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Burgerkracht in veiligheid 

“met een duwtje in de rug” 

 

De beer:  

Tijdens een tafeltenniswedstrijd heeft iedereen de focus op de bal,  

niemand ziet de grote beer die achter de tafel in beeld verschijnt,  

staar je niet blind op je prioriteiten.  

 

 

Zelfredzaamheid in veiligheid 

Alle handelingen die burgers zelf kunnen verrichten om problemen op het terrein van    

veelvoorkomende criminaliteit en overlast in de buurt te voorkomen, te beperken en op te lossen. 

 

 

 

Handhaven en geloofwaardigheid 

“Immers regels zijn regels en als je niet bereid bent ze te handhaven ben je ongeloofwaardig” 
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De essentie samengevat 
 
 
 
In deze uitgebreide samenvatting leest u  de belangrijkste beleidsmatige kernpunten van de nieuwe 
beleidsnota integrale veiligheid en handhaving. Verdere uitwerking van de onderwerpen en details 
kunt u vinden in de nota die als bijlage is bijgevoegd.  
 
1. Burgerkracht en zelfredzaamheid in veiligheid belangrijke nieuwe invalshoek voor het beleid 
Ten opzichte van de vorige beleidsnota wordt er meer ingezet in het stimuleren van een 
gedragsverandering in onze samenleving. We streven naar meer zelfredzaamheid in veiligheid door 
te investeren in burgerkracht.  
 
De toekomstvisie van Pijnacker-Nootdorp 2040 schetst de gewenste identiteit van de gemeente. De 
toekomstvisie biedt belangrijke uitgangspunten voor dit beleidskader. Hierin staat onder andere 
omschreven dat de eigen kracht de basis is voor de gemeenschap. Ook de visie op het sociale domein 
legt nadruk op eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.  
 
Vanwege bezuinigen bij de overheid (rijksoverheid, politie, brandweer en gemeente) is de noodzaak 
tot het ‘zelf’ bijdragen aan veiligheid groter dan ooit om het huidige niveau van veiligheid te 
behouden. Inzet van burgerkracht in veiligheid is daarmee noodzakelijk maar kent  ook grenzen. 
Burgerkracht in veiligheid is ook daarin een thema dat in ontwikkeling is.. 
 
2. Wat er aan vooraf ging 
In de zomer van 2013 zijn twee beleidsevaluaties opgesteld en vastgesteld; een beleidsevaluatie 
integrale veiligheid en een beleidsevaluatie integrale handhaving. De uitkomsten van deze evaluaties 
waren positief. De belangrijkste conclusie was, dat Pijnacker-Nootdorp zowel objectief als subjectief 
als veilig wordt gezien. We scoren een ruime 7 op veiligheid en de burger voelt zich veiliger dan de 
gemiddelde Nederlander. Ook werd geconstateerd dat sprake is van een goede balans  in de 
veiligheidsketen en de monitoring van (beleids)activiteiten op orde is. Maar achterover leunen is er 
ook in de toekomst niet bij. De belangrijkste aanbeveling uit de beleidsevaluatie is om meer te 
investeren in eigen kracht in veiligheid. De burger is niet alleen klant maar ook coproducent. Alleen 
samen kunnen we Pijnacker-Nootdorp veilig houden. Deze aanbeveling is het vertrekpunt geweest 
voor de nieuwe beleidsnota.  
 
De overige aanbevelingen waren:  

Integraal veiligheidsbeleid Integraal handhavingsbeleid 

1. Realiseer meer eigen kracht in veiligheid 1. Verbeter de probleemanalyse 

2. Ook in 2018 jeugd(overlast) prioriteit 2. Investeer in handhavingsdoelstellingen 

3. Breng meer samenhang tussen integrale 
veiligheid en integrale handhaving. 

3. Maak naleefstrategie voor handhaving 
openbare ruimte efficiënter 

4. Bepaal en benoem wat we niet meer 
kunnen doen 

4. Investeer in monitoring en registratie 

5. Overweeg doelen aanpak georganiseerde 
criminaliteit 

5. Voer regie op uitbestede taken 

6. Besteed aandacht aan de aanpak van online 
schofferen en flaneren 

 

7. Kijk en leer van andere voormalige Vinex-
gemeenten 

 

8. Stel doelen zoveel mogelijk met 
percentages en niet met absolute getallen 
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3. Één nota voor integrale veiligheid en handhaving 
De aanbeveling om het integraal veiligheidsbeleid (IVB) en 
handhavingsbeleid (IVH)samen te voegen is in deze nota 
uitgevoerd. Door meer samenhang te brengen tussen de twee 
beleidsvelden ontstaat meerwaarde. Het IVH is een instrument 
waarmee doelstellingen in het IVB bereikt kunnen worden. 
Daarom is het van belang dat visie en doelen in overeenstemming 
worden gebracht. Daarnaast zou IVH nog meer kunnen bijdragen 
aan de sociale veiligheid dan zij tot op heden heeft gedaan. Deze 
beleidsnota biedt de beleidsmatige kaders waarbinnen het 
handhavingsbeleid vorm krijgt en uitgevoerd wordt. Daar waar voorheen  twee visies en aparte 
doelstellingen waren, dragen beide onderdelen nu bij aan één integrale visie!  
 
Algemene visie 
Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
In 2018 is de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog steeds een veilige gemeente om in te wonen, werken 
en recreëren. Gezinnen, ouderen en jongeren wonen graag in Pijnacker-Nootdorp vanwege deze 
veilige en leefbare woonomgeving. 
  
De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschouwt veiligheid als een belangrijke kernwaarde waar 
gemeente, burger en bedrijf samen verantwoordelijk voor zijn. De gemeente voert daartoe een (pro) 
actief integraal veiligheidsbeleid. Zo behouden wij het hoge niveau van veiligheid in de gemeente. 
Daar waar de veiligheid nog verbeterd moet worden doen wij dat samen. 
 
De gemeente stimuleert namelijk burgerkracht in veiligheid ((samen)zelfredzaamheid, 
zelfwerkzaamheid, de eigen initiatieven en (individuele) verantwoordelijkheid van burgers, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers). Hiermee draagt de samenleving als geheel bij aan 
de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. 
  
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door zich als betrouwbare veiligheidspartner op te 
stellen en een daadkrachtige regierol  te voeren. Daarnaast stelt zij heldere regels en voert een 
consequente handhaving. 
 
Dit betekent voor de komende beleidsperiode de volgende opgaven: 

• Het stimuleren en faciliteren dat burgers, gemeente, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven actief gaan bijdragen vanuit hun gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid 
aan duurzame wijkveiligheid;  

• Waarbij High Impact Crimes zoals woninginbraken, geweld en vernielingen prioriteit krijgen;  
• Omdat het aandeel jongeren stijgt, wordt de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast door 

politie, bestuur, burger, maatschappelijke instellingen en bedrijven gestimuleerd en 
gefaciliteerd.  

• De gemeente heeft een actieve houding in de regionale samenwerking ten aanzien van zaken 
die het kernthema en integriteit en veiligheid raken. Hieronder verstaan we o.a. : 
georganiseerde criminaliteit, hennep, ondermijning en  cybercrime. Maar ook het kernthema 
interne veiligheid krijgt aandacht op de gebieden integriteit en informatieveiligheid.  

 
 
 
 
 
 

Beleidsnota  
Integrale Veiligheid 

 

(Twee)Jaarlijks 
uitvoeringsplan 

integrale veiligheid  

Jaarlijks 
uitvoeringsplan 

integrale Handhaving 
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Algemene ambities 

 Behoud van het huidige veiligheidsniveau, we zijn tevreden met een 7 op veiligheid1;  

 Samen veilig blijven: door te blijven investeren in burgerkracht en samenwerking tussen 
burger, gemeente, politie, ondernemers en maatschappelijke instellingen;  

 We stellen heldere regels met een rechtsgelijke toepassing daarvan; 

 Voorkomen is beter dan genezen, we hebben binnen de veiligheidsketen aandacht voor 
preventie en hanteren een proactieve aanpak; 

 De gemeente heeft een proactieve regierol binnen integrale veiligheid en handhaving; 

 Professionalisering van de veiligheid in de gemeentelijke organisatie. 
 
 
4. Actualisatie van het beleid op basis van zes kernthema’s 
Met het samenvoegen van de twee beleidsnota’s zijn de standaard (VNG kernbeleid) vijf thema’s 
uitgebreid naar zes: 

1. Veilige woon- en leefomgeving  
2. Jeugd en veiligheid  
3. Veiligheid en ondernemen 
4. Fysieke veiligheid  
5. Integriteit en veiligheid 
6. Integrale handhaving en toezicht 

 
Elke thema is geactualiseerd op basis van de beleidsevaluaties, de veiligheidsconferentie en de 
gesprekken met onze stakeholders. Een uitgebreide beschrijving van de uitdagingen en doelen kunt u 
vinden in de beleidsnota. Hieronder worden de belangrijkste aandachtspunten per kernthema 
beschreven.  
 
Veilige woon- en leefomgeving 
De aanpak van woninginbraak krijgt de hoogste prioriteit. De gemeente heeft in zijn algemeenheid 
een proactieve houding ten aanzien van de aanpak High Impact Crimes, zoals ook fietsendiefstal, 
overlast en geweld. Verder investeren we in de aanpak van ernstige buurtoverlast, recidive en 
complexe casuïstiek via het Veiligheidshuis Haaglanden. Tot slot is een uitdaging voor de gemeente 
om te kijken hoe om te gaan met social media in relatie tot veiligheid, rampen en crisisbeheersing. 
Aanleiding hiervoor is Project X in Haren.   
 
Jeugd en veiligheid 
Het voorkomen van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit blijft prioriteit. Dit vanwege de groei van het 
aantal jongeren in de 12+ doelgroep. De driemensschappen zullen meer dan voorheen een 
stimulerende en faciliterende rol naar burgers hebben bij het voorkomen en aanpakken van 
jeugdoverlast. Ook jeugd en social media zal de komende jaren aandacht krijgen door nadere 
afspraken te maken met veiligheidspartners. De lokale veiligheidskamer heeft een aparte 
veiligheidstafel jeugd, waar complexe casuïstiek van de drie ketens: zorg, justitie en veiligheid een 
aanpak krijgt. Op 1 januari 2014 is de leeftijd voor het kopen van alcohol van verhoogd van 16 naar 
18 jaar. De gemeente zal hiervoor een preventie- en handhavingsplan schrijven. De komende jaren 
blijft de aanpak van overlast, geweld, vernielingen in relatie tot jeugd, alcohol en uitgaan een 
belangrijke prioriteit.  
 
 
 
Veiligheid en ondernemen 

                                                           
1
 Een 7 op de algemene beoordeling in de integrale Veiligheidsmonitor en een 7 op het veiligheidsgevoel in de 

Leefbaarheidsmonitor. 
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Over het algemeen zijn onze winkelcentra en bedrijventerreinen schoon, heel en veilig. Daarom 
liggen de uitdagingen voor de toekomst in het behouden van deze sterke punten door het vergroten 
van betrokkenheid en verbeteren van de samenwerking. De gemeente legt de nadruk in het 
faciliteren van de samenwerking en door actieve betrokkenheid aan KVO-overleggen en het 
economisch platform. Met horecaondernemers, betrokken instellingen en burgers wordt gewerkt 
aan een convenant kwaliteitsmeter veilig uitgaan.  
 
Fysieke veiligheid 
Aan de verkeersveiligheid (fysiek) is de afgelopen jaren hard gewerkt. Dit en de aandacht voor het 
gedrag in het verkeer heeft tot een stijging in de waardering bij burgers geleidt. De uitdaging is om 
dit niveau samen met bewoners vast te houden. De crisis- en rampenbestrijding en de organisatie 
daarvan staan in het teken van de samenwerking in bovenlokale pools en Zoetermeer. De uitdaging 
voor de toekomst is door samenwerking te streven naar een meer robuuste crisisorganisatie. 
 
