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Voorwoord 

 
De gemeenteraad heeft het Integraal Veiligheidsbeleid Midden-Delfland 2015-2018 (IVB-MD) 

vastgesteld. Dit IVB-MD geeft algemene beleidskaders aan. Het laat zien welke speerpunten, 

doelen en aanpak zijn gekozen voor de periode tot en met 2018. In de keuze van de speerpunten 

heeft de gemeenteraad zich laten leiden door de vraag waar we vanuit gemeentelijk oogpunt 

invloed op hebben en/of een bijdrage aan kunnen leveren. Ter uitvoering van het IVB-MD stelt het 

college tweejaarlijks een actieprogramma veiligheid op. Dit actieprogramma ligt nu voor u en geldt 

voor de jaren 2015 en 2016. 

 

Naast het karakter van deze acties informeert dit programma u ook over concrete afspraken, die 

met de partners zijn gemaakt en hoe deze acties gerealiseerd worden. Veel van de gemaakte 

afspraken hebben een integraal karakter. Voor het eerst in dit programma zijn er dwarsverbanden 

gelegd met de nieuwe taken binnen het sociaal domein (3D’s). Het integraal werken binnen 

veiligheid haakt naadloos aan bij de integrale aanpak van de nieuwe taken in het sociaal domein. 

Integraal werken is noodzakelijk om effectief te kunnen investeren in veiligheid. Met een integrale 

visie op veiligheid biedt het beleid mogelijkheden, worden partners ingeschakeld en is een goede 

afweging van keuzes mogelijk. 

  

De gemeenteraad kan het proces tussentijds blijven volgen tijdens de twee vergaderingen per jaar 

van de raadscommissie, waarbij de commissie als klankbord fungeert voor het college van 

burgemeester en wethouders en voor de burgemeester. Tijdens de vergaderingen wordt de 

commissie bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en resultaten op het brede terrein van 

veiligheid. Daar waar nodig kan de commissie nadere accenten aangeven voor de dan komende 

periode. 

 

Op dit moment bevinden wij ons nog steeds in een moeilijke tijd. Economisch gaat het minder dan 

voorheen, banen staan op de tocht, verworven zekerheden blijken ineens niet meer zo zeker te 

zijn en bezuinigingen zijn orde van de dag. “Een ieder merkt er wat van, maar het licht aan het 

eind van de tunnel is te zien” zeggen toonaangevende politici in de media. Dat geeft wellicht wel 

hoop maar vandaag de dag is de pijn nog wel voelbaar. De sfeer en gevoelens die dit alles 

oproepen houden ook de komende periode effecten op het thema veiligheid. Zo is niet uit te 

sluiten dat door toenemende financiële spanningen er minder onderhoud door bewoners of 

ondernemers wordt gepleegd. De kans op verloedering stijgt daardoor. Criminaliteit, zoals 

inbraken, winkeldiefstal, fraude kan gaan toenemen. Geweld achter de voordeur ligt meer op de 

loer als privé spanningen structureel oplopen. De tolerantie naar elkaar toe kan gaan afnemen. 

Burenconflicten nemen toe. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de effecten van economisch 

slechtere tijden op (het gevoel van) veiligheid. 

 

Naast de invloed van de economische situatie op (het gevoel van) veiligheid hebben ook andere 

ontwikkelingen in de samenleving onze aandacht. Jihadisme en vormen van terreur, ons 

voorgeschoteld via de media, hebben invloed op de gevoelens van veiligheid. Wij volgen die 

ontwikkelingen op de voet en daar waar nodig acteren wij. 

 

 

Bij het opstellen van het actieprogramma hebben wij gebruik gemaakt van gegevens uit en 

hebben wij voort geborduurd op het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 van Eenheid Den Haag van 

de Nationale politie. Verder sluit het actieprogramma aan op het Regionaal Beleidsplan 2015-2018 

en op het beleidsdocument ‘Op koers’ van de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH).  

 

 

Vastgesteld door het college van B&W:                             17 maart 2015 

Voor kennisgeving aangenomen door de gemeenteraad:    28 april 2015 

Ontwerp- en procesverantwoordelijkheid:                         Hans Nossent en Sophie Abbink 
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Leeswijzer 

 

Het eerste hoofdstuk is inleidend voor de verdere inhoud van het actieprogramma. In dit hoofdstuk 

vindt u cijfermatige informatie over de huidige veiligheidsituatie, het veiligheidsbeleid, de 

speerpunten van de gemeente, politie, justitie en de veiligheidsregio en tot slot de manier waarop 

wordt aangehaakt met regionale initiatieven. 

 

Daarna wordt in hoofdstuk 2 in handzame tabellen acties weergegeven voor de veiligheidsvelden  

schoon en onbeschadigd, veilige woon- en leefomgeving, jeugd en veiligheid, bedrijvigheid en 

veiligheid, fysieke veiligheid en integriteit en veiligheid. 

 

In hoofdstuk 3 beschrijft het Openbaar Ministerie (OM) de werkwijze om te komen tot een snelle 

aanpak van verdachten. De aanpak van het OM is sluitend en snel. 

 

In hoofdstuk 4 zijn enkele interne en externe overlegstructuren beschreven. Verder is aangegeven 

op welke wijze interne en externe communicatie plaats vindt, waaronder ook begrepen de 

burgerparticipatie. 

 

Hoofdstuk 5 handelt over financiën en bijlage 1 bevat een taakoverzicht van de BOA.

Dit actieprogramma veiligheid 2015-2016 moet in samenhang worden bezien met: 

- De nota Integraal Veiligheidsbeleid Midden-Delfland 2015-2018 

- Het Regionaal Beleidsplan Eenheid Den Haag 2015-2018 

- Het Regionaal Beleidsplan VRH 2015-2018 

- Op Koers Visiedocument VRH 
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1. Inleiding 

 
De doelstelling van de gemeenteraad, verwoord in Veiligheidsbeleid Midden-Delfland 2015-2018 

(IVB-MD), is kort weergegeven in de slogan:  

 

“Midden-Delfland is een veilige gemeente om in te wonen, te werken en te recreëren”. 

 

In dit programma geven wij acties en afspraken weer, die voortvloeien uit het Integraal 

Veiligheidsbeleid en die de komende twee jaar daarom centraal staan. 

 

1.1. Veiligheidsbeeld 

Er zijn twee componenten die bepalen of een gemeente veilig is. Objectieve cijfers geven aan van 

wat er zich afspeelt of heeft afgespeeld. Subjectieve gevoelens van de personen die zich in de 

gemeente bevinden, geven aan hoe veilig men zich voelt. Ook deze gevoelens zijn belangrijk voor 

ons. Ze geven de mening weer van onze inwoners en ondernemers. Deze ‘signalen uit de 

samenleving’ wegen zwaar, te meer, omdat wij samen met hen de veiligheid op een hoog peil 

moeten houden. 

 

De cijfers van de Nationale Politie geven aan dat er ook in onze gemeente grote en kleine 

overtredingen en misdrijven plaatsvinden. Er waren ook branden en incidenten. Die exacte cijfers 

zijn opgenomen in de tabel opgenomen in bijlage II. 

 

De tabel geeft in de laatste kolom de cijfers over het jaar 2014 weer. Deze gegevens kunnen 

worden afgezet tegen de cijfers van het jaar 2013 die in de voorlaatste kolom zijn weergegeven. 

Ook kunnen de gegevens van 2014 worden afgezet tegen het gemiddelde van de laatste drie jaar. 

De ontwikkelingen die wij zien in onze gemeente ontlenen wij aan deze cijfers van de Nationale 

Politie. 

 

Aandachtspunten bij het lezen van de cijfers 

Voordat wij op deze ontwikkelingen ingaan, plaatsen wij de volgende kanttekening. Cijfers zeggen 

niet altijd iets. In een kleine gemeente als Midden-Delfland kunnen cijfers ook misleidend zijn. 

Bijvoorbeeld: een stijging van het aantal woninginbraken in een dorp met twee leidt een hoger 

stijgingspercentage dan als in een stad als Den Haag het aantal stijgt met twee. Worden de cijfers 

afgezet tegen het gemiddelde over een langere periode, dan geeft dat een afgevlakte ontwikkeling 

weer of soms een omgekeerd beeld ten opzichte van het afzetten tegen een kortere periode. Zie 

bijvoorbeeld de piek in het aantal woninginbraken die wij waarnamen in het jaar 2014. Bovendien 

kunnen de cijfers ook beïnvloed worden door de mate van de aangiftebereidheid van inwoners en 

ondernemers, of schommelingen daarin. Het waarnemen van trends is daarom belangrijker dan 

alleen het volgen van cijferontwikkelingen. Om de cijfers die alleen betrekking hebben op de 

gemeente Midden-Delfland te plaatsen tegen de achtergrond van de cijfers die gelden voor het 

district (Delft, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland) of voor de eenheid Den Haag (voorheen de 

regio’s Haaglanden en Hollands Midden) hebben wij de bijlagen II en III toegevoegd.  

 

Objectief 

Algemeen beeld Midden-Delfland 

Kijkend naar bijlage I zien wij in onze gemeente ten opzichte van vorig kalenderjaar - een 

toename in diefstallen, straatroven, geweld, huiselijk geweld, vernielingen en fraude. Er is een 

afname van woninginbraken, zedenmisdrijven, fietsendiefstallen, diefstal vanaf/uit 

motorvoertuigen, oplichting en rijden onder invloed. We zien ook een toename op het gebied van 

overlast. Het aantal meldingen over burenruzies, geluidsoverlast en overlast door personen is 

toegenomen. Er is een lichte afname van jeugdoverlast. 

 

In de tabel wordt gesproken over ‘High Impact Misdrijven’. Dat is de verzamelnaam van diefstal uit 

en inbraak in een woning, straatroof, overvallen en geweld. In onze gemeente zien wij een lichte 
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toename (2%) van High Impact Misdrijven. Deze stijging wordt veroorzaakt door met name de 

toename van geweld1 en straatroven.  

 

Hierna zoomen wij in op de cijfers van woninginbraken en overlastmeldingen. Dit zijn twee 

thema’s waarin verhouding grote aantallen aan de orde zijn. Verder zijn dit thema’s waar de 

gemeente meer dan bij andere thema’s invloed op heeft. Over die invloed later meer in deze nota.  

 

Woninginbraken in Midden-Delfland 

Het aantal woninginbraken is afgenomen van 113 in 2013 naar 109 in 2014. Opvallend is dat het 

aantal voltooide inbraken fors is toegenomen van 61 naar 81 en het aantal pogingen fors is 

afgenomen van 52 naar 28. Inbrekers maken meer dan voorheen hun inbraak af. Wij weten dat er 

in onze gemeente geen hotspots zijn. Er is dus niet een specifieke wijk of een specifiek dorp aan te 

wijzen waar het inbreken manifest is. Evenmin is er een specifieke trend waar te nemen wanneer 

er wordt ingebroken. Wel zien wij piekmomenten. Ook is er niet een specifieke werkwijze van de 

inbreker te ontdekken. Inbrekers komen soms van buiten onze regio. Bij dit alles hoort de 

kanttekening dat het aantal woningen sinds 2010 is toegenomen met ruim 500. 

 

Kijken wij over de gemeentegrenzen heen dan zien wij dat binnen de gehele Eenheid Den Haag 

het aantal voltooide inbraken in woningen afneemt van 6066 naar 5201. Binnen het district waar 

Midden-Delfland deel van uitmaakt, neemt het voltooide inbraken juist toe van 843 naar 861. Het 

districtelijk beeld ligt in de lijn van het lokale beeld dat wij hebben met betrekking tot 

woninginbraken. Letwel, dit zijn cijfers over de periode van één jaar. De piek in het aantal 

inbraken die wij halverwege 2014 hebben waargenomen verklaart waarom onze gemeente iets 

negatiever scoort ten opzichte van de andere gemeenten in het district. Een meer stabieler beeld 

geven de cijfers over het gemiddelde van de laatste drie jaar.  

 

Overlast in Midden-Delfland 

Het aantal overlastmeldingen is in totaal toegenomen van 194 in 2013 naar 235 in 2014. Een 

stijging van overlast zijn wij ook in het district (van 7955 naar 8256) en in de eenheid (van 62289 

naar 67347). Het begrip overlast bestaat uit enkele componenten, die wij hierna langslopen. Wij 

zien een lichte afname van jeugdoverlast. Ten opzichte van het gemiddelde cijfer over de laatste 3 

jaar is de afname zelfs fors te noemen, te weten van 92 naar 80. Onze gemeente kent geen 

criminele, hinderlijke of overlastgevende jeugdgroepen. De stijging van het aantal 

overlastmeldingen wordt vooral veroorzaakt door een toename van conflicten en ruzies tussen 

buren (van 26 naar 41), geluidsoverlast (van 48 naar 63) en algemene overlast door personen 

(van 38 naar 49). Wij kunnen helaas niet verklaren waarom er een toename is van conflicten 

tussen buren. Wij sluiten niet uit dat de economische crisis en de daarmee verband houdende 

spanningen in de privésfeer daar debet aan zijn. De meldingen over geluidsoverlast zijn divers. 

Het gaat over geluidsoverlast van evenementen, vertrekkende of thuiskomende stappers, 

hangjongeren, schooljeugd, opvarenden van zuipschuiten etc. Algemene overlast door personen 

kan hinderlijk gedrag zijn van een buur, maar ook van passanten. Een specifieke trend of 

ontwikkeling, waarop je alle pijlen zou willen richten om de overlastmeldingen te reduceren, is dus 

niet te noemen. 

 

Overige typen misdrijven 

Niet elk type misdrijf of incident genoemd in bijlage I is de revue gepasseerd. Dat wil niet zeggen 

dat die zaken geen aandacht behoeven. Elk misdrijf of overtreding is er één te veel. Het 

voorkomen dat iemand afglijdt naar crimineel gedrag, of uit het criminele circuit kan worden 

gehaald, is daarom alle moeite waard. 

 

Subjectief 

Over de gevoelens van veiligheid van onze inwoners, ondernemers en recreanten zijn weinig harde 

gegevens bij onze gemeente bekend. Binnen de politieorganisatie zijn gegevens bekend over de 

jaren 2012 en 2013 over de veiligheidsbeleving in onze gemeente.  

 Hieronder niet begrepen: huiselijk geweld. 
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Linkerkolom 2012 en rechterkolom 2013  

De eerste twee rijen geeft het algemene (on)veiligheidsgevoel van onze inwoners weer. Maar die 

gevoelens kunnen ook ontstaan zijn buiten onze gemeente. De laatste twee rijen zeggen ons 

meer. In 2013 voelden kennelijk niemand zich ‘vaak onveilig’ in de eigen buurt. Eén op de acht 

inwoners voelde zich ‘wel eens onveilig’ in de eigen buurt. Dit beeld past ook bij het uitgevoerde 

onderzoek van 2014 van het Algemeen Dagblad. De inwoners geven via de krant onze gemeente 

voor veiligheid een 8,3. In Schipluiden geeft men zelfs een 8,6. Slechts enkelen maken zich zorgen 

dat de veiligheid nu en in de toekomst afneemt. 

 

Dit beeld past ook in de één op één contacten die wij hebben met onze inwoners en ondernemers. 

Neemt niet weg dat het gewenst is na te gaan een nader onderzoek in te stellen naar subjectieve 

beleving van veiligheid. Het college neemt deze actie op in het actieprogramma veiligheid. 

 

Overige trends en aandachtspunten 

De inwoners van Midden-Delfland hebben via het AD Buurtonderzoek, maar ook in één op één 

contacten, aangegeven dat het belangrijk is om grote aandacht te besteden aan de aanpak van 

kleine ergernissen. Zij beseffen dat het bestrijden van de grote criminaliteit een proces van lange 

adem is. Maar het uitschrijven van een bon, omdat hondenpoep op het trottoir niet wordt 

opgeruimd, is dat niet. Zaken die impact hebben op leefbaarheid hebben invloed op het gevoel van 

veiligheid. De inwoners willen een snelle aanpak van kleine ergernissen.  

 

De gemeentelijke wegen in onze gemeente zijn  verkeersveilig ingericht. De gemeente heeft jaren 

achterheen fors geïnvesteerd in een verkeersveilige inrichting. Het komt voor dat de 

verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht door menselijk gedrag. Dat is niet acceptabel. 

