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Voorwoord 

Voor u ligt het veiligheidsbeleid van de gemeente Bloemendaal, voor de periode 2015–2018. 

Als burgemeester van de gemeente Bloemendaal en portefeuillehouder Openbare Orde en 

Veiligheid ben ik verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde in de gemeente 

Bloemendaal. 

 

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat repressief optreden bij problemen door 

onder andere politie en brandweer een bepaald niveau van veiligheid gerealiseerd wordt, maar niet 

de oorzaken van onveiligheid kan wegnemen of veel voorkomende inbreuken op veiligheid kan 

tegen gaan. Een belangrijk aspect bij het realiseren van een veilige samenleving is een context en 

gezamenlijk gedreven aanpak. Dit houdt in dat verschillende interne en externe partijen onder 

bestuurlijke sturing van de gemeente intensief samenwerken aan het veiligheidsproces.  

 

Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften van inwoners en bezoekers van Bloemendaal.  

De nadruk bij de samenwerking ligt dan niet alleen bij het bestrijden van onveiligheid, maar ook op 

het voorkomen daarvan. De laatste jaren is deze samenwerking in de gemeente Bloemendaal al 

flink ontwikkeld. We intensiveren de samenwerking op het gebied van handhaving tussen de 

buitengewoon opsporingsambtenaren van Bloemendaal en Heemstede. Boa’s van de Milieudienst 
IJmond voeren toezichts- en handhavingstaken voor ons uit op diverse terreinen, waaronder de 

Drank- en Horecawet en we streven naar verdere samenwerking van toezichthouders. 

 

Dit vraagt om inspanning van iedereen. Betrokken partijen, zoals gemeentelijke diensten, politie, 

zorginstellingen, woningbouwverenigingen, ondernemers en inwoners van Bloemendaal moeten 

meedenken, meepraten en meewerken om te komen tot een goede samenwerking. Voor het slagen 

van het veiligheidsbeleid zijn een samenhangende en gestructureerde samenwerking, duidelijke 

regievoering, goede communicatie en betrokkenheid van de partners de sleutels tot succes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bloemendaal, 2 december 2014 

De burgemeester van Bloemendaal, 

R.Th.M. Nederveen 
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1. Inleiding 

In het Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2015-2018 staan de aandachtsvelden en voor de komende 

vier jaar. Verschillende veiligheidspartners zetten zich met diverse activiteiten in op de aandachts-

velden. Het veiligheidsbeleid bestaat uit een vijftal pijlers waaronder afzonderlijke thema’s vallen. 
Op deze thema’s is samen met de partners gekeken welke doelen we willen bereiken. 
Hierdoor wordt het beleid concreter en kan de effectiviteit van de maatregelen worden beoordeeld. 

De aandachtsvelden uit het veiligheidsbeleid zullen in jaarlijkse uitvoeringsplannen worden 

omgezet in concrete doelstellingen.  

 

De beleidsplannen van de Nationale Politie en de gemeente sluiten inhoudelijk op elkaar aan,  

zodat onderwerpen gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Het huidige beleidsplan van de 

Nationale Politie loopt tot 2015. Vanaf 2015 lopen de veiligheidsbeleidsplannen van de gemeente, 

de Nationale Politie en de Veiligheidsregio Kennemerland gelijk met de gemeentelijke bestuurs-

periode. Dit veiligheidsbeleid gaat over de jaren 2015-2018.  

 

2. Landelijke ontwikkelingen 

De totstandkoming van het veiligheidsbeleid is gebaseerd op de landelijke ontwikkelingen.  

Hoewel het wetsvoorstel op de gemeentelijke regierol is ingetrokken, is het toch zinvol een 

veiligheidsplan op te stellen. De bedoeling van het wetsvoorstel was het verstevigen van de 

regierol van gemeenten op het terrein van lokale veiligheid. Zo werd in het wetsvoorstel de 

gemeenteraad verplicht een veiligheidsplan vast te stellen.  

 

In de nieuwe Politiewet die 1 januari 2013 in werking is getreden, wordt uitgegaan van een werk-

wijze waarbij de prioriteiten van de politie worden bepaald op basis van de prioriteiten uit de 

veiligheidsanalyse  en het veiligheidsbeleid van de gemeente, het beleid van het arrondissements-

parket van het Openbaar Ministerie op het gebied van strafrechtelijke handhaving, bovenlokale 

veiligheidsvraagstukken en de doelstellingen die door de minister van Veiligheid & Justitie (V&J) 

zijn toebedeeld als aandeel in de landelijke doelstellingen. 

 

Bij de vormgeving van de nieuwe beleidscyclus van de politie wordt het uitgangspunt gehanteerd 

dat prioriteiten van onderaf worden opgesteld vanuit de gemeenten.  

Tot voor kort liepen de cycli van het veiligheidsbeleid van de verschillende gemeenten, de VRK en 

de politie niet gelijk. Het meerjarenbeleidsplan 2013-2014 van de regionale politie eenheid Noord-

Holland was voor twee jaar vastgesteld zodat het huidige meerjarenbeleidsplan 2015-2018 gelijk 

loopt met de gemeentelijke bestuursperiode. De procedure van de planvorming en beleidscyclus 

loopt vanaf heden parallel. 

 

3. Strategisch kader 

3.1 Strategische uitgangspunten 

De strategische uitgangspunten voor dit veiligheidsbeleid zijn de volgende: 

de Strategische Veiligheidsagenda 2015-2018 van de minister van Veiligheid en Justitie, de lande-

lijke doelstellingen van de minister van V&J en het meerjarenbeleidsplan van de regionale politie 

eenheid Noord-Holland 2015-2018. Meer aandacht voor samenwerking op het gebied van veilig-

heid, de samenhang tussen verschillende veiligheidsopgaven en de wijze waarop partijen die daar 

in een rol hebben elkaar kunnen versterken. 

Sturen op prioriteiten, waarbij samenwerken en nakomen van afspraken kernbegrippen zijn. 
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Het politie basisteam Kennemer Kust conformeert zich vanzelfsprekend aan de landelijke en 

regionale doelstellingen en spant zich in een bijdrage te leveren aan de beoogde resultaten.  

 

Behalve de aanpak van criminele jeugdgroepen, zet de regiopolitie de komende jaren in op het 

terugdringen van de zogenoemde high impact-crimes: woninginbraken, geweld, overvallen, 

straatroof; geweld: geweld in de horeca en het uitgaansleven, relationeel geweld, geweld tegen 

mensen met een publieke taak; OGGZ-(Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) problematiek: 

overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met psychosociale problemen; jeugd: 

jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en alcohol- en drugsgebruik door jongeren; en ondermijning: 

georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur ernstig misbruikt en 

verzwakt. Met in aanvang specifieke inzet op de aanpak van: a. drugscriminaliteit (specifiek: 

grootschalige hennepteelt) b. fraude en witwassen van crimineel geld, c. mensenhandel en          

d. Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s). 
 

Vier van deze vijf thema’s voor de eenheid Noord-Holland (namelijk High Impact Crime, Geweld, 

Jeugd, Ondermijning) komen overeen met landelijke thema’s in de Strategische Veiligheidsagenda 

2015-2018 die de minister van Veiligheid en Justitie heeft vastgesteld nadat hij de regioburge-

meesters en het college van procureurs-generaal had gehoord. 

3.2 Hoofdkoers 

Wat willen we bereiken? 

De veiligheidssituatie, zowel objectief als subjectief minimaal op het huidige niveau handhaven, het 

aantal woninginbraken substantieel te verminderen, veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk uitsluiten en 

bij/in rampen-, crisis- en andere gevaarsituaties adequaat optreden. 

Een gemeente moet veilig zijn en veilig voelen: naast veiligheid op straat speelt ook alertheid in 

het kader van externe veiligheid een belangrijke rol. Met de nabijheid van Schiphol, Tata Steel, het 

Noordzeekanaal, diverse grote verkeers- en spoortunnels is het van essentieel belang dat het 

veiligheidsbeleid mede op die terreinen efficiënt en effectief is. 

 

4. Rol van de gemeente  

Op lokaal niveau initieert de gemeente de samenwerking met haar partners op probleemgerichte 

aanpak van onveiligheid. Het verplicht de gemeente beleid te maken dat zich richt op het vermin-

deren van onveiligheid. Er is vrijwel geen veiligheidsprobleem dat zich slechts in één gemeente 

voordoet. Samenwerking is dus essentieel. 

 

De gemeente geeft aan welke richting zij op wil gaan, welke prioriteiten gesteld dienen te worden 

en wat zij van de diverse partijen verwacht. Hierin speelt de driehoek (burgemeester, teamchef 

van politie en de gebiedsgebonden officier van justitie) een grote rol.  

Een resultaat valt of staat bij een goede samenwerking tussen de ketenpartners en het actief 

betrekken van inwoners, ondernemers, instellingen en overige organisaties. 

 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid 

Binnen de gemeente kan en mag veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid van één team/ 

afdeling zijn. Iedere afdeling heeft zijn eigen expertise en eigen taak op het gebied van veiligheid.  

De invulling van de gemeentelijke sturing is (zowel intern als extern) neergelegd bij het taakveld 

Openbare orde & Veiligheid van de afdeling Publiekszaken. 

 

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle betrokken partijen: de gemeente, de 

politie, het Openbaar Ministerie, het maatschappelijke middenveld en natuurlijk de burgers zelf.  
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Een effectief en efficiënt veiligheidsbeleid veronderstelt een goede samenwerking tussen de 

partijen. Zij hebben ieder hun eigen deelverantwoordelijkheden en bevoegdheden, maar delen één 

gezamenlijke verantwoordelijkheid: de zorg voor een veilige en leefbare gemeente.  

 

De gemeente Bloemendaal ziet het als haar taak omstandigheden te creëren die het mogelijk 

maken dat alle partijen hun verantwoordelijkheden kunnen oppakken en waarmaken.  

De verschillende partijen dienen aanspreekbaar te blijven op hun verantwoordelijkheden.  

Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheid van inwoners grenzen: daar waar de veiligheid van 

onze bewoners, ondernemers en bezoekers daadwerkelijk gevaar loopt moeten veiligheids- 

professionals klaarstaan om te ondersteunen en actie te ondernemen. Bijkomend voordeel van een 

actieve houding van inwoners is dat daarmee hun zelfredzaamheid wordt vergroot en tevens het 

gevoel van veiligheid wordt versterkt. Pas als alle partijen zich bewust zijn van hun gezamenlijke 

en gedeelde verantwoordelijkheden en daar ook naar handelen, kan er sprake zijn van echt 

veiligheidsbeleid. 

 

5. Methode Kernbeleid Veiligheid 

Het nu voorliggende plan is tot stand gekomen volgens de handreiking van de Vereniging 

Nederlandse Gemeenten (VNG), Kernbeleid Veiligheid van november 2013.  

De methode is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de versie van 2010. Belangrijkste 

wijzigingen: 

• twee nieuwe subthema’s zijn toegevoegd: Veilige Publieke Taak (VPT) en Informatieveiligheid; en 

• ontwikkelingen als de Nationale Politie en de regionalisering van de brandweer zijn erin verwerkt. 

Centraal in deze methode staan vijf veiligheidsvelden die zijn onderverdeeld in een aantal veilig-

heidsthema’s: 

Veiligheidsvelden 

 Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid) 

 Bedrijvigheid en veiligheid 

 Jeugd en veiligheid 

 Fysieke veiligheid 

 Integriteit en veiligheid 

 

6. Doelstelling 

Doel van het veiligheidsbeleid is te komen tot het opzetten en uitvoeren van een op de lokale 

situatie afgestemde systematische en planmatige aanpak van veiligheid door de lokale overheid, 

hulpverleningsdiensten, maatschappelijke organisaties, ondernemers en burgers samen.  

Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de veiligheid door een gezamenlijke aanpak en een 

blijvende aandacht voor verbeterpunten. Voor de gekozen veiligheidsthema’s worden doelstellingen 

geformuleerd die als uitgangspunt dienen voor het veiligheidsbeleid van de gemeente Bloemendaal 

voor de periode 2015–2018. 

 

7. Prioriteiten veiligheidsbeleid 

Jaarlijks wordt voor de geprioriteerde criminaliteitsvormen uit het veiligheidsbeleid een actueel 

voorstel opgesteld. In dit voorstel zijn activiteiten opgenomen en thema’s waar dat jaar ‘extra’ 
aandacht naar uitgaat met betrekking tot de aanpak van de problematiek. Dit voorstel wordt 

vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en voorgelegd aan de gemeenteraad 

voor consultatie met de teamchef van politie en de burgemeester.  
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Dit voorstel wordt na een zienswijzeprocedure door de raad vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders. Ook wordt tegelijkertijd verslag gedaan van de behaalde resultaten 

van het afgelopen jaar en de actuele stand van zaken op het gebied van veiligheid. 

 

8. Wat verstaan wij onder ‘integrale’ veiligheid? 

 “Het op een systematische en samenhangende manier samenwerken aan het behoud of de 

verbetering van de lokale veiligheid in al haar facetten onder sturing van het lokale bestuur”. 
Veiligheid is een dynamisch beleidsterrein dat de gemeente dwingt tot alertheid voor nieuwe 

ontwikkelingen zowel bij de (Rijks)overheid als bij de veiligheidspartners. De vorming van de 

veiligheidsregio, de nieuwe wetgeving op het gebied van de bestuurlijke boete, de gevolgen van de 

kerntakendiscussie bij de politie, de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van externe veiligheid, 

het zijn maar enkele ontwikkelingen waar we rekening mee houden bij de vaststelling en uitvoering 

van het veiligheidsbeleid. Daarbij is het belangrijk steeds aan te sluiten bij de dynamiek van de 

samenleving. 

 

Voortdurende informatie-uitwisseling, overleg en afstemming met de partners in de veiligheids-

keten is daarom van essentieel belang. De dynamiek van het beleidsterrein vormt één van de 

argumenten voor een goede borging van het veiligheidsbeleid en voor een beter toetsingskader. 

Flankerende beleidsprocessen 

Binnen nagenoeg alle beleidsvelden zijn er raakvlakken te vinden met veiligheid. De beleidsvelden 

die deze raakvlakken met veiligheid hebben, worden ook wel flankerende beleidsprocessen 

genoemd. Een aantal van deze beleidsprocessen wordt hieronder genoemd. 

Lokaal beleid: 

- Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)-beleidsplan 

- Jeugdbeleid 

- Gezondheidsbeleid 

- Horeca(sanctie)beleid 

- Bibob beleid 

- Handhavingsbeleid overig 

 

Met name het WMO-beleidsplan is een groot flankerend beleidsproces. In het bijzonder de onder- 

werpen leefbaarheid, jeugd en relationeel geweld komen terug in de verschillende prestatie- 

velden van de WMO. Het kan voorkomen dat zaken die in het kader van het veiligheidsbeleid 

worden genoemd ook terugkomen in het WMO-beleidsplan. In het veiligheidsbeleid wordt vanuit 

het oogpunt van openbare orde en veiligheid gekeken naar de veiligheidsthema’s, terwijl bij de 
WMO de zorg voorop staat. Daardoor kan het lijken alsof er activiteiten dubbel gedaan worden;  

in de praktijk zal het echter gaan om activiteiten waarbij zowel aan de veiligheidscomponent als 

aan de zorgcomponent aandacht wordt besteed. Hét voorbeeld van een gezamenlijke -integrale- 

aanpak! 

 

Veiligheid heeft relaties met veel beleidsterreinen. Vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied van 

jongeren, fysieke omgeving, infrastructuur, verkeer hebben immers een link met veiligheid. 

Daarom hechten we eraan het begrip veiligheid af te bakenen. Het gaat in deze notitie uitsluitend 

over onderwerpen die sturing vragen van de gemeente en die een sterke veiligheidscomponent 

hebben. 
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9. Partners 

De gemeente onderscheidt een aantal strategische partners bij de vormgeving en realisatie van het 

veiligheidsbeleid. Deze interne en externe partners zijn van cruciaal belang voor het realiseren van 

de doelstellingen van veiligheidsbeleid. 

Interne partners 

Allereerst zijn er strategische partners binnen de eigen organisatie. Interne partners leveren een 

belangrijke bijdrage aan het signaleren van problemen, het bedenken van oplossingen en het 

uitvoeren van het veiligheidsbeleid.  