Integriteit en veiligheid 
De aanpak van ondermijning, hennepteelt en georganiseerde criminaliteit zijn nieuwe onderwerpen 
in deze beleidsnota. Hoewel onze directe invloed in regionaal verband beperkt is, heeft de gemeente 
in de regio een actieve houding ten aanzien van deze onderwerpen. Ten aanzien van onze interne 
organisatie blijven we de komende jaren investeren in de dialoog over (bestuurlijke en ambtelijke)  
integriteit en geven we uitvoering aan het net vastgestelde informatieveiligheidsbeleid.  
 
Integrale handhaving en veiligheid 
De gemeente gaat er vanuit dat burgers zich uit eigen beweging en verantwoordelijkheidsgevoel aan 
de regels houden. Ook gaat de gemeente er vanuit dat bedrijven verantwoord ondernemen. Als blijkt 
dat burgers en bedrijven dit vertrouwen beschamen, dan zal de gemeente hen hier op aanspreken. 
We investeren niet alleen in het sluitstuk, de handhaving, maar ook aan de voorkant. We willen 
regels stellen en handhaven omdat het goede regels zijn.  
 
 
Rollen die de gemeente hanteert  
Vanuit de toekomstvisie zijn de volgende rollen voor de gemeente gedefinieerd: garanderen, 
faciliteren en uitnodigen en regisseren. Per kernthema zijn deze rollen beschreven en uitgewerkt. In 
zijn algemeenheid kunnen de rollen als volgt worden gedefinieerd.  
 
De gemeente garandeert 
De gemeente garandeert de randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. 
Het gaat hier bij om het hebben van heldere regels, veilige (fysieke) woon- en leefomgeving en 
aanpak van High Impact Crimes. De gemeente garandeert een rechtsgelijke handhaving van regels. 
En wanneer nodig het handhaven van openbare orde en veiligheid met repressieve maatregelen.   
 
Echte garanties op veiligheid zijn niet te geven. De gemeente zit niet met de personen of organisaties 
die voor onveiligheid zorgen (inbrekers, georganiseerde criminaliteit) aan tafel en kan daar zeer 
beperkt invloed op uitoefenen. Wel kan de gemeente een proactieve houding garanderen om op 
benoemde prioriteiten inzet te plegen.  
 
De gemeente faciliteert en nodigt uit 
De gemeente faciliteert de samenwerking tussen veiligheidspartners, maatschappelijke instellingen 
en burgers, zowel onderling als met de gemeente. Daarnaast nodigt de gemeente uit om samen en 
individueel veiligheidsproblemen tegen te gaan of te voorkomen. Gemeenschappelijk belang is dat 
veiligheid een belangrijke basisbehoefte is voor mens, bedrijf, vereniging en samenleving. 
Samenwerking, partnerschap en wederkerigheid zijn belangrijke sleutelbegrippen.  
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De gemeente nodigt burgers uit om zelfredzaam te zijn. De inzet van overheid en professionals is er 
op gericht dat zij de burger kennis, ervaring en handelingsperspectief  biedt om zelf actief bij te 
dragen aan de eigen (wijk)veiligheid.  
 
De gemeente regisseert en stemt af 
De gemeente regisseert en stemt het integrale veiligheids- en handhavingsbeleid en de gezamenlijke 
en individuele uitvoering daarvan af op de veiligheidsbeleving van de burgers, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. De gemeente sluit met externe veiligheidspartners waar mogelijk 
dienstverleningsovereenkomsten, convenanten en samenwerkingsverbanden af. Hierin worden 
vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De gemeente behoudt hierbij de regie over alle interne en 
externe inzet op integrale veiligheid. Op deze wijze regisseert de gemeente werkend integraal 
veiligheidsbeleid, waarbij sociale en fysieke veiligheid zijn geïntegreerd en plannen in samenhang 
met elkaar zijn gebracht in samenspraak met partners en inwoners van de gemeente.  
 
 
5. In zijn algemeenheid geldt: omslag in denken en doen, tijd voor experimenteren 
De termen eigenkracht, zelfredzaamheid en burgerkracht zijn niet nieuw. Maar we hebben ze nog 
niet eerder nadrukkelijk binnen het veiligheidsbeleid gepositioneerd. De definitie die we volgen voor 
zelfredzaamheid in veiligheid is het de volgende:  
 

Wat eigenlijk wordt nagestreefd met burgerkracht is een gedragsverandering. We verwachten van 
burgers een andere, proactieve houding, ten behoeve van de eigen (wijk) veiligheid. Van eerst 
gemeente of politie bellen bij jeugdoverlast, naar eerst zelf jongeren aanspreken en afspraken maken 
met de buurt en ouders. Dit is een hele grote stap en een lang proces dat we kunnen onderverdelen 
in vier fasen.  
 
 
 
 
 
 
Deze vier fasen staan hier volgordelijk genoemd. Maar het is geen regel dat deze ook altijd 
volgordelijk plaats vindt. Het is een interactief proces. De ene burger is de andere niet. Dit vraagt dus 
om maatwerk. De ene wijk is verder en heeft een andere houding en vraagt dus om andere inzet. 
Daarbij is houding en de wil bij de burger essentieel om deze gedragsverandering te realiseren. Daar 
heeft de gemeente het minst invloed op.  
 
Dit betekent ook een andere houding bij de gemeente en professionals. We zetten in op de dialoog 
over veiligheid en wie welke verantwoordelijkheid heeft. We bieden kennis en handelingsperspectief 
zo dat burger, maatschappelijke organisaties en ondernemers ook verantwoordelijkheid kunnen 
nemen.  
Onze huidige samenleving is dusdanig dynamisch, met snelle informatiestromen, waardoor een 
gefaseerde en volgordelijke planning niet altijd meer werkt. Niet elke werkmethode past bij elk 
probleem en de ene wijk is minder bereid tot samenwerking of betrokkenheid dan de andere. Dit 

Kennis en 

Handelingsperspectief  
Bewustzijn   Gedragsverandering  

Positief 

veiligheidsbeeld  

Definitie zelfredzaamheid in veiligheid 
Alle handelingen die burgers zelf kunnen verrichten om problemen op het terrein 
van veelvoorkomende criminaliteit en overlast in de buurt te voorkomen, te 
beperken en op te lossen. (bron: CCV) 
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betekent dat de ‘normale manier van werken’ steeds minder efficiënt en effectief wordt. Zonder 
urgentie is er geen drang om naar een wijkveiligheidsbijeenkomst te komen. Er is dus een andere 
snellere manier nodig, die aansluit bij de leefwereld van de burger en uiteindelijk meer effect 
realiseert: meer burgerkracht in veiligheid.  
 
Het zal een zoektocht worden voor professionals om de juiste bewoners in de te wijk vinden door bij 
bestaande activiteiten aan te sluiten en daar met bewoners in gesprek te gaan over veiligheid en de 
rolverdeling tussen burger, overheid en politie. Wat kan je als burger zelf en wat heb je daar voor 
nodig? Dit is een andere manier van werken, die tijd en ruimte voor experimenteren vraagt. Het lef 
hebben om iets nieuws te proberen en durven te stoppen als iets niet werkt.  
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Hoofdstuk 1. Opzet, aanleiding en leeswijzer      
 
 
 
1.1 Aanleiding: waarom nu een (geactualiseerd) beleidskader 
De aanleiding voor dit nieuwe beleidskader is dat de beleidsnota’s integrale veiligheid (IVB) en 
integrale handhaving (IVH) zijn verlopen. Ook het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012-2013 
verloopt, net als het daarbij behorende stimuleringsfonds integrale veiligheid. Tijd dus om het beleid 
te evalueren en actualiseren. Daarnaast is het goed om periodiek te meten wat de resultaten 
(output) en effecten (outcome) van het gevoerde beleid is. In het voorjaar van 2013 zijn beide 
beleidsnota’s geëvalueerd, deze evaluaties geven belangrijke input voor een geactualiseerde 

beleidsnota integrale veiligheid. 
 
 
1.2 Integrale veiligheid: basisbehoefte 
Veiligheid is één van de basisbehoeften van de mens. Zonder veiligheid 
geen leefbaarheid, geen bedrijvigheid, geen sociale cohesie, geen vrijheid 
en geen goede gezondheid. De overheid heeft de verplichting zich in te 
zetten om de veiligheid samen met de bevolking te bevorderen.   
 
Veiligheid is een breed begrip. Het kan variëren van veiligheid op de 
werkvloer tot het voorkomen van rampen zoals in Enschede of in 
Volendam. De definitie van het begrip veiligheid die wij als gemeente 
gebruiken, komt overeen met de definitie zoals die wordt gebruikt door de 
landelijke overheid.  
 
“Veiligheid is de gewenste mate van ordening en 
rust in het openbare leven en de gewenste mate 
van bescherming van leven, gezondheid en 
goederen tegen acute of dreigende aantastingen. 

Onveiligheid is alles wat daarop inbreuk maakt. Die inbreuken op veiligheid 
kunnen feitelijke aantastingen van de veiligheidssituaties betreffen zoals 
diefstal en brand (objectieve onveiligheid), maar kunnen ook 
veiligheidsrisico’s en gevoelens van onveiligheid (subjectieve onveiligheid) 
betreffen”. 
 
Plicht tot handhaven 
De overheid heeft een wettelijke (zorg)plicht om te handhaven. Het 
behoort tot de kern van de taken van de overheid om de veiligheid van 
burgers en de belangen van de samenleving zo goed mogelijk te 
waarborgen. De samenleving moet erop kunnen vertrouwen dat de 
overheid haar verantwoordelijkheid voor toezicht en handhaving neemt.  
Immers regels zijn regels. Als je niet bereid bent ze te handhaven, tast dat 
de geloofwaardigheid aan.  
 
1.2.1 Integraal, systematisch en in alle facetten 
In het algemeen wordt onder lokaal integraal veiligheidsbeleid verstaan, het op een systematische en 
samenhangende manier werken aan behoud of verbetering van veiligheid in al haar facetten, onder 
de coördinatie, regie en sturende rol van het lokale bestuur. Het op een goede manier inhoud geven 
aan dit beleid betekent dat steeds opnieuw de veiligheid in de gemeente moet worden gemeten en 

Veiligheid 
Het begrip veiligheid 
is globaal gesproken 
onder te verdelen in 
sociale en fysieke 
veiligheid. Sociale 
veiligheid kan 
worden omschreven 
als het voorkomen 
en beheersen van 
geweld, criminaliteit 
en overlast en maakt 
onderscheidt in 
objectieve  veiligheid 
(aantal inbraken, 
incidenten) en 
subjectieve 
veiligheid (het gevoel 
van veiligheid) 
 

Pro-actie: structurele maatregelen 

om onveiligheid te voorkomen 

door indirecte oorzaken aan te 

pakken 

Preventie: beperken van veiligheid 

door directe oorzaken van 

onveiligheid aan te pakken 

Preparatie: voorbereiden van 

acties om veiligheid te herstellen 

Repressie: uitvoeren van geplande 

maatregelen en acuut optreden bij 

crisis, delicten en overtredingen 

Nazorg:  herstel van de situatie en 

de evaluatie.  
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waar mogelijk moet worden verbeterd. Een goed  integraal veiligheidsbeleid kenmerkt zich door de 
vijf S-en: 
 
1. Systematisch 
Inzicht in de veiligheidssituatie en –risico’s door middel van analyse, prioriteitstelling, formuleren van 
maatregelen, uitvoeren, evalueren en bijsturen.  
 
2. Samenwerking 
Effectief, efficiënt en duurzaam integraal veiligheidsbeleid is mogelijk door  goede samenwerking 
met veiligheidspartners in de veiligheidsketen én met andere ketens zoals de zorg- en justitieketen. 
Maar ook met andere maatschappelijke instellingen zoals onderwijs en buurtverenigingen, 
welzijnsorganisaties, kinderopvang, sportverenigingen, horeca, burgers en ondernemers.  
 