 

We zien nog twee andersoortige tendensen. Door nieuwbouw en door het regionale 

huisvestingsbeleid is een instroom van nieuwe bewoners waar te nemen. Verder zal de 

samenstelling van de bevolking in de komende jaren veranderen door vergrijzing. Daar speelt ook 

het nieuwe beleid een rol in om ouderen en minder zelfredzamen zo lang en zo goed mogelijk 

zelfstandig thuis te laten wonen. 

 

Conclusie 

Zonder de overige zaken te kort te willen doen – elk misdrijf en elke overtreding is er één te veel – 

geeft het veiligheidsbeeld aan dat lokaal de focus primair gericht moet zijn op woninginbraken, 

bestrijden van overlast, verkeersveiligheid en de snelle aanpak van kleine ergernissen. Om 

problemen in de toekomst voor te zijn heeft verder prioriteit: het waarnemen van tendensen als 

de instroom van nieuwe bewoners en het zo lang en zo goed mogelijk zelfstandig thuis te laten 

wonen van ouderen en andere minder zelfredzamen. 

 

1.2. Prioriteiten 

In de nota integraal veiligheidsbeleid heeft de gemeenteraad de volgende prioriteiten voor de jaren 

2015 tot en met 2018 vastgesteld:  

1. Woninginbraken 

2. Verkeersveiligheid 

3. De snelle aanpak van kleine ergernissen 

4. Analyseren en inspelen op nieuwe ontwikkelingen, instroom nieuwe inwoners 

5. Het meer en meer langer zelfstandig laten wonen van kwetsbare groepen. 

6. Jeugdoverlast en –criminaliteit 

7. Geweld 

8. Overlast en maatschappelijke onrust 
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9. Ondermijning  

 
De brandweer is geregionaliseerd en is hierdoor sinds 2010 onderdeel van de Veiligheidsregio 

Haaglanden. Ook de crisisbeheersing wordt meer en meer regionaal aangepakt. Daarom 

benoemen wij in dit actieprogramma geen specifieke prioriteiten, betreffende de brandweer en 

crisisbeheersing, maar sluiten met onze werkzaamheden aan op de regionale aanpakken. 

 
1.3. Niet-prioriteerde zaken gaan ook gewoon door 

Werkzaamheden, activiteiten acties etc. die relatie hebben met niet geprioriteerde zaken gaan ook 

gewoon door. Deze zijn ook in het programma opgenomen en moeten ook uitgevoerd worden. Zo 

houden wij bijvoorbeeld onze vitale dorpen en ons mooie buitengebied schoon en onbeschadigd 

om verloedering te voorkomen, ook al is dit niet als prioriteit benoemd.  

 

1.4. De gemeente regisseert  

De regierol ligt bij de gemeente. Het is haar taak om de beleidsontwikkeling en –uitvoering aan de 

gang te houden, partners betrokken en aan hun afspraken te houden en nieuwe onderwerpen snel 

op te pakken en van een aanpak te voorzien. De input die de gemeente krijgt van haar inwoners, 

via e-mails, brieven, telefoongesprekken en de gemeente app, evenals objectieve gegevens over 

veiligheidszaken vormen de basis voor haar veiligheidsbeleid. Dit is de uitgangspositie van waaruit 

tot actiebepaling wordt overgegaan. De prioriteiten die de gemeente vaststelt gelden als leidraad 

in het handelen van de politie en andere partners.  

 

1.5. Meeliften met anderen 

Onze organisatie is klein en onze middelen gering. Dat betekent dat wij heel efficiënt om moeten 

gaan met tijd en middelen. Het actieprogramma is daarop gericht. Indien er op het gebied van 

veiligheid nationaal, provinciaal of regionaal belangrijke thema´s door anderen zijn opgepakt en 

voorbereid, zullen wij niet nalaten als deze nuttig zijn voor onze gemeente daarbij aan te haken 

c.q. over te nemen. Zelfs als dit programma daarin niet zou voorzien. Hetzelfde geldt voor 

voorlichtingsacties van anderen die wij één op één kunnen overnemen. Wij noemen dit meeliften, 

om zodoende onze eigen middelen in te zetten voor thema´s die wij zelf omzetten in acties en 

uitvoeren. 

 

1.6. Tot slot  

Dit actieprogramma is het spoorboekje voor de gemeente en haar partners voor het thema 

veiligheid. Dit neemt niet weg dat indien de actualiteit plotseling om andere prioriteiten vraagt, wij 

daar voor open staan en indien nodig direct gaan handelen. Wij zullen daar dan zo nodig op 

inspelen, met daarbij de volgende kanttekening. Wij volgen de werkelijkheid van de dag en nemen 

zo nodig onze positie in. Maar wij verliezen de lange termijn aanpak niet uit het oog. Bij de inzet 

van onze menskracht en ander middelen proberen wij hierin een goede balans te houden.  

 

Hierna volgen de tabellen waarin de acties en activiteiten voor 2015 en 2016 nader zijn 

weergegeven.  
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§ 2.1.  Schoon en Onbeschadigd 

 

Het veiligheidsveld ‘Schoon en onbeschadigd’ heeft betrekking op de thema’s die zich afspelen in 

de omgeving en het aanzien van de buurt kunnen beïnvloeden. Verloedering van de buurt heeft 

invloed op het uiterlijk van de buurt, zoals het niet opruimen van hondenpoep. Maar verloedering 

brengt ook onveiligheidsgevoelens met zich mee. Bijvoorbeeld kwetsende teksten op muren door 

graffiti. Inwoners ergeren zich ook aan wildgeplakte posters of het plaatsen van reclameborden 

rondom bomen en palen. Ook een thema binnen ‘Schoon en onbeschadigd’ is de adequate 

handhaving van regels met betrekking tot bouwen en milieu. Door een actieve handhaving wordt 

het uiterlijk aanzien van de gemeente in positieve zin beïnvloed. 

 

2.1.1. Tegengaan van verloedering 

 

Onderwerp   Graffiti 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Graffiti levert irritaties op onder de inwoners en zorgt voor 

verloedering van het uiterlijke aanzien van Midden-Delfland. De 

schade voor de belastingbetaler is groot en ergerlijk. 

Wat gaan we doen?  Voorkomen van verloedering van het uiterlijke aanzien van 

gebouwen en kunstwerken. 

Afspraken 1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

4 

Dit betekent dat één keer per kwartaal eigendommen van de 

gemeente worden schoongemaakt. Kwetsende en beledigende 

teksten worden direct verwijderd. Indien eigendommen van 

andere publieke partijen met graffiti worden vervuild, dan 

wordt gevraagd om deze te verwijderen. Indien mogelijk 

wordt bij het verwijderen van graffiti gezamenlijk 

opgetrokken; 

Helaas is het financieel en om juridische redenen niet mogelijk 

dat de gemeente graffiti op private eigendommen verwijdert. 

Wel zullen wij reinigingsacties aankondigen zodat particulieren 

kunnen aanhaken, zo mogelijk zelfs met dezelfde aannemer 

die de gemeente inschakelt; 

Alle graffiti wordt fotografisch vastgelegd en er 

wordt aangifte gedaan bij politie Eenheid Den Haag; 

Indien daders bekend zijn dan wordt schade op hen verhaald. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Woningstichting, politie, Nutsbedrijven, BOA 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post OOV 
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Onderwerp  Zwerfvuil 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Zwerfvuil is het rondslingeren van afval op straat, in de berm 

en in de natuur wat bewust of onbewust is weggegooid of 

achtergelaten door de mens. 

Wat gaan we doen?  Voorkomen van vervuiling door zwerfvuil in Midden-Delfland. 

Afspraken 1 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

6 

Uitvoering plan van aanpak zwerfvuil; 

Jaarlijkse schoonmaak van de Vlaardingsevaart door 

scoutinggroepen uit Midden-Delfland; 

Combiwerk ruimt wekelijks bij hotspots het zwerfvuil op; 

Bij meldingen over zwerfvuil in publiek domein dit direct 

verwijderen; 

Vrijwilligersintiatieven met betrekking tot het opruimen of 

weren van zwerfvuil worden gefaciliteerd; 

Personen die zwerfvuil veroorzaken, worden geverbaliseerd. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  BOA/reinigingsinspecteur, politie, scoutinggroepen, Combiwerk, 

Hoogheemraadschap van Delfland 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

 

 

Onderwerp  Aanbieden huishoudelijk afval 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Over het algemeen wordt het huisvuil op de juiste wijze 

aangeboden en van belang is er voor te zorgen dat dit zo blijft.  

Wat gaan we doen?  Voorkomen dat huisvuil verkeerd wordt aangeboden. 

Afspraken  De BOA treedt op tegen het verkeerd aanbieden van huisvuil. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken, BOA  

Partner(s)  BOA 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

 

 

Onderwerp  Afvaldumpingen in het recreatiegebied 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Regelmatig wordt geconstateerd dat er illegale afvaldumpingen 

worden gedaan, zoals wietafval.  

Wat gaan we doen?  Door controle en handhaving voorkomen van verloedering van 

het recreatiegebied Midden-Delfland door afval. 

Afspraken 1 

2 

 

3 

Aangetroffen vuil wordt direct verwijderd; 

Als het gaat om afval van verdovende middelen wordt er 

melding gedaan bij de politie Eenheid Den Haag;  

Personen die vervuiling veroorzaken, worden geverbaliseerd. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, BOA 

Partner(s)  Recreatieschap Midden-Delfland (Groenservice Zuid Holland 

o.a. Boa’s), politie Eenheid Den Haag en Rotterdam, 

Hoogheemraadschap van Delfland, Natuurmonumenten en 

omliggende gemeenten 

Financiering  Reguliere jaarbegroting en begrotingen verschillende partners 
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Onderwerp  Hondenpoep  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 In Nederland en zo ook in Midden-Delfland is dit een grote 

ergernis van inwoners en daarom blijft het een belangrijke 

pijler van het IVB M-D 2015-2018 

Wat gaan we doen?  Voorkomen van overlast door hondenpoep. 

Afspraken 1 

 

2 

 

3 

 

4 

De hondentoiletten, zolang deze er nog zijn, reinigen zodra 

nodig is. Een en ander is mede afhankelijk van het gebruik van 

de voorziening; 

Zorgdragen voor voldoende afvalbakken om de hondenpoep te 

deponeren; 

Hondenbezitters die honden los laten lopen buiten de daarvoor 

bedoelde ruimten worden in beginsel direct geverbaliseerd; 

Hondenbezitters die de uitwerpselen van hun hond niet 

opruimen worden in beginsel direct geverbaliseerd. 

Dit geldt niet voor hondenbezitters die hun honden hun 

behoeften laten doen in de daarvoor 

bedoelde ruimten, zoals hondentoiletten en uitlaatstroken. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  BOA, politie, groenservice Zuid-Holland 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW voor infrastructuur en Post 

OOV voor de handhaving 

 

 

Onderwerp  Handhaving wildplakken en illegale reclameborden 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Op straatmeubilair, viaducten en soms op gebouwen worden 

regelmatig posters geplakt. Zo nu en dan worden er ook 

illegale reclameborden gehangen om bomen en lantaarnpalen.  

Dit zorgt voor verloedering.  

Wat gaan we doen?  Op basis van de APV handhaven en de schoonmaakkosten 

verhalen op de wildplakker.  

Afspraken 1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

4 

Politie, buitendienst, BOA en andere toezichthouders ‘waken’  

over de objecten die kunnen worden beplakt, beklad etc. en  

melden direct een overtreding; 

De BOA en de politie treden bij heterdaad direct op door te  

verbaliseren;  

Ook bij geen heterdaad wordt contact opgenomen met de  

wildplakker en vindt er bestuurlijke handhaving 

plaats. De wildplakker wordt gesommeerd om binnen 24 uur  

de overtreding ongedaan te maken;  

De schoonmaakkosten worden op de overtreder verhaald.  

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  BOA, politie, afdeling Openbare Werken  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 
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Het waarschuwingsbordje om wildplakken te voorkomen op een elektriciteitskastje op de Hofsingel in Maasland 

 

 

2.1.2. Onderhoud openbaar gebied 

 

Onderwerp  Speelplaatsen 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

  

Wat gaan we doen?  De gemeente Midden-Delfland stelt zich ten doel 

om in nauw overleg met bewoners, ouders en  

jeugdigen speelvoorzieningen te realiseren en stelt  

daarvoor de benodigde middelen beschikbaar. Het zogenaamde 

Speelplaatsenplan dient hiervoor als instrument. 

Daarbij wordt rekening gehouden met leeftijdsgroepen. De 

gemeente beheert de voorzieningen op adequate wijze en 

speelt in op toekomstige ontwikkelingen. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Op grond van het Besluit Veiligheid Attractie- en 

Speeltoestellen vindt maandelijks controle plaats van de 

gemeentelijke speelvoorzieningen; 

Op basis van de uitkomsten van de controles wordt een 

onderhoudsplanning opgesteld en wordt de meerjarenbegroting 

aangepast. Deze onderhoudsplanning maakt overigens weer 

deel uit van het Speelplaatsenplan; 

Reconstructie of vernieuwing van speelplaatsen vindt plaats na 

overleg met de gebruikers en de omwonenden van 

speelplaatsen; 

Om schade tijdens de jaarwisseling te voorkomen is het bij 

speelplaatsen verboden om vuurwerk te bezigen tijdens de 

wettelijke afsteektijden.  

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Aannemers/fabrikanten speeltoestellen 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 
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Onderwerp  Bestratingen 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Voor de veiligheid is het van belang dat de bestratingen goed  

worden ingericht en onderhouden om onveilige situaties te 

voorkomen. Daarbij wordt rekening gehouden met de 

toegankelijkheid van het openbaar gebied door minder validen 

(voorbeeld: opritjes voor rolstoelgebruikers). Zo veel mogelijk 

wordt bij (her)inrichting aansluiting gezocht bij het 

politiekeurmerk Veilig Wonen.  

Verder vindt (her)inrichting handhavingsarm plaats. Voor de 

weggebruiker moet het onmiskenbaar duidelijk zijn welk deel 

van de weg bestemd is voor de voetganger en welk deel voor 

de overige weggebruikers. Ook fout parkeren moet door een 

slimme (her)inrichting zonder handhaving onmogelijk zijn. 

Wat gaan we doen?  Wegbeheer op doelmatige en systematische wijze 

uitvoeren, zodat het voldoet aan de vooraf gestelde 

criteria, om handhaving te voorkomen en om verkeersonveilige  

situaties te voorkomen. Urgente en gevaarlijke situaties  

worden direct gerepareerd of afgezet. 

Afspraken 1 

 

2 

 

3 

 

4 

Voor een doelmatig beheer vinden jaarlijkse globale 

weginspecties plaats; 

Urgente en gevaarlijke situaties worden direct gerepareerd of 

afgezet; 

Via Mijn Gemeente App kunnen inwoners en ondernemers  

meldingen doen en deze worden zo snel mogelijk verwerkt; 

De buurtpreventieteams van Midden-Delfland helpen mee en 

geven via een afgesproken korte procedure meldingen door 

aan de buitendienst.  

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Aannemers, buurtpreventieteams Midden-Delfland, inwoners, 

ondernemers 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

 

 

Onderwerp  Openbare verlichting 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Verlichting draagt bij aan het verminderen van 

onveiligheidsgevoelens en schrikt inbrekers af. 

Wat gaan we doen?  Het aanleggen, verbeteren en beheren van openbare 

verlichting. Zo veel mogelijk wordt bij (her)inrichting 

aansluiting gezocht bij het politiekeurmerk Veilig Wonen. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

5 

 

6 

 

7 

Het voorkomen van onveilige locaties en het 

saneren van bestaande onveilige locaties, zowel op 

het gebied van sociale- als verkeersveiligheid; 

Nieuwbouwplannen worden zodanig ingericht dat  

deze voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen, tenzij het  

college in bijzondere omstandigheden anders besluit; 

In bestaande wijken wordt de oude verlichting 

vervangen en aangevuld met nieuwe lichtmasten; 

In fasen worden achterpaden verlicht;  

Reparatie verlichting door Westland Infra vindt 

direct plaats; 

De buurtpreventieteams van Midden-Delfland helpen mee en  

geven meldingen door aan de buitendienst; 

Via Mijn Gemeente App kunnen inwoners en ondernemers 

meldingen doen en deze voor zo snel mogelijk verwerkt. 
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Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Westland Infra, buurtpreventies Midden-Delfland, inwoners, 

ondernemers 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

 

 

Onderwerp  Straatvegen  

Wat gaan we doen?  Het in stand houden van een schone en verzorgde 

buitenruimte. 