Intern leveren vooral de volgende organisatieonderdelen een cruciale bijdrage: 

 Burgemeester en wethouders 

 Sociaal Team Bloemendaal 

 Team Communicatie 

 Vergunningverlening uitvoerenden 

 Boa’s en handhavingsmedewerkers van de verschillende afdelingen 

 Team Ruimtelijke Ordening/Bouwen & Wonen 

 Team Verkeer 

 Team WMO/Maatschappelijke ontwikkeling 

 Jongerenwerk 

 Burgerzaken 

 Buitendienst openbare ruimte 

 Milieudienst IJmond (een externe partner met gemandateerde gemeentelijke taken) 

 Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

Externe partners 

Ook met externe partners onderhoudt de gemeente intensieve relaties. Externe partners hebben 

een eigen verantwoordelijkheid en rol in het beleid, signaleren problemen en realiseren of leveren 

een bijdrage aan een deel van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De gemeente treedt op als 

-be-stuurder. Dat wil zeggen dat de gemeente, afstemmend met partners, richting geeft aan de 

prioriteiten en voor samenhang in de keten zorgt. Sturing impliceert dat de gemeente niet altijd 

actief meewerkt aan uitvoering. Sturing kan ook volstaan met het leggen van verbindingen tussen 

verschillende partners.  

 

De belangrijkste partners op het gebied van veiligheid zijn de volgende: 

 Politie Regio Eenheid Noord-Holland/team Kennemer Kust 

 Brandweer Kennemerland 

 Openbaar Ministerie 

 Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) 

 Veiligheidshuis Kennemerland 

 Veiligheidsregio Kennemerland (Brandweer/GGD – Gemeenschappelijk GezondheidsDienst- 

/GHOR –Geneeskundige hulpverlening in onze regio- /Veiligheidsbureau) 

 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) 
 Het Alternatief (bureau HALT) 

 Welzijns- en maatschappelijke instellingen 

 Steunpunt Huiselijk Geweld 

 Woningcorporaties 

 Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) 

 Scholen 

 Ondernemers (waaronder Horeca Nederland/HBD –Hoofd Bedrijfschap Detailhandel-

/winkeliersverenigingen) 

 Samen Veilig Ondernemen/Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 

 Vrijwillige Bloemendaalse Reddingsbrigade 
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 Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 

 Bureau Bibob te Den Haag 

 

In bijlage I worden de hierboven vermelde (externe) ketenpartners nader beschreven. 

 

10. Veiligheidsanalyse 

Probleemgerichte aanpak 

Bloemendaal wil vanuit een duidelijke probleemstelling de zaken aanpakken. De prioriteiten en 

accenten van het veiligheidsbeleid moeten optimaal aansluiten bij de problemen en onderliggende 

oorzaken zoals die zich voordoen in de gemeente. De inwoners van Bloemendaal moeten resultaat 

kunnen zien van het gevoerde beleid. 

Daarom is van belang dat er realistische doelen  en prioriteiten worden gesteld en de aanpak 

duidelijk is.  

Om het veiligheidsrendement in beeld te krijgen is het noodzakelijk om bij de voorbereiding van de 

uitvoering van de activiteiten nadrukkelijk de meetbaarheid een plaats te geven. De kwalitatieve 

effecten van beleid kunnen gemeten worden via de verschillende burgertevredenheidsonderzoeken 

waar Bloemendaal aan deelneemt (Waarstaatjegemeente?, Veiligheidsmonitor enz.) Kwantitatieve 

effecten kunnen blijken uit criminaliteitscijfers die de politie beschikbaar stelt. 

Bronnen ter bepaling van de prioriteiten 

Om een veiligheidsbeleid op maat te kunnen maken, is een helder beeld van de uitgangssituatie 

nodig. Welke problemen spelen er in Bloemendaal op het gebied van veiligheid? Wat doen we daar 

op dit moment aan en welke (extra) maatregelen zijn nodig voor de komende jaren?  

De veiligheidsanalyse schetst een beeld van de huidige veiligheidssituatie in Bloemendaal.  

Hierbij is mede gebruik gemaakt van informatie uit verschillende bronnen (politiecijfers, bureau 

Halt, huisverbod-online, ondernemers, inwoners etc.), Regionaal Veiligheidsbeeld Politie eenheid 

Noord-Holland 2010-2013, specifiek kennis van de wijkagenten en informatie uit bevolkings-

onderzoeken als de Veiligheidsmonitor, de Gebiedsscan van de politie en Waarstaatje gemeente? 

Op basis hiervan worden de lokale prioriteiten bepaald. 

Veiligheidsmonitor 

Burgers gaven de gemeente Bloemendaal een dikke voldoende als het gaat om veiligheid.  

Eind 2011/begin 2012 heeft het laatst gehouden onderzoek plaatsgevonden naar leefbaarheid en 

veiligheid binnen de gemeente Bloemendaal. Voor leefbaarheid is een 7,8 als cijfer gegeven en op 

het gebied van veiligheid een 7,2. In Bloemendaal voelt/voelde men zich over het algemeen 

ongeveer even vaak ‘wel eens’ onveilig als in de rest van de regio. Onveiligheidsgevoelens in de 

eigen woonbuurt komen eveneens ongeveer even veel voor. In het vierde kwartaal van 2014 is een 

nieuw veiligheidsonderzoek uitgevoerd onder de bevolking van Bloemendaal. De resultaten hiervan 

komen/zijn in de loop van 2015 beschikbaar/gekomen. 

 

Uit het onderzoek van 2011/2012 bleek het volgende: het percentage slachtoffers van delicten is in 

Bloemendaal vergelijkbaar met de rest van Nederland en het regionaal gemiddelde. Op het gebied 

van vermogensdelicten zijn er minder slachtoffers dan het regionaal gemiddelde. Het aantal 

delicten per 100 inwoners ligt met 41 vlakbij het landelijk gemiddelde van 43. 

 

De hieronder vermelde tabel geeft een overzicht van het percentage inwoners van Bloemendaal dat 

in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek slachtoffer is geworden van een delict.  

 

 



Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2015 - 2018 
 

 
9 

Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling 

en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsendiefstal, diefstal van of uit de 

auto, zakkenrollerij met of zonder geld en overige diefstal), vandalisme delicten (beschadiging/ 

diefstal vanaf de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten.     

De laatste kolom bevat de cijfers van het aantal ondervonden delicten per 100 inwoners.3 

 

Percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het 

onderzoek uit 2011/2012 slachtoffer is geworden van een delict. 

 

 Gewelds-

delicten 

Vermogens-

delicten 

Vandalisme-

delicten 

Overige 

delicten 

Totaal Aantal delicten 

per 100 

inwoners 

Bloemendaal 4% 14%* 14% 1% 28% 41* 

Haarlem 6%* 19%* 18%* 1% 35%* 63* 

Heemskerk 4% 11%* 11%* 1% 24%* 38* 

Heemstede 3%* 15% 13% 1% 27%* 41* 

Uitgeest 5% 13%* 13%* 1% 25%* 41* 

Zandvoort 6% 17% 17% 2% 31% 63 

Referentiegemiddelde 5% 16% 16% 1% 31% 55 

       

Regio Kennemerland 5% 13% 13% 1% 25% 41 

Nederland 5% 13% 12% 1% 25% 43 

       

* Significant bij p < .05 in vergelijking met het referentiegemiddelde 

3 Dit cijfer houdt rekening met het feit dat iemand in een jaar meer dan één keer slachtoffer kan 

worden van eenzelfde soort delict. 

 

Het percentage slachtoffers van vermogensdelicten is in Bloemendaal een fractie lager dan het 

referentiegemiddelde. Het aantal vermogensdelicten per 100 inwoners is vergelijkbaar met het 

regionaal gemiddelde en het landelijk gemiddelde. Relatief veel inwoners zijn slachtoffer geworden 

van een inbraak in de periode waarover het onderzoek zich richtte. 

 

Politie gegevens 2009–2013/geregistreerde misdrijven 

In 2013 zijn de hieronder vermelde ter kennis gekomen en waargenomen misdrijven geregistreerd 

in het BVH (Basis Voorziening Handhavings-) systeem van de politie. Tevens zijn de jaren 2009 

t/m 2012 hierin meegenomen. Hierdoor kunnen de jaren vergeleken en de ontwikkelingen gevolgd 

worden van het ‘cijfermatige’ criminaliteitsbeeld in Bloemendaal. 
 

High Impact Crimes 

Onder HIC worden de volgende criminaliteitsvormen verstaan: woninginbraken, overvallen, straat- 

roof en geweld. Het zijn delicten met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving 

en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. De high impact crimes zijn primair de zorg van het 

lokale gezag. Juist omdat ze overal, zij het in wisselende mate voorkomen, zijn het landelijke 

prioriteiten van de politie geworden. 
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Het hieronder vermelde schema geeft het absolute en procentuele aantal High Impact geregistreer-

de delicten weer dat zich heeft voorgedaan in de gemeente Bloemendaal.  

 

Misdrijven/delicten  

Jaar ter kennisname 

2009 2010 2011 2012 2013  2009-2013 

      Gemiddelde 

over de jaren 

2009 t/m 

2013 

 Abs. Abs. Abs. Abs. Abs.   

 

High Impact Delicten 2009 2010 2011 2012 2013   

Diefstal /inbraak woning 113 212 210 211 165  182 

Overvallen 2 1 2 1 2  1.6 

Straatroof 4 0 4 0 5  2.6 

  Openlijk geweld (persoon) 4 6 1 5 5  4.2 

  Bedreiging 28 20 30 23 23  25 

  Mishandeling 56 49 55 38 49  49 

Totaal Geweld 88 75 86 66 77  78 

        

Totaal High Impact Delicten 207 288 302 278 249  265 

Aandeel HIC delicten, t.o.v. het 

totale  aantal van alle 

geregistreerde delicten  

18% 21% 20% 19% 17%  19% 

 

 

Het volgende schema vermeldt het absolute aantal ‘overige prioritaire delicten’ geregistreerde 
delicten dat zich heeft voorgedaan in de gemeente Bloemendaal. 

 

Overige prioritaire delicten 2009 2010 2011 2012 2013  Gemiddelde 

Diefstal/inbraak bedrijf 19 26 30 15 20  22 

Diefstal uit/vanaf auto 120 145 162 176 172  155 

Diefstal van motor/-scooter 5 3 0 2 3  2.6 

Diefstal van auto 10 9 17 11 13  12 

Diefstal van fietsen 81 72 62 54 75  69 

Diefstal van brom-/snorfietsen 25 29 21 23 19  23 

Winkeldiefstal 13 4 14 10 8  10 

Zakkenrollerij 22 31 54 40 48  39 

Handel m.b.t. softdrugs 1 0 3 1 3  1.6 

Rijden onder invloed 99 137 99 192 139  133 

Vernieling auto 77 120 136 79 147  112 

Vernieling openbare gebouwen 18 17 12 3 0  10 

Overige vernieling/baldadigheid 82 80 86 71 85  81 

Brand/ontploffing 4 9 16 5 3  7.4 

Mensensmokkel en –handel 0 0 1 0 1  - 

Kinderporno en -prostitutie 1 0 1 0 1  - 
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Het derde overzicht geeft het aantal incidenten weer van ‘overlast van/door jeugd’. 
 

Overlast van/door jeugd 2009 2010 2011 2012 2013  Gemiddelde 

 323 261 270 175 154  237 

 

Incidenten overlast van/door jeugd zijn voorvallen waar jeugd bij betrokken is, waar de politie over 

gemeld is of waar de politie zelf kennis van heeft genomen tijdens de surveillance. Hierbij is geen 

sprake van een misdrijf maar vaak van geluidsoverlast, achterlaten van zwerfvuil, ‘vervelend/ 
hinderlijk gedrag’ (bijvoorbeeld bij supermarkten of de directe nabijheid van woningen), drank-

gebruik –aantreffen van drank- of onder invloed van drank verkerende jongeren. 

 

Gebiedsscan Bloemendaal 

De Politie Eenheid Noord-Holland voert op elk basisteam minimaal één maal per jaar een integrale 

gebiedsscan uit om de lokale veiligheidsproblemen te benoemen, te beschrijven en te monitoren.  

De inhoud van de gebiedsscan komt tot stand door zogenoemde ‘harde informatie’ (informatie uit 
de systemen van de politie) te koppelen aan ‘zachte informatie’ (o.a. straatkennis) van wijk-

agenten, agenten met een taakaccent ‘jeugd’ en andere politiefunctionarissen.  

In de rapportage wordt alle data van de integrale gebiedsscan gepresenteerd. Onderwerpen die 

aan de orde komen zijn diverse vormen van overlast, criminaliteit, verkeersongevallen, strand- 

evenementen en zogenoemde top X-lijsten van bij de politie al bekende criminelen. 

 

11. Kernbeleid veiligheid 

In Nederland wordt het veiligheidsbeleid veelal gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid (november 

2013) zoals dat is ontwikkeld door de VNG. Deze methode onderscheidt vijf veiligheidsvelden die 

worden verdeeld in veiligheidsthema’s. Deze thema’s zijn uitgewerkt naar de lokale situatie. 

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s 

 

Veiligheidsveld Veiligheidsthema’s 

1: Veilige woon- en leefomgeving 1.1: Sociale kwaliteit 

1.2: Fysieke kwaliteit 

1.3: Objectieve veiligheid/veelvoorkomende en ‘high impact’- 
criminaliteit 

1.4: Subjectieve veiligheid 

2: Bedrijvigheid en veiligheid 2.1: Veilig winkelgebied 

2.2: Veilige bedrijventerreinen 

2.3: Veilig uitgaan 

2.4: Veilige evenementen 

3: Jeugd en veiligheid  3.1: Jeugdoverlast 

3.2: Jeugdcriminaliteit/individuele probleemjongeren 

3.3: Jeugd, alcohol en drugs 

3.4: Veilig in en om de school 

4: Fysieke veiligheid  4.1: Verkeersveiligheid 

4.2: Brandveiligheid 

4.3: Externe veiligheid 

4.4: Rampenbestrijding en crisisbeheersing 



Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2015 - 2018 
 

 
12 

5: Integriteit en veiligheid  5.1: Polarisatie en radicalisering 

5.2: Georganiseerde criminaliteit 

5.3: Veilige Publieke Taak 

5.4: Informatieveiligheid 

5.5: Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

 

12. Veiligheidsthema’s lokale prioriteiten 

De gemeentelijke –in willekeurige volgorde- prioriteiten voor de periode 2015-2018, gebaseerd op 

de lokale veiligheidsanalyse, de regionale afspraken, de politiegegevens, de uitkomsten van de 

veiligheidsmonitor, overige informatie, zijn: 

1. Woninginbraken (veilige woonomgeving) 

2. Evenementen(strand/horeca)veiligheid 

3. Verkeersveiligheid en 

4. Ondermijning/aanpak georganiseerde criminaliteit 

 

Het collegeprogramma 2014-2018 vermeldt het volgende: 

Veiligheid en handhaving 

Ons college wil dat iedereen zich veilig en prettig voelt in Bloemendaal, zowel inwoners als 

bezoekers. Dat kan alleen als we de regels consequent handhaven. We bestrijden parkeeroverlast, 

vandalisme, geluidsoverlast en illegaal bouwen. We bevorderen de verkeersveiligheid, het behoud 

van groen en het naleven van bestemmingsplanbepalingen. Deze en andere prioriteiten leggen we 

begin 2015 vast in een handhavingsprogramma. Bewoners krijgen invloed op dat programma, 

onder meer tijdens de jaarlijkse bezoeken aan de dorpen. 

We bepalen samen met de politie de prioriteiten van hun inzet in onze gemeente. Samen met de 

brandweer werken we aan de inzet op het voorkomen van brand en onveilige situaties. De nieuwe 

gemeentelijke crisisorganisatie werkt voortaan nauw samen met negen andere gemeenten uit 

Kennemerland onder de noemer Bevolkingszorg. De Bloemendaalse reddingsbrigade blijven we 

ondersteunen. 

Actiepunten 

 Jaarlijks doen we tijdens de bezoeken aan de dorpen verslag van de handhavingsresultaten 

 Aan de hand van periodieke enquêtes onder de inwoners maken we een veiligheidsanalyse en 

stellen we het veiligheidsbeleid voor Bloemendaal vast. 