3. Samenhang 
De aanpak van een veiligheidsprobleem moet in samenhang worden opgepakt. Hiermee wordt 
bedoeld dat vaak meerdere maatregelen en instanties betrokken zijn. Het is daarom belangrijk om de 
volgende fases daarin in te onderscheiden: Pro-actie, Preventie, Preparatie, Repressie, Nazorg  

 
4. SMART  
Maak beleidsdoelstellingen en maatregelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en Tijdgebonden. 
Dit bevordert het maken van plannen en werkafspraken met veiligheidspartners. Daarnaast kan inzet 
en resultaat goed gemonitord worden. Er zitten echter wel beperkingen aan. De ervaring leert dat 
SMART doelen over een periode van vier jaar uiteindelijk ingehaald kunnen worden door de 
werkelijkheid. Zij moeten daarom altijd in context gelezen worden. SMART moet overigens geen doel 
op zich worden. Inzicht in cijfers is prettig, maar een kwalitatieve meeting in samenhang met 
kwantitatieve gegevens geeft een beter beeld. Gezocht moet worden naar de juiste balans.  
 
5. Sensitiviteit (maatschappelijk en bestuurlijk)  
Veiligheid is een belangrijk maatschappelijk, bestuurlijk en politiek thema. Om effectief 
veiligheidsbeleid te realiseren is het van belang om aansluiting te vinden bij de maatschappelijke 
realiteit. Veiligheidsbeleving is persoonlijk en kan snel veranderen. Het is daarom belangrijk om 
beleid en maatregelen in het juiste perspectief te (blijven) plaatsen. Wat vanuit inhoud wenselijk is, 
sluit niet altijd aan bij de maatschappelijke normen en waarden 
of politieke werkelijkheid en vice versa. 
 
1.3 Hoe is deze beleidsnota tot stand gekomen? 
Deze beleidsnota is tot stand gekomen door verschillende 
activiteiten die in het kader van beleidscyclus hebben 
plaatsgevonden. Het beleid is geëvalueerd aan de hand van 
deskresearch, diepte-interviews en de belevingsonderzoeken 
IVm2 en de LEMON3. Op basis van deze evaluaties heeft er 
een veiligheidsconferentie plaatsgevonden wat input heeft 
geleverd voor deze beleidsnota. Hieronder worden deze 
verder toegelicht.   
 
1.3.1 Beleidsevaluaties, basis voor het beleidskader 
De beleidsevaluaties geven een goed beeld welke resultaten de 
afgelopen jaren behaald zijn en welke maatschappelijke effecten hierdoor zijn bereikt. De 
maatschappelijke effecten vertalen zich onder andere door de veiligheids- en leefbaarheidsbeleving 

                                                           
2 Integrale Veiligheidsmonitor 
3
 Leefbaarheidsmonitor  

Vaststellen van 
beleid 
  

Uitvoeren van 
beleid 

Tussentijds 
evalueren en 
bijsturen van 
de uitvoering 

Evalueren van 
beleid  

Actualiseren 
van beleid  
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van de burger in de IVm en de LEMON. De evaluaties geven op basis van de objectieve en subjectieve 
gegevens een goede analyse waarmee het beleid geactualiseerd kan worden.  
 
De uitkomst van deze evaluaties was positief. De belangrijkste conclusie was, dat Pijnacker-Nootdorp 
zowel objectief als subjectief als veilig wordt gezien. We scoren een ruime 7 op veiligheid en de 
burger voelt zich veiliger dan de gemiddelde Nederlander. Ook werd geconstateerd dat er goede 
balans is in de veiligheidsketen en de monitoring van (beleids)activiteiten op orde is. Maar 
achterover leunen is er in de toekomst niet bij. De belangrijkste aanbeveling uit de beleidsevaluatie is 
om meer te investeren in eigen kracht in veiligheid. De burger is niet alleen klant maar ook 
coproducent. Alleen samen kunnen we Pijnacker-Nootdorp veilig houden. Deze aanbeveling is het 
vertrekpunt geweest voor deze nieuwe nota. 
 
 

Integraal veiligheidsbeleid Integraal handhavingsbeleid 

9. Realiseer meer eigen kracht in veiligheid 6. Verbeter de probleemanalyse 

10. Ook in 2018 jeugd(overlast) prioriteit 7. Investeer in handhavingsdoelstellingen 

11. Breng meer samenhang tussen integrale veiligheid en 
integrale handhaving. 

8. Maak naleefstrategie voor handhaving openbare 
ruimte efficiënter 

12. Bepaal en benoem wat we niet meer kunnen doen 9. Investeer in monitoring en registratie 

13. Overweeg doelen aanpak georganiseerde 
criminaliteit 

10. Voer regie op uitbestede taken 

14. Besteed aandacht aan de aanpak van online 
schofferen en flaneren 

 

15. Kijk en leer van andere voormalige Vinex-gemeenten  

16. Stel doelen zoveel mogelijk met percentages en niet 
met absolute getallen 

 

 
 

1.3.2 Samenhang tussen veiligheid en handhaving, een gezamenlijk beleidskader 
In de beleidsevaluatie IVB en IVH is geconcludeerd dat door meer samenhang te brengen tussen de 
twee beleidsvelden er een meerwaarde kan ontstaan. Het IVH is een instrument waarmee 
doelstellingen in het IVB bereikt kunnen worden. Daarom is het van belang dat visie en doelen in 
overeenstemming worden gebracht. Daarnaast zou IVH nog 
meer kunnen bijdragen aan de sociale veiligheid dan zij tot 
op heden heeft gedaan. Deze beleidsnota biedt de 
beleidsmatige kaders waarbinnen het handhavingsbeleid 
vorm krijgt en uitgevoerd wordt.  
 
De wet WABO schrijft voor dat er jaarlijks een Handhaving 
uitvoeringsplan (HUP) moet worden vastgesteld. Ten 
aanzien van uitvoeringsplannen integrale veiligheid zijn 
geen wettelijke bepalingen. Om de beleidsmatige en uitvoerende samenhang te versterken, gaan we 
met één integraal beleidskader voor veiligheid en handhaving werken. De huidige vijf kernthema’s 
worden daardoor uitgebreid met een zesde kernthema: de integrale handhaving en toezicht. De zes 
kernthema’s zijn:  
 

1. Veilige woon en leefomgeving  
2. Jeugd en veiligheid  
3. Veiligheid en ondernemen 
4. Fysieke veiligheid  
5. Integriteit en veiligheid 
6. Integrale handhaving en toezicht 

 
 

Beleidsnota  
Integrale Veiligheid 

 

(Twee)Jaarlijks 
uitvoeringsplan 

integrale veiligheid  

Jaarlijks 
uitvoeringsplan 

integrale Handhaving 
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1.3.3 Les uit veiligheidsconferentie: wees tevreden met een 7 
In oktober vond de veiligheidsconferentie ‘Samen Veilig Pijnacker-Nootdorp’ plaats. Tijdens deze 
conferentie hebben raadsleden, stakeholders en een aantal burgers gekeken naar de doelen en 
uitdagingen voor de toekomst. De belangrijkste uitkomst van deze conferentie is dat we gezamenlijk 
best tevreden mogen zijn over de veiligheid in onze gemeente. En dat het streven van de 7,3 naar 
een 8 op veiligheid wel eens onevenredig veel middelen en beleidscapaciteit vraagt en met de 
komende bezuinigingen niet haalbaar is.  
 
Mede gelet op deze bezuinigingen bij de overheid (rijksoverheid, politie, brandweer en gemeente) is 
de noodzaak tot het ‘zelf’ bijdragen aan veiligheid groter dan ooit om het huidige niveau te 
behouden. Inzet van burgerkracht in veiligheid is daarmee noodzakelijk, maar brengt ook grenzen 
met zich mee. Burgerkracht in veiligheid is een nieuw thema dat in ontwikkeling is, een speurtocht 
naar definities, doelen, meetindicatoren.  
 
1.3.4 Met stakeholders 
Door het gehele evaluatie en actualisatie proces zijn de stakeholders structureel betrokken geweest 
bij de evaluatie, de actualisatie en het opstellen van de uitvoeringsprogramma’s.  
 

1.3.5 Met burgers 
Wat beleid succesvol maakt, is het draagvlak voor het beleid én een passende uitvoering. Burgers zijn 
in dit beleidsontwikkeling met name geconsulteerd door het uitvoeren van de twee 
belevingsonderzoeken. Dit zijn de leefbaarheidsmonitor en de integrale veiligheidsmonitor. Deze 
twee (subjectieve) onderzoeken zijn mede richtinggevend voor de toekomstige activiteiten en de te 
stellen prioriteiten. Daarnaast benutten wij onze stakeholders als filter voor de lokale 
maatschappelijke trends en gevoelens.  

 
1.3.6 Veiligheidskrant 
Dit jaar is er op basis van de beleidsevaluaties een veiligheidskrant uitgebracht. Deze krant is bedoeld 
om bewoners te informeren wie er allemaal werk maken van veiligheid en om mensen te 
enthousiasmeren om zelf bij te dragen aan hun eigen wijkveiligheid.  

 
 

1.4 Strategische beleidskaders 
Het afgelopen jaar zijn er twee belangrijke strategische documenten vastgesteld die belangrijke 
richtlijnen bieden voor dit beleidskader. Dit zijn de Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 én de 
Visie op het sociaal domein.  

 
1.4.1 Toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 
In 2013 is door de gemeenteraad de toekomstvisie Pijnacker-Nootdorp 2040 vastgesteld. Deze 
toekomstvisie schetst de gewenste identiteit van de gemeente. Welke rol hebben overheid, de 
burger, maatschappij en het bedrijfsleven in dit toekomstbeeld. De toekomstvisie biedt belangrijke 
uitgangspunten voor dit beleidskader. Hierin staat onder andere omschreven dat de eigenkracht de 
basis is voor de gemeenschap.   

 
1.4.2 Visie op het Sociaal Domein 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft een visie vastgesteld op het sociale Domein. Deze visie heeft 
een belangrijke relatie met Veiligheid omdat het kaders schetst voor een samenhangende 
maatschappelijke agenda. Om resultaten te boeken in veiligheid is het belangrijk veiligheid te 
vermaatschappelijken. Veiligheid is nabijheid. De kracht ligt in de lokale samenleving.  
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1.4.3 Wet: raad stelt eens per vier jaar veiligheidsdoelen vast 
Met de komst van de nieuwe politiewet is geen verandering opgetreden bij 
de gezagsverhouding. Wettelijk is en blijft de burgemeester 
verantwoordelijk voor de handhaving van de Openbare Orde en Veiligheid. 
De politie staat hierbij onder gezag van de burgemeester. De burgemeester 
legt aan de raad verantwoording af over het functioneren van de politie. 
Artikel 38b, lid 1 van de politiewet stelt dat de gemeenteraad ten minste 
eenmaal in de vier jaar de veiligheidsdoelen vaststelt die de gemeente 
nastreeft door de handhaving  van de openbare orde en hulpverlening door 
de politie. De voorgestelde wetswijziging Gemeentewet over de regierol 
van de burgemeester binnen het veiligheidsbeleid is onder andere hierdoor 
teruggetrokken.  
 
Nationale politie – districtscollege  
Sinds 2013 is de nationale politie een feit. Gedurende het jaar 2013 zal 
gewerkt worden aan het bouwen van de nieuwe politieorganisatie. De 
winkel blijft uiteraard wel open. De gemeente Pijnacker-Nootdorp zit sinds 
2013 in de regionale eenheid Den Haag en valt onder het politiedistrict Leidschendam-Voorburg – 
Zoetermeer.  
 