Afspraken  De straten worden zes keer per jaar geveegd. Door twee  

beurten dynamisch vegen (te vegen straten worden  

aangegeven) wordt een gemiddeld onderhoud nagestreefd 

waarbij sprake is van een verzorgd beeld. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Aannemer(s) 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

 

 

Onderwerp  Gladheidbestrijding 

Wat gaan we doen?  Tijdens perioden van gladheid en/of sneeuwval de doorgaande 

verkeerswegen zo goed mogelijk begaanbaar houden.  

Afspraken 1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

Het strooibeleid wordt eens in de vijf jaar vastgesteld en  

jaarlijks bijgesteld; 

Het strooibeleid wordt kenbaar gemaakt aan de 

bewoners in de vorm van een gladheidbestrijdingsplan; 

Tijdens gladheid strooien volgens gladheidbestrijdingsplan; 

Gladheidbestrijding wordt zoveel mogelijk preventief 

uitgevoerd; 

In geval van extreme weersomstandigheden, waardoor er meer 

werkzaamheden te verrichten te zijn dan alleen  

gladheidbestrijding, komt er een coördinatieteam bijeen om op 

de effecten te sturen. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland:  

- Afspraken 1 t/m 4: afdeling Openbare Werken  

- Afspraak 5: afdeling BMH  

Partner(s)  Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, omliggende 

gemeenten, politie  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

Overige opmerkingen  Onder meer werkzaamheden als bedoeld bij afspraak 5 wordt 

o.m. begrepen meer inkomende meldingen over niet 

gestrooide straten, te kort aan strooimiddelen, kwetsbare 

personen die langdurig hun woning niet kunnen verlaten etc. 
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Onderwerp   Verkeersborden en straatnaamborden 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Verkeersborden zijn van soms bittere noodzaak om het verkeer 

te reguleren overeenkomstig het bepaalde in de wet. 

Bewegwijzering kan onze gasten en recreanten behulpzaam 

zijn bij het vinden van het juiste (recreatieve) object. 

Daarentegen moet verrommeling van het openbaar gebied 

worden voorkomen. Er moet een goede balans komen tussen 

noodzakelijke en onnodige bebording. 

 

Straatnaamgeving en –aanduiding zijn ook noodzakelijk om 

hulpdiensten snel naar hulpbehoevenden te geleiden. 

Slachtoffers moeten bij een hulpvraag kunnen aangeven waar 

men zich bevindt en de hulpdiensten moeten weten waar die 

locatie zich bevindt. Ook in het buitengebied moeten paden 

daarom  voorzien zijn van straatnamen en straatnaamborden. 

Wat gaan we doen?  In verband met het uiterlijk aanzien van de gemeente proberen 

het aantal verkeerborden te reduceren en daar waar mogelijk 

voorkomen dat nieuwe verkeersborden moeten worden 

geplaatst. Dit geldt ook voor bewegwijzering en andere 

aanduidingsborden. Dit mag niet ten koste gaan van het 

uitgangspunt ‘handhavingsarm’. De gebruiker van het 

openbaar gebied moet heel duidelijk weten wat mag en niet 

mag. 

Afspraken 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Nagegaan wordt of al geplaatste verkeersborden, wegwijzers 

en andere borden nog nodig zijn. Indien zonder afbreuk te 

doen aan de (verkeers)veiligheid worden borden die niet meer 

nodig zijn verwijderd; 

Het inrichten van nieuwe locaties en het herinrichten van 

bestaande locaties geschiedt zodanig dat het plaatsen van 

borden zo min mogelijk nodig is, zonder dit verkeert gedrag in 

de hand werkt; 

Bij het plaatsen van verkeersborden en straatnaamborden 

wordt zoveel mogelijk gekozen voor de kwaliteit “hufterproof”; 

Alle paden in het buitengebied worden voorzien van 

straatnamen en –borden. 

Trekker   Afspraken 1 t/m 3:Gemeente Midden-Delfland, afdeling 

Openbare Werken 

Afspraak 4: Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Locatieontwikkeling, 

politie  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 

Reguliere jaarbegroting, Post BMH voor wat betreft nieuwe 

straatnaamgeving en -bebording 



 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2016 
17 

Onderwerp  APV en bijzondere wetten 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De Algemene plaatselijke verordening (APV) en een aantal 

bijzondere wetten kennen regelgeving om overlast te 

voorkomen. Bijvoorbeeld het illegaal innemen van ligplaatsen 

in de wateren van Midden-Delfland. 

Wat gaan we doen?  In het IVB M-D 2015-2018 heeft de snelle aanpak van kleine 

ergernissen grote prioriteit gekregen. “We gaan het laag fruit 

plukken”. De APV en bijzondere wetten met het doel om de 

overlast in de openbare gebieden te beperken en uiterlijk 

aanzien van gemeente (gemeente netjes en leefbaar houden) 

te beschermen wordt strikt toegepast.  

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

Om overlast te voorkomen wordt o.a. op fout  

parkeren, hondenpoep, plakken en kladden,  

autowrakken, caravans, hangplekken en vandalisme  

gecontroleerd;  

Om overlast te voorkomen en het uiterlijk aanzien  

van gemeente te beschermen worden ligplaatsen van  

boten gecontroleerd. 

Daar waar toepasselijk wordt de Wet bestrijding 

voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wbveo) ingezet. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s) 1 

2 

 

 

BOA, politie  

BOA, Watersportvereniging Schipluiden, gemeente Delft, 

provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland 

(HHD) 

Financiering  Reguliere jaarbegroting. Post OOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de vaartuigen die door de gemeente is verwijderd vanwege het innemen van een illegale ligplaats 
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Onderwerp   Verloren of gevonden voorwerpen 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De gemeente heeft in het Burgerlijk Wetboek een rol 

toebedeeld gekregen om desgevraagd een verloren zaak weer 

een juridische eigenaar te geven.  

Wat gaan we doen?  

 

 

Het juridisch faciliteren van verloren of gevonden voorwerpen 

in de gemeente. Wanneer er een koppeling te maken is tussen 

een verloren en gevonden voorwerp, wordt het contact 

gefaciliteerd tussen de vinder en eigenaar. De gemeente en de 

politie overleggen met elkaar indien er een relatie is tussen 

voorwerpen en criminaliteit. 

Afspraken 1 

 

 

2 

Het beheren van het digitale systeem ‘verloren of gevonden 

voorwerpen’. Indien er een koppeling is, wordt het contact 

tussen de vinder en eigenaar gefaciliteerd; 

Wanneer het vermoeden bestaat dat een voorwerp gestolen is, 

wordt er contact gelegd met de politie. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

veiligheid 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, team KCC, politie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

Overige opmerkingen  De gemeente faciliteert het juridische proces van verloren en 

gevonden voorwerpen. Ook informele verzamelpunten van 

verloren en gevonden voorwerpen (bijvoorbeeld sommige 

supermarkten of het meldpunt gevonden en verloren in 

Maasland bij de Wonen Midden-Delfland) mogen in stand 

blijven en kunnen gebruik maken van de gemeentelijke digitale 

faciliteit 
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2.1.3. Bouwen en milieu 

 

Onderwerp  Milieu 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Milieuvoorschriften dragen bij aan een goed milieu en dat 

draagt weer bij aan goed klimaat om in te wonen, te werken en 

te recreëren. De uitvoerende taken met betrekking tot milieu 

zijn ondergebracht bij de Omgevingsdienst Haaglanden. Dit 

geldt niet voor taken die door Bouw- en Woningtoezicht 

worden behandeld. Bijvoorbeeld asbest.  

Wat gaan we doen?  Een ieder dient zich te houden aan de geldende 

milieuvoorschriften. 

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Controle op de naleving van de milieuregelgeving bij 

inrichtingen. Jaarlijks maakt de gemeente afspraken met de 

omgevingsdienst over algemene controles en specifiek door de 

gemeente gewenste controles. 

De gemeente zal met de omgevingsdienst afspreken om een 

keer per jaar een gezamenlijk controle uit te voeren op te 

voren geselecteerde bedrijfsterreinen met het oogmerk 

hennepkwekerijen op te sporen 

Controleren van geluidsvoorschriften bij 

evenementenvergunningen.  

Handhaven van de regelgeving volgens landelijke of regionale 

normen, waarbij lokaal maatwerk mogelijk is. 

Trekker  Afspraken 1 en 4: Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH, 

milieu 

Afspraken 2 en 3: Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH, 

veiligheid 

Partner(s)  Afspraken 1 en 4: Omgevingsdienst Haaglanden en het 

Hoogheemraadschap van Delfland 

Afspraak 2: politie, Veiligheidsregio Haaglanden, 

Omgevingsdienst, Bouw- en woningtoezicht 

Financiering  Reguliere jaarbegrotingen gemeente en omgevingsdienst 

Overige opmerkingen  Om onnodige lastenverzwaring voor het bedrijfsleven te 

voorkomen, is het gewenst dat controles, waarbij bedrijven 

“compleet doorgelicht worden” integraal plaats vinden. Een 

regionale dienst kan dus wel op een specifiek thema controles 

“solo” uitvoeren. Ook regionale diensten moeten hun 

werkzaamheden daarom op elkaar afstemmen. 
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Onderwerp  Bouw- en woningtoezicht 

Wat gaan we doen?  Kwaliteit en veiligheid van de gebouwde omgeving waarborgen. 

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

Controle illegale activiteiten. De controle op illegale activiteiten 

wordt door bouwinspecteurs uitgevoerd. Deze controleren 

daarbij op illegale bouw, gebruik, sloop en overige illegale 

activiteiten binnen het beleidsveld 

Controle reguliere bouwvergunningen. 

Bij afgegeven reguliere bouwvergunningen worden de 

vergunningvoorschriften op naleving gecontroleerd. Reguliere 

bouwvergunningen zijn vergunningen voor de grotere 

bouwwerken. Tenminste 50% van deze bouwvergunningen zal 

worden gecontroleerd op de voorschriften; 

Controle aanlegvergunningen. 

In het kader van bestemmingsplannen worden 

aanlegvergunningen afgegeven. Bij 50 % van de afgegeven 

aanlegvergunningen zal toezicht plaatsvinden. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH onderdeel bouw- en 

woningtoezicht 

Partner(s)  Veiligheidsregio Haaglanden, politie  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post BWT 
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§ 2.2.  Veilige woon- en leefomgeving  

 

Voor iedereen is een veilige woon- en leefomgeving belangrijk. Onder een veilige woon- en 

leefomgeving wordt onder andere het tegengaan van inbraken, geweld (achter de voordeur) en 

overlast van personen verstaan. In Midden-Delfland is er een veilige woon- en leefomgeving, maar 

dit moet ook zo blijven. Om dit in stand te houden heeft de overheid ook de hulp nodig van de 

inwoners. In alle dorpkersen van Midden-Delfland is buurtpreventie actief die de overheid helpt om 

een veilige woon- en leefomgeving te behouden.  

 

2.2.1.  Dicht op de samenleving 

Onderwerp   Veilig gevoel/Politie zichtbaar op straat 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Via de moderne communicatiekanalen zijn de politie, 

brandweer en de gemeente voor de inwoner en ondernemer 

benaderbaar. Wij informeren hen onder andere over allerlei 

veiligheidsissues. De inwoners en ondernemers hebben 

daarnaast ook behoefte aan “live-contact” met de politie. Zij 

willen de politie niet alleen zien op internet of langsrijdend in 

busjes, maar willen in persoon met de politie kunnen praten. 

Wat gaan we doen?  Gemeente, politie en brandweer zijn laagdrempelig 

benaderbaar voor veiligheidszaken. 

Afspraken 1 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

Politie is regelmatig zichtbaar aanwezig in de dorpen. Minstens 

vier keer per week is de wijkagent één uur in een dorp bij een 

school, een wijkcentrum, een supermarkt of op een andere 

plaats waar veel mensen op enig moment samen komen; 

Een keer per week houdt de politie spreekuur in het steunpunt 

van de politie in het gemeentehuis; 

Het spreekuur van de politie is multidisciplinair. Het spreekuur 

wordt gehouden samen met de brandweer en team handhaving 

en veiligheid van de gemeente. Dit noemen wij het 

veiligheidsspreekuur; 

Over de “live-contacten” en over het spreekuur communiceren 

wij. 

Trekker   Politie 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, team handhaving en veiligheid en 

de VRH  

Financiering  Reguliere jaarbegroting politie 

Overige opmerkingen  Het veiligheidsspreekuur wordt praktisch ingevuld. Elk van de 

drie van disciplines bevinden zich op eigen werkplek in het 

gemeentehuis tot dat een klant zich meldt.  

Op dit moment wordt het spreekuur gehouden van 

woensdagmiddag 14.00 uur tot 15.00 uur.  

Daar waar de wijkagent op een concentratieplek aanwezig is 

(afspraak 1) wordt zo veel mogelijk via social media door de 

wijkagent bekend gemaakt.  
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Onderwerp   Integrale wijkschouw 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Verloedering of verpaupering van een wijk is soms een 

sluipend proces. Dat kan het gevolg zijn van de (staat van 

onderhoud van de) bebouwing of door de wijze waarop de 

bebouwing door personen worden bewoond. Om daarvan een 

goed beeld te krijgen worden wijken van onze gemeente 

geschouwd. Op basis van deze schouw wordt een integrale 

wijkanalyse gemaakt en eventuele maatregelen genomen om 

verloedering of verpaupering te voorkomen. 

Wat gaan we doen?  In de jaren 2015 en 2016 een integrale wijkschouw uitvoeren, 

het analyseren daarvan en daaruit maatregelen afleiden. Deze 

aanpak vindt per wijk plaats verdeeld over 2015 en 2016.  

Afspraken 1 

 

 

2 

3 

In samenwerking met de politie en woningcorporatie bepalen 

welke wijken voor een integrale wijkschouw in aanmerking 

komen. Daarbij wordt per wijk de prioriteit bepaald; 

De wijkschouw gezamenlijk uitvoeren; 

De wijkschouw analyseren en eventuele maatregelen nemen.  

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

veiligheid 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken en 

Openbare Werken, politie, woningcorporatie en de VRH 

Financiering  Reguliere jaarbegroting (menskracht) 

Indien externe analyse nodig is zijn daarvoor nog geen 

middelen. 

 
 

Onderwerp   Subjectieve veiligheid 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Over de gevoelens van veiligheid van onze inwoners, 

ondernemers en recreanten zijn weinig harde gegevens bij 

onze gemeente bekend. In het IVB MD 2015-2018 is 

opgenomen dat het gewenst is na te gaan een nader 

onderzoek in te stellen naar de subjectieve beleving van 

veiligheid. 

Wat gaan we doen?  Onderzoek instellen naar de subjectieve gevoelens van 

veiligheid. 

Afspraken 1 

 

2 

Nagaan of een eigen onderzoek efficiënter is dan aanhaken bij 

de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor; 

Instellen onderzoek. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, onderdeel communicatie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post communicatie  

 



 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2016 
23 

2.2.2. Inbraken 

 

Onderwerp  Inbraken 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het tegengaan van inbraken heeft een hoge prioriteit in 

Midden-Delfland. Onder inbraken wordt verstaan: 

woninginbraken, bedrijfsinbraken en auto-inbraken. 

Wat gaan we doen?  Gericht bestrijden van inbraken. 

Afspraken 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

Met behulp van het team communicatie inwoners wijzen op het 

feit dat er een politiekeurmerk veilig wonen bestaat. Dit 

keurmerk richt zich voornamelijk op een goede beveiliging van 

het eigen huis. Voorts in zijn algemeenheid tips geven om het 

inbrekers moeilijker te maken; 

Nieuwbouwplannen worden zodanig ingericht dat  

deze voldoen aan het Keurmerk Veilig Wonen, tenzij het  

college in bijzondere omstandigheden anders besluit. In  

verkoopcontracten (ook vrije kavels) wordt opgenomen dat de  

grondkoper of de erfpachter binnen twee maanden na  

oplevering een certificaat naar de gemeente zendt waaruit  

blijkt dat de woning voldoet aan het keurmerk; 

Met behulp van het team communicatie inwoners en 

ondernemers informeren over preventieve maatregelen om 

inbraken te voorkomen. Dit wordt gedaan via de digitale 

nieuwsbrief, burgernet, Twitter en Facebook; 

Aansluiten bij campagnes van de politie, het rijk en eventuele 

andere partners; 

Overleg plegen met woningcorporaties om woningen die nog 

inbraakgevoelig zijn, meer inbraakwerend te maken. 