12.1 Veilige woon- en leefomgeving 

Verloedering/kwaliteit woonomgeving 

Veiligheidsproblematiek 

De veiligheidsgevoelens van burgers hebben vaak te maken hoe zij hun woonomgeving ervaren. 

Een woonomgeving met veel zwerfafval, langdurig geparkeerde –onbekende- voertuigen, voertuig-

wrakken, kapot straatmeubilair, duistere omgeving, bootjes onder water of op de kant waardoor er 

niet gemaaid kan worden, bekladding, overwoekerend groen, zogenoemde hangjongeren die voor 

overlast zorgen door lawaai of zwerfvuil dat ze achterlaten of door het tijdstip dat ze nog aanwezig 

zijn, kunnen zorgen voor een gevoel van onveiligheid, wat van invloed is op de leefbaarheid. 

 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren (boa’s) 

De gemeente zorgt met gemeentelijke buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) voor ogen en 
oren op straat en kan daar ingrijpen waar de leefbaarheid wordt aangetast door overtredingen of 

gedrag die overlast veroorzaken en tot kleine ergernissen leiden. De politie is primair aan zet 

wanneer het gaat om het handhaven van de openbare orde en de veiligheid. Boa’s en politie vullen 
elkaar dus aan en dragen zo samen zorg voor leefbaarheid én veiligheid op straat. 
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Kern van het werk van de gemeentelijke boa’s is dat ze in de openbare ruimte aanwezig zijn en 

toezicht houden, en handhavend optreden waar nodig in geval van kleine ergernissen, overtre-

dingen en overlastsituaties die de leefbaarheid in wijken en buurten aantasten. In beginsel treedt 

de boa op in situaties waarin er geen sprake is van een te verwachten gevaarzetting. Wanneer de 

boa situaties tegenkomt waar geweld plaatsvindt of dreigt of waar sprake is van criminaliteit, zal 

de boa een beroep doen op de politie. 

 

De vijf gemeentelijke opsporingsambtenaren nemen een ‘bijzondere’ positie in binnen de 
gemeente. Zij zijn bevoegd om mensen staande te houden, bekeuringen uit te delen en proces-

verbaal op te maken wegens bepaalde overtredingen. Tevens kunnen zij in bepaalde situaties 

personen (vanaf 14 jaar) om hun identificatiebewijs vragen. 

 

Huidige aanpak en verbeterpunten 

Op 17 december 2013 is het ‘Handhavingsbeleid omgevingsrecht Bloemendaal 2013’ vastgesteld. 

Vanuit deze kaders wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin onder andere de 

inzetactiviteiten van de boa’s worden beschreven en de handhavingsactiviteiten van de overige 

gemeentelijke diensten. De boa’s, in samenwerking met collega’s van het team Buitendienst 

controleren de openbare buitenruimte op schoon, heel en veilig. Zij spreken burgers aan op 

bijvoorbeeld het langdurig parkeren van een aanhanger, het plaatsen van afval in de openbare 

ruimte en overhangend groen, laten loslopen van honden daar waar dat verboden is, letten op 

(illegale) bouwactiviteiten en op andere zaken waarvoor/waardoor hun aandacht wordt gevraagd/ 

getrokken. 

 

Ook melden de boa’s bij collega’s binnen de gemeente situaties die zij aantreffen die aangepakt 

zouden moeten worden om een veiligheidsprobleem te verhelpen. Dit kan gaan om het snoeien van 

groen/ struiken rondom lantaarnpalen/verlichting, het adviseren over het aanbrengen of juist weg-

halen van verkeertekens, dumpingen van afval, andere milieu incidenten. Ook jongeren worden 

niet vergeten en worden aangesproken op hun gedrag als daar aanleiding toe is. 

 

Het illegaal aanbrengen van reclameborden is eveneens een aandachtspunt binnen de gemeente 

voor wat betreft handhaving.  

 

De focus voor de komende vier jaar 

De ambitie van het college is het verstevigen van de handhaving door de boa’s meer bekeuringen 
op te laten leggen voor geconstateerde (voorkombare en/of bewust gepleegde –men had het 

kunnen/moeten weten-) overtredingen. Veel overtredingen werden vaak door de vingers gezien of 

na een gesprek (waarschuwing) met de overtreder niet opgelegd. De boa’s hebben relatief veel 
bevoegdheden om op te kunnen treden door middel van het op leggen van een kennisgeving van 

beschikking, ook wel bekeuring genoemd.  

 

De komende periode gaan de boa’s onder andere opleidingen volgen waarbij ze worden getraind in 
het bekeuren van personen op straat die worden staandegehouden wegens het begaan van een 

overtreding. Het omgaan met staandegehouden personen en de procedures die hierbij in acht 

genomen dienen te worden, vergen een zeker gedrag en duidelijke houding die met oefenen en 

trainen geleerd wordt, waarna dit in de praktijk kan worden toegepast. 

 

De minister van Veiligheid en Justitie is van plan om meer bevoegdheden aan boa’s toe te kennen. 

Het gaat in de basis om overtredingen die de leefbaarheid aantasten. 

Criteria met betrekking tot de afbakening van ‘leefbaarheid die hierbij gelden, zijn’: 
- Het feit is aan te merken als overlast, verloedering, kleine ergernis. 

- Het gaat in de basis om overtredingen die de leefbaarheid aantasten. 
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- Het te handhaven feit behelst geen duplicering van handhaving op grond van formele wetgeving. 

Bijvoorbeeld het dealen van drugs wordt aangepakt op grond van de Opiumwet door de politie; het 

neveneffect – de overlast – kan door boa’s via de APV worden gehandhaafd. 

 

In een beoordelingsronde buigt het ministerie zich samen met de VNG, het Openbaar Ministerie en 

de politie over verzoeken tot wijziging en/of uitbreiding. De minister van Veiligheid en Justitie 

besluit uiteindelijk. De intentie is om in de loop van 2015 de nieuwe bevoegdheden op te nemen en 

toe te kennen voor de boa’s  in domein I, het domein (openbare ruimte) waar onze boa’s toe 

behoren. 

 

Jaarwisseling 

De jaarwisseling wordt met de veiligheidspartners nauwkeurig voorbereid. Er wordt een draaiboek 

gehanteerd dat jaarlijks geactualiseerd wordt. Met ingang van de jaarwisseling 2014-2015  is de 

tijd voor het afsteken van vuurwerk teruggebracht van 18.00 uur tot 02.00 uur.  

Het aantal verkoopdagen is hetzelfde gebleven. Dit zijn de laatste drie dagen van het jaar, waarbij 

de zondag niet wordt meegerekend. Op een zondag mag er geen vuurwerk verkocht worden. 

 

Kort voor oudjaar vindt er een laatste partneroverleg plaats waarbij de actuele stand van zaken 

wordt doorgesproken. In het draaiboek zijn alle contactgegevens van alle betrokken partijen terug 

te vinden en staat schematisch weergegeven hoe er bij een incident gehandeld moet worden. 

In het huidige draaiboek staan de volgende (voorzorgen)maatregelen vermeld: 

 het stoken van vuur op de openbare weg wordt tijdens de jaarwisseling (op 31-12 en 1-1) 

niet gedoogd;  

 in de periode 25 december t/m 1 januari is het verboden niet-afsluitbare containers met 

bouwafval, schaftketen en mobiele toiletunits op de openbare weg te plaatsen; 

 open bouwbakken, schaftketen, mobiel toiletunits die op oudjaar nog op de openbare weg 

staan worden verwijderd; 

 afvalbedrijf de Meerlanden is tijdens de jaarwisseling stand-by om eventueel materialen te 

verwijderen; 

 risicolocaties/panden (brandstichting en verslepen sloop/bouwmaterialen) worden 

geïnventariseerd en krijgen extra aandacht. Eigenaren worden desnoods verzocht 

maatregelen te nemen die het risico verminderen; 

 alle ondergrondse containers worden met de jaarwisseling afgesloten; 

 het is verboden wensballonnen op te laten. 

Deze zaken worden kenbaar gemaakt via de website en het Weekblad Kennemerland Zuid. Enkele 

personen/ organisaties/bedrijven worden persoonlijk geïnformeerd. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

Het politieoptreden tijdens Oud & Nieuw is er op gericht festiviteiten rustig te laten verlopen, 

verstoringen van de openbare orde in een vroeg stadium te voorkomen, dan wel te herstellen en 

het voorkomen c.q. beperken van met name high impact crimes. Uitgangspunt daarbij is het 

handhaven van de tolerantiegrenzen die voortvloeien uit de beleidsuitgangspunten van het 

bevoegd gezag.  

 

Onder tolerantiegrenzen worden verstaan de vooraf vastgestelde grenzen voor het politieoptreden, 

die voortvloeien uit de doelstellingen van het optreden. Aangegeven wordt wat de politie, gegeven 

de beschikbare informatie en gelet op de omstandigheden, al dan niet zal dulden en waartegen zal 

worden opgetreden.  

Algemeen uitgangspunt voor wat betreft de tolerantiegrenzen is dat het politieoptreden wordt 

gekenmerkt door een lage tolerantie ten aanzien van het verstoren van de orde en het plegen van 

strafbare feiten. 
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De beschikbare middelen voor de handhaving van (lokale) vuurwerkovertredingen zijn verre van 

toereikend om dit effectief te kunnen aanpakken, ondanks de ambitie om dit uit te voeren. Het 

voorschrift dat het in Bloemendaal verboden is om binnen een straal van 150 meter van huizen 

met rieten daken e.d. vuurwerk af te steken (artikel 2.73 van de APV) willen we toch behouden in 

onze APV (ondanks dat eigen bewoners van huizen met rieten daken e.d. zelf ook vuurwerk 

afsteken in de nabijheid van hun woning). Dit maakt het mogelijk om bij een heterdaad 

overtreding vuurwerk in beslag te nemen en de overtreder te verbaliseren. Door de verschuiving 

van de afsteektijden van 10.00 naar 18.00 uur op 31-12 hebben de boa’s er voor deze dag een 
‘extra’ handhavingstaak bij gekregen. De boa’s zijn bevoegd om personen die vuurwerk 
overtredingen begaan, te bekeuren. 

 

In de periode voor de jaarwisseling wordt er via de media veel aandacht besteed aan het gevaar 

van vuurwerk en de ‘regels’ bij het afsteken van vuurwerk. Lokaal doen we dat via onze website en 

het Weekblad Kennemerland-Zuid waarbij specifiek de regelgeving van APV artikel 2.73 onder de 

aandacht wordt gebracht. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De uren voor de handhavings- en toezichthoudende taken van de boa’s in de uitvoeringsnota 

handhaving zijn voor 2014 aangepast zodat deze beter aansluiten op de daadwerkelijke situatie. 

Ook de komende jaren zal jaarlijks worden bekeken of de inzet van de uren aansluit bij de situatie 

in de openbare ruimte, zodat de boa’s optimaal ingezet kunnen worden. De handhavingsactiviteiten 

worden opgenomen in het jaarlijkse uitvoeringsprogramma omgevingsrecht. De ambitie is om 

stevig te handhaven en daar waar het moet ook daadwerkelijk te bekeuren of proces-verbaal op te 

maken. 

 

Overlast tussen bewoners/complexe casuïstiek/botsende levensstijlen 

Veiligheidsproblematiek 

Door de verharding en individualisering van de maatschappij zie je een tendens dat mensen steeds 

minder van elkaar accepteren. De meeste geschillen ontstaan door geluidsoverlast. Daarnaast is er 

een ontwikkeling dat de geestelijke gezondheidszorg steeds meer moet bezuinigen en mensen met 

problemen thuis blijven wonen en daardoor problemen veroorzaken in hun directe omgeving. Beide 

ontwikkelingen zorgen er voor dat er in de woonomgeving wrijving tussen buren ontstaat die kan 

uitmonden in burentwisten. 

 

Huidige aanpak en verbeterpunten 

Sociaal Team 

De gemeente heeft een Sociaal Team bestaande uit medewerkers van zorg-, maatschappelijke - en 

hulpverleningsinstanties, politie en woningbouwverenigingen (Brederode Wonen en Pré Wonen).   

De medewerkers bieden in samenwerking en ieder vanuit zijn of haar expertise die zorg aan de 

hulpbehoevende aan die mogelijk is. Vaak heeft het Sociaal Team met zogenoemde zorgmijders te 

maken waardoor de hulpverlening grote en langdurig inspanning vereist om te trachten de 

betrokkene toch naar zorg toe te leiden.  

 

Vaak is er sprake van een combinatie van psychische-, verslavings-, financiële en veiligheids-

problemen. Organisaties zijn gewend om vanuit beleidskaders en protocollen te werken. Bij de 

complexe sociale casuïstiek is niet altijd duidelijk waar het accent in de problemen ligt. Er moet 

maatwerk worden geleverd en integraal samen worden gewerkt waarbij er een goede aansluiting is 

tussen zorg en veiligheid. De partners in het Veiligheidshuis hebben hier een belangrijke rol in.  

De gemeente heeft de afgelopen jaren ook meer taken gekregen voor de problematiek achter de 

voordeur, bijvoorbeeld de mogelijkheid van de burgemeester om een huisverbod op te leggen bij 

relationeel (huiselijk) geweld. Met de transitie van het sociaal domein komen er meer nieuwe taken 

bij op het gebied van veiligheid.  
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De belangrijkste nieuwe taken zijn:  

• Gemeenten worden op basis van de nieuwe Wmo verplicht de bestaande meldpunten voor 

kindermishandeling en huiselijk geweld samen te voegen tot één meldpunt. Het Advies- en 

Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) doet onderzoek naar (vermoedens van) 

relationeel (huiselijk) geweld en kindermishandeling  

 

• Op basis van de nieuwe Jeugdwet worden gesloten jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen 

en jeugdreclassering opgelegd door de rechter, maar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van en 

gefinancierd door de gemeente. De gemeente wordt verantwoordelijk om de Raad voor de 

Kinderbescherming in te schakelen indien een jeugdbeschermingsmaatregel noodzakelijk wordt ge-

acht. Indien de burgemeester het noodzakelijk acht kan hij bovendien de Raad dwingen de rechter 

een uitspraak te laten doen over een jeugdbeschermingsmaatregel. 

 

Om deze taken goed uit te voeren worden samen met de gemeenten in Kennemerland afspraken 

gemaakt en gaan we samenwerken met organisaties en instellingen die deze taken kunnen 

uitvoeren. Naast de crisisdiensten in het sociaal domein, de Raad voor de Kinderbescherming en 

het AMHK is het Veiligheidshuis een belangrijke keten partner. In het Veiligheidshuis komen de 

zorgketen en strafrechtketen bij elkaar voor een gezamenlijke aanpak van complexe problematiek 

waarbij sprake is van ernstige overlast en criminaliteit.  

 

De combinatie van complexe sociale casuïstiek en de nieuwe taken zijn aanleiding om de komende 

jaren extra aandacht te besteden aan en inzet te plegen op een goede preventieve aanpak en 

hulpverlening in het vrijwillige kader, maar waar nodig ook drang- of dwangtrajecten in te zetten.  

 

Afbakening  

De transitie sociaal domein is erg breed. In de aanpak van veiligheid richten wij ons in eerste 

instantie op de volgende soorten casuïstiek:  

• dreiging van gevaar voor direct betrokkenen of voor zijn of haar directe omgeving  
• ernstige overlast voor de omgeving  
Hierbij wordt gelet op mogelijke relatie aspecten met overlastgevende en criminele jeugdgroepen 

en twaalfminners, overlastgevende multi-probleemgezinnen, relationeel (huiselijk) geweld en 

kindermishandeling, nazorg van ex-gedetineerden en psychisch kwetsbaren die overlast veroor-

zaken en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving.  

 

Het doel van het sociaal team is mede om dakloosheid te bestrijden en te voorkomen, zoals 

afgesproken in het OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)-convenant Midden- en Zuid-

Kennemerland en Haarlemmermeer 2010-2014. Preventie is hierbij van groot belang: preventie 

door problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren om zodoende overlast en huis-

uitzetting te voorkomen en om, indien nodig, op tijd toe te leiden naar zorg. 