‘Bruggen slaan’ 
In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II staan een flink aantal speerpunten op het gebied van 
veiligheid. Kernboodschap is een daadkrachtig optreden van politie en justitie 
bij High Impact Crimes (HIC), aandacht voor kwetsbare groepen en investeren in 
de samenwerking met betrokken partners om vooral ook criminele carrières van 
jongeren te voorkomen. Ook het terugdringen van alcohol onder jongeren is 
een belangrijk aandachtspunt. De leeftijdsgrens wordt daarom per 1 januari 
2014 verhoogd naar 18 jaar. (zie bijlage vier voor alle speerpunten)  

 
Wettelijke eisen handhaving 
In de WABO (wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn  een groot aantal 
(kwaliteits) eisen  ten aanzien van toezicht en handhaving vastgesteld. Deze 
eisen hebben betrekking op zowel het beleid, de programmering als de 
uitvoering. Hoofdlijn van deze eisen is dat toezicht en handhaving  op basis van 
(periodieke) analyses planmatig en gestructureerd wordt aangepakt. Het 
handhavingsprotocol dat de gemeente de komende jaren zal hanteren kunt u 
vinden in bijlage vijf.  

 
Toekomstige wet VTH wet 
Naar verwachting wordt in 2015 de wet VTH (vergunningverlening, toezicht en 
handhaving) van kracht. Deze wet beoogt de kwaliteit van de VTH taken te 
verbeteren en te borgen. Op dit moment wordt door alle gemeenten de 
zelfevaluatietool ingevuld. Duidelijk is dat geen enkele gemeente voldoet aan de 
gestelde criteria, die zowel betrekking hebben op kritische massa (capaciteit en 
kennis) als op het proces.  Alle gemeenten zullen een verbeterplan opstellen. De 
uitvoering van dit verbeterplan zal meer samenwerking en/of overdracht van taken aan de 
Omgevingdienst tot gevolg hebben. 
 
 
1.5 Looptijd van de beleidsnota 
Deze beleidsnota loopt van 2014 tot 2018 (vier jaar). Conform de politiewet moet de gemeente eens 
in de vier jaar de kaders en prioriteiten stellen op het gebied van veiligheid. Aan het eind van deze 
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vier jaar wordt er een beleidsevaluatie opgesteld. Op basis van deze evaluatie kan de beleidsnota 
herzien of geactualiseerd worden. Door het tweejaarlijkse uitvoeringsprogramma aan de raad aan te 
bieden, is zij ook in de gelegenheid om tussentijds nieuwe prioriteiten te stellen of accenten aan te 
brengen. Hiermee kan de raad inspelen op de dynamiek en grilligheid van veiligheid. Voor 
handhaving wordt conform de wettelijke verplichting jaarlijks door het college een 
uitvoeringsprogramma vastgesteld.  
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Hoofdstuk 2. Samen veilig door vergroten zelfredzaamheid     
 
 
 
Met de overheid heeft de burger de gedeelde verantwoordelijkheid om de wijk schoon, heel en veilig 
te houden. Van de burger wordt civiel burgerschap gevraagd. Dit betekent dat de burgers zich passief 
voegen naar of actief bijdragen aan sociale ordening van de samenleving en wijkveiligheid. 
Burgerkracht in veiligheid betekent die maatregelen nemen die je als individuele burger of 
gezamenlijk kunt doen om je eigen veiligheid en/of die van je wijk te behouden of te vergroten. 
Professionals hebben daarbij een ondersteunende rol. 
 
 
2.2 Wat is zelfredzaamheid in veiligheid?  
Burgerkracht in veiligheid, betekent een bepaalde vorm van zelfredzaamheid, nemen van initiatief en 
verantwoordelijkheid. Hoe definiëren4 we deze zelfredzaamheid? Hoe realiseren we deze en wat is 
daar voor nodig.  
 
Kennisvergroting en handelingsperspectief bieden  

Om zelfredzaam te zijn moet je weten wat je wanneer in welke situatie moet doen. Ook is het van 
belang om vooraf te weten wat het je gaat opleveren. Drie sterren hang- en sluitwerk houdt de dief 
niet per definitie buiten, maar maakt het hem wel moeilijk.  
 
De burger moet ook gefaciliteerd worden 
Maar met alleen kennis ben je er niet. De burger moet ook gefaciliteerd worden. De overheid moet 
de omstandigheden zo optimaal mogelijk maken, zodat de burger ook echt tot actie zal overgaan. Dit 
betekent: informatie verstrekken, goede voorbeelden laten zien, samenwerking faciliteren om 
vervolgens ook weer los te laten en de burger de ruimte te bieden.  
 
Voorbeeldgedrag kan een duwtje in de rug zijn 
Bij burgers is geen onwil om bij te dragen aan een veilige en schone wijk, zo blijkt uit een experiment 
in Rotterdam. Uit deze proef kwam naar voren dat in de participatiesamenleving burgers soms een 
duwtje in de rug nodig hebben. Dit kan je geven met bijvoorbeeld een boete, wat een korte werking 
heeft. Maar het stickertje op de deur dat deze bewoner meehelpt de buurt schoon te houden heeft 
veel meer effect. Ook op de langere termijn. (zie bijlage 1 voor het artikel) 
 
Belangrijkste leermoment uit dit experiment is, dat de overheid soms de eerste stap moet zetten. 
Individuele burgers lossen het probleem niet op. Een groep burgers wel. En goed gedrag belonen kan 
anderen aansporen. Niet door geld te investeren, maar door aandacht aan hen te besteden die actief 
bijdragen aan hun wijk.  
 
 

                                                           
4 Hoe kunnen gemeenten de zelfredzaamheid van burgers bevorderen, literatuurstudie van het CCV, 2012 

 

Definitie zelfredzaamheid in veiligheid 
Alle handelingen die burgers zelf kunnen verrichten om problemen op het terrein 
van  veelvoorkomende criminaliteit en overlast in de buurt te voorkomen en op te 
lossen. (bron: CCV) 
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2.3 Lange adem, een iteratief proces 
Wat eigenlijk wordt nagestreefd met burgerkracht is een gedragsverandering. We verwachten van 
burgers een andere, proactieve houding, ten behoeve van hun (wijk)veiligheid. Van eerst gemeente 
of politie bellen bij jeugdoverlast, naar eerst zelf jongeren aanspreken en afspraken maken met de 
buurt en ouders. Dit is een hele grote stap en een lang proces dat we kunnen onderverdelen in vier 
fasen. 
 
 
 
 
 
Figuur 2 

 
Deze vier fasen staan hier volgordelijk genoemd. Maar het is geen regel dat deze ook altijd 
volgordelijk plaats vinden. Het is een iteratief proces. De ene burger is de andere niet. Dit vraagt dus 
om maatwerk. De ene wijk is verder en heeft een andere houding en vraagt dus om andere inzet. 
Daarbij is houding en de wil bij de burger essentieel om deze gedragsverandering te realiseren. Daar 
heeft de gemeente het minst invloed op.  

 
1. Bewustwording  

Eerst moet helder zijn dat burgers een eigen rol en eigen verantwoordelijkheid hebben. Het 
moet duidelijk zijn wat de burger van de politie en de overheid mag verwachten. Maar ook 
andersom: wat de overheid en de politie van de burger verwachten. Wanneer dit het geval 
is, pas dan gaat het over hoe de burger invulling kan geven aan zijn burgerkracht in 
veiligheid.  
 
Bewustwording over de rolverdeling wordt onder andere gerealiseerd door de dialoog met 
elkaar daar over aan te gaan. Maar ook door eenduidige communicatie door 
veiligheidspartners, maatschappelijke organisaties en gemeente.  
 

2. Kennis en handelingsperspectief 
Veel burgers zijn bereid om zichzelf en anderen te helpen, of te helpen bij het verbeteren van 
de buurt. De een doet dat liever zelfstandig, bijvoorbeeld door alert te zijn en iets melden, 
vuil op te ruimen en jongeren aan te spreken. De ander wil graag structureel en in 
samenwerking met anderen starten of aanhaken bij initiatieven in de buurt. Voor zowel het 
fysieke als sociale veiligheidsdomein geldt echter dat burgers willen weten wat ze kunnen 
doen. Bovendien moeten de omstandigheden zodanig zijn dat ze ook iets kúnnen doen. Ze 
hebben dus handelingsperspectief én de juiste kennis nodig (veiligheidsbeeld, rol en taken 
van de professionals, kaders voor initiatieven etc.).  
 

3. De daadwerkelijke gedragsverandering 
Wanneer de eerste twee fasen gerealiseerd zijn, dan zijn de randvoorwaarden bereikt dat er 
een gedragsverandering kan plaatsvinden. Ook plichtsbesef moet aanwezig zijn om 
individueel of in gezamenlijkheid actie te ondernemen.  
 

4. Positief veiligheidsbeeld 
Het eindresultaat is dat er een positief veiligheidsbeeld ontstaat, zowel objectief als 
subjectief. De gedragsverandering leidt tot effectieve bijdragen aan het aanpakken van de 
prioriteiten en aan een verbeterd veiligheidsgevoel.   

 
 
 

Kennis en 

Handelingsperspectief  
Bewustzijn   Gedragsverandering  

Positief 

veiligheidsbeeld  
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2.4 Wat betekent dit voor de uitvoering? 
Met burgerkracht streven we een gedragsverandering na, die uiteindelijk leidt tot betere 
veiligheidscijfers (objectief) of een beter en reëler veiligheidsbeeld. Op hoofdlijnen betekent dit in al 
onze activiteiten: 
- we maken duidelijk wat de burger kan doen; 
- we maken duidelijk wat het de burger oplevert; 
- we houden het kleinschalig en dichtbij; 
- we zorgen voor de juiste randvoorwaarden en infrastructuur (krachtige professionals, we leren 

burgers vaardigheden aan en durven los te laten). 
 
Wat verwachten we concreet van de burger 
We verwachten van burgers een andere, proactieve houding, ten behoeve van hun (wijk)veiligheid. 
Van eerst gemeente of politie bellen bij jeugdoverlast, naar eerst zelf jongeren aanspreken en 
afspraken maken met de buurt. Een ander voorbeeld is de buurtbemiddeling in onze gemeente. Wij 
als gemeente geven door het creëren van randvoorwaarden de burger het perspectief om te 
handelen, bijvoorbeeld door het aanstellen van bemiddelaars die helpen bij het oplossen van 
conflicten in de buurt. Door drempels te verlagen, is de kans dat burgers gaan participeren groter. 
Daarbij realiseren we ons dat ieder burger een andere betrokkenheid, verwachting en rol kan 
hebben.  
 
 
2.5 Wat kan de burger van de gemeente verwachten 
De basis voor de rolverdeling is verwoord in de toekomstvisie van de gemeente. Hierin heeft de 
gemeente drie rollen: garanderen, faciliteren en uitnodigen en regisseren.  
 
De gemeente garandeert 
De gemeente garandeert de randvoorwaarden om veilig te kunnen wonen, werken en recreëren. 
Het gaat hierbij om het hebben van heldere regels, veilige (fysieke) woon- en leefomgeving, aanpak 
van High Impact Crimes (HIC’s). De gemeente garandeert een rechtsgelijke handhaving van regels. En 
wanneer nodig het handhaven van openbare orde en veiligheid met repressieve maatregelen.   
 
Echte garanties op veiligheid zijn niet te geven. De gemeente heeft geen directe invloed op personen 
of organisaties die voor onveiligheid zorgen (inbrekers, georganiseerde criminaliteit).  Wel kan de 
gemeente een pro-actieve houding garanderen om op benoemde prioriteiten inzet te plegen.  
 
De gemeente faciliteert en nodigt uit 
De gemeente faciliteert de samenwerking tussen veiligheidspartners, maatschappelijke instellingen 
en burgers, zowel onderling als met de gemeente. Daarnaast nodigt de gemeente uit om samen en 
individueel veiligheidsproblemen tegen te gaan of te voorkomen. Gemeenschappelijk belang is dat 
veiligheid een belangrijke basisbehoefte is voor mens, bedrijf, vereniging en samenleving. 
Samenwerking, partnerschap en wederkerigheid zijn belangrijke sleutelbegrippen.  
 
De inzet van overheid en professionals is er op gericht dat zij de burger kennis, ervaring en 
handelingsperspectief biedt om zelf actief bij te dragen aan hun (wijk)veiligheid.  
 