Bijvoorbeeld door het plaatsen van een deurspion. 

In prestatieafspraken met de woningbouwvereniging zal het 

bouwen of verbouwen van woningen overeenkomstig het 

keurmerk Veilig Wonen onderdeel uit maken; 

Bij nieuwbouwplannen van enige omvang zal ter beoordeling 

van het college een veiligheidseffectrapportage worden 

opgesteld conform het model van het Centrum 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland:  

- Afspraak 1. 3 en 4: team communicatie  

- Afspraak 2 , 5, 6 en 7: team Kernopgaven 

Partner(s)  Politie, Woningcorporatie, Burgernet, buurtpreventies Midden-

Delfland, team Handhaving en Veiligheid 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post OOV voor gemeentelijke 

activiteiten en post communicatie voor 

communicatieactiviteiten. 

De kosten van en verband houdende met de 

veiligheidseffectrapportage komen ten laste van de 

(grond)exploitatie van de nieuwe ontwikkeling 

Overige opmerkingen  Dat er gebouwd moet worden overeenkomstig het keurmerk 

Veilig Wonen wordt in gesprekken met de ontwikkelaar, koper 

of erfpachter aan het begin van het onderhandelingsgesprek 

aan de orde gesteld. Het keurmerk is dus geen sluitpost, maar 

de koper kan dit tevoren incalculeren in zijn kosten. 

Bij de ontwikkeling van een nieuw plan wordt in een zo’n vroeg 

mogelijk stadium de initiatiefnemer hiervan op de hoogte 

gesteld zodat hij de kosten direct al kan incalculeren. Voorts 



 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2016 
24 

wordt de vraag of een VER voor een ontwikkeling noodzakelijk 

is in een zo’n vroeg mogelijk stadium door locatieontwikkeling 

respectievelijk het bedrijvenschap aan het college voorgelegd. 

 

 

 

Buurtpreventie Den Hoorn zet zich in voor een veilige woon- en werkomgeving 
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2.2.3 Geweld 

 

Onderwerp   Geweld tegen personen  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het geweld tegen personen is in Midden-Delfland in mindere 

mate aanwezig. Als dit daarom plaatsvindt is de impact in onze 

hechte gemeenschap groot. 

Wat gaan we doen?  Politie en justitie pakken dit type criminaliteit adequaat aan. De 

gemeente ziet er op toe dat (na)zorg plaatsvindt. In dat kader 

houdt de wijkagent nog enige tijd contact met de slachtoffers. 

Indien de impact dermate groot is dat maatschappelijke onrust 

aanwezig is of kan gaan ontstaan dat vindt onder regie van de 

gemeente een integrale aanpak plaats om de onrust te 

beteugelen en het incident een plaats te geven. 

Afspraken 1 

 

2 

3 

4 

De politie meldt aan de gemeente zodra zich een incident met 

geweld heeft voorgedaan en schetst daarbij de context; 

De politie zet slachtofferhulp in; 

De wijkagent houdt nog enige tijd contact met de slachtoffers; 

Bij maatschappelijke onrust vindt een integrale aanpak plaats 

onder regie van de gemeente – afstemming in de driehoek – 

om de onrust te beteugelen en het incident een plaats te 

geven. Dit verloopt volgens een vastgesteld protocol 

maatschappelijke onrust. 

Trekker   Justitie en bij (dreigend) maatschappelijk onrust de gemeente 

Partner(s)  Politie, Slachtofferhulp, Driehoek, Gemeente Midden-Delfland, 

crisisbeheersingsorganisatie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

Onderwerp   Geweld tegen overheidsdienaren 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De afgelopen periode is het geweld tegen overheidsdienaren 

gestegen en heeft landelijke prioriteit.  

Wat gaan we doen?  Politie en justitie pakken dit type criminaliteit adequaat aan. 

Personeel goed voorlichten en stimuleren aangifte te doen. 

Vanuit de werkgever wordt dit proces goed begeleid. Waarbij 

tevens aandacht wordt besteed aan nazorg. 

Afspraken 

 

1 

2 

Politie en justitie pakken dit type criminaliteit adequaat aan; 

De gemeente zorgt voor voorlichting eigen personeel en dat 

het aangifteproces goed wordt begeleid. Anoniem aangifte 

doen is mogelijk. Verder zorgt de gemeente voor nazorg van 

het eigen personeel in het geval van geweld. 

Trekker   Justitie 

Partner(s)  Politie, Brandweer, GHOR, Groenservice Zuid-Holland, 

Gemeente Midden-Delfland 

Financiering  Reguliere jaarbegroting post OOV 
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2.2.4 Huiselijk geweld 

 

Onderwerp  Geweld binnenshuis 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 “Your home is your castle”. De werkelijkheid is soms helaas 

anders zonder dat het daarbuiten bekend is. 

Wat gaan we doen?  Gericht bestrijden van huiselijk geweld. 

Afspraken 1 

 

2 

 

Bij geweld binnenshuis wordt voor 100% op basis van het 

protocol “geweld binnenshuis” gewerkt; 

De Wet Tijdelijk Huisverbod en andere bijzondere wetten die de 

burgemeester interveniërende bevoegdheden geven zullen 

waar mogelijk worden toegepast. 

Trekker  Afspraak 1: Gemeente Midden-Delfland, afdeling 

Inwonerszaken.  

Afspraak 2: Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving 

en veiligheid. 

Partner(s)  Politie, CJG, GGD, Veilig Thuis (fusie meldpunt 

kindermishandeling en meldpunt huiselijk geweld) en de 

gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken, 

Maatschappelijk Team (afspraak 2) en afdeling BMH, team 

veiligheid (afspraak 1) 

Financiering  Reguliere jaarbegroting inwonerszaken 

 

 

2.2.5.  De “veilige medemens” 

 

Onderwerp  Meldpunt Bezorgd?!  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Soms hebben inwoners of instellingen van onze gemeente 

kennis over personen die aan het afglijden zijn. Bijvoorbeeld de 

vervuilende eenzame buurman. Deze wetenschap mag niet 

onbesproken blijven. Indien men bezorgd is over een 

medemens moet dit bij de overheid kunnen worden gemeld.  

Wat gaan we doen?  Zorgen dat er ook voor inwoners van Midden-Delfland een 

Meldpunt Bezorgd?! is.  

Afspraken 1 

2 

In standhouden Meldpunt Bezorgd?!  of vergelijkbare instelling; 

Minimaal drie keer per jaar over Meldpunt Bezorgd?! 

communiceren naar inwoners toe.  

Trekker  Maatschappelijk Team 

Partner(s)  Politie, GGZ , Gemeente team veiligheid, Wonen Miden-

Delfland, Veiligheidsregio Haaglanden 

Financiering  Reguliere jaarbegroting afd inwonerszaken 
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Onderwerp  Bemiddeling & Mediation 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het ergeren aan elkaar kan vormen aannemen dat 

(buren)ruzies ontstaan. De impact hiervan kan leiden tot een 

forse verslechtering van het woon- en leefklimaat. Ook de 

gevoelens van veiligheid kunnen afnemen. In een situatie van 

economische slechtere tijden en spanningen die dat met zich 

brengt, kan het ergeren aan elkaar gaan toenemen. De 

gemeente en in bepaalde mate de politie hebben onvoldoende 

middelen om zelf actief dit soort problemen op te lossen. Soms 

is de inhoud van het conflict zodanig dat het geen taak van de 

gemeente betreft. De rechter kan knopen doorhakken, maar 

die procedure is in de ogen van de burger erg stroperig. 

Bemiddeling en mediation kan effectiever zijn. 

Wat gaan we doen?  De gemeente zorg dat Bemiddeling & Mediation Den Haag ook 

acteert voor conflicten in de gemeente Midden-Delfland. De 

woningcorporatie heeft hetzelfde belang. We trekken hierin 

samen op. 

Afspraken 1 

 

2 

Samen met de woningcorporatie deelnemen aan Bemiddeling & 

Mediation Den Haag; 

Minimaal drie keer per jaar over dit instituut communiceren. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland 

Partner(s)  Politie, Woningbouwvereniging 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post OOV 

Overige opmerkingen  De kosten van € 8.100,= worden voor de helft gedragen door 

Wonen Midden-Delfland 

 

 

Onderwerp   Slachtofferhulp 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Na een inbraak, ongeluk of brand wordt slachtofferhulp 

aangeboden. Slachtofferhulp biedt praktische hulp en 

emotionele en juridische ondersteuning.  

Wat gaan we doen?  Slachtofferhulp in Midden-Delfland steunen. 

Afspraken 1 

2 

 

Slachtofferhulp inschakelen bij incidenten in Midden-Delfland;  

Communiceren over Slachtofferhulp, zodat slachtoffers en 

nabestaanden de weg weten te vinden naar Slachtofferhulp. 

Trekker   Slachtofferhulp 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH, politie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting post OOV 

Overige opmerkingen  Bij een brand van enige omvang kan ook de hulp worden 

aangeboden via de GGD, in het kader van het proces 

Bevolkingszorg van onze crisisorganisatie. De Officier Dienst 

Bevolkingszorg van onze gemeente heeft daarin een 

regisserende rol. 
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Onderwerp   Ouderen en zelfredzaamheid 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De komende jaren zal de vergrijzing toenemen. Dit gaat in 

combinatie met het langer thuis wonen van ouderen. De 

gemeente en andere partners willen daarom de 

zelfredzaamheid onder ouderen stimuleren.  

Wat gaan we doen?  

 

 

Ouderen en minder zelfredzamen meer zelfbewust maken van 

hun ‘onveilige situatie’. We gaan hen helpen door goede 

voorlichting. Daar betrekken we ook hun mantelzorgers. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Partnerorganisaties informeren (trainen) over (brandveilig) 

wonen, zodat zij bij huisbezoeken personen die “gevaarlijk” 

leven kunnen ontdekken en aanmelden bij de gemeente; 

Het in kaart brengen van 75-plussers en minder zelfredzamen 

van jongere leeftijd; 

Via communicatie en zo nodig bezoeken worden zij 

geïnformeerd om de zelfredzaamheid te vergroten. Zo mogelijk 

worden mantelzorgers hierbij betrokken 

Enerzijds worden zij weerbaarder gemaakt tegen crimineel 

gedrag en anderzijds wordt zelfredzaamheid vergroot als de 

fysieke veiligheid in het geding is. 

Hierbij is het hebben van goede rookmelders en goed hang- en 

sluitwerk de ondergrens; 

Inwoners kunnen bij meldpunt bezorgd?! personen aanmelden 

die “gevaarlijk leven”. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken, politie, 

maatschappelijke instellingen, meldpunt bezorgd?!, 

Veiligheidsregio Haaglanden 

Financiering  Reguliere jaarbegroting betrokken organisaties (menskracht). 

Er is geen budget voor voorzieningen. 
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§ 2.3. Jeugd en Veiligheid 

 

Een derde van inwoners van Midden-Delfland zijn jongeren. Een klein deel van deze jongeren 

veroorzaakt overlast of heeft hulp nodig. Voor deze groep jongeren zijn er instrumenten om de 

jongeren te helpen. Deze worden zoal ingezet om spijbelen te voorkomen, alcohol gebruik onder 

jongen aan te pakken en overlast door jongeren te verminderen. Midden-Delfland kent volgens de 

zogenaamde Beke-metheode geen criminele of overlastgevende jeugd, maar soms wel lastige 

jeugdigen.  

 

2.3.1.   Lastige dan wel afglijdende jeugd  

 

Onderwerp  Leerplicht 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het toezicht vanuit de Leerplichtwet heeft het karakter van 

maatschappelijke zorg. De leerplichtambtenaar heeft een 

zorgende taak (verwijzen naar juiste hulpverlening) en een 

handhavende taak (opmaken van proces-verbaal) 

Wat gaan we doen?  Oorzaken ongeoorloofd schoolverzuim onderzoeken 

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

Bij melding ongeoorloofd schoolverzuim wordt leerling en  

eventueel de ouders uitgenodigd voor gesprek. Tijdens dit  

gesprek onderzoekt de leerplichtambtenaar de redenen  

verzuim; 

De leerplichtambtenaar zet beschikbare middelen  

(hulpverlening, vervangende leerplicht) in om het verzuim te  

verminderen en bij terugkerend gedrag onderzoekt het  

Maatschappelijke Team naar de achterliggende oorzaak;  

Bij terugkerend verzuim of niet meewerken aan oplossing om  

het verzuim te stoppen kan een proces-verbaal opgemaakt  

worden; 

De leerplichtambtenaar beschikt over de bevoegdheid om een  

Halt straf leerplicht op te leggen. Dit middel wordt gebruikt om  

snel in te kunnen grijpen bij beginnend verzuim; 

Bij relatief verzuim wordt het proces-verbaal besproken in 

justitieel casusoverleg (JCO). Daar wordt bepaald welk 

rechtsmiddel er ingezet wordt (Tripzitting, dagvaarding);   

Bij luxe verzuim wordt een geldboete aan de ouders opgelegd.

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken  

Partner(s)  Scholen, politie, Maatschappelijk Team, HALT, OM,  

Veiligheidshuis, Gemeente Midden-Delfland onderdeel  

handhaving en veiligheid. 

Financiering  Reguliere jaarbegroting inwonerszaken 

Overige opmerkingen  In geval van gedrag afglijdend naar andere overtredingen en 

misdrijven wordt de case aangemeld in de lokale 

veiligheidskamer, zijnde het lokale onderdeel van het 

Veiligheidshuis 
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Onderwerp  Voorlichting op scholen  

Wat gaan we doen?  Zorgen dat jongeren weerhouden worden van 

ongewenst gedrag door het geven van doelgerichte  

voorlichting en door middel van Haltverwijzingen.  

Afspraken 1 

2 

3 

 

4 

 

 

5 

Vuurwerkvoorlichting: 100 % deelname scholen; 

Voorlichting (Digitaal) Pesten: 100 % deelname scholen; 

Voorlichting op maat: inzet binnen 1 week na incident op 

school of omgeving; 

Voorlichting over jeugdcriminaliteit,  

vuurwerkvoorlichting en voorlichting op maat aan  

leerlingen Lentiz College in Maasland; 

Voorlichting over personen die via sociale media jeugdigen 

proberen te verleiden danwel af te persen tot het verrichten 

van seksuele handelingen en/of ander ongewenst gedrag. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken 

Partner(s)  Scholen, HALT, politie, GGD 

Financiering  Reguliere jaarbegroting post OOV 

Overige opmerkingen   
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Onderwerp  Overlast jongeren 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Binnen de gemeente is een beperkte groep jongeren 

verantwoordelijk voor relatief veel overlast. Alcohol- en 

drugsgebruik spelen bij sommige jongeren een rol. Het streven 

is om meer inzicht te krijgen in de individuele achtergrond van 

jongeren, om zo gerichter te kunnen handhaven maar ook om 

adequate hulp te kunnen bieden. 

Wat gaan we doen?  Voorkomen en tegengaan van overlast door jongeren. 

Afspraken 1 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

5 

6 

 

7 

 

 

“Groepen pellen” Wie is wie, wie glijdt af, wie is te helpen etc. 

(categoriseren); 

Jongeren die overlast veroorzaken worden gespot en 

besproken in een overleg bestaande uit politie, teams 

veiligheid en welzijn en het jeugdwerk. Zodoende word er van 

individuele jongeren een ‘foto’ gemaakt waarbij ook duidelijk 

word in hoeverre er een relatie ligt met andere problemen; 

Jongeren worden in contacten ook “opgevoed” door wijkagent 

hoe je te gedragen in het openbaar gebied, zoals geen overlast 

veroorzaken en rommel opruimen. 

Doelgerichte surveillance politie. Wijkagent kent de jeugd; 

Handhavend optreden tegen overlast op grond van 

APV en andere regelingen; 

Betrekken van ouders; 

Daar waar toepasselijk wordt de Wet bestrijding 

voetbalvandalisme en ernstige overlast ingezet; 

BOA controleert plaatsen waar jeugd zich heeft opgehouden en 

laat zo nodig de plekken opruimen om overlast voor de buurt 

op dit gebied te reduceren. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH   

Financiering  Reguliere begroting inwoners zaken. 