 

Buurtbemiddeling 

De gemeente Bloemendaal participeert samen de woningbouwverenigingen Brederode Wonen,    

Pré Wonen en Stichting Meerwaarde in het project buurtbemiddeling. Hierbij wordt samengewerkt 

met de politie wanneer het gaat om doorverwijzingen met betrekking tot strafrechtelijk zaken.  

De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers uit de eigen woonplaats om geschillen tussen 

buurtbewoners op te lossen. Het succes van de bemiddelingen is casusafhankelijk. 

 

Gemiddeld in Nederland zijn er 94 meldingen bij een grootte van de gemeente van 76.000 

inwoners. Door toepassing van deze verhouding geldt voor Bloemendaal dat er jaarlijks 

ongeveer 25 meldingen te verwachten zijn. De ervaring leert echter dat een project de tijd 

vraagt om zich te ontwikkelen en dat dit aantal meldingen zeker niet te verwachten is in de 

startfase van het project. Reëel lijkt een aantal meldingen in het eerste jaar van 15, in het 

tweede jaar van 20 en in het derde jaar van 25. 
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De focus voor de komende vier jaar 

De gemeente Bloemendaal blijft als afnemer van een aantal bemiddelingen deelnemen in het 

project buurtbemiddeling en het Sociaal Team inzetten. Het project loopt van 2014 tot en met 

2016. 

 

Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere delicten 

Veiligheidsproblematiek 

Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere delicten zijn onderwerpen die ook in het meerjaren-

beleidsplan van de politie staan. Woninginbraak is één van de lokale en landelijke speerpunten.  

Het aantal woninginbraken is groot. Er is onder andere sprake van mobiel banditisme (veelal 

buitenlandse criminelen die woongebieden bezoeken en daar in korte tijd woninginbraken plegen of 

diefstallen uit auto’s (navigatie-, board computer- en/of airbagssystemen), maar dit is niet altijd 

het geval.  

 

Op alle mogelijke manieren wordt getracht het aantal woninginbraken terug te dringen. Er is veel 

aandacht in de (lokale)media om inwoners bewust te maken van het risico dat gelopen kan worden 

in het geval men geen of slechte verlichting heeft, niet afsluiten van ramen en deuren, ook bij 

korte afwezigheid, (op)klimmaterialen, enz. Verder wordt Burgernet consequent ingezet na een 

inbraak waarbij de directe omgeving wordt gevraagd om informatie. 

 

De woningbouwverenigingen informeren hun huurder regelmatig via de bewonersbladen en web-

sites over mogelijkheden om preventieve maatregelen te treffen tegen inbraak en brand. Ze bieden 

zowel structureel als via acties korting of volledige vergoeding voor de aanschaf en plaatsing van 

veiligheidssloten met het politiekeurmerk en rookmelders. Nieuwe en renovatie woningen worden 

standaard voorzien van voldoende rookmelders. 

 

De werkwijze van inbrekers heeft veel kenmerken van de gelegenheidsdief. De meerderheid van de 

inbrekers zoekt huizen niet van tevoren uit, maar bekijkt per huis naar de omstandigheden die de 

inbraak vergemakkelijken 

Inbrekers kennen de volgende voorkeuren ten aanzien van woningen: 

· Woonblokken met een hoge anonieme woningdichtheid; 

· Afgelegen woonhuizen; 

· Eén- of tweepersoonshuishoudens; 

· Woningen met heggen en struiken en/of duister gelegen; 

· Vrijstaande en hoekwoningen; 

· Aanwezigheid van vluchtwegen. 

 

Huidige aanpak en verbeterpunten 

Burgernet 

In 2011 is Burgernet in de regio Kennemerland uitgerold. Dit is een initiatief van gemeenten en 

politie. Burgers zijn door een wervingscampagne benaderd om deel te nemen aan Burgernet zodat 

zij bij een melding in hun omgeving de politie kunnen bellen indien zij zaken waarnemen die 

relevant zijn voor het oplossen van de misdaad.  Hiermee wordt de burger actief betrokken bij de 

veiligheid in zijn eigen woonomgeving.  

De gemeente kan een actievere rol spelen in Burgernet. De aanmeldingen binnen de gemeente 

Bloemendaal lopen voor ten opzichte van het landelijk gemiddelde.  

 

Door successen te melden, preventieberichten te plaatsen op de website en wellicht een nieuwe 

wervingscampagne, kan de gemeente actief bijdragen aan meer aanmeldingen. 
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Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) 

De gemeente brengt, omdat het aantal woninginbraken nog steeds hoog is, het Politiekeurmerk 

Veilig Wonen (PKVW) onder de aandacht. Het PKVW is een instrument dat aantoonbaar bijdraagt 

aan de sociale veiligheid in en rond woningen, wooncomplexen en in de wijken.  

De kans op inbraak in een woning met een keurmerk is gemiddeld 90-95 procent lager dan in een 

woning zonder keurmerk. Het PKVW heeft een eigen website: www.politiekeurmerk.nl  

 

Publicaties over dit onderwerp vinden een aantal keren plaats in de lokale media, via de website en 

jaarlijks via de Preventiekrant.  

 

Voetjesactie/informatie bijeenkomsten 

De politie voert diverse keren per jaar de zogenaamde “voetjesactie” uit. Dit gebeurt voornamelijk 
in de zomerperiode. Bij woningen die voor een inbreker interessant zijn door bijvoorbeeld open-

staande ramen en deuren bij afwezigheid van de bewoner, laat de politie een papieren voetstap en 

een brief achter, waarbij de bewoner wordt gewezen op het risico op inbraak. Het zogenoemde 

WIT-team (anti-woninginbraken team) van de politie wordt gecontinueerd. 

 

In 2013 is één keer een informatieavond georganiseerd over woninginbraken, woningbeveiliging en 

Burgernet, waarbij een ex-inbreker aanwezig was. In 2014 is er een bewonersavond georganiseerd 

voor hondenbezitters die tijdens het uitlaten van hun hond een bijdrage kunnen leveren in de strijd 

tegen met name woninginbraken. Eveneens is er preventiebijeenkomst georganiseerd voor senio-

ren met als onderwerp: hoe wapen ik me tegen criminaliteit? 

 

Ook de woningbouwverenigingen organiseren bewonersbijeenkomsten over onder andere woning-

inbraken (en babbeltrucs). 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Door meer berichtgeving over Burgernet, blijven publiceren en stimuleren om preventiemaat-

regelen te treffen, inwoners alert te maken op hun eigen verantwoordelijkheden en hun bijdrage 

die ze kunnen leveren op diverse wijzen, kan de gemeente actief bijdragen om burgers te laten 

participeren voor een veilige woonomgeving. Ook diverse informatieavonden in samenwerking met 

de politie, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen zullen worden benut om de burgers/ 

ondernemers te betrekken en voor te lichten. 

 

Misdaad in kaart 

Medio oktober 2013 is de politie begonnen met via haar website www.politie.nl publiceren van het 

aantal inbraken in een postcode gebied (misdaad in kaart). Omdat woninginbraak regelmatig 

voorkomt en het een grote impact heeft op de slachtoffers zet de politie alle woninginbraken op 

een kaart. Samen met veiligheidspartners zoals gemeenten en Openbaar Ministeries probeert de 

politie de inbraakcijfers omlaag te brengen.  

Door voor iedereen zichtbaar te maken in welke postcodegebieden er wordt ingebroken, hoopt de 

politie dat de nodige maatregelen getroffen worden om de kans op een woninginbraak te 

verkleinen. 

 

Donkere Dagen Offensief (DDO) 

Tijdens het zogenoemde donkere dagen offensief, een communicatie- en zichtbaarheidsoffensief 

van de politie dat gedurende de donkere maanden wordt ingezet om voornamelijk berovingen, 

overvallen en inbraken te voorkomen, zal regelmatig in de lokale media gecommuniceerd worden 

over maatregelen om inbraak te voorkomen. Ook op de gemeentelijke website en gemeente- 

pagina zal hier uitgebreid aandacht aan worden besteed. Doel van de communicatie is om inwoners 

aan te spreken op hun eigen verantwoordelijkheid bij het voorkomen van woninginbraken. 

 

 

http://www.politiekeurmerk.nl/
http://www.politie.nl/
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Woninginbraken Team (WIT) 

Het belang van goede en structurele aandacht voor woningbraken heeft in januari 2011 in 

Kennemer Kust geleid tot de inrichting van een WIT (WoningInbrakenTeam) voor Kennemer Kust. 

Dat woninginbraken in 2013 in het werkgebied minder zijn toegenomen dan in omliggende werk-

gebieden is vermoedelijk mede aan de inzet van het WIT te danken.  

Door de korpsleiding van politie is opdracht gegeven de aandacht voor woninginbraken regionaal 

beter in te richten, waarbij de aanpak van het politie basisteam Kennemer Kust mede als voorbeeld 

dient. 

 

Digitaal Opkopers Register (DOR) 

Binnen de politie eenheid Noord-Holland is in een aantal gemeenten (o.a. Hoorn, Purmerend, Den 

Helder, Alkmaar, Heerhugowaard) gestart met de invoering van DOR (Digitaal Opkopers Register) 

om heling tegen te gaan. Handelaren die (mede)handelen in tweedehandsgoederen worden 

gestimuleerd om gebruik te gaan maken van een digitaal register waarin de specificaties van 

opgekochte goederen genoteerd worden. Het gaat dan o.a. om de persoonsgegevens van degene 

die het goed aanbrengt en de serienummers van de goederen. Het register is gekoppeld aan een 

register van de politie waarin gestolen goederen genoteerd staan. Als bepaalde kenmerken 

hetzelfde zijn volgt er automatisch een match.  

 

Opkopers zijn nu al volgens het Wetboek van Strafrecht verplicht een register bij te houden. Het 

juist gebruik van het register van de deelnemers wordt gecontroleerd door politie en boa’s van de 
gemeente. Het DOR is bedoeld om heling tegen te gaan. Het DOR richt zich vooral op opkopers van 

sieraden en elektronica. Fietsenhandelaren worden hier waarschijnlijk aan toegevoegd. Om te 

voorkomen dat er een waterbedeffect optreedt, zullen ook de andere gemeenten binnen de 

eenheid gaan deelnemen aan het DOR. De gemeenten binnen Kennemer Kust (Heemstede, 

Bloemendaal en Zandvoort) zullen dit ook gaan doen en hierin gezamenlijk optrekken. In 2015 

wordt/is hiermee gestart. 

 

Relationeel geweld, geweld en agressie op straat 

Veiligheidsproblematiek 

Relationeel geweld komt regelmatig voor, maar voor veel slachtoffers is de drempel te hoog om 

hulp te zoeken. Daarom wordt er regionaal en landelijk in campagnes aandacht gevraagd zodat het 

voor slachtoffers makkelijker wordt om relationeel geweld te melden. 

Geweld en agressie op straat is niet alleen iets van de grote steden, maar komt ook in kleine 

gemeenten voor. Beiden hebben een grote impact op de veiligheidsgevoelens van de burgers.  

De politie zet hoog in op het tegengaan van geweld. 

 

Bij agressie op straat komt ook de maatschappelijke tendens van individualisering van de maat- 

schappij terug waarbij men steeds minder tolereert van een ander. Een voorbeeld hiervan is het 

toeteren, seinen met lichten en de middelvinger opsteken in het verkeer. 

 

Huidige aanpak en verbeterpunten 

Bij een melding van relationeel geweld stelt een daartoe bevoegde politiefunctionaris een risico 

inventarisatie op waarmee beoordeeld kan worden of er een tijdelijk huisverbod moet worden 

ingesteld voor de pleger. Hierbij wordt gewerkt volgens een vaste procedure. De burgemeester 

besluit uiteindelijk tot het wel of niet opleggen van een tijdelijk huisverbod (THV).  

Het Steunpunt Huiselijk Geweld Kennemerland (SHGK), Maatschappelijke zorg (Kontext), 

Jeugdzorg (indien van toepassing) en gemeente worden bij een melding van relationeel geweld 

ingezet. Door een gezamenlijke aanpak wordt getracht de situatie (voor het hele gezin) weer te 

normaliseren, al dan niet maatregelen te treffen die daartoe bijdragen. Relationeel geweld is één 

van de speerpunten binnen het Veiligheidshuis. 

 

 



Veiligheidsbeleid Bloemendaal 2015 - 2018 
 

 
20 

De focus voor de komende vier jaar 

Relationeel geweld, geweld en agressie op straat komen ook aan de orde in het politieoverleg.  

Er wordt besproken of zaken worden aangemeld bij het Veiligheidshuis dan wel welke acties 

moeten worden ondernomen en door wie. Door zoveel mogelijk samen op te trekken wordt 

getracht de problemen op te lossen. De successen zijn echter situatie afhankelijk. 

 

Veiligheidsbewust ontwerpen van de leefomgeving 

Veiligheidsproblematiek 

Wegen, straten, gebouwen, overige objecten en groenvoorzieningen kunnen zo ontworpen zijn dat 

zij zorgen voor onveilige situaties in de leefomgeving. Te denken valt hierbij aan overkappingen 

waar jeugd gaat verblijven of groenstroken die de verkeersveiligheid in gevaar brengen omdat er 

onvoldoende zicht is. 

 

Huidige aanpak en verbeterpunten 

Bij projecten is aandacht voor veiligheid in het kader van verkeer, bouwbesluit, milieu en brand- 

veiligheid. Een verbeterpunt zou zijn om ook te kijken welke effecten het project heeft na 

realisatie. Te denken valt hierbij aan jeugdoverlast, aantrekkelijkheid voor graffiti en dergelijke. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Het taakveld Veiligheid van de afdeling Publiekszaken kan meer aandacht vragen voor veiligheid 

bij de betrokken afdelingen. 

12.2 Bedrijvigheid en veiligheid 

Veiligheid bedrijventerreinen en winkelcentra 

Veiligheidsproblematiek 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven is een goed middel om bedrijven te laten samen- 

werken met de gemeente en de politie om de veiligheid op een bedrijventerrein/ winkelcentrum te 

vergroten. 

Binnen dit samenwerkingsverband kan beveiliging en bijvoorbeeld cameratoezicht worden geregeld 

indien de randvoorwaarden daarvoor aanwezig zijn. Daarnaast levert dit keurmerk de deelnemende 

bedrijven een goedkopere verzekeringspremie op. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

Op dit moment is er in Bloemendaal één formeel Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven. Voor de 

winkelstraat ‘Bloemendaal-dorp’ is in 2013 het eerste certificaat uitgereikt. Op 23 oktober 2014 is 

er een schouw gehouden van de winkelstraat. Deze schouw is gehouden door vertegenwoordigers 

van de gemeente, winkeliersvereniging, politie en brandweer. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De komende jaren wordt de samenwerking voortgezet en waar mogelijk uitgebreid. Periodiek    

vindt overleg plaats. Hieruit voortkomende acties worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd.                   

De winkeliers kunnen defecten van bijvoorbeeld straatmeubilair doorgeven via het Meldpunt.  

Beschadigd of kapot straatmeubilair wordt na een melding zo spoedig mogelijk gerepareerd of 

vervangen. De winkeliers wordt continu informatie over veiligheid doorgeven. Zo kunnen ze zich 

aanmelden voor en een gratis veiligheidsscan laten uitvoeren. Ze kunnen gratis deelnemen aan 

informatieavonden of trainingen m.b.t. overvallen.  

Deze initiatieven worden aangeboden door het RPC. Burgernet wordt gepromoot en de onderlinge 

samenwerking wordt steeds meer uitgebreid. Zo maken de winkeliers onder andere gebruik van 

bellijsten, waardoor zij elkaar bij verdachte situaties snel kunnen informeren. Het opzetten van een 

Whatsapp groep wordt overwogen. 
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Horeca, uitgaan en overlast 

Veiligheidsproblematiek 

Sinds 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet (DHW) van toepassing en per 1 januari 

2014 is de leeftijdsgrens in de DHW verhoogd van 16 naar 18 jaar. De handhaving op de vergun-

ningen, leeftijdgrenzen en andere voorschriften zijn neergelegd bij de gemeente. 