De gemeente faciliteert zo goed mogelijk de benodigde samenwerking tussen maatschappelijke 
organisatie, veiligheidspartners, gemeente en burgers. Dit door kennis beschikbaar te stellen en 
belemmeringen tot samenwerking zoveel mogelijk weg nemen. Leidend hierin in zijn de prioriteiten 
in het veiligheidsbeleid en initiatieven vanuit de maatschappij.  
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De gemeente regisseert en stemt af 
De gemeente regisseert en stemt het integrale veiligheid- en handhavingsbeleid en de gezamenlijke 
en individuele uitvoering daarvan af op de veiligheidsbeleving van de burgers, bedrijven en 
maatschappelijke instellingen. De gemeente sluit met externe veiligheidspartners waar mogelijk 
dienstverleningsovereenkomsten, convenanten en samenwerkingsverbanden af. Hierin worden 
vraag en aanbod op elkaar afgestemd. De gemeente behoudt hierbij de regie over alle interne en 
externe inzet op integrale veiligheid. Op deze wijze regisseert de gemeente werkend integraal 
veiligheidsbeleid, waarbij sociale en fysieke veiligheid zijn geïntegreerd en plannen in samenhang 
met elkaar zijn gebracht in samenspraak met partners en inwoners van de gemeente.  
 
Gemeente, burgers, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven werken samen om het huidige 
veiligheidsniveau te waarborgen en een bijdrage te leveren aan een duurzame wijkveiligheid. Een 
aantal toezicht- en handhavingstaken worden door derden (brandweer, Omgevingsdienst) 
uitgevoerd. De gemeente voert regie op deze integrale handhaving.  
 
Politie, justitie & maatschappelijke instellingen 
Maatschappelijke instellingen, politie, jongerenwerk, woningbouwverenigingen en andere 
professionals hebben snel en directe toegang tot burgers. Ze zien en horen veel, weten wat er in de 
maatschappij leeft. Maar er wordt ook veel van ze verwacht. Een advies, een interventie, een 
handhaving of een instructie. Eigen kracht is een term die met name uit het beleidsterrein sociaal 
domein komt. Daar waar de afgelopen jaren werd verwacht dat de professionals het probleem 
oppakten, mag nu worden verwacht dat zij dit samen met de burger doen en specifieke initiatieven 
van burgers waar mogelijk ondersteunen. Dit vraagt om krachtige professionals die handelen vanuit 
gemeentelijk beleid.  
 
 
2.6 Zelfredzaamheid niet SMART, maar kwalitatief 
De gemeente heeft de ambitie om burgers, bestuur en bedrijven actief te stimuleren om bij te 
dragen vanuit hun gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid aan duurzame wijkveiligheid. 
We zoeken in de beleidsnota en de jaarplannen een balans tussen meetbaar maken en meetbaar 
zijn, zonder te instrumenteel te willen zijn (meten om het meten). Op een aantal terreinen, met 
name HIC’s stelt de gemeente SMART doelen. De mate van doelbereik is te meten via diverse 
bronnen (LEMON, IVm, politiecijfers).  
 
Op het terrein van zelfredzaamheid en het faciliteren van burgers, bedrijven en organisaties is het 
lastiger om smartdoelen te formuleren. Het meetbaar maken van het vergroten van zelfredzaamheid 
en versterken van organiserend vermogen is lastiger. De snelle methode is om doelen te formuleren 
als: minimaal vier wijkteams in kern A, een toename van het aantal deelnemers aan 
wijkbijeenkomsten. We zijn echter zelfkritisch als het gaat om dergelijke formuleringen. De vraag is 
namelijk of vier wijkteams de oplossing zijn en bovendien of er ondanks diverse interventies van de 
gemeente wel animo is voor vier wijkteams. Ook is de vraag wat het vertrekpunt is: is de wijk 
objectief en/of subjectief onveilig, of willen we de participatie in de wijk vergroten? Niet alle burgers 
zullen in dezelfde mate onveiligheid in hun wijk ervaren. De urgentie om zelf actief bij te dragen aan 
de wijkveiligheid zal dus ook per persoon verschillen. Ook de mate waarin burgers de behoefte 
voelen zich nuttig te maken, of de plicht voelen iets te betekenen, zal per persoon verschillen en is 
afhankelijk van de urgentie die burgers ervaren.  
 
Daarom kiezen we voor meer kwalitatieve doelen.  
In het kader van de prioriteiten (woninginbraken, jeugdoverlast, vernieling in relatie tot alcohol en 
drugs) staan de eerste twee jaar vooral in het teken van bewustwording en het realiseren van 
handelingsperspectieven voor burgers, bedrijven en professionals bij de wijk en omgevingsveiligheid. 
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Dit betekent aansluiten bij vindplaatsen van burgers en niet zelfstandige wijkbijeenkomsten 
organiseren om veiligheid thema’s op de kaart te zetten. Maar ook burgers via social media en 
fysieke ontmoetingsplaatsen opzoeken. De fase daarna zal in het teken staan dat burgers de kennis 
en handelingsperspectieven gaan toepassen. De gemeente helpt en faciliteert (bijvoorbeeld het 
bieden van vaardigheden zoals dat wij dat gedaan hebben bij wijktoezicht, of het aanreiken van 
communicatiemateriaal).  
 
Het vierde jaar moet de eerste merkbare veranderingen opleveren, merkbaar bij professionals en 
voorzichtig in cijfers. Bekeken zal worden of in de bestaande meetmethoden (LEMON, IVM) deze 
gegevens te verzamelen zijn. Daarnaast zullen we vooral gebruik maken van kwalitatieve gegevens: 
de driemenschappen, toezichthouders, stakeholders, maatschappelijke organisaties en andere 
professionals. We bevragen hen naar hun ervaren impact van burgerkracht op veiligheid. 
 
 
Een kwalitatieve meeting, door te spiegelen 
Door een kwalitatief panel (in de beleidstheorie: beleidsarena, effectenarena) op te zetten dat 
halfjaarlijks met elkaar in gesprek gaat over hoe de burgerkracht in veiligheid zich ontwikkeld, wordt 
gemeten of er vorderingen merkbaar zijn. Wat zijn de ervaringen van professionals, ambtenaren, 
bewonersverenigingen en andere sleutelfiguren in de wijk. We kiezen voor vaste panelleden én ad 
hoc leden. De burgemeester zit voor en de ambtelijke organisatie faciliteert.  
 
 
Andere houding van de gemeente, experimenteren en durven stoppen 
Dit beleidskader vraag een andere manier van organiseren. Van oudsher wordt beleid vanuit het 
beleidsproces gevormd, gefaseerd en uitgevoerd. Volgordelijk. We werken graag vanuit instituties en 
bewezen werkmethoden.  
 
Onze huidige samenleving is dusdanig dynamisch, met snelle informatiestromen, waardoor een 
gefaseerde en volgordelijke planning niet altijd meer werkt. Niet elke werkmethode past bij elk 
probleem en de ene wijk is minder bereid tot samenwerking of betrokkenheid dan de andere.  
 
In deze snelle samenleving, waar (on)veiligheidsproblemen snel komen en snel verdwijnen moet er 
ook snel gehandeld worden. Dit betekent dat de ‘normale manier van werken’ steeds minder 
efficiënt en effectief wordt. Zonder urgentie is er geen drang om naar een wijkbijeenkomst te komen.  
Er is dus een andere snellere manier nodig, die aansluit bij de leefwereld van de burger en 
uiteindelijk meer effect realiseert: meer burgerkracht in 
veiligheid. 
 
Dat betekent dus niet dat je inwoners moet uitnodigen voor 
een presentatie over huiselijk geweld, maar dat je de 
doelgroep moet opzoeken en ruimte moet claimen. Met 
andere woorden, op zoek naar de burger, op zoek naar 
vindplaatsen waar je doelgroep op dat moment toch al bij 
elkaar is. Laat ze de  (on)veiligheid voelen en beleven en 
probeer een spinoff via onder andere social media te 
realiseren.  
 
Hoe zou dit idee tot stand kunnen komen? Door met een paar 
professionals de wijk in te gaan en met een aantal bewoners 
(talenten, sleutelfiguren, ondernemers, zzp’ers) in gesprek te 
gaan. Met bewoners bedenk je een concept hoe de wijk of 

Huiselijk geweld (voorbeeld) 
Veiligheidspartners claimen ruimte bij de 
kinderkleding ruilbeurs in het Baken. Daar 
laten ze een treffend filmpje van twee 
minuten zien en laten ze een slachtoffer aan 
het woord. Door bewust gebruik te maken van 
social media (waar je de inhoudelijke en 
praktische informatie aanbiedt) bijvoorbeeld 
de facebookpagina van de gemeente. En door 
gebruik te maken de hashtag van de 
kledingbeurs, creëer je de mogelijkheid dat er 
een grotere informatie stroom ontstaat. Door 
social media, mond op mond, aan de 
keukentafel, via de whatsapp en andere 
communicatie kanalen. Dus aansluiten bij 
bestaande informatiestromen in plaats van 
nieuwe creëren.  
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doelgroep op een veiligheid thema veilig kan blijven en hoe je de betrokkenheid van de wijk gaat 
realiseren.  
 
Ontwerpen, ervaren en verbeteren en durven stoppen 
Het zal een zoektocht worden voor professionals om de juiste bewoners te vinden en met hen over 
veiligheid in gesprek te gaan en hen te laten zien hoe zij zelf invulling kunnen geven aan hun 
veiligheid en waar zij de benodigde voorbeelden, handelingsperspectieven kunnen vinden. Durf 
nieuwe wegen te bewandelen, experimenteer en durf te stoppen als iets niet werkt.  
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Hoofdstuk 3. Visie en ambities         
 
 
 
In dit hoofdstuk beschrijven wij de visie en algemene ambities op integrale veiligheid en handhaving 
voor de komende vier jaar. 
 
3.1 Inleiding: veiligheid en handhaving kerntaak gemeente 
Veiligheid is een klassieke kerntaak van de overheid. Het is de opgave van de gemeente om de 
samenleving te beschermen tegen gevaar. Veiligheid is daarom ook een belangrijk maatschappelijk 
en politiek thema waarbij er veel van de overheid wordt verwacht. De overheid heeft de taak de 
openbare orde te handhaven en te zorgen dat wet en regelgeving wordt nageleefd. De grondslag 
hiervan ligt in onze rechtstaat en voor handhaving in onze wet. Lokaal ligt de verantwoordelijkheid 
bij burgemeester en de gemeenteraad.  
 
3.2 We hebben elkaar nodig in veiligheid 
Omdat veiligheid een belangrijk maatschappelijke thema is, wordt er veel van de gemeente verwacht 
door de burger. Andersom wordt er door overheid veel van de burger verwacht. Maar wat heeft de 
burger eigenlijk nodig? En wat mag er van hem worden gevraagd? Hoe kunnen we elkaar helpen? 
Actieve wederkerigheid is hierin een sleutelbegrip, waarbij de burger coproducent is in wijkveiligheid.  
 
Naast het feit dat de overheid een terugtrekkende beweging maakt en investeert in eigen kracht 
(participatiesamenleving) is de burger de sleutelpersoon als het gaat om (on)veiligheidsvraagstukken. 
Zij wordt gedefinieerd als zowel het probleem als de oplossing. Immers zowel de dader als het 
slachtoffer (bij inbraak) zijn burgers.  
 
Burgers hebben uiteindelijk de beste oplossing zelf in handen. Burgerparticipatie in veiligheid 
ontstaat bijna altijd uit een urgente situatie waarin de actieve en beïnvloedende burgers actie 
ondernemen. Zo zijn projecten zoals buurtvaders, wijktoezicht en vrijwillige conflictbeslechting 
bijvoorbeeld in het land tot stand gekomen. Ze ontstaan van onderop, hebben formele en informele 
contacten met gemeente, politie en andere maatschappelijke organisaties. Hier wil de gemeente een 
beroep op doen, een beroep op civiel burgerschap.  
 