Reguliere begroting post OOV voor wat betreft handhavende 

activiteiten 

Partner(s)  Maatschappelijk Team, politie 

Overige opmerkingen  In geval van gedrag afglijdend naar andere overtredingen en 

misdrijven wordt de case aangemeld in de lokale 

veiligheidskamer, zijnde het lokale onderdeel van het 

Veiligheidshuis 
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Onderwerp  Jongerenconsulent 

Wat gaan we doen?  De jongerenconsulent zet zich in om jongeren tussen de 18 en 

27 jaar te ondersteunen bij het krijgen van een zo goed 

mogelijke uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Dit kan door te 

voorkomen dat jongeren voortijdig de school verlaten, te 

helpen bij het behalen van een startkwalificatie, te 

ondersteunen bij het vinden van een baan, werkervaring 

opdoen, etc. 

Afspraken   

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken 

Partner(s)  Onder andere het Maatschappelijk Team, scholen, werkgevers 

en instanties op het gebied van jeugd en jongeren. 

Financiering  Reguliere begroting, inwonerszaken 

Partner(s)  Maatschappelijk Team, scholen 

 
  

Onderwerp   Project Veilige School 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Binnen de scholen bestaan allerlei protocollen en draaiboeken 

die een veilige school moeten waarborgen. Deze draaiboeken  

kunnen kwalitatief worden verbeterd indien daar nog geen 

onderdelen zijn opgenomen die betrekking hebben op de 

fysieke omgeving van de school en de samenwerking met de 

politie, gemeente en andere maatschappelijke instanties.  

Wat gaan we doen?  In samenwerking met de middelbare school en in de toekomst 

de basisscholen zal bureau HALT (namens de gemeenten) het 

overleg met de scholen aangaan om te controleren of 

protocollen en draaiboeken op orde zijn en ook daadwerkelijk 

worden ‘geleefd’. 

Afspraken 

 

 De gemeente gaat naar bureau HALT om afspraken te maken 

over het Project Veilige School 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  HALT, middelbare school, CJG 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 
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De Trambrug in Schipluiden: één van de gewilde bruggen waar jongeren in de zomer graag vanaf springen 

 

  

Onderwerp  Brugspringen 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Veel jongeren springen van bruggen in de zomer en wat vaak 

in combinatie gaat met alcoholgebruik. 

Wat gaan we doen?  Door controle en handhaving van het verbod op het  

brugspringen de veiligheid op het water  

bevorderen.  

Afspraken   

Trekker  Politie  

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, BOA, politie Eenheid Den Haag en 

Rotterdam, HHD, Groenservice ZH 

Financiering  Reguliere begrotingen (menskracht) 

Overige opmerkingen  Zie voor de overige aspecten over veiligheid op het water de 

tabel “verkeer te water”. 
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2.3.2 Jeugd en alcohol/drugs 

 

Onderwerp   Gebruik drugs 

Wat gaan we doen?  Tegengaan van het gebruik van (soft)drugs. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

 

 

3 

Jongeren worden voorgelicht over de risico´s die verdovende 

middelen met zich meebrengen op 

 het gebied van gezondheid en criminaliteit;  

Indien een minderjarige verdovende middelen heeft gebruikt 

en daarna crimineel gedrag heeft getoond, worden de ouders in 

kennis gesteld. In de zorgketen worden de te nemen 

maatregelen/ acties besproken; 

Aanhaken bij subregionale aanpak tegen verslaving, waaronder 

drugs. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken (alleen 

voor preventieve activiteiten) 

Partner(s)  Politie, OM, RIAGG,  

GGD, Onderwijsinspectie, HALT, Jeugdzorg, 

Parnassia, scholen 

Financiering  Reguliere jaarbegroting inwonerszaken 

Overige opmerkingen  In geval van gedrag afglijdend naar andere overtredingen en 

misdrijven wordt de case aangemeld in de lokale 

veiligheidskamer. 

Onderwerp   Gebruik alcohol 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Sinds 1 januari 2013 is de gemeente verantwoordelijk voor het 

toezicht op de Drank- en Horecawet. Zoals de controle op 

leeftijdgrenzen in de horeca. Deze controles worden uitgevoerd 

door een BOA-pool in samenwerking met de gemeente Delft. 

Daarnaast richt de gemeente zich op alcoholmatiging onder 

jongeren. 

Wat gaan we doen?  Het terugdringen van alcoholgebruik onder (met name)  

jongeren. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

 

3 

 

4a 

 

4b 

5a 

 

5b 

 

6 

 

7 

De diverse (voorlichtings)acties uit het preventieprogramma 

vermindering alcoholgebruik worden uitgevoerd. Daarbij ook 

aandacht voor voordrinken; 

Controle horeca-inrichtingen (inclusief sportkantines, 

kerkgebouwen en slijterijen) op vergunningvoorschriften c.q. 

leeftijdgrenzen;  

Controle verbod verkoop of aanwezig hebben van sterke drank 

in sportkantines; 

Controle hinderlijk of verbodenalcoholgebruik in de openbare 

ruimte; 

Optreden tegen illegale schuurfeesten; 

Bij grote evenementen wordt het alcoholgebruik en de controle 

op leeftijdgrenzen met de organisator besproken;  

Aanhaken bij subregionale aanpak tegen verslaving, waaronder 

alcohol; 

Bestuursrechtelijk optreden in geval van overtreding van 

wettelijke bepalingen, vergunningvoorschriften etc.; 

Daar waar toepasselijk wordt de Wet bestrijding 

voetbalvandalisme en ernstige overlast ingezet. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling Inwonerszaken 

(afspraken 1 en 5b) 
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Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH (overige afspraken) 

Nationale politie (afspraak 4b) 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH, GGD, politie, 

Parnassia, scholen, BOA, politie, Groenservice ZH, 

Maatschappelijk Team 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post inwonerszaken 

Reguliere jaarbegroting, Post OOV voor de afspraken 2 t/m 4, 

6 en 7 

Overige opmerkingen  In geval van gedrag afglijdend naar andere overtredingen en 

misdrijven wordt de case aangemeld in de lokale 

veiligheidskamer, zijnde het lokale onderdeel van het 

Veiligheidshuis 
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§ 2.4. Bedrijvigheid en Veiligheid 

 

In Midden-Delfland zijn er tal van bedrijven. Bijvoorbeeld supermarkten, horecagelegenheden, 

handel en industrie en natuurlijk onze boeren. Zij willen zo veilig mogelijk ondernemen. Daarnaast 

wordt er in onze dorpen en buurtschappen kleine en grote evenementen georganiseerd. De 

overheid dient daar een bijdrage aan te leveren, zodat het ordelijk en veilig plaatsvindt en ieder er 

kan van genieten. 
 
2.4.1.   Veilig uitgaan 

 

Onderwerp   Uitgaansgeweld 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Bijzondere ergernis leveren vernielingen op tijdens 

stapavonden. Vernielingen aan auto´s en kapot 

straatmeubilair.  

Wat gaan we doen?  Gericht bestrijden van overlast en/of vandalisme na  

afloop van evenementen en incidentele  

verenigingsactiviteiten. 

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

3 

Bij evenementen in Midden-Delfland is er  

specifieke aandacht voor uitgaansgeweld en wordt  

er opgetreden tegen wildplassen, dronkenschap,  

overlast, vandalisme etc.; 

Bestuursrechtelijk optreden in geval van overtreding  

evenementenvergunning, 

Aanhaken bij subregionale aanpak tegen verslaving, waaronder 

alcohol en drugs, welke verslaving kan leiden tot 

uitgaansgeweld. Deze aanpak kan leiden tot voorlichting over 

veilig stappen. 

Trekker   - Afspraak 1: Politie 

- Afspraak 2: Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

- Afspraak 3: Gemeente Midden-Delfland, afdeling 

Inwonerszaken 

Partner(s)  Politie, OM, HALT, Gemeente Midden-Delfland, afdeling 

Inwonerszaken en BMH, buurtpreventies Midden-Delfland 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

 
  



 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2016 
37 

2.4.2  Veilige evenementen 

 

Onderwerp  Jaarwisseling 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De jaarwisselingen zijn de laatste jaren ordelijk verlopen. 

Voorafgaand aan de jaarwisseling wordt er multidisciplinair 

samengewerkt om schade en onveiligheid zoveel mogelijk te 

beperken. Deze samenwerking vindt zowel in de preventieve- 

als repressieve fase plaats.  

Wat gaan we doen?  Ordelijk laten verlopen van de jaarwisseling. 

Bewustzijnwording van de gemeenschap: “vernielen is niet 

normaal, ook niet tijdens de jaarwisseling”. 

Afspraken 1 

 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

 

 

 

8 

 

9 

Tegen afsteken vuurwerk buiten de toegestane tijden of op 

verboden plaatsen wordt opgetreden; 

Er worden geen vreugdevuren toegestaan; 

Tegen afsteken illegaal vuurwerk wordt opgetreden; 

Tegen verstoring van de openbare orde wordt opgetreden; 

Initiatieven ten aanzien van feesten in de sociaal- culturele 

centra worden positief benaderd; 

Vuurwerkverkooppunten worden gecontroleerd; 

Binnen de wettelijke afsteektijden worden gebieden 

aangewezen waar het verboden is om vuurwerk te bezigen. 

Onder andere bij speelplaatsen en bejaarden- en 

verzorgingscentra; 

Indien personen maatschappelijke onrust kunnen veroorzaken, 

krijgen deze personen een gebiedsverbod;  

Actief communiceren over de jaarwisseling. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  Politie, Brandweer, OM, horeca-exploitanten, Halt, 

buurtpreventies Midden-Delfland, Omgevingsdienst 

Haaglanden, Gemeente Midden-Delfland, team communicatie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

 

 

 
 

Een kapot verkeersbord door vuurwerkervandalisme 
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Onderwerp   Evenementen 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Evenementen van en voor de inwoners van Midden-Delfland 

dragen bij aan de sociale cohesie. Er zijn ook evenementen die 

bijdragen aan de promotie van ons groene buitengebied. Dit 

type evenementen worden door de gemeente zo veel mogelijk 

gesuppord. Bij het samengaan van (teveel) evenementen, 

waardoor er teveel capaciteit wordt gevergd van gemeente en 

hulpverleningsdiensten, hebben de lokale evenementen 

voorrang. 

Wat gaan we doen?  Zorgen voor veilige evenementen. 

Afspraken 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

Samen met de partners toetst de gemeente aangevraagde 

evenementen op veiligheid. In het belang van de organisator 

vindt deze toetsing integraal plaats. Waarbij de houding van 

de gemeente is om zoveel mogelijk toe te laten maar zodanig 

dat de overlast minimaal is en de veiligheid is gewaarborgd; 

Om evenementen ordelijk en veilig te laten verlopen, worden 

alle grote evenementen (>300 personen) en 30% van de 

overige vergunningsplichtige evenementen op de 

vergunningsvoorschriften gecontroleerd; 

Tegen “zwarte” evenementen en wedstrijden op de weg wordt 

door de politie handhavend opgetreden. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid 

Partner(s) 1 

 

2 

 

3 

BOA, politie H   BOA, politie, Veiligheidsregio Haaglanden Omgevingsdienst 

Haaglanden, Beveiligingsbedrijven; 

BOA, politie      Omgevingsdienst Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden,  

Beveiligingsbedrijven. 

Politie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 
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Onderwerp   Horeca 

Wat gaan we doen?  Zorgen voor veilige horecaondernemingen zonder overlast.  

Afspraken 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Vergunningverlening aan horecaondernemers vindt plaats 

volgens de vernieuwde Drank- en Horecawet en de algemene 

plaatselijke verordening. In het belang van de klant vindt de 

beoordeling van de vergunningen integraal plaats. Enerzijds 

wordt gewaakt dat de openbare orde, veiligheid, milieu, 

gezondheid en het woon- en leefklimaat zo min mogelijk wordt 

aangetast. Maar anderzijds wordt de ondernemer binnen die 

randvoorwaarden de kans gegeven vrijelijk zijn onderneming te 

exploiteren. Hierdoor heeft Midden-Delfland goede 

horecaondernemers in de dorpen, buurtschappen en het 

buitengebied;  

Om te voorkomen dat horecaondernemers zonder  

vergunning of in strijd met een vergunning een horecabedrijf 

(inclusief sportkantines) uitoefenen worden alle inrichtingen op 

de vergunningvoorschriften gecontroleerd. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid 

Partner(s)  BOA, politie, gemeente Westland  

(cluster Handhaving en veiligheid), Veiligheidsregio Haaglanden  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

Overige opmerkingen  De gemeente weert coffeeshops en seksinrichtingen. Maar ook 

voor motorclubs met twijfelachtige achtergrond is geen plaats 

in onze gemeenschap. 

2.4.3  Veilig ondernemen 

 

Onderwerp   Veilig Ondernemen  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 KVO is een certificatie voor winkeliers en bedrijven wanneer zij 

een aantal structurele maatregelen op het gebied van 

veiligheid hebben genomen. De samenwerking tussen 

verschillende organisaties staat centraal. 
De veiligheidseffectrapportage (VER) is ontwikkeld om de 
veiligheidsrisico’s van ruimtelijke plannen en bouwplannen 
inzichtelijk te maken. Nog vóór de daadwerkelijke bouw begint, 

worden mogelijke risico’s in beeld gebracht en 

veiligheidsmaatregelen voorgesteld. 

Wat gaan we doen?  Bevorderen KVO en daar waar nuttig de VER uitvoeren om de 

veiligheid van bedrijven respectievelijk bedrijfsterrein en 

vergelijkbare gebieden te vergroten. 

Afspraken 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

3 

Het aanprijzen van het KVO bij nieuwe winkelgebieden en 

bedrijventerreinen zoals de Harnaschpolder. Dit om deze te 

stimuleren maatregelen te nemen voor inbraak, overval- en 

brandbeveiliging. Indien er sprake is van parkmanagement 

maakt het KVO hier belangrijk onderdeel van uit; 

Communiceren over het KVO; 

Bij nieuwbouwplannen van enige omvang zal ter beoordeling 

van het college een veiligheidseffectrapportage worden 

opgesteld conform het model van het Centrum 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling locatieontwikkeling en 

Bedrijvenschap Harnaschpolder (afspraken 1 en 3) 



 

Actieprogramma Veiligheid 2015-2016 
40 

Gemeente Midden-Delfland, bedrijfscontactfunctionaris 

(afspraak 2) 

Partner(s)  Winkel- en bedrijfeigenaren, Politie, Brandweer, de 

gemeentelijke bedrijfscontactfunctionaris, team Handhaving en 

Veiligheid 

Financiering  Reguliere jaarbegroting van locatieontwikkeling resp. 

communicatie. 

De kosten van en verband houdende met de 

veiligheidseffectrapportage komen ten laste van de 

(grond)exploitatie van de nieuwe ontwikkeling. 

Overige opmerkingen  Via ambtelijk en bestuurlijke inbreng vanuit de gemeente 

Midden-Delfland in het bedrijvenschap wordt afspraak 1 en 

afspraak 3 vorm gegeven. 

Bij de ontwikkeling van een nieuw plan wordt in een zo’n vroeg 

mogelijk stadium de initiatiefnemer hiervan op de hoogte 

gesteld zodat hij de kosten direct al kan incalculeren. Voorts 

wordt de vraag of een VER voor een ontwikkeling noodzakelijk 

is in een zo’n vroeg mogelijk stadium door locatieontwikkeling 

respectievelijk het bedrijvenschap aan het college voorgelegd. 
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§ 2.5.  Fysieke Veiligheid 

 

De overheid bereidt zich voor op zoveel mogelijk ‘onverwachte’ gebeurtenissen. Dit om zo goed 

mogelijk voorbereid te zijn op incidenten om de impact te verkleinen. Bijvoorbeeld door rampen en 

crises adequaat te bestrijden en de brandweer, de politie en de ambulance op tijd te laat komen in 

geval van levensbedreigende situaties. En natuurlijk geldt ook hier: “voorkomen is beter dan 

genezen”. 

 

2.5.1  Regionale brandweer 

 

Onderwerp  Brandweer  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De brandweer gaat een andere koers varen. Nog meer aan de 

voorkant voorkomen en de zelfredzaamheid bevorderen. De 

organisatie van de repressie wordt daarop afgestemd.  