 

In Bloemendaal zijn meerdere restaurants, cafés en vele sportverenigingen met kantine voor-

zieningen. De restaurants en cafés zorgen, m.u.v. een enkel incident niet voor overlast. Gedurende 

het sportseizoen ontvang de politie incidenteel meldingen van bewoners ter zake overlast door 

bezoekers/leden die de sportvereniging/kantines verlaten (in de voor de nachtrust bestemde tijd) 

na afloop van (vergunde) feestjes bij de sportverenigingen. Het gaat hierbij om lawaai-

/geluidsoverlast (schreeuwen), incidentele vernielingen, al dan niet in combinatie met drank.  

 

Strand 

Het strand met de strandpaviljoens is gedurende de zomerperiode een groot horeca uitgaans-

gebied.  Elk weekeinde vindt er in één of meerdere strandpaviljoens wel een feest plaats. Het 

aantal bezoekers varieert hierbij van enkele honderden tot enkele duizenden. De toegang tot deze 

feesten is vanaf 18 jaar. De inzet m.b.t. de openbare orde en gezondheid wordt gedurende het 

seizoen elke voorafgaande woensdag bepaald in het afstemmingsoverleg tussen de gemeente, 

politie, strandpaviljoenhouders en particuliere beveiliging. De Reddingsbrigade is structureel paraat 

gedurende het seizoen en tijdens de feesten. De reddingsbrigade wordt tijdens de feesten wanneer 

5000 of meer bezoekers worden verwacht, ondersteund door een verpleegkundige van EMS (Event 

Medical Service, deze functionaris wordt bekostigd door de strandpaviljoenhouders. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De controle en handhaving van de nieuwe Drank- en Horecawet wordt uitgevoerd door daarvoor 

opgeleide boa’s van de Milieudienst IJmond. Zij controleren en handhaven zowel op de nieuwe 

regels als op de reguliere vergunningen en de horeca inrichtingseisen. De Milieudienst heeft de 

beschikking over een groot aantal opgeleide mensen om volgens een opgestelde overeenkomst 

tussen de gemeente en Milieudienst, doeltreffend te kunnen handhaven.  

 

Het bestuur en leidinggevenden van sport- en andere verenigingen, e.d. hebben er met de nieuwe 

Drank- en Horecawet (de verhoging van de leeftijdsgrens) een extra taak en verantwoordelijkheid 

bijgekregen m.b.t. het (non)alcoholgebruik, met name voor wat betreft jongeren onder de 18 jaar. 

Naast de controle op de Drank- en Horecawet controleert de Milieudienst IJmond op geluidsoverlast 

vanuit horeca gelegenheden. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De gemeente Bloemendaal streeft er naar om overlast rondom horecabedrijven en sportvereni-

gingen te voorkomen. Overlastsituaties worden gezamenlijk opgepakt, met politie, de ondernemer, 

het bestuur, de exploitant en waar aan de orde, met omwonenden. 

 

Evenementen en overlast 

Veiligheidsproblematiek 

Evenementen zetten een gemeente op de kaart, maar hebben ook negatieve effecten zoals 

geluidsoverlast, verkeersdrukte, geweldsdelicten, diefstal, rommel. Bij het bezoeken van een 

evenement moet de bezoeker er vanuit kunnen gaan dat is nagedacht over maatregelen die een 

veilig en goed verloop van het evenement waarborgen.  

De gemeente, als vergunningverlener, stelt in de vergunning voorschriften om mogelijke risico’s 
voor veiligheid en gezondheid van bezoekers en de omgeving zoveel mogelijk te beperken. De 

veiligheidspartners zoals de politie, brandweer, de GHOR en de Regionale uitvoeringsdienst 

Milieudienst IJmond. 
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Huidige situatie en verbeterpunten 

De gemeente heeft geen evenementenbeleid. Wel zijn in de APV voorschriften opgenomen m.b.t. 

evenementen. Deze worden gehanteerd en voorwaarden waar een evenement aan moet voldoen 

worden opgenomen in een evenementenvergunning. De politie, brandweer en ggd/ghor adviseert 

altijd bij een evenementenvergunning. Een organisator van een evenement is daarmee op de 

hoogte hoe hij een evenement veilig kan laten verlopen.  

Bij evenementen met te verwachte (grote) impact op de omgeving of openbare orde vinden tevens 

voorbereidingsoverleggen plaats met de gemeente, vertegenwoordigers van de hulpverlenings-

diensten en de organisator, waarin al het ter zake doende wordt besproken. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Voor het strandhoreca uitgaansgebied is divers beleid vastgesteld, zoals een calamiteitenplan, 

gezondheidsplan en verkeerscirculatieplan. 

Dit beleid zal regelmatig worden geëvalueerd, herzien en aangepast. Ook zullen grote terug-

kerende evenementen worden geëvalueerd en verbeterpunten zullen worden meegenomen in de 

verlening van de vergunning voor het jaar er op. 

12.3 Jeugd en veiligheid 

Overlastgevende jeugdgroepen 

Dit thema heeft betrekking op het veroorzaken van overlast door groepen jongeren. 

 

Overlastgevende groepen jongeren kunnen intimiderend aanwezig zijn, geluidsoverlast veroor-

zaken, zwerfvuil achterlaten en/of vernielingen plegen en andere vormen van kleine criminaliteit. 

Soms plegen ze ook zwaardere vormen van criminaliteit. Het gaat dan om zogenoemde criminele 

jeugdgroepen. 

Jongeren die overlast veroorzaken zijn al jaren een punt van aandacht in de gemeente Bloemen- 

daal, waarbij de problematiek gekenmerkt wordt door algemene overlastmeldingen, vernielingen 

en alcoholgebruik. Naast de concrete zaken, zoals vernielingen en afval, is overlast in grote mate 

ook een subjectief begrip en hangt nauw samen met het tolerantieniveau van de omgeving. 

 

Overigens zijn er ten tijde van vaststelling van dit beleid, in Bloemendaal geen criminele- of 

overlastgevende groepen met een vaste structuur, hiërarchie of organisatiegraad. Het gaat dan om 

hinderlijke en overlastgevende individuen die in groepsverband samen komen. 

 

Overlastgevend gedrag speelt zich vaak af in het grensgebied tussen hinderlijk gedrag dat niet 

strafbaar is en strafbaar gedrag dat niet altijd bestraft wordt. Bij het strafbare gedrag gaat het 

vooral om lichte vormen van regelovertredingen zoals overtredingen van de APV.  

 

Het gedrag dat omwonenden of bezoekers als overlast ervaren, wordt niet altijd ook als zodanig 

ervaren door de jongeren.  

 

Het gedrag kan bijvoorbeeld voortkomen uit verveling, problemen in de gezinssituatie of op school. 

Ook kan er sprake zijn van (overmatig) alcoholgebruik en/of drugsgebruik. Ook afnemende 

tolerantie kan oorzaak zijn van de ervaren overlast. 

 

Veiligheidsproblematiek 

Uit het jeugdinventarisatierapport van de politie blijkt dat de gemeente Bloemendaal volgens de 

shortlistmethode van Van Wijk, Beke en Ferweda geen hinderlijke jeugdgroep heeft. Wel zijn er 

diverse groepjes hangjongeren en enkele zogenoemde ‘hotspots’. De groepen vallen niet in de 

categorie hinderlijk. Wel wordt soms overlast door omwonenden ervaren door de geluidsoverlast 

en de rommel die de jeugd achterlaat. 
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Huidige situatie en verbeterpunten 

Er zijn enkele officiële ‘hangplekken’ en bekende ‘hotspots’ waar de jeugd pleegt samen te komen.  

Drankgebruik door jongeren in de openbare ruimte wordt hierbij eveneens geconstateerd door de 

politie en boa’s. Mede gezien het aantreffen van (lege) flessen alcoholhoudende drank. De overlast 

gaat soms gepaard met baldadigheid, het achter laten van vuilnis en af en toe vernielingen.         

In andere gevallen is de aanwezigheid van een (grote) groep jongeren voor buurtbewoners 

aanleiding om overlast te melden.  

Het aantal incidenten “overlast jeugd” is afgenomen in Bloemendaal ten opzichte van vorig jaar. De 
werkwijze “SOM” (Structurele Overlast Maatregelen) blijkt succesvol, mede door de werkwijze en 
inzet van de gebiedsagenten. Omdat er voortdurend aanwas is van jongeren die (voor het eerst) 

hun grenzen gaan verkennen blijft “jeugd” een belangrijk aandachtspunt.  
 

Burgers die meldingen doen in het kader van jeugdoverlast dan wel de rommel die ze achterlaten 

worden actief geïnformeerd door de gemeente over de maatregelen die worden genomen en de 

mogelijkheden die de burgers zelf hebben om overlast tegen te gaan. 

 

Woningbouwverenigingen organiseren bewonersbijeenkomsten waarin onder andere aandacht 

besteed wordt aan ‘hoe om te gaan met hangjongeren’. 
 

Veilig In en Om de School (VIOS) 

Onder dit thema vallen zaken als pesten, geweldpleging, diefstal, overlast voor omwonenden, 

vernielingen en verkeersveiligheid in en om scholen. 

Het initiatief voor het gecoördineerd overleg op dit terrein (VIOS) ligt in Bloemendaal bij de scholen 

zelf. Er is een goed contact met gemeente, politie en bureau Halt op dit gebied.  

 

Voor wat betreft verkeersveiligheid controleren de boa’s en wijkagenten regelmatig bij de scholen. 
Het gaat dan vooral om verkeersgedrag bij het halen en brengen van de leerlingen door de ouders. 

Bij de start van het nieuwe schooljaar worden controles geïntensiveerd. Steekproefsgewijs vinden 

er op middelbare scholen ook drugscontroles plaats door de politie. Hierbij komt de politie met een 

‘drugshond’ die de kluisjes van buitenaf ‘controleert’. Voor wat betreft geweld, diefstal en 

vernielingen, drugs, etc. is de wijkagent de contactpersoon voor de scholen. 

Scholen zelf dienen te werken met een veiligheidsplan en een incidentenregistratie systeem.  

 

Als er sprake is van overlast voor omwonenden komt de melding hiervan in eerste instantie vaak 

terecht bij de politie of de gemeente. Zij bemiddelen dan, indien er sprake is van daadwerkelijke 

overlast, richting de scholen om tot een oplossing te komen. Ook kunnen er afspraken gemaakt 

worden met bewoners en scholen, zodat er een manier komt voor de bewoners om rechtstreeks 

contact op te nemen met de school bij overlast. 

 

Onveiligheidsgevoelens 

De grootste bron van onveiligheidsgevoelens in de gemeente zijn plekken waar groepen jongeren 

rondhangen, blijkens de laatst gehouden Veiligheidsmonitor. 

Het aantal incidenten overlast van/door jeugd is in 2012 en 2013 sterk gedaald ten opzichte van de 

voorgaande jaren. 

 

Aantal incidenten ‘overlast van/door jeugd’ 2009–2013 

jaar 2009 2010 2011 2012 2013 Gemiddeld 

Incidenten 323 261 270 175 154 237 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Jeugdoverlast wordt met een scala aan maatregelen bestreden. Bestuurders, partners en bewoners 

worden geadviseerd over mogelijke (infra)structurele maatregelen ten aanzien van overlast- 

gevoelige locaties. Samenwerkingsverbanden met o.m. jongerenwerkers, Halt en het Centrum voor 
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Jeugd en Gezin (CJG) dragen er toe bij om probleemjongeren tijdbesteding en toekomstperspectief 

te bieden. Invoering van het SOM-project (Structurele Overlast Maatregelen) in Kennemer Kust 

brengt helderheid in rollen en taken van alle partijen en maakt eenduidig optreden mogelijk. 

 

‘Gele kaarten’, ‘wakkere ouders’ waarbij ouders door de politie worden gebeld wanneer jongeren in 

aanraking komen en ‘meegenomen’ worden door de politie, bureau Halt en uiteraard opsporing en 

vervolging door politie en justitie worden benut als reactie op overlast of crimineel gedrag. 

Jeugdgroepen die richting criminele jeugdgroepen gaan of individuen die opvallen worden 

aangemeld bij het Veiligheidshuis. Daar wordt samen met de gemeente, politie, jeugdzorg en 

bureau Halt gekeken naar een oplossing. Dit kan zijn in de vorm van een project waarbij ook de 

ouders worden betrokken. In het politieoverleg kan snel geschakeld worden om besluiten te 

nemen. Indien de situatie daartoe aanleiding geeft kan er tussentijds een politieoverleg worden 

ingepland om de situatie te bespreken. 

 

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren 

Veiligheidsproblematiek 

Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is de laatste jaren flink toegenomen. Ook afgelopen 

jaar zijn jongeren in het nieuws gekomen die zoveel alcohol hadden gedronken dat zij in het 

ziekenhuis belandden. Zowel de scholen als omwonenden in Bloemendaal klagen over de jongeren 

die ergens samenkomen of juist vertrekken vanaf een locatie waar gefeest werd en verzoeken de 

gemeente om maatregelen te nemen. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

Zoals hierboven vermeld veroorzaakt alcohol- en drugsgebruik bij/door jongeren dat zij meestal 

rommel achterlaten op ontmoetingsplaatsen in de vorm van -kapotte- flessen en andere afval.    

Het gebruik van alcohol en drugs zorgt ervoor dat zij minder remmingen hebben. In de avond- en 

nachtelijke uren levert dit geluidsoverlast op door schreeuwen, trappen tegen objecten en 

dergelijke. 

 

Jongeren worden op school nog niet voorgelicht (door bureau Halt) over het gebruik van drugs en 

alcohol. De jongerenwerk(st)er spreekt hen aan op straat indien hij/zij overmatig gebruik van 

alcohol en drugs bemerkt. De politie treedt hier handhavend tegen op. De boa’s hebben hier 
vooralsnog een signalerende en doorgeefluik functie. 

 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Drank- en Horecawet van kracht geworden en per 1 januari 2014 is 

de leeftijdsgrens in de DHW verhoogd van 16 naar 18 jaar. De handhaving op de vergunningen, 

leeftijdgrenzen en andere voorschriften is neergelegd bij de gemeente. Jongeren onder de 18 jaar 

zijn nu strafbaar indien zij alcoholhoudende drank gebruiken of in hun bezit hebben.  

Zij kunnen door een bevoegde boa, dan wel de politiefunctionaris bekeurd worden. Per 1 januari 

2014 is het ook verboden alcohol te verkopen aan jongeren onder 18 jaar. Daarnaast is alcohol-

gebruik in de openbare ruimte verboden op grond van de Algemene plaatselijke verordening. Ook 

bestaat er de mogelijkheid om een alcoholverbod in te stellen in een bepaald gebied. Hiervoor 

moet wel voldoende bestuurlijke motivatie aanwezig zijn. 

 

Sinds de invoering van de nieuwe DHW krijgt de gemeente meer signalen over alcoholgebruik door 

jongeren in de particuliere omgeving. Hoewel dit in de particuliere omgeving niet verboden is, 

maken we hier ons zorgen over en vraagt dit wel om aandacht.  

 

De handhaving van de Drank- en Horecawet met betrekking tot de leeftijdgrens voor de jeugd is 

door middel van een overeenkomst ondergebracht bij de Regionale uitvoeringsdienst Milieudienst 

IJmond. De Milieudienst heeft de beschikking over een groot aantal opgeleide boa’s om op een 
doeltreffende manier overtredingen te kunnen controleren en handhaven. 
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De focus voor de komende vier jaar 

De voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs op scholen komt jaarlijks terug.  

De Brijder, specialist in verslavingszorg verzorgt regelmatig informatie avonden en bijeenkomsten 

voor zowel jongeren als ouderen.   

Vanuit zowel veiligheids- als gezondheidsoogpunt zullen er samen met de partners  en zo nodig 

andere instellingen de noodzakelijk activiteiten ontplooid worden gericht op –ouderlijke- 

verantwoordelijkheid, bewustwording, gezondheid en veiligheid. Ouders, toezichthouders, scholen, 

verengingen en uiteraard de jeugd zelf, is de doelgroep waarop gericht wordt. 

 

Jeugdwet 

De gemeenten zijn per 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp. Ook zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering 

en de advisering en verwerking van meldingen inzake relationeel (huiselijk) geweld en kindermis-

handeling. De Jeugdwet kan niet los worden gezien van het veiligheidsbeleid binnen de gemeente. 

