentelijk en reg ionaal
samenwerken
Actualisatie IBP Kag erplassen

Continu

■ Districtelijke samenwerking in IPP
en interventieteams rond MOE
landers
 Uitvoeren
samenwerkingsconvenant RIEC en
deelname bovenlokaal overleg
 Bibob beleid

Continu

Begin 2013