 
 
 
 
 
Gezamenlijk belang & verantwoordelijkheid 
Burger, gemeente, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen elkaar versterken. Dit door 
hun individuele verantwoordelijkheid te nemen en door gezamenlijk de handen ineen te slaan en 
veiligheidsproblemen aan te pakken. Een goed voorbeeld hiervan is het wijktoezicht in Klapwijk en 
Koningshof. Hier gaan politie, gemeente, burgers en bewonersvereniging samen aan de slag om de 
wijk veilig te houden.  
 
Het is de gemeente die de burgers er op wijst dat het de eigen verantwoordelijkheid is om hun 
woning van goed en deugdelijk hang- en sluitwerk te voorzien en andere preventieve maatregelen te 
nemen. De politie handhaaft, spoort op en doet preventieve acties. De gemeente stelt prioriteiten, 
stuurt de politie aan, faciliteert de samenwerking en regelt de benodigde randvoorwaarden. Zo 
hebben stakeholders verschillende taken en rollen en kunnen deze elkaar versterken.  
 
 

civiel burgerschap is de wil en attitude  om zich passief toe 

voegen naar of actief bij te dragen aan de sociale ordening van 

de samenleving. 
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Integrale handhaving: goede en zinvolle regels hebben nut 
Integrale handhaving en toezicht richt zich op het toezicht en de handhaving van de fysieke en 
sociale leefomgeving met als doel een bijdrage te leveren aan de naleving van gestelde normen en 
regels. Daarbij wordt de volgende definitie van het begrip handhaving gehanteerd:  
 
“Onder Handhaving worden alle activiteiten verstaan die zijn gericht op het 
verbeteren van het naleefgedrag door burgers en bedrijven.” 
 
In aansluiting op de burgerkracht in veiligheid geldt ook voor toezicht en handhaving dat de burgers 
(en bedrijven) een eigen verantwoordelijkheid hebben. De uitdaging is om burgers en bedrijven 
mogelijkheden te geven om deze verantwoordelijkheid te nemen, waarbij de wettelijke 
handhavingsplicht van de gemeente een vangnet is. 
 
Regels bevorderen de leefbaarheid, gezondheid en veiligheid. In de grondhouding van burgers is de 
wil aanwezig om zich te houden aan regels zolang de zingeving daarachter helder is. Regels krijgen 
pas die betekenis als ze doorvertaling krijgen in de praktijk. Andere voorwaarde is dat er sprake is 
van een eenduidige en rechtsgelijke handhaving. We zetten niet actief in op het verminderen van 
regels, maar dit kan wel een positief neveneffect zijn.  
 
Regels, handhaving en geloofwaardigheid 
Regels moeten nageleefd worden. Niet omdat er op gehandhaafd wordt, maar omdat we met elkaar 
vinden dat dit goede, duidelijke en heldere regels zijn. Dat deze regels bijdragen aan kwaliteit, 
leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en de openbare orde. Uiteraard geldt dat regels ook 
handhaafbaar moeten zijn, maar dat is het sluitstuk in de handhavingsketen. Wil je als gemeente dat 
burgers en bedrijven eigen verantwoordelijk nemen om hun wijk samen schoon te  houden, moet je 
hen vooraf betrekken, informeren en de dialoog aangaan, in plaats van vooral de nadruk te leggen op 
de handhaving achteraf. Regels zijn regels, als je als overheid regels stelt moet je ook bereid zijn deze 
te handhaven. Anders ben je niet geloofwaardig.  
 
Idealistisch & economisch 
Burgerkracht in veiligheid en handhaving is niet alleen vanuit een idealistisch en toekomstperspectief 
oogpunt een opgave, maar ook gezien vanuit economische perspectief. De gemeente heeft bezuinigd 
en moet verder bezuinigen. Maar de taken voor handhaving worden niet minder, sterker nog, deze 
worden meer. Zo is recentelijk de handhaving van de drank- en horecawetgeving aan de 
gemeentelijke taken toegevoegd.   
 
In het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) –die 
tegelijkertijd met de Wabo in werking zijn getreden – is naast de verplichting om handhavingsbeleid 
op te stellen een aantal kwaliteitseisen uitgewerkt waaraan een bestuursorgaan dat belast is met de 
handhaving, moet voldoen. Deze eisen vertonen grote gelijkenis met de kwaliteitscriteria zoals deze 
voorheen in het Besluit kwaliteitseisen handhaving milieubeheer stonden. De kwaliteitseisen uit het 
Bor en de Mor zijn gebaseerd op het model van de dubbele regelkring (ook wel beleidscyclus of Big 
Eight genoemd, zie bijlage drie). De dubbele regelkring bevat duidelijke stappen die samen op 
beleidsniveau en uitvoerend niveau een cyclus vormen van beleidsvorming, planning, uitvoering, 
evaluatie en bijstelling. Op grond van de dubbele regelkring komt de handhaving programmatisch tot 
stand op basis van inzichtelijke keuzes en is de uitvoering gericht op het bereiken van vooraf 
afgesproken resultaten. 
 
 
3.3 Belangrijkste uitdagingen voor de toekomst 
Het komen tot een nieuwe duidelijke rolverdeling tussen burger, gemeente, maatschappelijke 
organisaties en bedrijf op veiligheid en handhaving is onze grootste inhoudelijke uitdaging. 
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Ingegeven door het huidige niveau van veiligheid, economische recessie en beperking van 
overheidsmiddelen, wordt de vraag om een proactieve bijdrage op veiligheid vergroot. Eerst burger, 
dan overheid.  
 
Daarnaast is het van belang dat we er samen met burgers, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven voor zorgendat regels en wetten worden nageleefd. Door het nemen van de eigen en 
gezamenlijke verantwoordelijkheid daar waar nodig, kunnen we het huidige niveau van veiligheid 
behouden. Mede omdat er ook nog andere nieuwe uitdagingen liggen op het gebied van veiligheid 
en social media, cybercrime en georganiseerde criminaliteit. Veiligheidsthema’s die in eerste 
instantie minder de directe leefomgeving raken zoals de High Impact Crimes, maar grote en 
verstrekkende kunnen gevolgen hebben.  
 
High Impact Crimes, waaronder woninginbraak, blijven een van de prioriteiten voor de komende 
jaren. Net zoals de doelgroep jeugd. De doelgroep jeugd gaat groeien en daarmee wordt de vijver 
waaruit jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit kan ontstaan groter.  
 
Investeren in het realiseren van actieve bijdragen van burgers in hun eigen duurzame wijkveiligheid 
wordt een belangrijke maar moeilijke opgave. Burgerkracht in veiligheid vraagt om betrouwbaar 
partnerschap tussen overheid, gemeente en politie (professionals). Burgers moeten de ruimte krijgen 
om hun verantwoordelijkheid te nemen en het vertrouwen hebben dat als het nodig is, gemeente, 
politie en justitie hun werk doen.  

 
3.4 Algemene visie & ambities 
Op basis van de beleidsevaluaties, gesprekken met stakeholders op veiligheid én de 
veiligheidsconferentie is onderstaande visie geformuleerd. De visie richt zich op het behoud van het 
huidige niveau van veiligheid door dit samen met burgers en bedrijven te doen.  
 
Veiligheid: een gezamenlijke verantwoordelijkheid.  
 
In 2018 is de gemeente Pijnacker-Nootdorp nog steeds een veilige gemeente om in te wonen, werken 
en recreëren. Gezinnen, ouderen en jongeren wonen graag in Pijnacker-Nootdorp vanwege deze 
veilige en leefbare woonomgeving. 
  
De gemeente Pijnacker-Nootdorp beschouwt veiligheid als een belangrijke kernwaarde waar 
gemeente, burger en bedrijf samen verantwoordelijk voor zijn. De gemeente voert daartoe een (pro) 
actief integraal veiligheidsbeleid. Zo behouden wij het hoge niveau van veiligheid in de gemeente. 
Daar waar de veiligheid nog verbeterd moet worden doen wij dat samen. 
 
De gemeente stimuleert namelijk burgerkracht  in veiligheid ((samen)zelfredzaamheid, 
zelfwerkzaamheid, de eigen initiatieven en (individuele) verantwoordelijkheid van burgers, 
maatschappelijke organisaties en ondernemers). Hiermee draagt de samenleving als geheel bij aan 
de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente. 
  
De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door zich als betrouwbare veiligheidspartner op te 
stellen en een daadkrachtige regierol  te voeren. Daarnaast stelt zij heldere regels en voert een 
consequente handhaving. 
 
Dit betekent voor de komende beleidsperiode de volgende opgaven: 

• Het stimuleren en faciliteren dat burgers, gemeente, maatschappelijke organisaties en 
bedrijven actief gaan bijdragen vanuit hun gezamenlijke en individuele verantwoordelijkheid 
aan duurzame wijkveiligheid;  

• Waarbij High Impact Crimes zoals woninginbraken, geweld en vernielingen prioriteit krijgen;  
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• Omdat het aandeel jongeren stijgt, wordt de gezamenlijke aanpak van jeugdoverlast door 
politie, bestuur, burger, maatschappelijke instellingen en bedrijven gestimuleerd en 
gefaciliteerd.  

• De gemeente heeft een actieve houding in de regionale samenwerking ten aanzien van zaken 
die het kernthema en integriteit en veiligheid raken. Hieronder verstaan we o.a. : 
georganiseerde criminaliteit, hennep, ondermijning en  cybercrime. Maar ook het kernthema 
interne veiligheid krijgt aandacht op de gebieden integriteit en informatieveiligheid.  

 
Algemene ambities 
De volgende algemene ambities moeten bijdragen aan bovenstaande visie:  
 

1. We zijn tevreden met een 7 op veiligheid5 
We streven naar het behouden van het huidige hoge niveau van leefbaarheid en veiligheid 
en om de veiligheidsrisico’s zo beperkt mogelijk te houden; 

 

2. Samen veilig blijven 
Het realiseren van een duurzame gedeelde veiligheidszorg door: 

a. Te blijven investeren in eigen (burger)kracht in veiligheid; 
b. Te blijven investeren in veiligheidsaanpakken en interventies gericht op resultaat op 

de lange termijn; 
c. Te blijven investeren in samenwerking op veiligheid tussen, burger, bestuur en 

bedrijf. 
 

3. Heldere regels en rechtsgelijke toepassing daarvan 
Behouden de huidige rechtsgelijkheid voor de inwoners van Pijnacker-Nootdorp. Bewoners 
weten wat de regels zijn en dat hier op gehandhaafd wordt. Hiermee stimuleren en 
verbeteren we het naleefgedrag. 

 

4. Voorkomen is beter dan genezen 
Het streven is te komen tot een goede balans in de veiligheidsketen. Aandacht voor 
preventie en pro-actie binnen de keten, met waar nodig repressieve elementen en als 
sluitstuk een goede handhaving. 
 

5. Regierol gemeente integrale veiligheid en handhaving 
Permanente aandacht voor een sterke proactieve regierol op integrale veiligheid en 
handhaving door de gemeente. De gemeente checkt periodiek of beleid en 
uitvoeringsplannen goed en tijdig worden uitgevoerd. Door focus aan te brengen op 
prioriteiten en flexibiliteit te behouden om in te spelen op actuele ontwikkelingen.  
 

6. Professionalisering van de veiligheid in de gemeentelijke organisatie 
Goede borging van veiligheid in de gemeentelijke organisatie. Veiligheid is een belangrijke 
taak voor de gemeente en vergt daarom goede beleidsmatige en organisatorische borging. 
Dit vraagt ook om een veilige gemeentelijke organisatie met aandacht voor integriteit, 
veilige publieke taak en informatie veiligheid.  

 
 
 
 
 

                                                           
5
 Een 7 op de algemene beoordeling in de integrale Veiligheidsmonitor en een 7 op het veiligheidsgevoel in de 

Leefbaarheidsmonitor. 
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Hoofdstuk 4. Doelen per kernthema        
 
 
 
In dit hoofdstuk bespreken we kort de uitdaging en smartdoelstellingen per kernthema. De 
kernthema’s zijn. 