Wat gaan we doen?  De komende jaren gaat de brandweer steeds meer sturen op 

activiteiten die voor de samenleving in relatie tot de kosten het 

hoogste rendement opleveren. Voor brandveiligheid ligt hierbij 

de nadruk op het voorkomen van branden, het verkorten van 

de ontdekkingstijd en het verbeteren van de 

vluchtmogelijkheden. De brandweer stimuleert het 

brandveiligheidbewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid 

van inwoners en organisaties. Door de nieuwe benadering van 

brandveiligheid ontstaat aan de repressiekant ruimte voor 

innovatie, oftewel vernieuwde repressie. 

Afspraken  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

Preventie 

Investeren in veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid. ‘De 

brandweer gaat de wijk in’. Insteek daarbij is het 

veiligheidsbewustzijn en de zelfredzaamheid te bevorderen. Dit 

vindt plaats door middel van voorlichting op scholen, tijdens 

evenementen en andere daarvoor geschikte momenten.  

Partnerorganisaties in de sector zorg gaan we informeren 

(trainen) over (brandveilig) wonen, zodat zij bij huisbezoeken 

personen die “gevaarlijk” leven kunnen ontdekken en 

aanmelden bij de gemeente of een ander nog ander 

aangewezen organisatie; 

De gemeente brengt samen met haar partners 70-plussers en 

minder zelfredzamen van jongere leeftijd in kaart. Via 

communicatie en zo nodig bezoeken worden zij geïnformeerd 

om de zelfredzaamheid te vergroten. Zo mogelijk worden 

mantelzorgers hierbij betrokken. Enerzijds worden zij 

weerbaarder gemaakt tegen crimineel gedrag en anderzijds 

wordt zelfredzaamheid vergroot als de fysieke veiligheid in het 

geding is. Hierbij is het hebben van goede rookmelders en 

goed hang- en sluitwerk de ondergrens. Streven is om 

betrokken vrijwilligers in de samenleving hierbij in te zetten, 

vergelijkbaar met organisaties zoals buurtpreventie. 

Gemeente, VRH en politie stemmen voorgenomen 

voorlichtingsacties en controleacties met elkaar af om een 

integrale aanpak te bevorderen; 

De brandweer begeleidt grote infrastructurele projecten om 

ook aan de voorkant van een proces zo veel mogelijk veiligheid 

te bevorderen; 
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5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

9 

 

10 

Controle en handhaving 

Om brandgevaar te voorkomen of te beperken worden alle  

Inrichtingen, scholen en bedrijven periodiek gecontroleerd.  

Daar waar nodig wordt bestuursrechtelijk handhavend  

opgetreden volgens regionale richtlijnen waarbij lokaal  

maatwerk mogelijk is. 

De gemeente zal met de veiligheidsregio afspreken om een 

keer per jaar een gezamenlijk controle uit te voeren op te 

voren geselecteerde bedrijfsterreinen of -objecten met het 

oogmerk hennepkwekerijen op te sporen 

 

Repressie 

Het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, het 

beperken van brandgevaar, het voorkomen en beperken van 

ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt. De 

VRH onderzoekt, onder meer in onze gemeente, of met nieuwe 

vormen van inzet van personeel en materieel de wijze van 

repressie kan worden gemoderniseerd. Een tankautospuit 

bestemd voor zes personen mag onder bepaalde voorwaarden 

uitrukken met vier personen. 

De gemeente en de brandweer evalueren met alle betrokkenen 

als er zich een incident met impact heeft voorgedaan. 

Enerzijds om van elk incident te leren, maar anderzijds ook om 

daar waar nodig nazorg te bieden; 

De brandweer houdt zich aan de landelijk of regionaal 

vastgestelde normen voor aanrijtijden; 

De gemeente controleert of de brandweer zich aan de normen 

houdt. 

Trekker  Afspraken 1, 4, 5, 7 en 9: VRH 

Afspraken 2, 3, 6, 8 en 10: Gemeente Midden-Delfland, 

afdeling BMH 

Partner(s)  Politie, gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH, VRH 

Partnerorganisaties in de sector zorg, vrijwilligersorganisaties 

voor wat betreft de afspraken 1 en 2 

Financiering  Reguliere jaarbegrotingen gemeente en VRH 

Overige opmerkingen 

 

 

 

 

 

 Om onnodige lastenverzwaring voor het bedrijfsleven te 

voorkomen, is het gewenst dat controles, waarbij bedrijven 

“compleet doorgelicht worden” integraal plaats vinden. Een 

regionale dienst kan dus wel op een specifiek thema controles 

“solo” uitvoeren. Ook regionale diensten moeten hun 

werkzaamheden daarom op elkaar afstemmen. 
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Al op jonge leeftijd komen kinderen in contact met de brandweer 

 

 

2.5.2  Crisisbeheersing en incidentmanagement 

 

Onderwerp   Regionaal Crisisplan – opleiden en oefenen  

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Rampenbestrijding, crisisbeheersing en incidentmanagement 

worden meer en meer regionaal voorbereid en aangepakt. De 

organisatie is daarbij zodanig dat lokaal maatwerk geleverd 

kan worden. Het gaat daarbij niet alleen om de klassieke grote 

rampen, maar ook om incidenten waarbij maatschappelijke 

onrust kan ontstaan. Voorbeelden daarvan zijn een zelfdoding, 

een zedenincident, een incident waarbij jeugd betrokken is, 

een gezinsdrama of een grof misdrijf. 

Maar ook om kleinere incidenten die om coördinatie tussen de 

betrokken diensten vragen, die bij dat incident betrokken zijn 

of waarbij bevolkingzorg aan de orde is. Bijvoorbeeld een 

milieu-incident met gevolgen voor de gezondheid, een brand of 

ongeval, grootschalige wateroverlast als gevolg van een 

clusterbui. In regionaal verband eisen wij bij regionale 

planvorming dat lokaal maatwerk wordt geleverd.  

Wat gaan we doen?  Op strategisch niveau hebben wij ‘een kerncrisisteam’ paraat, 

dat direct lokaal inzetbaar is. Het team wordt ingezet bij 

rampen, crises en incidenten. Inzet van onze gemeente is 

daarbij dat lokale functionarissen strategische posities bezetten 

in het COPI, ROT, Team Bevolkingszorg en GBT. Uitvoerende 

werkzaamheden of specialistische inbreng worden door 

regionale of specialistische teams ingebracht. Onze inzet is om 

de landelijke benoemde functies van Officier van Dienst 

Bevolkingszorg, Algemeen Commandant Bevolkingszorg en 

Leider team Bevolkingszorg door lokale functionarissen in te 

vullen. Het gemeentelijk personeel dat een rol vervult bij 

crisisbeheersing en incidentmanagement wordt periodiek 

opgeleid en beoefend. 

Het regionaal voorbereiden en aanpakken van de 

crisisbeheersing, betekent niet dat de regio ook al het werk zelf 
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uitvoert. Naast het in stand houden van het lokale crisisteam, 

moet elke gemeente lokale capaciteit leveren om regionaal 

werk te verrichten. Ook onze gemeente levert naar verhouding 

capaciteit voor deze regionale samenwerking. 

Afspraken 1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

De gemeente heeft en behoudt een kerncrisisteam.  

Strategische functies in regionaal verband worden bezet door  

lokale functionarissen zoals hiervoor aangegeven. Uitvoerende  

functies regionaliseren wij, met uitzondering van functies die  

betrekking hebben op de werkzaamheden van openbare  

werken en bouw- en woningtoezicht, waarvoor typische lokale  

kennis nodig is; 

Personeel van de crisisbeheersingsorganisatie gaan, indien  

noodzakelijk, een opleiding volgen; 

De gemeente neemt deel aan regionale oefeningen voor de 

crisisbeheersingsorganisatie. 

Ook onze gemeente levert naar verhouding capaciteit voor de 

regionale samenwerking ten behoeve van de crisisbeheersing 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH 

Partner(s)  Veiligheidsregio Haaglanden, politie 

Financiering  Reguliere jaarbegrotingen gemeente Post OOV en VRH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inzet van de hulpdiensten in Schipluiden 

 

Onderwerp  Aanrijtijden brandweer 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Er zijn wettelijke en nader door de veiligheidsregio  

vastgestelde normen, wanneer brandweereenheden ter  

plaatsen moeten zijn na een eerste melding. Bijvoorbeeld bij  

een woningbrand moet de eerste brandweereenheid binnen 8  

minuten na de eerste melding ter plaatse zijn.  

  

Wat gaan we doen?  Bewaken dat de regionale norm zo goed mogelijk wordt 

behaald en anders direct overleggen met de veiligheidsregio.  

Afspraken   

Trekker  Gemeente Midden- Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid 

Partner(s)  Veiligheidsregio Haaglanden 

Financiering  Reguliere jaarbegroting (menskracht) 
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Onderwerp  Aanrijtijden ambulancezorg 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Er zijn wettelijke vastgestelde normen, wanneer ambulances  

plaatsen moeten zijn na een eerste melding. Bijvoorbeeld bij  

een levensbedreigende situatie (A1-rit) moet een ambulance   

binnen 15 minuten na de eerste melding ter plaatse zijn.  

  

Wat gaan we doen?  Bewaken dat de norm zo goed mogelijk wordt behaald en 

anders direct overleggen met de veiligheidsregio en de 

zorgaanbieder.  

Afspraken   

Trekker  Gemeente Midden- Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid 

Partner(s)  Veiligheidsregio Haaglanden 

Financiering  Reguliere jaarbegroting (menskracht) 

Onderwerp   Aanrijtijden politie 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Er zijn wettelijke vastgestelde normen, wanneer de eerste  

politie-eenheid bij bepaalde incidenten ter plaatse  

plaatse moet zijn na een eerste melding. De politie heeft de 

regionale normtijd om bij spoedeisende meldingen binnen 15 

minuten ter plaatse zijn.  

Nog afgezien van deze norm vinden wij het van belang , dat de 

inwoner en ondernemer het gevoel moet hebben dat de politie 

tijdig acteert als dat nodig is. Niet alleen om het gevoel van 

veiligheid te bevorderen, maar ook om de inwoner en 

ondernemer te prikkelen zelf ook een bijdrage te leveren aan 

veiligheid.  

Wat gaan we doen?  Bewaken dat de norm zo goed mogelijk wordt behaald en 

anders direct overleggen met de verantwoordelijke teamchef 

van de bureau Westland. 

Afspraken   

Trekker   Gemeente Midden- Delfland, onderdeel Handhaving en 

veiligheid 

Partner(s)  Politie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting (menskracht) 
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Onderwerp  AED-project 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Voor ambulances geldt de norm dat bij levensbedreigende 

situaties de ambulance binnen 15 minuten na de eerste 

melding ter plaatse moet zijn. Voor hartfalen kan dit echter te 

laat zijn. Vandaar dat vrijwilligers in onze dorpen bij een 

melding van hartfalen een sms-bericht ontvangen en direct ook 

kunnen uitrukken om met behulp van AED-apparatuur eerste 

hulp te bieden. 

Wat gaan we doen?  Ondersteunen van de stichting AED Midden-Delfland die de 

vrijwilligers werft en aanstuurt en daar waar nodig het 

faciliteren van deze stichting. 

Afspraken   

Trekker  Gemeente Midden- Delfland, afdeling Inwonerszaken 

Partner(s)  Veiligheidsregio Haaglanden 

Financiering  Reguliere jaarbegroting  

Maasland 

Algemene Woningstichting Maasland:  Langetaam 4, 3155 ZH Maasland. 

Sporthal Hofstede:    Hofsingel 93, 3155 AL Maasland. 

Singelhof, Pieter van Foreest:  Hofsingel 28, 3155 AL Maasland. 

Brandweerkazerne Maasland:   Slot de Houvelaan 7, 3155 VP Maasland. 

Hoeve Bouwlust:    Oostgaag 31, 3155 CE Maasland. 

 

Schipluiden 

Totaal Langstraat:    Dorpsstraat 56, 2636 CJ Schipluiden 

De Dorpshhoeve:    Keenenburgweg 10, 2636 GM Schipluiden. 

Fa. v.d. Berg:     Westlander 44, 2636 CZ Schipluiden. 

Dokterspost Fokus:    Windrecht 2, 2636 JA Schipluiden. 

Sportpark Tiendweg:    Tiendweg 2, 2636 HH Schipluiden. 

 

Den Hoorn 

Kickerthoek:     Prins Willem Alexanderhof 2, 2635 JM Den Hoorn. 

MFA:      Achterdjjkshoorn 7-9, 2635 MK Den Hoorn. 

RK Kerk:     Hoornseweg 12, 2635 CM Den Hoorn. 

Mariaschool:     Oranje Nasseauplein 27, 2635 HX Den Hoorn. 

DIOS:      Zuidhoornseweg 2, 2635 DJ Den Hoorn. 

  

Overige 

Koffiehuis "De Hooiberg":    ’t Woudt 15, 2636 HD Schipluiden. 

 

Particulier (binnen het project) 

Van der Velden:     Oostveenseweg 9, 2636 EC Schipluiden. 

M. Hofstede:     Zouteveenseweg 22, 2636 EH Schipluiden. 

Fa. Kester:     Willemoordseweg 8, 2636 EA Schipluiden. 

 

De locaties waar de AED’s geplaatst zijn in Midden-Delfland 
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2.5.3  Verkeersveiligheid 

 

Onderwerp  Verkeersvoorlichting door politie 

Wat gaan we doen?  Verbeteren van de verkeersveiligheid.  

Afspraken  Politie doet mee aan de landelijk geplande 

verkeersacties (bijv. scholen zijn weer begonnen, te  

hard rijden, alcohol in het verkeer). 

Trekker  Politie  

Partner(s)  Scholen 

Financiering  Reguliere begroting politie Eenheid Den Haag 

 

 

Onderwerp   Fout parkeren 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Fout parkeren is een grote ergernis van onze inwoners en blijft 

onze prioriteit houden. 

Wat gaan we doen?  Strikt handhavend optreden tegen fout parkeren. 

Afspraken 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

De BOA en de politie gaan verbaliserend optreden indien een 

voertuig fout geparkeerd staat; 

De brandweer zal de zogenaamde rode kaarten uitdelen aan 

auto’s die een barrière vormen voor hulpdiensten; 

Bij het (her)inrichten van gebieden wordt door het treffen van 

de juiste infrastructurele maatregelen fout parkeren 

onmogelijk gemaakt; 

Daar waar noodzakelijk wordt de wegsleepregeling toegepast. 

Trekker   Politie  

Partner(s)  Brandweer, Politie, Gemeente Midden-Delfland, onderdeel 

handhaving en veiligheid, BOA, Gemeente Midden-Delfland, 

afdeling Openbare Werken 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

Overige opmerkingen  Voor het toepassen van de wegsleepregeling heeft de 

gemeente een samenwerkingsverband met het bedrijf 

Vreugdenhil in Den Hoorn 
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Onderwerp  Verkeerscontroles 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het rijden met vrachtwagens, niet zijnde bestemmingsverkeer 

is gevaarlijk en wordt als zeer hinderlijk ervaren. In Maasland 

geldt daarom een vrachtwagenverbod, behoudens 

bestemmingsverkeer. 

Het rijden met te lange voertuigen door de kern van 

Schipluiden geeft stagnatie bij de Valbrug. Af en toe `staat het 

dorp vast’. 

Wat gaan we doen?  Verbeteren van de verkeersveiligheid. 

Afspraken 1 

 

 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

In Midden-Delfland vinden per jaar minimaal 50  

verkeerscontroles plaats (snelheid, dragen  

gordels, dragen helm, fietsverlichting,alcohol  

etc.). Politie en BOA hebben extra aandacht voor handhaving  

van het vrachtwagenverbod in Maasland. De BOA handhaaft  

specifiek op dit thema; 

Politie en BOA hebben extra aandacht voor handhaving van het 

vrachtwagenverbod (lengtebepaling) in Schipluiden; 

De gemeente maakt aan de hand van een 

plaatsingsschema gebruik van een speedvisor. Het gehele jaar 

door wordt de speedvisor op verschillende locaties ingezet; 

De gegevens uit de speedvisor en de resultaten van 

handhavingacties zullen worden gecommuniceerd via de 

gemeentepagina. 

Trekker  Politie, BOA 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Gemeente Midden-Delfland, Post OOV voor handhaving 

gemeente 

Financiering  Reguliere jaarbegroting politie Eenheid Den Haag 
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Onderwerp  Verkeer te water 

Wat gaan we doen?  Bevorderen verkeersveiligheid en tegengaan overlast op het 

water. 