Thema’s uit het veiligheidsdomein die direct raken aan de jeugdhulp zijn: overlastgevende en 

criminele jeugdgroepen en twaalfminners, overlastgevende multi-probleemgezinnen, relationeel 

(huiselijk) geweld en kindermishandeling, nazorg van ex-gedetineerden en psychisch kwetsbaren 

die overlast veroorzaken en een gevaar vormen voor zichzelf en hun omgeving. 

 

In de Jeugdwet komt de relatie met het veiligheidsdomein aan de orde bij bepalingen over de 

jeugdbescherming en de jeugdreclassering (het gedwongen kader). De gemeente heeft over dit 

gedwongen kader afspraken gemaakt met de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De aansluiting met op de bestaande structuren zoals het Veiligheidshuis Kennemerland en het CJG 

wordt voortgezet. Binnen deze structuren verder vorm geven aan analyse van de meest kwetsbare 

jongeren en gezinnen met behulp van informatie uit de diverse  gemeentelijke kolommen en 

informatie van politie en andere partners. Op deze doelgroep een integrale aanpak richten van 

veiligheid en zorg. Zorgen voor een inhoudelijke koppeling tussen veiligheidsbeleid en jeugdbeleid 

en leren van elkaars werkwijze, begrippenkader en werkveld. Borgen van afspraken, procedures 

over de route van zorgmeldingen van de politie. 

12.4 Fysieke veiligheid 

Veilige infrastructuur en verkeersveiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

Verkeersveiligheid is binnen de gemeente Bloemendaal een belangrijk thema. Uit de veiligheids-

monitor van 2011 blijkt ook dat de inwoners verkeersveiligheid een belangrijk onderwerp vinden. 

In de veiligheidsmonitor van zowel 2008 als 2011 vindt ruim een kwart (26%) van de responden-

ten dat er te hard wordt gereden. Snelheidsmetingen tonen aan dat er inderdaad vaker harder 

wordt gereden dan de toegestane 30 of 50 km/u., niet alleen het doorgaande verkeer maar ook het 

eigen wijkverkeer is daar debet aan. Een deel van de doorgaande wegen in de gemeente valt onder 

beheer van de provincie, zoals de Zeeweg (N200), de Boekenroodeweg/Vogelenzangseweg/ 

Margrietenlaan en Zilkerduinweg (allen tezamen de N206). 

Gevaarlijke kruispunten, onduidelijke verkeersituaties en gevaarlijke verkeersituaties bij scholen 

zijn punten die genoemd kunnen worden bij een veilige infrastructuur en verkeersveiligheid. 

Onveilige situaties worden gemeld door scholen, burgers en door medewerkers van de gemeente 

(bijvoorbeeld de boa’s en medewerkers van de Buitendienst). Het ongevallenbeeld in de gemeente 

is diffuus maar ouderen (vooral fietsers) vormen een kwetsbare groep. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De politie handhaaft wet- en regelgeving en controleert op overtredingen van de maximum 

snelheid, alcohol/drugs, gordel, roodlicht, verlichting, enz. 

De gemeente kan de openbare weg dusdanig aanpassen dat er in ieder geval moeilijker te snel 
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gereden kan worden. Extra aandacht is er voor de verkeersveiligheid rondom scholen.  

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en de politie voeren periodiek controles uit 

rondom scholen met betrekking tot verkeers(on)veilig gedrag. Deze acties krijgen positieve 

reacties. 

 

Meldingen van verkeersgevaarlijke situaties en verbeteringen op het gebied van infrastructuur 

worden opgepakt door het team Civiele Techniek en Verkeer. Er is een beleid voor de aanpak van 

(grote) verkeersplannen. Deze projecten worden door het college van burgemeester en wethouders 

jaarlijks geprioriteerd aan de hand van drie criteria: (verbetering) van veiligheid, bereikbaarheid en 

leefbaarheid en vervolgens voorgelegd aan de raad. De afgelopen jaren is vanwege de financiële 

positie van de gemeente gebruikelijk dat grote verkeersprojecten alleen kunnen worden uitgevoerd 

als ze worden gecombineerd met groot wegonderhoud of rioolvernieuwing. Voor kleine verkeers- 

maatregelen (tot circa € 35.000,-) is een regulier budget beschikbaar. In de ambtelijke verkeers- 

commissie (AVC) vindt maandelijks overleg plaats tussen de wethouder, de politie, de betrokken 

wegbeheerders en de Buitendienst. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De komende vier jaar worden geen grote veranderingen verwacht. Het wegennet zal vrijwel gelijk 

blijven omdat er in de gemeente binnen deze periode (hoogstwaarschijnlijk) geen grootschalige 

ontwikkelingen plaatsvinden. Een bijzonder aandachtspunt is de Duinpolderweg die ten zuiden van 

Vogelenzang en Bennebroek is gepland. Indien deze weg wordt aangelegd, heeft dat gevolgen voor 

het wegennet ten zuiden van de gemeente. Er zullen nieuwe aansluitingen nodig zijn en sommige 

wegen moeten worden afgewaardeerd om nieuwe verkeersknelpunten te voorkomen.  

 

Een andere ontwikkeling is de regionalisering van het verkeersbeleid in de Bereikbaarheidsvisie 

Zuid-Kennemerland. Gemeenschappelijke belangen en projecten worden hierin gezamenlijk 

opgepakt, zoals het regionaal fietsplan, netwerk openbaar vervoer, regionale wegenprojecten en 

verkeersmanagement. 

 

Brandveiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

Het gaat hierbij om brandveiligheid in woningen en bedrijven. De bedrijven worden regelmatig 

gecontroleerd op brandveiligheid door de brandweer/Milieudienst IJmond. Veel woningen zijn niet 

voorzien van rook-/koolmonoxide melders en bewoners zijn zich onvoldoende bewust van 

brandgevaarlijke situaties. Landelijk wordt door middel van reclamecampagnes wel aandacht 

gevraagd voor brandveiligheid binnen woningen. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

Zoals hierboven vermeld zijn bewoners zich onvoldoende bewust van de gevaren van brand.  

De brandweer zou hier graag op investeren, door huis aan huis bezoeken af te leggen en bewoners 

te wijzen op de mogelijkheid om de brandveiligheid te vergroten. Dit is echter arbeidsintensief en 

daarom te kostbaar. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De brandweer Kennemerland gaat intensiever aan de slag gaan met het thema ‘Brandveilig Leven’, 
omdat dit een effectieve manier is om de brandveiligheid te verhogen doordat bij bewoners, 

hulpverleners en gebouweigenaren veiligheidsbewustzijn en mogelijke handelingsperspectieven bij 

daadwerkelijke brand toenemen.  

 

In het reorganisatieplan van de brandweer van juli 2013 (Organisatie Brandweer Kennemerland 

2015; uitwerkingsplan) is hiervoor zowel formatief als financieel ruimte gemaakt. Het gaat hierbij 

om 3 fte vaste formatie (adviseur Brandveilig Leven en twee voorlichters) en financiële ruimte voor 

de inzet van ‘burger’ ambassadeurs brandveilig leven. In 2014 heeft de feitelijke reorganisatie 
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plaats gevonden en wordt de organisatie versterkt met nieuwe (parttime) medewerkers die per 

2015 uitvoering geven aan ‘Brandveilig Leven’. 
 

‘Brandveilig Leven’ is een verzamelnaam voor een veelheid aan activiteiten en projecten die tot 

doel hebben om de brandveiligheid te vergroten door middel van het vergroten van bewustwording 

en het bieden van een handelingsperspectief. Een belangrijke doelgroep hierbij zijn burgers maar 

ook bedrijven en instellingen. 

 

Doel 

Brandweer Kennemerland volgt voor ‘Brandveilig Leven’ de algemene landelijke doelstelling: 
Het vergroten van de brandveiligheid door het initiëren van bewustwording en het bieden van 

handelingsperspectief waardoor gedragsverandering optreedt en de zelfredzaamheid wordt 

vergroot.  

Om meer richting te geven aan de concrete invulling in Kennemerland gelden daarbij een aantal 

uitgangspunten / randvoorwaarden: 

 De beschikbare capaciteit voor ‘Brandveilig Leven’ is beperkt en daarom wordt ingezet op 
die thema’s en doelgroepen waarbij het verwachte rendement van de inspanningen het 
grootst is;  

 De rol van de gemeente binnen projecten ‘Brandveilig Leven’ is cruciaal. Zij kennen als 
geen ander de specifieke omstandigheden en bredere context bij doelgroepen, wijken, 

bedrijven en instanties. Daarnaast beschikken ze over essentiële informatie om projecten 

vorm te geven en kennen de juiste kanalen om ‘binnen te komen’. De gemeente is 
derhalve, van begin tot eind, betrokken bij projecten ‘Brandveilig Leven’ en participeert 
hierin. (de mate van participatie wordt bepaald door de inhoud van een project). 

 Afhankelijk van de inhoud van een project is het soms mogelijk om naast de brandveilig-

heidsdoelstelling nog een secundaire doelstelling aan een project te verbinden die op een 

geheel ander vlak kan liggen, bijvoorbeeld op het gebied van de sociale veiligheid. Daar 

waar mogelijk en zinnig zal deze verbreding gezocht worden door andere partijen te 

betrekken. 

 ‘Brandveilig leven’ is ook een belangrijk thema in het sociale domein. Daarin speelt de 

ontwikkeling dat het aantal ouderen en andere kwetsbare groepen die zelfstandig thuis 

wonen groeit. Voor het project Brandveilig Leven zal daarom door de gemeenten ook 

aandacht worden gevraagd bij de portefeuillehouders in dit sociale domein. 

 

Thema’s 

Brandveilig leven richt zich in Kennemerland op de thema’s Wonen, Zorg en Onderwijs. Met de 

keuze voor deze thema’s kan een groot aantal burgers worden bereikt, waardoor zowel kwantitatief 

als kwalitatief een zo groot mogelijke verhoging van de brandveiligheid kan worden bereikt.  

 

Landelijk (week van de veiligheid) en lokaal blijven er voorlichtingscampagnes op het gebied van 

brandveiligheid. Gelet op de capaciteit en andere (geografische) aspecten ligt het niet voor de hand 

om huis aan huis bezoeken uit te voeren. Hierin tegen wordt er wel informatie verstrekt via huis 

aan huis bladen, de gemeentelijke website, het Weekblad Kennemerland Zuid, de gemeentegids, 

de reclame driehoeksborden en via de jaarlijkse preventiekrant. 

 

Crisisbeheersing/rampenbestrijding 

Veiligheidsproblematiek 

De overheid moet voorbereid zijn op rampen en crises. De Veiligheidsregio Kennemerland 

(Veiligheidsbureau/bureau Bevolkingszorg) heeft hierin een coördinerende functie, mede omdat 

sinds de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s de crisisbeheersing niet meer per gemeente, maar 

regionaal wordt geregeld. Daarbij verandert de rol van de overheid in de rampenbestrijding en 

crisisbeheersing. Burgers zijn steeds meer zelfredzaam tijdens een ramp of een crisis. 
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Huidige situatie en verbeterpunten 

De voorbereidingen, trainingen en oefeningen op de rampenbestrijding worden sinds de nieuwe 

Wet op de Veiligheidsregio’s en de nieuwe crisisorganisatie regionaal uitgevoerd.  

Deze crisisorganisatie wordt steeds verder geprofessionaliseerd en aangepast aan de huidige 

maatschappelijke behoeften en zelfredzaamheid van burgers. 

Medewerkers vanuit de veiligheidsregiogemeenten nemen deel in deze regionale crisisorganisatie. 

Zij hebben een hard of zacht piket en volgen regelmatig trainingen. Dit is een lopend proces. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De Veiligheidsregio Kennemerland zorgt samen met de gemeenten voor een professionele 

crisisbeheersingsorganisatie. De gemeente Bloemendaal levert aan dit proces een actieve bijdrage. 

Voor de periode 2015-2018 heeft het bestuur van de VRK het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheer-

sing op- en vastgesteld. Hiervoor hebben de raden van de tien gemeenten in Kennemerland hun 

zienswijzen ingebracht. 

 

Het beleidsplan is opgesteld door de VRK (waaronder de GGD/GHOR en brandweer), de politie, de 

Koninklijke Marechaussee, gemeenten en afgestemd met defensie,  de waterschappen en 

aangrenzende veiligheidsregio’s. Het beleidsplan is hiermee een product van en voor de partners. 
 

Dit plan is gemaakt om richting te geven aan de verdere ontwikkeling van de multidisciplinaire 

samenwerking in de crisisbeheersing in de regio Kennemerland. Het beleidsplan vertaalt 

bestuurlijke verantwoordelijkheden en ambities naar operationele voorbereiding en taakuitvoering.  

 

Doel van het plan 

Het bestuur van de VRK wil met het beleidsplan onder meer de gemeenteraden betrekken bij de 

strategische ontwikkelagenda voor de rampenbestrijding - en crisisbeheersing. Ook wil het bestuur 

middels het plan voor de komende vier jaar afspraken vastleggen over de bijdragen van de 

verschillende partners in de organisatie en uitvoering van rampenbestrijding en crisisbeheersing. 

Beleidsdoelstellingen en resultaten 

Het plan beschrijft de doelstellingen en resultaten voor de volgende multidisciplinaire thema’s: 
 Risicobeheersing 

 Incidentbeheersing 

 Herstel 

 Informatiemanagement  

 Kwaliteitszorg 

 

Strategisch kader 

In het beleidsplan zijn de volgende strategisch uitgangspunten richting gevend: 

1. Bevorderen van zelfredzaamheid en veerkracht 

De regio Kennemerland wil de (zelf)redzaamheid en veerkracht van haar inwoners en aanwezige 

bedrijven versterken.  

Dit doet zij door burgers en bedrijven optimaal te informeren over landelijke- en (boven)regionale 

risico’s en duidelijk te maken wat burgers en bedrijven zelf kunnen doen tijdens een crisis of ramp. 
NL-alert wordt bij/tijdens een crisis een belangrijk communicatie middel. 

 

2. Professionalisering van de crisisorganisatie 

Professionaliseren betekent investeren in een professionele crisisorganisatie die in staat is flexibel 

te opereren in geval van alle mogelijke rampen en crises. Dit vereist in de eerste plaats dat de 

regionale hulverleningsdiensten en betrokken partners hun eigen crisisprocessen op orde hebben 

en effectief samenwerken.  
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3. Versterken van samenwerking 

Risico’s houden zich niet aan regiogrenzen. Het rapport “Eenheid in verscheidenheid”1 dringt aan 

op verbetering op het gebied van bovenregionale samenwerking en de aansluiting tussen Rijk en 

veiligheidsregio’s.2 De VRK werkt hier al jaren aan, maar ziet nog steeds kansen de samenwerking 

met diverse partijen verder uit te bouwen (overheidsdiensten, burgers en bedrijven). De samen-

werking met de beheerders van vitale infrastructuur staat reeds op de agenda en zal worden 

versterkt.  

 

4. Bevorderen van informatie-uitwisseling en innovatie 

De VRK wil partners bij elkaar brengen en op zoek gaan naar effectieve en efficiënte oplossingen 

voor kennis- en informatievraagstukken op het terrein van publieke veiligheid. Aanwezige 

(vak)kennis en informatie dient meer te worden uitgewisseld met partners en (buur)regio’s.  
 

Risico’s gevaarlijke stoffen /externe veiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

De gemeente Bloemendaal kent geen vastgestelde route gevaarlijke stoffen. 

Risicovolle objecten zijn opgenomen in de Risicokaart die op de website van de Provincie te 

bekijken is. Daarop staan naast bedrijven, bijvoorbeeld ook verzorgingstehuizen, kinderdag-

verblijven en scholen en grote samenkomstgebouwen, zoals de strandpaviljoens. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De risicokaart wordt door de brandweer Kennemerland bijgewerkt. Zij zijn op de hoogte van 

nieuwe locaties of wijzigingen van bestaande locaties. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Er is binnen de veiligheidspartners aandacht voor dit onderwerp. Ontwikkelingen worden gevolgd 

en waar nodig zullen maatregelen worden genomen. 