1. Veilige woon- en leefomgeving 
2. Jeugd en veiligheid 
3. Veiligheid en ondernemen 
4. Fysieke veiligheid en crisis bestrijding 
5. Interne veiligheid en integriteit 
6. Integrale handhaving en toezicht 

 
 
4.1 Veilige woon en leefomgeving 
De bewoners van de gemeente voelen zich over het algemeen veilig en ook de veiligheidscijfers 
(algemeen) zijn in redelijke mate stabiel. Er zijn pieken op gebieden van woninginbraak, 
fietsendiefstal en vernielingen. Deze high impact crimes krijgen prioriteit (HIC). De belangrijkste 
uitdaging voor de toekomst is om de woon- en leefomgeving samen met de burger schoon, heel en 
veilig te houden en het gevoel van veiligheid op het huidige niveau te houden. We streven ernaar de 
HIC niet verder te laten groeien. Dit betekent dat een ieder (burger, gemeente en ondernemers) hun 
individuele en gezamenlijke verantwoordelijkheid moeten nemen. Doen wat je zelf kan doen, doen 
wat je samen kan doen. Het is van belang dat burgers realiseren dat zij zelf een belangrijk aandeel 
hebben in een veilige woon- en leef omgeving en weten wat er in de wijk speelt, welke problemen er 
zijn en hoe zij hier zelf of in samenwerking met professionals een bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Complexe casuïstiek en ernstige buurtoverlast 
Voor een succesvolle aanpak van multi-probleemgezinnen, criminaliteit en ernstige overlast is meer 
nodig dan zorg of straf alleen. Het vraagt om een gezamenlijke aanpak, van gemeente, zorgpartners 
en justitie partners. Dit gebeurt in het veiligheidshuis Haaglanden waar de gemeente Pijnacker-
Nootdorp deel van uit maakt. Hier komen de drie ketens bestuurlijk (veiligheid), zorg en justitie bij 
elkaar. De uitdaging voor de toekomst is om de lokale veiligheidskamer verder te ontwikkelen en te 
laten aansluiten bij de bestaande structuren en de ontwikkelingen binnen het sociale domein 
(integrale toegang, sociale wijkteams). We streven naar 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur.  
 
Veiligheid in het digitale publieke domein 
Social media is niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Social media verbindt mensen, 
versnelt communicatie en biedt een nieuwe plek om een ‘community’ te starten. Via social media 
worden ook meer gevoelens en meningen van burgers geventileerd. Een prima plek waar 
veiligheidsgevoelens en maatschappelijke emoties gepeild kunnen worden. Maar ook een plek waar 
incidenten kunnen ontstaan of in een stroomversnelling kunnen raken (project x). Voor de gemeente 
is het van belang om met het veiligheidsbeleid aansluiting te zoeken, te krijgen en te houden bij de 
maatschappelijke realiteit. Zodoende kan de gemeente zijn betrokkenheid en zichtbaarheid 
realiseren en vergroten, zowel fysiek als digitaal. Het is echter een bestuurlijke keuze om hier bewust 
op te investeren. Willen we zicht op de (digitale) maatschappelijke realiteit en zo ja, hoe gaan we dat 
dan doen? Accepteren wij het digitale domein ook als publiek veiligheidsdomein.  
  



26 
 

 
 

Onderwerp Smartdoelstelling Huidig resultaat  Doel 2017 

Algemeen Score op veiligheid in de 
IVM op veiligheid 

(2012) 7,3 Minimaal 7 

Algemeen Score op Veiligheidsgevoel 
in de LEMON 

(2013) 7.3 Minimaal 7 

Veilig voelen in 
eigen buurt 

Voelt zich wel eens 
onveilig in eigen buurt 
(IVm) 

(2012) 12,9% Maximaal 12,9% 

 Voelt zich niet onveilig in 
eigen buurt 

(2012) 84,4% Minimaal 84,4% 

Woninginbraak Aantal woninginbraken 
per 1000 inwoners 

(2012) 4,67 Maximaal 4,7   

Burgerkracht in 
Veiligheid 

Aantal georganiseerde 
vormen van burgerkracht 
bijv. wijktoezichtteams  

(2013) 2  6 

 Burgers weten wat zij zelf maximaal kunnen doen 
om de wijk veilig te houden (informeren) 

Kwalitatief: 
professionals en 
sleutelfiguren zien dat 
burgers zich bewust 
zijn van hun rol en 
kennis hebben over 
hoe zij actief kunnen 
bijdragen.  

 Burgers zijn op wijkniveau of op kernniveau met 
gemeente en politie in gesprek over wat er speelt, 
wat de problemen zijn en hoe dit gezamenlijk moet 
worden opgepakt. Bijvoorbeeld door ronde 
tafelgesprekken en projecten zoals de ‘buurt 
bestuurt’ (informeren, consulteren en 
coproduceren). 

Veiligheid in het 
publieke digitale 
domein 
 

De gemeente heeft zich op de digitale 
maatschappelijke realiteit. Met partners zijn 
afspraken gemaakt hoe op structurele wijze en in 
tijden van crisis gehandeld moet worden en gebruik 
gemaakt wordt van social media.  

Realiseren van een 
visie en 
uitgangspunten op het 
gebied van veiligheid 
en de digitale 
leefwereld van onze 
maatschappij. 

Brandveilig leven Burgers weten hoe zij brandveilig kunnen leven. 
Hiermee worden de huis-, tuin- en keukenbranden 
voorkomen of tijdig opgemerkt.  

Kwalitatief: 
professionals en 
sleutelfiguren zien en 
merken een 
gedragsverandering bij 
burgers.  

 
Rol van de gemeente  
 
Garanderen 
De gemeente garandeert inzet in het handhaven van de openbare orde en veiligheid en inzet van 
repressie. Deze inzet en/of het resultaat is vooraf niet vast te stellen in menskracht, politieagenten 
en financiële middelen. Omdat deze onderhevig zijn aan veranderingen (bezuinigingen) en regionale 
dynamiek (politie eenheid Den Haag). Daarnaast garandeert de gemeente een proactieve houding 
ten aanzien van de drie prioriteiten die in het jaarplan integrale veiligheid zijn genoemd: 

1. Aanpak woninginbraak; 
2. Overlast, geweld vernielingen in relatie tot jeugd, alcohol en uitgaan; 
3. Jeugd (overlast).  
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De gemeente garandeert inzicht en overzicht binnen het veiligheidsbeleid. De gemeente zorgt voor 
goede veiligheidscijfers, objectief en subjectief. Met deze cijfers kunnen bestaande plannen 
bijgesteld worden, nieuwe plannen gemaakt worden en krijgen burgers inzicht in hun eigen 
veiligheid.  
 
Uitnodigen en faciliteren 
De gemeente heeft de rol om burgers uit te nodigen tot het zelf verkrijgen van inzicht en het 
ondernemen van actie. De gemeente heeft hierbij een pro-actieve rol en richt zich op de drie 
belangrijkste prioriteiten. Burgers worden (t.a.v. de prioriteiten) optimaal geïnformeerd over wat zij 
zelf kunnen doen en wat hun eigen verantwoordelijk daarin is.  
 
De gemeente faciliteert de benodigde informatie en setting voor burgers om te weten wat er in de 
wijk speelt en hoe veiligheidsvraagstukken gezamenlijk kunnen worden opgepakt. Dit door de 
dialoog met de burger aan te gaan. Ook brengt zij goede voorbeelden van burgerkracht over het 
voetlicht. Hierbij maakt zij gebruik van de reguliere communicatie kanalen en social media.   
 
Regisseert 
De gemeente regisseert samenwerking tussen de lokale- en regionale partners (politie, VRH, 
woningbouw, jongerenwerk etc.) bij het aanpakken van de prioriteiten en het nastreven van de 
beleidsdoelstellingen.  
 
4.2 Jeugd en veiligheid 
Jeugd is altijd een belangrijke doelgroep geweest binnen het gemeentelijk maatschappelijke beleid. 
De afgelopen jaren zijn er positieve resultaten geboekt, zowel in objectieve- als in subjectieve zin. 
Omdat de doelgroep 12+ gaat groeien, wordt het nog belangrijker om het huidige niveau van jeugd 
en veiligheid te behouden. Zowel op jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit, alcohol en drugs. Maar ook op 
complexe casuïstiek waar de ketens zorg, veiligheid en justitie elkaar raken of doorkruizen.  
 
Alcohol, uitgaan en jongeren 
Jeugd en alcohol is sinds 2012 een belangrijk aandachtspunt geworden en zal een uitdaging voor de 
gemeente blijven om het drankgebruik onder jongeren te reduceren, bewustwording en eigen 
verantwoordelijkheid bij ouders, jongeren en bedrijven (detailhandel en horeca) te vergroten. Het 
alcoholgebruik hangt samen met overlast, geweld en vernielingen in relatie tot uitgaan en horeca. In 
het kader van de nieuwe wet en regelgeving dient de gemeente te investeren in  een preventie- en 
handhavingsplan.  
 
Veiligheidshuis 
Ook van belang is dat complexe casuïstiek in gezinnen waar veiligheid een belangrijk issue of risico is, 
worden opgepakt. We spreken hier over casuïstiek waar de zorgketen, bestuurlijke keten én de 
justitiële keten elkaar raken of doorkruisen. Én er gevaar voor de openbare orde en veiligheid is of 
dreigt. Deze casuïstiek en de aanpak moet goed geregisseerd worden. Daarom is de samenwerking 
met het veiligheidshuis in 2013 geformaliseerd en wordt de lokale veiligheidskamer de komende 
jaren verder doorontwikkeld. De veiligheidshuis-sytematiek moet geborgd worden binnen de 
ontwikkelingen op het sociale domein (zorg voor jeugd en sociale wijkteams).   
 
Jeugd en social media 
Daar waar jongeren 5 jaar geleden in de openbare ruimte gingen schofferen en flaneren, moest de 
overheid ingrijpen om jeugdoverlast terug te dringen en de sociale ruimte voor jongeren in de 
maatschappij te vergroten. Nu schofferen en flaneren jongeren ook online, op Facebook, Twitter, 
Instagram, Vines en andere communities. Er wordt bijvoorbeeld gepest, er ontstaan hypes en 
flashmobs.   
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Hier observeert en intervenieert de gemeente nog niet. Terwijl de ervaring in de gemeente Haren 
heeft geleerd dat social media een belangrijke factor is wanneer het gaat om veiligheid, 
maatschappij, communicatie en crisisbeheersing. Weten we als overheid eigenlijk wat de jeugd 
bezighoudt? Wat is de maatschappelijke realiteit onder jongeren?  Zoals bij het kernthema veilige 
woon- en leefomgeving is het van belang dat hier keuzes in gemaakt worden. Wat willen we weten 
en monitoren en hoe gaan we dat doen?  
 
 

 Smartdoelstelling Huidig resultaat  Doel 2017 

Algemeen Score overlast van 
anderen in de LEMON 

(2013) 7.1 Minimaal 7 

Algemeen Aantal meldingen van 
jeugdoverlast bij de politie 

(2013) 465 Maximaal 465 

Harddrugs De gemeente en haar 
partners hebben een 
gezamenlijk gedragen 
beeld hoe het staat met 
het harddrugsgebruik 
onder jongeren.  

  

Softdrugsgebruik Hanteren nuloptie 
coffeeshop en growshop 

0 koffieshops en 
growshop 

0 koffieshops en 
growshop 

Inzicht in 
leefwereld van 
jongeren 

Verkrijg inzicht in wat 
jongeren (ook op social 
media) bezighoudt. Zoek 
aansluiting bij de 
maatschappelijke realiteit 
bij jongeren.  