Afspraken 1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

4 

Minimaal vier keer per jaar zal de politie integrale controle 

houden met betrekking tot verkeer te water en overmatig 

drankgebruik op het water. Daar waar het water is gelegen in 

het stiltegebied worden de al daar geldende regels 

gehandhaafd;  

Bij grote drukte op het openbaar water zal de politie effectief 

toezicht uitoefenen op en rond het water om de grote 

ergernissen als zuipschuiten, te hard varen, wildplassen etc. zo 

veel mogelijk tegen te gaan; 

In het seizoen van Pinksteren tot eind september is het 

recreatieteam van de politie op het water; 

De politie is dus in het hoogseizoen “zichtbaar” op het water al 

dan niet samen met een andere handhavende partner; 

De gemeente treedt op tegen illegaal ingenomen ligplaatsen. 

Trekker  Politie (afspraken 1 t/m 3) 

Gemeente Midden-Delfland (afspraak 4) 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, politie Eenheid Rotterdam en Den  

Haag, HHD, Recreatieschap Midden-Delfland (Groenservice  

Zuid-Holland), Natuurmonumenten, BOA 

Financiering  Reguliere jaarbegroting politie Eenheid Den Haag. 

Reguliere begroting gemeente voor wat betreft 

bestuursdwangmaatregelen. 

Overige opmerkingen  Afspraak 3: Het recreatieteam vaart in de gemeenten Westland 

en Midden-Delfland. 

 

 

Onderwerp  Sluipverkeer 

Wat gaan we doen?  Terugdringen sluipverkeer en handhaving verkeerswetgeving. 

Afspraken 1 

 

2 

Extra verkeerscontroles worden uitgevoerd, met name 

vrachtwagenverboden en snelheidscontroles; 

In het kader van de aanleg van de A4 zal gewaakt worden dat 

maatregelen worden meegenomen die betrekking hebben op 

het wegennet rondom de A4 om sluipverkeer te weren. 

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Omliggende gemeenten, provincie Zuid-Holland, politie  

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OW 
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Bij de ingangswegen van Maasland wordt het vrachtwagenverbod aangegeven 

 

 

Onderwerp  Verkeersonderwijs 

Wat gaan we doen?  Kinderen die de basisschool verlaten dienen in het bezit van 

een verkeersdiploma te zijn. 

Afspraken  100 % deelname basisscholen aan verkeersonderwijs groepen 
7 (theorie) en groepen 8 (praktijk).  

Trekker  Gemeente Midden-Delfland, afdeling Openbare Werken 

Partner(s)  Scholen, politie  

Financiering  Reguliere jaarbegroting en begroting schoolbesturen 
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2.6.  Integriteit en Veiligheid 

 

De overheid wil altijd integer handelen. Dat houdt ook in dat wij alleen zaken doen, vergunningen 

en subsidies verlenen met personen en instellingen die niet crimineel zijn. Samen met andere 

overheidsorganisaties in de regio werkt zij samen om de integriteit te behouden en te bevorderen. 

De gemeente ondersteunt politie en justitie in het kader van een integrale aanpak om criminele 

activiteiten op te sporen en te vervolgen. Naast deze ondersteuning sluit de gemeente  zich aan bij 

netwerkorganisaties die hierin een belangrijke rol vervullen. Onder ‘Integriteit en Veiligheid’ valt 

ook radicalisering e.d.. Afgelopen periode is dit onderwerp steeds actueler geworden en dit vraagt 

alertheid van de overheid en inwoners. Bij een vermoeden van radicalisering – die informatie kan 

binnenkomen via netwerken of eigen contacten – wordt dit gemeld bij de politie, het RIEC en het 

Veiligheidshuis. De gemeente sluit aan bij nationale of regionale aanpakken indien radicalisering 

aan de orde is en maakt gebruik van elders opgebouwde expertise. 

 

2.6.1 Georganiseerde criminaliteit/ondermijning 

 

Onderwerp   RIEC en BIBOB 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Den Haag 

(RIEC) heeft tot doel de bestuurlijke aanpak van de 

georganiseerde misdaad verder te ondersteunen en vorm te 

geven. Met de versterking van deze bestuurlijke aanpak 

ontstaat voor de veiligheidspartners (gemeenten, provincie, 

politie, OM en belastingdienst) een verbetering van de 

mogelijkheid om te komen tot integrale aanpak 

van deze vormen van misdaad. Naast de verbetering van de 

toepassing van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 

door het openbaar bestuur (Wet BIBOB)  zal de focus 

vanuit Justitie in eerste instantie liggen op mensenhandel, 

georganiseerde hennepteelt, vastgoedfraude 

en witwassen. Uiteindelijk moet het zo mogelijk worden een 

verantwoorde keuze te maken tussen de inzet 

van verschillende middelen strafrecht-bestuursrecht-fiscaal 

recht. 

 

De wet BIBOB geeft meer mogelijkheden om de integriteit van 

aanvragers van vergunningen, in het bijzonder horeca 

gerelateerde vergunningen, te doen onderzoeken 

Wat gaan we doen?  De gemeente Midden-Delfland neemt deel aan het RIEC. 

Afspraken 1 

2 

 

3 

De gemeente levert informatie aan het RIEC; 

Daar waar nuttig vraagt de gemeente advies aan het RIEC bij 

handhavingzaken; 

RIEC wordt ingeschakeld bij Bibob-zaken. 

Trekker   RIEC en Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid 

Partner(s)  Politie, OM, Belastingdienst, Sociale zaken 

Financiering  Reguliere begroting gemeente, Post OOV 
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Onderwerp   Teelt en handel drugs 

Wat gaan we doen?  Voorkomen teelt en handel in verdovende middelen. 

Afspraken 1 

 

2 

In Midden-Delfland wordt de 0-optie voor hennepkwekerijen 

gehanteerd (kwekerij bekend is oprollen); 

Personen die zich schuldig maken aan teelt en handel in 

verdovende middelen worden strafrechtelijk vervolgd.  

Trekker   Politie  

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland, particulieren, Westland Energie, 

Openbaar Ministerie, Groenservice ZH 

Financiering  Reguliere jaarbegroting politie  

Overige opmerkingen  Zie ook de tabellen milieu en brandweer voor wat betreft 

integrale controleacties. 

Gemeente is actieve partner in een project strekkende tot een 

gecoördineerde aanpak bij het oprollen van hennepkwekerijen. 

Dit project wordt als pilot gestart district E van de politie 

(Westland, Midden-Delfland, Delft en Rijswijk) 

 

 
 
Illegale dumping drugsafval aan de Kwakelweg in Maasland  
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Onderwerp   Veiligheidshuis/veiligheidskamer 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Voor een succesvolle aanpak van de veiligheidsproblemen is 

uitstekende samenwerking tussen de 

strafrechtketen, de openbare ordeketen en de zorgketen 

essentieel. Via het strafrecht wordt krachtig 

opgetreden tegen personen die de wet overtreden of een 

misdrijf begaan. Gemeente, politie en 

Openbaar Ministerie zijn samen verantwoordelijk voor de 

handhaving van de openbare orde. De zorg- en 

welzijnsorganisaties zorgen voor de aanpak en begeleiding van 

ex-gedetineerden en het terugdringen van de recidive. Verder 

bieden zij alle beschikbare hulp om niet het verkeerde pad op 

te gaan of om daarvan af te geraken. 

 

In het Veiligheidshuis (regionaal) en in de Veiligheidskamer 

(lokaal) wordt gewerkt aan de verwerking van signalen, 

informatie-uitwisseling en casusbesprekingen. Gegevens van 

de partners worden in het Veiligheidshuis en –kamer verwerkt. 

Het Veiligheidshuis en –kamer heeft geen loketfunctie en wordt 

niet bezocht door leden van risicogroepen. Dergelijke contacten 

verlopen via één of meerdere partners. Daarnaast heeft het 

Veiligheidshuis ook een functie als expertisecentrum waarin 

theoretische kennis en praktische ervaringen in een 

reflectiegroep bijeen zijn gebracht en naar de praktijk vertaald 

worden. 

 

Voorbeelden van zaken die in het Veiligheidshuis of –kamer 

aan de orde kunnen komen zijn multiprobleemgezinnen, 

veelplegers, de aanpak van fraude met uitkeringen of 

huisuitzettingen,die vergaande gevolgen kunnen hebben voor 

gezinsleden. Zie ook de schets na deze tabel. 

Wat gaan we doen?  De gemeente Midden-Delfland is een partner van het 

Veiligheidshuis. 

Afspraken  De gemeente Midden-Delfland meldt eventuele casussen aan 

het Veiligheidshuis.  

Trekker   Veiligheidshuis Haaglanden 

Gemeente Midden-Delfland, onderdeel Handhaving en 

Veiligheid (voorzitter en regisseur) 

Partner(s)  Politie, Openbaar Ministerie, Gemeente Midden-Delfland, 

afdeling Inwonerszaken, partners uit de zorgsector 

Financiering  Instandhouden veiligheidshuis en -kamer: gemeentebegroting 

post OOV 

Inkoop van zorgpartijen die acteren binnen het veiligheidshuis 

en –kamer: gemeentebegroting post inwonerszaken 

Leveren menskracht: begrotingen van deelnemers 
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2.6.2  Polarisering, radicalisering, rekrutering, terrorisme 
 

Onderwerp   Polarisering, radicalisering, rekrutering, terrorisme 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Polarisering, radicalisering, rekrutering, terrorisme zijn 

sluipende processen in onze maatschappij die onze veiligheid 

fors kunnen ondermijnen. Een nationale en regionale aanpak 

om die processen te herkennen en aan te pakken is de enige 

remedie.  

Wat gaan we doen? 1 

 

Wij volgen de nationale en regionale ontwikkelingen en 

participeren in nationale en regionale aanpakken. Signalen in 

onze samenleving over dit thema pakken wij op en handelen 

die volgens de nationale en regionale aanpakken af. 

Afspraken 1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

De gemeente Midden-Delfland participeert in het RIEC en in het 

Veiligheidshuis en laat zich daar op de hoogte stellen van de 

ontwikkelingen en draagt waar nodig haar steentje bij; 

De wijkagenten zijn de belangrijkste verkenners en 

contactfunctionarissen in de wijken voor dit thema. Zij steken 

hun voelhorens uit en leggen daar waar nodig contacten binnen 

de gemeenschap. Indien gemeentepersoneel vermoedt dat een 

inwoner radicaliseert wordt dit gemeld bij Team handhaving en 

veiligheid. Hetzelfde geldt voor onze netwerkpartners. Team 

handhaving en veiligheid informeert de politie, het RIEC en het 

Veiligheidshuis; 

Afwikkeling van dergelijke zaken is (bestuurlijk) maatwerk, 

waarbij landelijke en regionale aanpakken leidraad zijn en 

waarbij wij elders opgebouwde expertise benutten. 

Trekker   Politie 

Partner(s)  Gemeente Midden-Delfland BMH en Sociale Zaken, andere 

gemeenten, politie 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, Post OOV 

Menskracht: begrotingen van deelnemers 
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3.  Sluitende aanpak Openbaar Ministerie 

 
 

Ook binnen het Openbaar Ministerie (OM) sluiten de werkzaamheden en aanpakken aan op de 

gekozen prioriteiten.  

 

De behoefte aan snelle aanpakken en bij voorkeur lik-op-stuk beleid neemt toe. "ZSM" is een 

nieuwe OM-brede werkwijze welke er op gericht is de strafzaken die zich daartoe lenen versneld af 

te doen, waarbij een afhandeling op maat wordt beoogd. In die werkwijze buigen politie,OM, 

Reclassering Nederland, Slachtofferhulp Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming zich 

samen en snel over de veelvoorkomende criminaliteit in de wijk. Verdachten krijgen snel te horen 

voor welke interventie of vervolgstap de officier van justitie kiest. De schade en wensen van het 

slachtoffer worden direct meegenomen. In de ZSM-werkwijze wordt na aanhouding van de 

verdachte direct een beslissing genomen over het afdoeningstraject. Het gaat hierbij om 

interventies, waarbij: 

- verdachten een passende reactie krijgen; 

- recht wordt gedaan aan het slachtoffers; 

- de buurt merkt hoe daders snel worden gecorrigeerd. 

Veelvoorkomende criminaliteit wordt door ZSM Samen op Snelle, Slimme, Selectieve, Simpele en 

Samenlevingsgerichte wijze gedaan. ZSM zoekt indien nodig ook de samenwerking met het 

Veiligheidshuis. Samen met partners als politie, Slachtofferhulp Nederland en de Reclassering 

wordt zo snel mogelijk bekeken op welke wijze een strafzaak het beste kan worden afgedaan met 

oog voor de belangen van het slachtoffer en de maatschappij. Schadevergoeding wordt bevorderd 

en de kans op recidive verkleind. 

 

Indien opportuun wordt Supersnelrecht toegepast en steeds meer vindt de afdoening plaats 

middels de zogeheten OM-strafbeschikking, waarbij het OM zelfstandig een sanctie oplegt welke 

onherroepelijk is indien de verdachte niet binnen twee weken verzet aantekent. ZSM past in de 

maatschappelijke opdracht van het OM om door de inzet van het strafrecht te komen tot 

betekenisvolle interventies (zichtbaar, merkbaar en herkenbaar voor daders, slachtoffers en hun 

omgeving) en daarmee de veiligheid te vergroten. Sinds 2011 is de ZSM-werkwijze als pilot 

gestart binnen het Haagse parket en wordt nu als dé wijze van afdoen van strafzaken toegepast op 

alle jeugdzaken en aangehouden meerderjarige verdachten in de gehele politie-eenheid Den Haag. 

Ongeveer driekwart van de bij de ZSM-selectietafel aangemelde verdachten wordt versneld 

afgedaan, een aanzienlijke versnelling derhalve. Met ingang van 1 november 2014 worden ook alle 

ontboden meerderjarige verdachten via ZSM afgedaan, zodat ZSM dan DE afdoeningswijze is voor 

veelvoorkomende criminaliteit. 

 

In het driehoeksoverleg worden lokaal spelende zaken besproken indien een nadere afstemming 

tussen politie, justitie en de gemeente nodig is. Nadere afstemming kan bijvoorbeeld gaan over 

communicatie, beteugelen van maatschappelijke onrust, aanvullende bestuurlijke maatregelen als 

die dienstig zijn om de criminaliteit te bestrijden etc. Ook in het Veiligheidshuis of –kamer kan een 

dergelijke afstemming op ambtelijk niveau plaatsvinden. 
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4. Planning en organisatie 

 

 

4.1  Planning 

 

De gemeenteraad heeft in de beleidsnota Integraal Veiligheidsbeleid Midden-Delfland 20150-2018 

het beleidskader vastgesteld. Ter uitvoering daar van wordt door het college van burgemeester en 

wethouders het actieprogramma vastgesteld. De burgemeester heeft 2 x per jaar overleg met de 

raadscommissie over het gevoerde beleid, de effecten van dit beleid en de te stellen prioriteiten.  

 

 

4.2  Regie en organisatie 

 

De regie voor de uitvoering van het actieprogramma ligt bij de gemeente. De gemeente stuurt de 

partners aan.  

 

 

4.2.1  Stafoverleg Openbare Orde en Veiligheid (OOV) 

 

Het stafoverleg Openbare Orde en Veiligheid (OOV) heeft als voornaamste doelstelling het 

aansturen van het veiligheids- en handhavingsbeleid op hoofdlijnen. Leidraad hierbij is het door de 

gemeenteraad vastgestelde beleidskader, dit actieprogramma en de plannen van partners. De 

burgemeester is voorzitter van het stafoverleg. Het overleg draagt zorg voor de terugkoppeling 

naar het college van burgemeester en wethouders. Daar waar nodig nodigt de burgemeester een 

vakwethouder uit in het stafoverleg indien een specifieke zaak portefeuilleoverschrijdend is. 

Vast onderdeel van dit overleg maakt uit het bespreken van hotspots , aandachtslocaties en 

aandacht vragende personen, bedrijven of instellingen aan de hand van actuele informatie van 

politie, VRH en de gemeentelijke organisatie. Periodiek bespreken de deelnemers ook zaken als 

aanrijtijden, controle acties en beleidsontwikkelingen. Het stafoverleg vindt wekelijks plaats, met 

dien verstande dat de bestuurlijk vertegenwoordiger van de VRH eenmaal per bespreken weken 

deelneemt aan het overleg. Bij bepaalde type incidenten wordt de gemeente volgens een protocol 

direct al geïnformeerd om zo nodig direct al actie te kunnen ondernemen. Deze zaken worden 

vervolgens besproken of nabesproken in het stafoverleg. 