12.5 Integriteit en veiligheid 

Radicalisering en terrorisme 

Veiligheidsproblematiek 

Radicalisering en terrorisme zijn landelijke thema’s. Radicalisering speelt in sommige Nederlandse 

gemeenten. Naast radicalisering speelt ook het thema gewelddadige eenlingen. Dit zijn personen 

die in alle stilte een aanslag voorbereiden. Dit is vaak onzichtbaar en dit proces kan zich steeds op 

jonge leeftijd ontwikkelen. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De wijkagenten geven aan dat er in Bloemendaal geen aanwijzingen zijn over radicalisering en dat 

er ook geen terroristische dreiging is. Voor wat betreft dit thema verzorgt de politie, het RIEC 

informatiebijeenkomsten, waaraan gemeenten deelnemen. Dit zorgt voor een betere herkenbaar- 

heid van probleemgevallen.  

 

De focus voor de komende vier jaar 

Het taakveld Veiligheid volgt actief landelijke ontwikkelingen op het gebied van radicalisering en 

terrorisme en adviseert de burgemeester over deze ontwikkelingen. 

Bij gewelddadige eenlingen is de gemeente samen met de politie alert op signalen. 

 

 
                                                
1 Dit rapport bevat de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s door de commissie Hoekstra. 
2 De regio hecht veel waarde aan de bestaande samenwerking met de regio’s Amsterdam-Amstelland, 

Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland-Noord. De samenwerking met de veiligheidsregio Amsterdam-

Amstelland is financieel versterkt door Rijksmiddelen. Er is sprake van structurele samenwerking tussen beide 

veiligheidsregio’s op de onderdelen brandweer en GGD/GHOR.  
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Aanpak ondermijning/georganiseerde criminaliteit 

Veiligheidsproblematiek 

Ondermijning en Georganiseerde criminaliteit is vaak niet direct zichtbaar. Voor bewoners komt het 

veiligheidsgevoel in het gedrang als er bijvoorbeeld actief drugs gedeald wordt in en rond een 

woning of dat er sprake is van een overval, ramkraak of ander gewelddadig incident. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De gemeente neemt deel in het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC Noord-Holland). 

Dit is een coördinatiepunt waar gemeenten, politie, OM, FIOD, belastingdienst en andere 

organisaties samenwerken en informatie uitwisselen om georganiseerde criminaliteit, zoals 

witwassen, drugshandel en mensenhandel, te voorkomen. Door signalen te leren herkennen en 

deze te delen met de betrokken afdelingen, wordt het taakveld Veiligheid met enige regelmaat 

benaderd met casussen waarbij een medewerker zijn vragen heeft. In overleg wordt beoordeeld of 

de casus doorgezet wordt naar het RIEC voor verdere beoordeling. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Het taakveld Veiligheid is alert op signalen en onderhoudt contacten met de medewerkers van de 

betrokken afdelingen. Vanuit het RIEC worden periodiek bijeenkomsten met presentaties 

georganiseerd om onder andere de ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid op de hoogte te 

houden van ontwikkelingen. Criminele samenwerkingsverbanden worden in kaart gebracht en 

inzichtelijk gemaakt. Beleid dient er op gericht te zijn of gemaakt te worden om ook bestuurlijk op 

te kunnen treden tegen verschijningsvormen van ondermijning en georganiseerde criminaliteit. 

Casussen worden besproken in het casusoverleg van het RIEC. Zo wordt onder meer met strand 

(horeca gelegenheden) gerelateerde -, zware/ondermijnende criminaliteit besproken in dit 

gremium. 

 

Voor 2015 heeft het RIEC Noord-Holland een jaarplan opgesteld. Aandachtsthema’s voor een 

gezamenlijke aanpak zijn onder andere: hennep/growshops, mensenhandel, vechtsport-

evenementen, Bibob zaken, 1% motorclubs (OMG’s), GBA fraude, arbeidsuitbuiting, prostitutie, 

woonwagencentra en veiligheidsrisico’s gebieden zoals: de Beverwijkse Bazaar, het havengebied 
van IJmuiden/Noordzeekanaalgebied en Den Ruygen Hoek te Haarlemmermeer (de grote verzor- 

gingsplaats (met hotel, restaurants, winkels, tankstations, picknick plaatsen en parkeerterreinen), 

gelegen aan de A4 nabij Nieuw-Vennep. 

 

Op het gebied van arbeidsuitbuiting worden in 2015 in ieder gemeente in de politieregio Noord-

Holland de volgende maatregelen geïmplementeerd: 

- aanwijzen van een sleutelfunctionaris; 

- deze functionaris wordt opgeleid tot een de train de trainer functionaris; 

- deze functionaris verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten binnen de eigen organisatie; 

- tijdens –reguliere- controles (wooncontroles, BRP-controles, brandveiligheid controles, 

controle Wet Minimumloon, controle Wet Arbeid Vreemdelingen, etc.) laten controleren op 

indicatoren van arbeidsuitbuiting; 

- extra controles te houden op risico locaties;  

- informatie uitwisseling over de operationele integrale aanpak uitbuiting en verzamelen van 

signalen met/voor het RIEC NH; 

- de aanpak te borgen binnen het jaarlijkse uitvoeringsprogramma en het lokale veiligheids- 

en handhavingsbeleid.  

 

Veilige Publieke Taak (VPT) 

Veiligheidsproblematiek 

Werknemers met een publieke taak krijgen met regelmaat te maken met agressie, bedreiging en 

geweld tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden. Agressie, bedreiging en geweld kunnen niet 
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alleen grote persoonlijk gevolgen hebben voor medewerkers en politieke ambtsdragers, ook de 

goede uitoefening van de taak kan in het gedrang komen. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De gemeente heeft momenteel geen beleid, protocol of richtlijn hoe te handelen wanneer er sprake 

is van incident waarbij werknemers of bestuurders bij of op grond van hun taakuitoefening zijn 

betrokken. Ook de gemeente Bloemendaal heeft op diverse terreinen te maken met deze veilig- 

heidsproblematiek. Een ARBO arts, vertrouwenspersoon of ander geschikt –naar keuze- persoon 

kan ingeschakeld worden voor nazorg gesprekken maar beter is het om beleid te ontwikkelen 

waarin de procedures worden beschreven hoe te handelen bij incidenten en wie daarin een rol en 

taak (verantwoordelijkheid) hebben. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

De gemeente als werkgever met een publieke taak stelt beleid c.q. een handreiking op. 

Onderwerpen, c.q. maatregelen die hierin een plaats (kunnen) krijgen zijn: 

we laten weten wat voor onze organisatienorm acceptabel gedrag is; 

we stimuleren werknemers elk voorval van agressie, intimidatie, geweld, e.d. te melden; 

we registeren alle voorvallen van voornoemde gevallen; werknemers worden getraind in het 

voorkomen en omgaan met voornoemde voorvallen; we reageren (zo mogelijk) binnen 48 uur naar 

de pleger van voornoemde voorvallen; we bevorderen het doen van aangifte van strafbare feiten; 

we verhalen de schade indien van toepassing en we verlenen nazorg aan werknemers die het 

slachtoffer zijn geworden van voornoemde voorvallen. 

 

Cruciaal bij dit beleid is een actieve rol van de werkgever. Zij is primair (wettelijk) verantwoor- 

delijk voor het beschermen van de uitvoering van de publieke taak en haar werknemers.  

Daarnaast is de werkgever als geen ander verantwoordelijk voor de bedrijfsorde. 

Hoe burgers omgaan met zijn personeel valt hier ook onder. De werkgever kan zijn rol invullen 

door duidelijke normen, heldere procedures, begeleiding en opvang van werknemers. 

 

Informatie veiligheid 

Veiligheidsproblematiek 

Gemeenten zijn, net als andere (overheids-)organisaties, kwetsbaar als het gaat om de (digitale) 

dienstverlening en vooral wat betreft het veilig/beveiligd uitvoeren van deze dienstverlening en het 

beheer van persoonsgegevens. Als de overheid de digitale beveiliging hiervan niet voldoende kan 

borgen, is het vertrouwen in de overheid in het geding.  

Ook kan het de fysieke veiligheid van burgers en organisaties in gevaar brengen; bijvoorbeeld als 

besturingssystemen van sluizen en bruggen, spoorwegovergangen gehackt worden. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

Binnen de organisatie wordt vanuit verschillende invalshoeken aandacht gegeven aan informatie- 

veiligheid: technische (technische toegang tot systemen en continuïteit), autorisaties en vaststellen 

authenticiteit (wie heeft toegang tot welke data en met welke rechten).  

Verschillende organisatie onderdelen, zoals systeembeheer, applicatiebeheerders en gebouwen-

beheer besteden hier aandacht aan. Met enige regelmaat wordt hierop ook toegezien door externe 

partijen die door middel van audits nagaan of aan de gestelde eisen wordt voldaan.  

 

Aandachtspunt is de versnippering van verantwoordelijkheid en het ontbreken van een 

systematisch toezicht vanuit een transparant en helder beleidskader. In 2008 is het Statuut 

Informatiebeveiliging Gemeente Bloemendaal vastgesteld.  

Dit is een algemeen kaderdocument. Het borgen van de daarin genoemde uitgangspunten in 

operationele maatregelen en de monitoring daarvan behoeft verbetering. 
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De focus voor de komende vier jaar 

Door de VNG is het initiatief genomen om de Informatie Beveiligingsdienst (IBD) voor gemeenten 

op te richten. Deze dienst biedt support voor het inrichten en documenteren van de informatie- 

beveiliging.  

De komende vier jaar wordt aan de hand van de IBD richtlijnen die zijn vastgelegd in het 

basisnormenkader Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) op een meer systematische 

wijze invulling gegeven aan de informatiebeveiliging. 

 

Bestuurlijke integriteit 

Veiligheidsproblematiek 

De gemeente kan door het verlenen van vergunningen en subsidies georganiseerde criminaliteit 

faciliteren. 

 

Huidige situatie en verbeterpunten 

De wet BIBOB geeft de gemeente de mogelijkheid onderzoek te doen naar de financiering van 

grote bouwprojecten, horecaondernemingen en evenementen. Ook bij de verlening van subsidies 

kan dit instrument worden ingezet. De gemeente heeft hiervoor beleidsregels vastgesteld.  

Het doel hiervan is dat de gemeente door middel van de verlening van de vergunningen geen 

medewerking verleent aan criminele activiteiten, dit voorkomt of tegen gaat. 

 

De focus voor de komende vier jaar 

Het BIBOB beleid wordt steeds aangepast aan ontwikkelingen en vastgesteld door het college van 

burgemeester en wethouders. De beleidsregels voor WABO-vergunningen zijn in ontwikkeling bij 

het RIEC. Zodra deze beschikbaar zijn, worden deze voorgelegd aan de betreffende afdeling en 

aansluitend aan het college van burgemeester en wethouders. 

 

13. Communicatie 

Ook in de communicatie over veiligheid streeft de gemeente naar een integrale aanpak.  

Dat betekent een goede afstemming met alle betrokken partijen. Hierbij is uitgangspunt dat elke 

partij vanuit de eigen autonome positie een bijdrage levert.  

Communicatie is bij alle beleidsonderdelen, projecten en acties betrokken. Er wordt gebruik 

gemaakt van kernboodschappen die duidelijk maken dat de gemeentelijke acties bijdragen aan een 

veiligere omgeving. 

In de communicatie moet duidelijk zijn dat de overheid veel doet aan preventie en repressie maar 

dat er ook actief naar de dialoog met inwoners, bedrijfsleven en externe partners wordt gezocht.  

 

De gemeente informeert bij deze gelegenheden over diverse veiligheidsonderwerpen. De gemeente 

stimuleert daarnaast de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. 

Uitgangspunt is de informatie vanuit een nuchtere invalshoek te benaderen. Deze wijze van werken 

sluit aan bij de Bloemendalers, maar ook bij het gegeven dat Bloemendaal een relatief veilige 

gemeente is. Het is belangrijk die veiligheid vast te houden. Het is echter ook een feit dat de 

wereld om ons heen minder veilig wordt en dat de gemeente zich daarop moet voorbereiden. 

 

Het is voor de Bloemendaalse samenleving mogelijk om bij de gemeente en de politie te melden 

wanneer men een onveilige situatie signaleert of ervaart. De gemeente staat hiervoor open, samen 

met de politie, onder meer in het project Burgernet. De gemeente wil zo burgers en bedrijven 

actiever betrekken bij het onderwerp veiligheid.  

Dit doet zij door partijen met elkaar in contact te brengen en te stimuleren contact met elkaar te 

zoeken, bijvoorbeeld door het contact tussen hangjongeren en omwonenden te verbeteren.  
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Bekendheid en betrokkenheid vormen een eerste stap op weg naar begrip en een beter gevoel van 

veiligheid. Het veilig voelen wordt voor een groot deel bepaald door beleving. Het is mogelijk om 

veiligheidsrisico’s te benoemen maar uiteindelijk gaat het bij burgers en bedrijven om het gevoel 

van veiligheid.  

 

Een eerste vereiste is transparant en open te zijn over veiligheidsrisico´s. Daarnaast is het 

belangrijk snel te reageren wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt. Dat draagt bij aan de beleving 

dat de gemeente een betrouwbare bron van informatie is. 

De gemeente wil ‘veiligheid’ communiceren en geen ‘onveiligheid’. Voor communicatie betekent dit 
dat goede resultaten op het gebied van veiligheid bekend worden gemaakt. Dit gebeurt in goed 

overleg met de politie en het Openbaar Ministerie. 

 

14. Evaluatie 

Na het vaststellen van dit veiligheidsbeleid zal jaarlijks een actueel prioriteitenplan worden 

opgesteld. In dit actuele plan zijn lopende activiteiten opgenomen en thema’s waaraan dat jaar 
extra aandacht wordt besteed. Dit prioriteitenplan is na instemming door de raad het 

uitvoeringsplan voor het komende jaar. Jaarlijks wordt het plan geëvalueerd.  
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Bijlage I - Nadere beschrijving van de (externe) ketenpartners 

 

Politie 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe Politiewet in werking getreden. Op basis van de nieuwe Politiewet is 

er in Nederland één landelijke politiekorps ontstaan dat bestaat uit 10 regionale eenheden en een 

landelijke eenheid en een ondersteunde dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en Personeels-

zaken. De voormalige politieregio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland 

zijn opgegaan in de nieuw gevormde regionale eenheid Noord-Holland. Naast de geografische 

wijzigingen veranderen ook de wettelijke kaders op het gebied van de politie. 

 

De zeggenschap over het beheer van de nationale politie is overgegaan van het voormalige 

Regionaal College (RC) naar de minister van Veiligheid en Justitie. Het RC is overgegaan in het 

Bestuurlijk Regionaal Overleg Politie (BROP) op de schaal van de nieuwe politie eenheid Noord-

Holland met het Bestuurlijk Overleg Veiligheid als echelon van het voormalige RC Kennemerland.  

Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is er veel kritiek geweest op de positie van het 

lokaal bestuur. De minister wilde burgemeesters en (hoofd)officieren van Justitie, die het gezag 

hebben over de politie, meer invloed geven op de taakuitvoering en de capaciteit van de politie.  

De nieuwe Politiewet geeft hier invulling aan. 

 

Met de nieuwe wet wordt scherper aangegeven dat de politie ten dienste staat van de gezags-

dragers en dat de minister van V&J maximale zeggenschap heeft over het beheer van de politie. 

De nieuwe regionale indeling en wijziging van de wettelijke kaders heeft gevolgen voor de 

samenwerking tussen de gemeenten en het Openbaar Ministerie in de nieuwe regionale eenheid. 

 

Openbaar Ministerie (OM) 

Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving en heeft gezag over de 

opsporingstaken van de politie. Voor de gemeente is het OM een belangrijke samenwerkings-

partner. Dit komt mede tot voornamelijk tot stand via de zogenoemde Driehoek. 

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Noord-Holland (RIEC NH) 

Het RIEC heeft als hoofddoel het ondersteunen van de gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van 

georganiseerde criminaliteit. Dit doel wordt onder andere bereikt door het versterken van de 

informatiepositie van het bestuur en door te bevorderen dat de gemeenten beschikken over 

effectieve juridische instrumenten om aan deze aanpak invulling te geven. Tevens wordt dit doel 

bereikt door op decentraal niveau gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak 

van de georganiseerde misdaad, waarbij samenwerking met andere veiligheidspartners een 

belangrijke voorwaarde is. Naast (of in plaats van) het strafrechtelijk laten vervolgen van 

individuele daders en het ontmantelen van criminele samenwerkingsverbanden, worden ook 

bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving aangegrepen om factoren of gelegenheids-

structuren van georganiseerde misdaad te identificeren en aan te pakken. Het doel is voorts te 

voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of onbewust worden gefaciliteerd door 

de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. 