 

 

4.2.2  Aansturing Nationale Politie  

 

Sinds 1 januari 2013 is de Nationale Politie een feit. Onder de nieuwe politiewet, zijn de bestaande 

gezagsverhoudingen in stand gebleven. De burgemeesters en de hoofdofficier van justitie 

hebben en houden het gezag over de politie; de burgemeesters als het gaat om de handhaving 

van de openbare orde en veiligheid en de hoofdofficier als het gaat om de strafrechtelijke 

handhaving. Het lokale veiligheidsplan vormt een belangrijke basis voor de lokale aansturing van 

de politie. 

 

 

4.2.3  Lokale Driehoek (driehoeksoverleg)  

 

Burgemeester, Officier van Justitie en de bestuurlijk vertegenwoordiger van de politie overleggen 

overeenkomstig artikel 14 van de Politiewet regelmatig over de taakuitvoering van de politie. De 

frequentie waarmee de Driehoek vergadert varieert, maar de Driehoek komt in ieder geval samen 

wanneer het gezag het belangrijk acht om de taakuitvoering van het politiewerk nader te sturen. 

Hier vindt dus afstemming plaats tussen de maatregelen gericht op de openbare orde (de 

verantwoordelijkheid van de burgemeester) en de handhaving van de rechtsorde (de 

verantwoordelijkheid van de officier van Justitie). 
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4.2.4  Veiligheidshuis en -kamer  

 

De focus van het veiligheidshuis ligt op complexe casuïstiek waarbij ketenoverstijgend gewerkt 

wordt om tot een oplossing te komen. Dit kan gaan over jongeren, volwassenen en gezinnen. In 

de aanpak wordt nadrukkelijk de combinatie gezocht tussen de instrumenten van veiligheid en 

zorg. Voor de typisch lokale casuïstiek heeft het veiligheidshuis in onze gemeente een zogenaamde 

veiligheidskamer. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van team Handhaving en Veiligheid, 

Inwonerszaken, politie, OM (ad hoc) alsmede relevante vertegenwoordigers van zorgaanbieders en 

zo nodig onderwijs. Casuïstiek die opgelost kan worden binnen één keten (veiligheid of zorg) 

worden regulier in die keten afgewikkeld. Indien binnen het veiligheidshuis of de veiligheidskamer 

een casus niet leidt tot een gedragen aanpak, bestuurlijk gevoelig is, of tot maatschappelijke 

onrust kan leiden dan wordt ambtelijk opgeschaald naar het Stafoverleg OOV. De burgemeester 

nodigt voor dat overleg de betrokken wethouder uit. Indien een situatie daarom vraagt roept de 

burgemeester het driehoeksoverleg bijeen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.5  Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Haaglanden 

 

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de aan de gemeenschappelijke 

regeling Veiligheidsregio Haaglanden deelnemende gemeenten en fungeert als bestuur van de 

Regionale Brandweer, de centrale meldkamer, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de 

Regio en de Centrale Post Ambulancevervoer, overeenkomstig hetgeen is bepaald in de 

gemeenschappelijke regeling.  
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4.3  Communicatie en participatie 

 

Communicatie is binnen het veiligheidsbeleid van essentieel belang. De gemeente heeft de regie 

bij het opzetten van een goede communicatie. Het is belangrijk dat inwoners en ondernemers 

weten dat de gemeente werk maakt van veiligheid in Midden-Delfland en dat met de aanpak 

resultaten worden geboekt. Inwoners en ondernemers moeten vertrouwen krijgen in de aanpak. 

Verder is het noodzakelijk dat de verschillende doelgroepen in Midden-Delfland 

verantwoordelijkheid gaan nemen voor de veiligheid in de gezamenlijke leefomgeving. 

 

In de communicatieboodschappen dragen wij uit dat de ambitie is om Midden-Delfland te houden 

als een gemeente waarin je veilig kan wonen, werken en recreëren en dat dit ook zo moet blijven, 

dat er resultaten in de omgeving worden geboekt, dat alle partijen samen werken aan de 

veiligheid en dat de gekozen aanpak werkt. Zo mogelijk wordt in elke elektronische nieuwsbrief 

een thema op het gebied van veiligheid aan de orde gesteld. Twitter en Facebook worden daar 

waar nuttig ingezet. Ook de wijkagenten dragen daarbij een flinke steen bij om vanuit de praktijk 

veiligheidsthema’s te belichten. Verder zal ook de Veiligheidsregio Haaglanden apart maar ook in 

gezamenlijke boodschappen communiceren over de thema’s die haar aangaan. Denk aan 

boodschappen die te maken hebben met rampenbestrijding en crisisbeheersing alsmede 

Brandveilig Leven. Communicatie kan soms een uitgebreid artikel zijn, maar ook het meedoen aan 

een landelijke campagne, of soms slechts een enkele pakkende slogan etc.. Ook het plaatsen van 

attentieborden op hotspots in de wijken zal gaan plaatsvinden. 

 

De overheid heeft de hulp van de inwoners en ondernemers nodig om onze gemeente veilig te 

houden. Politie en gemeente zullen burgerparticipatie (blijven) bevorderen. Goede voorbeelden 

van cocreatie binnen het thema veiligheid zijn de buurtpreventieteams, de belcirkels en de 

organisatie AED Midden-Delfland. Een dergelijke samenwerking staat ons ook voor ogen bij het 

vergroten van de zelfredzaamheid van onze 75 plussers en ander minder zelfredzamen (zie tabel 

2.5.1.) 

 

 

Het in stand houden van onze succesvolle buurtpreventieteams in de drie dorpen en de 

telefooncirkels in het buitengebied is belangrijk. Daar waar uitbreiding mogelijk is wordt dat door 

de gemeente met materiaal (hesjes, en borden “buurtpreventie”, telefoons, internetvoorzieningen 

en huisvesting) en een jaarlijkse vaste bijdrage ondersteund. Ook kan de stichting AED Midden-

Delfland op onze steun blijven rekenen. 

 

Burgernet is ingeburgerd. De gemeente zal via Burgernet per e-mail de aangemelde inwoners en 

ondernemers van (preventieve) informatie voorzien. De politie gebruikt dat medium voor de meer 

repressieve activiteiten zoals het oproepen van getuigen na een misdaad, mee uitkijken naar 

voortvluchtige verdachte personen etc. Voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing is een 

enigszins vergelijkbaar systeem geïntroduceerd, te weten NL-Alert. Dit is een nieuw aanvullend 

alarmmiddel voor de mobiele telefoon. De overheid kan met dit alarmmiddel mensen in de directe 

omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het tekstbericht staat specifiek 

wat er aan de hand is en wat het beste kan worden gedaan. 

 

Verder zal de betrokkenheid van inwoners en ondernemers worden vergroot door het wekelijkse 

spreekuur van wijkagent in het politiesteunpunt in het gemeentehuis in stand te houden en te 

promoten. Verder zal de politie meer zichtbaar op straat zijn op plaatsen en tijdstippen waar veel 

publiek is. 

 

Met de inzet van al deze middelen moet de betrokkenheid van de burger bij veiligheid worden 

vergroot en moet de aangiftebereidheid toenemen. 
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4.3.1  Interne communicatie 

 

De interne communicatie wordt grotendeels geregeld door de overlegstructuur. Maar los van de 

structuur zijn ook gedrag en houding van de in het veiligheidsbeleid werkzame mensen van 

belang. Partners moeten elkaar informeren over de eigen inzet, besluiten, aanpak, methodes etc.  
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4.3.2  Externe communicatie 

 

Externe communicatie is bij veiligheidsbeleid van groot belang. Dat is ook zo vanzelfsprekend dat 

wij in de tabellen waarin de acties zijn weergegeven, alleen maar daar waar nodig specifieke 

opmerkingen hebben gemaakt over communicatie. Immers bij elke actie speet externe 

communicatie een rol. Belangrijke doelgroepen zijn de inwoners, ondernemers, verenigingen, 

scholen en horeca van Midden-Delfland.  

De afstand tussen gemeente en doelgroepen moet nog meer worden verkleind. In plaats van 

bewoners uit te nodigen is het beter hen op te zoeken en in gesprek te gaan. Met een actieve 

bijdrage van alle veiligheidspartners kunnen we alle doelgroepen bereiken, hen stimuleren actief 

deel te nemen aan de veiligheid in hun omgeving en te participeren in het veiligheidsbeleid van 

hun gemeente.  

Gemeenteraadsleden zijn gekozen door en maken deel uit van de Midden-Delflandse samenleving. 

Zij kennen de bewoners en zij kennen de problemen. Het college van burgemeester en wethouders 

wil gebruik maken van de kennis van de raadsleden. Daarom zal de raadscommissie twee keer per 

jaar als klankbord fungeren t.a.v. het gevoerde beleid, de effecten van dit beleid en de te stellen 

prioriteiten. In geval van (kans op) maatschappelijk onrust zal de burgemeester (soms 

vertrouwelijk) de raad informeren. 

 

 

Onderwerp   Meldpunt veiligheid 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 De gemeente heeft een meldpunt veiligheid dat bereikbaar is 

via: veiligheid@middendelfland.nl 

Buiten kantoortijd is de gemeente ook (24/7) telefonisch 

bereikbaar voor spoedeisende veiligheidszaken die geen uitstel 

dulden. 

Wat gaan we doen?  Bestuur en inwoners dichter bij elkaar te brengen om  

inzicht te krijgen in o.a. de veiligheidsbeleving en  

op basis van signalen onveilige situaties bestrijden. 

Afspraken 1 

 

2 

 

Meldingen worden uitgezet binnen de gemeentelijke organisatie 

of bij partners;  

Melders worden binnen 5 werkdagen over afdoening bericht. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, team handhaving en veiligheid 

Partner(s)  Politie Haaglanden, Veiligheidsregio Haaglanden, partners 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post OOV 

 

 

Onderwerp   Horecabezoeken 

Wat gaan we doen?  Door horecabezoeken inzicht krijgen in (o.a.) de  

veiligheidsbeleving en op basis van signalen  

onveilige situaties bestrijden. 

Afspraken  Jaarlijks bezoek aan horeca-exploitanten. 

Trekker   Gemeente Midden-Delfland, afdeling BMH  

Partner(s)  Horeca-exploitanten 

Financiering  Reguliere jaarbegroting, post OOV 

 
  

mailto:veiligheid@middendelfland.nl
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Onderwerp   Spreekuur burgemeester 

Specifieke 

achtergrondinformatie 

 Het is van belang om te luisteren naar de inwoners en 

ondernemers. Zeker op het terrein van veiligheid c.q. 

onveiligheid is dit van groot belang. 

Wat gaan we doen?  De Burgemeester houdt een wekelijks spreekuur. Een ieder 

krijgt hierdoor de kans om de burgemeester direct aan te 

spreken en kan men zeker zijn dat de boodschap overkomt. 

Anderzijds zorgt dit spreekuur er voor dat de gemeente weet 

wat er op lokaal niveau speelt en in een vroeg stadium op de 

hoogte is van nieuwe ontwikkelingen. 

Afspraken  De Burgemeester houdt een wekelijks spreekuur 

Trekker   Burgemeester  

Partner(s)   

Financiering   
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5. Financiën 

 

Voor veel in het programma genoemde onderwerpen is financiële dekking. Voor enkele acties 

zullen de kosten door derden dienen te worden gedragen.  

 

In de programmabegroting 2015-2018 van de gemeente zijn de kosten die verband houden met 

veiligheid geraamd zoals hierna zijn aangegeven.  

 

 

In de reguliere begroting van de andere vakafdelingen dan veiligheid zijn ook nog middelen 

gereserveerd om hun bijdragen aan het thema veiligheid te leveren.  

 

Financieel beeld. 

Omdat vele partijen betrokken zijn bij het thema veiligheid en ieder van die partijen hun 

(financiële) steentje bijdragen is het niet mogelijk volledig in beeld te brengen wat veiligheid kost. 

Wel kunnen wij enkele harde financiële gegevens noemen om meer beeld te geven in enkele 

kosten van veiligheid: 

- Veiligheidsregio Haaglanden     €  950.000,= 

- Overige kosten voor crisisbeheersing    €    17.936,= 

- manuren BMH        €  406.220,= 

- kosten mediaton      €      8.160,= 

- kosten RIEC en veiligheidshuis     €      4.162,= 

- kosten buurtpreventie en burgernet    €    10.479,= 

- kosten handhaving      €      5.202,= 

- kosten bureau Halt      €      8.845,= 
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Bijlage 1 Overzicht activiteiten Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 

 

 

7.1. Beschikbare tijd 

Aantal werkbare dagen: 254 x 7,2 uur    1828 uur 

Af: verlof, cursussen, standaard werkoverleggen    253 uur 

        _____ 

 

Beschikbare werktijd      1575 uur 

Dagelijkse administratie       225 uur 

        _____ 

 

Beschikbare tijd op straat     1350 uur2 

 

40% van de tijd t.b.v. thema afval       540 uur 

60% van de tijd t.b.v. toezicht en handhaving anders dan afval  810 uur 

 

De werkzaamheden worden over het algemeen verricht van maandag tot en met vrijdag tussen 

8.00 en 17.00 uur. 

Ongeveer 15 keer bij jaar worden werkzaamheden verricht buiten deze tijden. Denk daarbij aan 

evenementen in weekend, gezamenlijke handhavingacties op het water en een enkele keer een 

avondcontrole. 

In het algemeen gezegd is dus het toezicht en de handhaving op straat vanuit de gemeente in de 

avonduren en in het weekend zeer gering. 

 

7.2. Werkzaamheden t.b.v. het thema afval 

Beschikbare tijd per jaar: 540 uur 

Uitgaande van 365 dagen per jaar dat onze maatschappij draait is dat gemiddeld  nog geen 

anderhalf uur per dag toezicht op het thema afval 

 

De werkzaamheden omvatten: 

 Toezicht op het op een juiste aanbieden van reguliere huishoudelijk afval. 

 Toezicht op het op een juiste aanbieden van grof afval. 

 Mede toezien dat afvalinzamelingbedrijf werkzaamheden goed verricht. 

 Voor- en naschouw van wijken waar volgens rooster afval wordt aangeboden. 

 Beoordelen (t.b.v. afdeling openbare werken) van verzoeken om extra afvalcontainertjes 

 Onderzoeken van ingekomen klachten (telefoon, signaalbonnen) over afval(dumpingen), 

zwerfafval etc. 

 

7.3. Werkzaamheden t.b.v. toezicht en handhaving anders dan afval 

Beschikbare tijd per jaar: 810 uur 

Uitgaande van 365 dagen per jaar dat onze maatschappij draait is dat gemiddeld  nog geen twee 

en een half uur per dag voor toezicht en handhaving 

 

De werkzaamheden omvatten: 

 Toezicht en handhaving landelijke verkeersregelgeving, waaronder parkeergedrag, rijden 

op voetpad, vrachtwagenverbod. 

 Toezicht en handhaving lokale verkeersregelgeving in de APV, waaronder caravans, 

aanhangwagens, auto- en fietswrakken. 

 Toezicht en handhaving regelgeving in de APV, m.b.t. ergernissen, waaronder overlast 

hondenpoep, graffiti, illegale reclames en illegaal posterplakken.. 

2 Dit is een optimistische raming. Een jaar met feestdagen die op zaterdag of zondag vallen, geen of weinig 
ziekteverlof. Een jaar met weinig ingediende bezwaarschriften tegen bekeuringen waarop nader advies moet 
worden uitgebracht 
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 Toezicht en handhaving regelgeving in de APV, onderdeel evenementen. Toezicht op regels 

voor organisatoren, deelnemers. Daarnaast begeleiding of bijsturen van gevolgen van een 

evenement in veld. 

 Toezicht en handhaving regelgeving in de APV, onderdeel horeca(inrichtingen). Toezicht en 

handhaving regelgeving in de drank- en horecawet. 

 Toezicht en handhaving regelgeving in de APV, onderdeel waterrecreatie. Controle op 

illegale ligplaatsen en deelnemen aan de gezamenlijke handhavingsactie op het water. 

 Toezicht en handhaving op overige regelgeving. 

 Oog en oor functie t.b.v. de politie (tipfunctie). 

 Onderzoeken en zo mogelijk afwikkelen van ingekomen klachten (telefoon en 

signaalbonnen) op het gebieden van orde en veiligheid. 
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Bijlage II   Overzicht politiecijfers  

 

 