 

Veiligheidshuis Kennemerland 

Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast 

en criminaliteit. In het Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, 

vervolging, berechting en hulpverlening. Hierdoor vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling 

plaats over zorg en risicojongeren. De benoemde prioriteiten zijn relationeel (huiselijk) geweld, 

nazorg ex-gedetineerden en jeugd. 
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Binnen de regionale politie eenheid is verder het ZSM-project in uitvoering. ZSM staat voor het zo 

selectief, snel, slim, simpel en samen mogelijk afhandelen van verdachten. ZSM beoogt de bureau-

cratie in de rechtshandhaving te verminderen, te komen tot meer betekenisvolle interventies,  

tot slagvaardiger optreden van politie en Justitie en tot een effectievere aanpak van veelvoor-

komende criminaliteit. Hierbij wordt op één locatie samengewerkt met het Veiligheidshuis, de 

reclassering, bureau Slachtofferhulp en de Raad voor de Kinderbescherming. 

 

In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van de verdachte zo spoedig mogelijk een beslissing 

genomen over het afdoeningstraject. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij: 

verdachten een passende reactie krijgen en recht wordt gedaan aan het slachtoffers. 

 

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) 

De veiligheidsregio waaronder de brandweer, ggd, ambulancedienst en de Ghor (Geneeskundige 

Hulpverlening in onze Regio) behoren, is ingesteld om burgers in Nederland beter te beschermen 

tegen de risico’s van brand, rampen en crises. Bovendien kunnen zij een betere hulpverlening en 

nazorg krijgen als zij onverhoopt toch slachtoffer worden van een dergelijk incident.  

 

De wettelijke context voor de veiligheidsregio wordt gevormd door onder meer de Wet Veiligheids-

regio’s (Wvr), het Besluit personeel veiligheidsregio’s (Bvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg) en 
de Tijdelijke wet ambulancezorg (TWaz). De Wvr beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige 

organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder een 

regionale bestuurlijke regie. 

 

De gemeente Bloemendaal maakt onderdeel uit van de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK).  

Deze is volop in ontwikkeling. In het Algemeen Bestuur van de VRK zitten afgevaardigden 

(burgemeesters) uit elke deelnemende gemeente. 

De afgevaardigden informeren zoveel als mogelijk en nodig de colleges en raden over zaken 

aangaande de voorbereiding op rampen- en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio. Uiteindelijk 

zijn de gemeenteraden de democratisch gelegitimeerde hoogste instanties.  

 

De wet bepaalt dat veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vorm-

gegeven. De gemeenschappelijke regeling is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent 

dat de veiligheidsregio haar taken uitvoert ten dienste van de gemeenten en dat de gezamenlijke 

gemeenten het beleid van de veiligheidsregio bepalen. 

 

Brandweer 

Door middel van een wijziging van de Wet veiligheidsregio’s is regionalisering van de brandweer 
verplicht gesteld met ingang van 1 januari 2014. De regionalisering van de brandweer heeft in 

Kennemerland al plaatsgevonden. Aansturing vindt plaats op basis van eenhoofdige leiding, de 

regionaal commandant, die eindverantwoordelijk is voor het functioneren en presteren van de 

organisatie. De toekomstige organisatie kent een gebiedsgerichte indeling met brandweerposten en 

is in de basis een uitvoeringsorganisatie met een zo beperkte overhead. 

 

Regionale uitvoeringsdiensten (RUD) 

Er komen in Nederland regionale uitvoeringsdiensten (RUD). Binnen deze diensten kunnen 

vergunningverlening, handhaving en toezicht op het gebied van omgevingsrecht gebundeld worden 

uitgevoerd voor gemeenten, provincies en waterschappen. Voor Bloemendaal is de Milieudienst 

IJmond de regionale uitvoeringsdienst. 

 

GHOR 

Wanneer er een ramp of groot ongeval plaatsvindt, moeten slachtoffers zo goed en zo snel 

mogelijk geholpen worden. 
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GGD 

De GGD voert in opdracht van de betreffende gemeenten taken uit in de openbare gezondheids-

zorg voor alle inwoners van Nederland. 

 

HALT 

De Stichting (bureau) Halt stelt zich ten doel jeugdigen tot 18 jaar, die door de politie zijn 

opgepakt wegens het plegen van kleine delicten, de kans te geven het weer goed te maken en van 

hun fouten te leren.  

Halt richt zich op het voorkomen van recidive door de jongere inzicht te verschaffen. Halt hanteert 

een lik op stuk beleid, vandaar dat korte doorlooptijden hoge prioriteit hebben. Halt heeft een 

signaleringsfunctie voor achterliggende problematiek. Halt verwijst de jongeren en hun ouder(s)/ 

verzorger(s) naar de juiste instelling met het juiste zorgprogramma. Halt geeft voorlichting op 

scholen met als doel de jongeren informatie te verschaffen en als preventieproject. Halt geeft ook 

voorlichting aan politie, justitie, gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met 

jeugdigen. 

 

Jeugdzorg 

De Jeugdzorg gaat per 1 januari 2015 over naar de gemeenten. 

De verwachting is dat gemeenten door intensivering van de preventie en ambulante jeugdhulp 

complexere (en duurdere) hulp kunnen voorkomen. In samenhang met de decentralisatie wordt 

een omslag gemaakt van een stelsel gebaseerd op een wettelijk recht op zorg (aanspraak) naar 

een stelsel op basis van een voorzieningenplicht voor gemeenten (voorziening), op een wijze zoals 

eerder is gebeurd bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

 

Welzijns- en maatschappelijke instellingen: 

Welzijn Bloemendaal. Er wordt in het bijzonder binnen het Sociaal Team Bloemendaal onder andere 

samengewerkt met de GGD, Brijder (verslavingszorg), Kontext (maatschappelijk dienstverlening), 

vereniging MEE (voor mensen met een beperking) en het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin). 

 

Woningbouwverenigingen 

Er wordt nauw samengewerkt met Brederode Wonen en Pré Wonen. Beiden neem deel aan het 

project buurtbemiddeling. Daarnaast worden overlastmeldingen gezamenlijk met de politie en de 

gemeente aangepakt. 

 

Stichting Buurtbemiddeling Meerwaarde 

De stichting buurtbemiddeling bemiddelt onderling tussen inwoners die niet langer met elkaar 

willen of kunnen praten over ergernissen en andere bemiddelingswaardige zaken. 

 

CCV 

Het CCV is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die gemeenten ondersteunt 

en adviseert op het gebied van veiligheidsvraagstukken. 

 

Scholen 

Scholen zijn in meerdere opzichten betrokken bij veiligheid. Zij leveren een bijdrage door jongeren 

te laten voorlichten over de gevaren van alcohol en drugs, gevaren en misbruik van sociale media, 

vuurwerk, pesten, overige criminaliteit zoals diefstal en vernieling, etc. Vele scholen werken met 

een veiligheidsplan: Veilig in en Om de School (VIOS). Hierin is beschreven hoe de school omgaat 

met incidenten en ongewenst gedrag. Daarnaast ervaren scholen vaak zelf overlast van jongeren 

die op het schoolplein verblijven na schooltijd door rommel die zij daar achterlaten en vernielingen 

die zij plegen. 
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Ondernemers (inclusief horeca) 

Ondernemers zijn op zeer veel vlakken betrokken bij veiligheid. Neem het Keurmerk Veilig 

Ondernemen Bedrijven (KVOB), de kans op inbraken en overvallen, overlast (voornamelijk 

horeca), 

brandveiligheid, milieu, ed. Ondernemers worden actief betrokken om te zorgen voor een goede 

veiligheid. Er worden hiervoor onder andere bewonersavonden georganiseerd en door de stichting 

Samen Veilig Ondernemen worden trainingen en cursussen verzorgd en aangeboden. 

 

Bureau discriminatiezaken 

Het Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het 

voorkomen en bestrijden van discriminatie. 

 

Bureau BIBOB 

Om te bepalen of sprake is van een gevaar kan de gemeente bij het landelijke bureau BIBOB, dat 

is ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, een advies vragen over de kans dat 

een aanvrager strafbare feiten zal gaan plegen of geld zal gaan witwassen. Bureau BIBOB heeft de 

mogelijkheid hierbij ook gesloten bronnen te raadplegen, zoals de Belastingdienst, de Centrale 

Justitiële Documentatie Dienst, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, Fiscale Inlichting en 

Opsporingsdienst (FIOD), etc. die de gemeente niet zelf kan raadplegen. De verantwoordelijkheid 

voor de uiteindelijke beslissing blijft bij de gemeente liggen.  
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Bijlage II - Toelichting Veiligheidsvelden 

Hierna gaan we kort in op de belangrijkste kenmerken van de vijf veiligheidsvelden en 

vervolgens meer gedetailleerd op de afzonderlijke veiligheidsthema’s. 
 

Veiligheidsvelden 

 

Veiligheidsveld 1: Veilige woon- en leefomgeving 

Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners ofwel 

de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buurt, straat, tussen buren. Waarbij het exclusief om de 

sociale veiligheid gaat: criminaliteit, overlast en verloedering. Voor zover er fysieke aspecten aan 

de orde zijn, hebben die een oorzakelijke relatie met de sociale veiligheid – denk aan verlichting, 

zichtlijnen, beschoeiing van groenstroken, e.d. In de analyse van dit veiligheidsveld speelt zowel de 

objectieve als subjectieve veiligheid een rol. Meer precies onderscheiden we vier kernindicatoren 

ofwel veiligheidsthema’s: sociale kwaliteit (woonoverlast, overlast verslaafden en zwervers e.d.), 

fysieke kwaliteit (vernieling, graffiti, zwerfvuil, e.d.), objectieve veiligheid ofwel veelvoorkomende 

criminaliteit (onder meer woninginbraak, fietsendiefstal en geweldsdelicten) en subjectieve 

veiligheid ofwel het veiligheidsgevoel. Essentieel aan dit veiligheidsveld is dat het zowel de veilig- 

heid als de leefbaarheid van de buurt betreft, waarbij leefbaarheid vooral betrekking heeft op de 

sociale en fysieke kwaliteit en veiligheid op de twee andere kernindicatoren. Er is gekozen voor 

deze combinatie omdat de veiligheid en de leefbaarheid vrijwel onontwarbaar met elkaar verweven 

zijn – elk van de vier kernindicatoren werkt rechtstreeks door in elk van de drie andere kern-

indicatoren. 

 

                                  
 

Figuur: Wisselwerking kernindicatoren binnen het veiligheidsveld Veilige woon- en leefomgeving 

 

Dit veiligheidsveld is veruit het meest omvattende en meest ‘gebruikelijke’ veiligheidsveld in het 
veiligheidsbeleid. De analyse en uitwerking ervan in het beleid dienen dan ook zeker secuur te 

geschieden en voldoende ‘lengte’ gegeven te worden. Dit veiligheidsveld wijkt daarnaast af van de 

andere veiligheidsvelden doordat de aanpak van de vier veiligheidsthema’s erbinnen langs dezelfde 

(zes) lijnen verloopt. Meer precies: we onderscheiden op voorhand een zestal kernaspecten van de 

aanpak van dit gehele veiligheidsveld – en via die zes aspecten of onderdelen van de aanpak wordt 

geïnvesteerd in elk van de vier veiligheidsthema’s. 
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Figuur: Kernindicatoren en ‘vaste’ aspecten van de aanpak binnen het veiligheidsveld Veilige woon- 

en leefomgeving 

 

Deze ordening vooraf is opportuun vanwege de omvang en complexiteit van dit veiligheidsveld en 

specifiek vanwege de genoemde sterke onderlinge wisselwerking tussen de vier veiligheidsthema’s: 
investeer je in één ervan, dan investeer je gelijk ook in de drie andere thema’s. De zes ‘vaste 

aspecten’ van de aanpak zijn: respectievelijk ‘infrastructuur’, ‘investeren in fysieke kwaliteit’, 
‘investeren in sociale kwaliteit’, ‘betrekken bewoners bij veiligheid en leefbaarheid’, ‘toezicht en 

handhaving’ en ‘aanpak van specifieke criminaliteitsfenomenen’.  
 

Ter vergelijking: de andere veiligheidsvelden kennen elk eveneens enkele veiligheidsthema’s maar 

de ordening van de aanpak van die veiligheidsvelden volgt die van de veiligheidsvelden. Ofwel: per 

veiligheidsthema zijn er eigen en specifieke elementen in de aanpak te benoemen. 

Enkele opvallende ontwikkelingen wat betreft de beleidsvoering en aanpak binnen dit veiligheids-

veld in de afgelopen jaren zijn de doorontwikkeling en transitie van de veiligheidshuizen, de 

flankerende transities in het sociaal domein, de sterkere positionering van bewoners in de aanpak, 

de versteviging van het bestuurlijk instrumentarium en het groeiende belang van gemeentelijke 

handhaving in de openbare ruimte via boa-inzet.  

 

Veiligheidsveld 2: Bedrijvigheid en veiligheid 

Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en economische 

voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema’s 

binnen dit veld zijn Veilig winkelgebied, Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige 

evenementen en Veilig toerisme. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de sociale veiligheid rond 

genoemde vormen van bedrijvigheid: delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak en 

uitgaansgeweld. En dus niet bijvoorbeeld om de fysieke (externe) veiligheid rond inrichtingen met 

gevaarlijke stoffen op bedrijventerreinen. 

 

Enkele opvallende ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen jaren zijn 

de doorontwikkeling van de risicobeheersing rond grootschalige evenementen, de aanpak van 

uitgaansgeweld en de groeiende inzet van cameratoezicht. 
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Veiligheidsveld 3: Jeugd en veiligheid1 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd: 
‘overlastgevende jeugd’, ‘criminele jeugd/individuele probleemjongeren’, ‘jeugd, alcohol en drugs’ 
en ‘veilig in en om de school’. Opvallende ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veld zijn de 

transitie van de veiligheidshuizen, de doorontwikkeling van de aanpak van problematische 

jeugdgroepen en de toenemende inzet van onder meer straatcoaches en jeugd-boa’s. 
 

Veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, 
brandveiligheid, externe veiligheid en rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat hier vaak 

om de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s omdat het hier exclusief draait om de fysieke veiligheids-

risico’s en niet om sociale veiligheid. Bij het eerste veiligheidsveld zagen we dat daar ook fysieke 

aspecten in zitten maar dat die slechts relevant zijn vanwege het oorzakelijke verband met sociale 

veiligheid. 

 

Belangrijke ontwikkelingen in de aanpak binnen dit veiligheidsveld in de afgelopen tijd zijn onder 

meer de regionalisering van de brandweer (geen lokale korpsen meer), de implementatie van de 

Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) en de implementatie van de kolom Bevolkingszorg van de 

Regionale Crisisbeheersingsorganisatie Veiligheidsregio Kennemerland. 

 

Veiligheidsveld 5: Integriteit en veiligheid 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke 

integriteit c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en 

stabiliteit van onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een omvangrijk 

veiligheidseffect en kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema’s 
binnen dit veiligheidsveld zijn radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit, Veilige 

Publieke Taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Belangrijke nieuwe 

accenten in de aanpak op dit veiligheidsveld zijn de verruiming van de Wet BIBOB, het nieuwe 

landelijke coffeeshopbeleid, de aanpak rond veilige publieke taakuitoefening en het groeiend 

bewustzijn van het belang van informatieveiligheid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 NB: het item jeugd is bewust afgezonderd van het eerste veiligheidsveld en in een apart veiligheidsveld 

opgenomen, hoewel het natuurlijk een sterke wisselwerking met het eerste veiligheidsveld kent. Bij integratie 

in het eerste veiligheidsveld zou de analyse namelijk te complex worden en daarnaast kent het item jeugd een 

specifiek netwerk van actoren en specifieke regimes waarbinnen deze actoren opereren. 
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