 Realiseer een visie en 
beleidsuitgangspunten 
hoe de gemeente 
omgaat met jeugd en 
social media 

Jeugdcriminaliteit Aantal aangehouden 
jongeren in de leeftijd 12-
24 jaar  

(2012) 115 Maximaal 115 

Veilig uitgaan en 
alcohol gebruik 

Het percentage 
piekdrinkers (onderzoek 
GGD) is niet hoger dan het 
regionaal gemiddelde 

In 2011 betrof het 
percentage jongeren 
dat aan piekdrinken 
deed 30 %  
 

Maximaal 25% 

Weekendoverlast Het aantal vernielingen en 
overlastmeldingen die 
weekend gerelateerd zijn, 
laten een dalende trend 
zien  

 De cijfers ten aanzien 
van weekendoverlast 
zijn een verzameling 
van tijdgebonden 
meldingen. Binnen het 
nieuwe politie district 
zal gekeken worden 
naar de best bruikbare 
gegevens  

Complexe 
casuïstiek  

De lokale veiligheidstafel jeugd heeft zijn centrale 
plek binnen de organisatie en netwerken. De 
veiligheidskamer als geheel sluit naadloos aan of is 
geïntegreerd in werkwijze van het sociale domein.  

Kwalitatieve 
beoordeling door 
professionals  

Burgerkracht in 
jeugd en veiligheid 

Burgers en bedrijven zijn zich meer bewust van hun 
eigen verantwoordelijkheid en weten hoe te 

Uit het gesprekken met 
professionals, burgers 
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handelen in gevallen van jeugdoverlast.  blijkt dat burgerkracht 
vorm krijgt.  

 
Rollen van de gemeente 
 
Garanderen 
Binnen bestaande personele inzet en middelen handhaving van de openbare orde en veiligheid, 
gerichte inzet van politie, toezichthouders, jongerenwerk, bestuurlijke bevoegdheden, O.M. op 
jeugdcriminaliteit, jeugdoverlast en aanpak overlast, vernielingen in relatie tot uitgaan en alcohol. 
 
Uitnodigen en faciliteren  
De gemeente faciliteert de samenwerking tussen burgers en ondernemers onderling en gezamenlijk 
die jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en overlast i.r.t. tot uitgaan willen aanpakken of voorkomen. Dit 
doet zij door zoveel mogelijk belemmeringen, die de samenwerking in de weg staan, weg te nemen. 
Dit bijvoorbeeld door mee te denken in regelgeving, regelverlichting, faciliteren van overleg en het 
bieden van kennis, expertise en handelingsperspectieven. 
 
De driemensschappen richten zich nog meer dan voorheen op het ondersteunen van burgers en 
ondernemers om  jeugdoverlast zelf aan te pakken en te voorkomen. Met name bij de hinderlijke 
groepen6. Hierbij is de inzet het creëren van sociale ruimte voor jongeren.  
  
Regisseren en afstemmen 
De gemeente regisseert en neemt hierin ook een proactieve houding aan bij de aanpak van 
overlastgevende groepen door in te zetten op normalisering van de situatie. Zij regisseert en stemt 
binnen het veiligheidshuis (lokaal en regionaal) de aanpak van veelplegers en complexe casuïstiek 
met de betrokken partners in de zorgketen, de bestuurlijke keten en de justitiële keten af. 
 
Ook regisseert en stemt de gemeente de verdere samenwerking af wanneer het gaat om veiligheid in 
en om school. Het reeds gesloten convenant veiligheid in en om de school is hiervoor de basis.  
 
De integrale aanpak terugdringen alcohol gebruik onder jongeren wordt door een goede afstemming 
intern en heldere regie naar buiten door de gemeente opgepakt. Het is belangrijk om de afstemming 
en integraliteit tussen jeugdbeleid, OOV, handhaving, horeca en gezondheidsbeleid te bevorderen.  
 
 
4.3 Veiligheid en ondernemen 
Binnen dit veld vallen alle veiligheid gerelateerde onderwerpen rondom recreatieve en economische 
voorzieningen zoals winkelcentra, bedrijventerreinen, uitgaansmogelijkheden, glastuinbouw en 
evenementen.  
 
Winkelcentra en bedrijventerreinen 
In de afgelopen jaren is er geïnvesteerd in het certificeren van de winkelcentra en 
bedrijventerreinen. Winkeldiefstallen blijven een veelbesproken onderwerp. Hoewel het aantal 
aangiften gestegen is, blijft er volgens de veiligheidspartners sprake van een dark number7. Over het 
algemeen zijn de bedrijventerreinen en winkelcentra schoon, heel en veilig. Wat een gunstig effect 
heeft op het ondernemersklimaat in Pijnacker-Nootdorp. Andersom heeft een goed 
ondernemingsklimaat een positief effect op de veiligheid. Een belangrijk aandachtspunt is leegstand. 
Leegstand heeft een negatief effect op de veiligheid.  
 

                                                           
6
 Jeugdgroepen worden geclassificeerd volgens de BEKE-shortlist: hinderlijk, overlastgevend en crimineel.  

7
 Niet gerapporteerd of geconstateerd 
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In 2013 is besloten voor de winkelcentra, niet voor een hercertificering te gaan, maar de 
samenwerking tussen de KVO besturen Nootdorp en Pijnacker te versterken door deze samen te 
voegen. De gemeente stimuleert en faciliteert deze samenwerking. Initiatief en prioritering komt 
vanuit het KVO-bestuur zelf. Gekeken zal worden hoe de KVO’s op de bedrijventerreinen zich het 
beste kunnen gaan ontwikkelen. Hierbij wordt aangesloten bij de ontwikkelingen in het economisch 
domein, waar de komende tijd wordt gewerkt aan een structurele versterking van de samenwerking 
tussen ondernemers onderling en met de gemeente.  
 
Evenementen 
De afgelopen jaren is geïnvesteerd in het veilig krijgen en houden van de evenementen in onze 
gemeente. Door regie te voeren in de vergunningverlening en de daarbij horende veiligheidsplannen 
verlopen de evenementen de afgelopen jaren op een veilige manier. De uitdaging is om scherp te 
blijven op veiligheid bij het verlenen van evenementenvergunningen en organisatoren van 
evenementen aan te blijven spreken op hun verantwoordelijkheden.  
 
Veilig uitgaan 
Uitgaansgeweld, uitgaansoverlast en vernielingen zijn thema’s die ook in Pijnacker-Nootdorp de 
afgelopen jaren aan de orde zijn geweest. Over het algemeen worden het uitgaan in Pijnacker-
Nootdorp als veilig ervaren. Dit willen we zo houden. Met de ontwikkeling van het KVU wordt 
gewerkt aan een convenant waarin afspraken worden gemaakt over veilig uitgaan. Verdere 
doorontwikkeling hiervan is nodig om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor veilig 
uitgaan.  Burgerkracht in veiligheid uitgaan betekent dat ondernemers en burgers actief bijdragen 
aan veiligheid en leefbaarheid in de wijk en uitgaansgebied. .  
 
 

 Smartdoelstelling Huidig resultaat  Doel 2017 

Algemeen Bedrijventerreinen en 
winkelgebieden zijn 
schoon, heel en veilig.  

 Kwalitatief oordeel 
door economisch 
platform en binnen de 
KVO-overleggen 

Veilig winkelgebied Aangiften winkeldiefstal, 
doel is vergroten van 
aangifte bereidheid 

2012: 76 Maximaal 76 

Burgers ervaren de 
winkelcentra als 
veilig 

Percentage burgers dat 
winkelcentra zelden of 
nooit als onveilig 
beschouwen  

2012: 71%  
 

Minimaal 71% 

 De beleving onder 
ondernemers en 
winkeliers over 
samenwerking aan 
veiligheid is positief.   

Nulmeting wordt in 
2014 gedaan via 
enquête 

Uit de KVO overleggen 
blijkt dat de 
samenwerking in 
kwalitatieve zin ten 
opzichte van 2014 is 
verbeterd.  

Veilige 
bedrijventerreinen 

Aangiften bedrijfsinbraken 2012:  9 Maximaal 9 

 De beleving onder 
ondernemers op 
bedrijventerreinen over 
samenwerking aan 
veiligheid is positief.   

Nulmeting wordt in 
2014 gedaan via 
enquête  

Uit de KVO overleggen 
blijkt dat de 
samenwerking in 
kwalitatieve zin ten 
opzichte van 2013 is 
verbeterd. 
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Garanderen 
De gemeente garandeert inzet op de handhaving van de openbare orde en inzet van de repressieve 
middelen. Deze inzet is afhankelijk van regionale ontwikkelingen bij o.a. politie, brandweer, 
omgevingsdienst Haaglanden. Daarnaast garandeert de gemeente actieve betrokkenheid aan KVO-
overleggen en het economisch platform.   
 
Uitnodigen en faciliteren  
De gemeente nodigt bedrijven en winkeliers uit om gezamenlijk de winkelcentra en 
bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. De gemeente faciliteert de samenwerking 
tussen ondernemers onderling en ondernemers en veiligheidspartners door belemmeringen weg te 
nemen, kennis en expertise te bieden.  
 
De gemeente nodigt winkeliers uit winkeldiefstal verder inzichtelijk te maken en waar nodig aan te 
pakken.  
 
Regisseren en afstemmen 
De gemeente regisseert de samenwerking tussen betrokken organisaties (lokaal en regionaal). Door 
partners met elkaar in gesprek te brengen en inzet van politie, toezicht, jongerenwerk, winkeliers, 
brandweer en ondernemers zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wanneer het gaat om de 
aanpak van winkeldiefstal en het doen van aangifte ligt de eerste verantwoordelijkheid bij 
ondernemers om aangifte te doen.  
 
 
4.4 Fysieke veiligheid en crisis bestrijding 
Binnen dit veiligheidsthema vallen de ‘echte’ fysieke veiligheidsthema’s: verkeersveiligheid, 
brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat hier dan ook om 
vooral de fysieke veiligheidsrisico’s, maatschappelijke onrust en niet de sociale veiligheid zoals 
genoemd in kernthema 4.1.  
 
Aan de verkeersveiligheid (fysiek) is de afgelopen jaren hard gewerkt. Dit en de aandacht voor het 
gedrag in het verkeer heeft tot een stijging in de waardering bij burgers geleidt. De uitdaging is om 
dit niveau samen met bewoners vast te houden.  
 
De crisis en rampenbestrijding en de organisatie daarvan staan in het teken van de samenwerking in 
bovenlokale pools en Zoetermeer. De uitdaging voor de toekomst is door met samenwerking te 
streven naar een meer robuuste crisisorganisatie. Naast het delen van kennis en expertise wordt 
door de samenwerking de crisisorganisatie minder kwetsbaar. De crisisorganisatie zal zich 
veranderen van procesorganisatie naar taakorganisatie volgens landelijk model. Hierdoor wordt 
duidelijk wie elke taak heeft ten tijde van een crisis en kan er beter samengewerkt worden.  
 

 Smartdoelstelling Huidig resultaat  Doel 2017 

Verkeersveiligheid De score voor 
verkeersoverlast in de 
leefbaarheidsmonitor  
 

 2013: 6,3  Minimaal 6,3 

Crisis en 
rampenbestrijding 

Er is een robuuste 
crisisorganisatie in 
samenwerking met o.a. de 

(Regionale) 
samenwerking op ad 
hoc basis is geregeld.  

Er is een gezamenlijk 
beleidsplan en 
uitvoeringsplan 
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gemeente Zoetermeer.  

Oefenen crisis- en 
rampenbestrijding.  

Er wordt jaarlijks lokaal en 
regionaal geoefend.  

Regionaal wordt 
jaarlijks geoefend. 
Lokaal op ad hoc basis. 
De beoordeling door 
de inspectie VenJ is nu 
matig voldoende.  

Door de inspectie VenJ 
zijn de oefeningen als 
voldoende beoordeeld.  
 

Crisisplannen De crisisplannen 
(regionaal beleidsplan en 
crisisplan zijn actueel)  

Plannen zijn op papier 
actueel, maar niet allen 
zijn getest.  

Plannen zijn getest en 
blijken functioneel en 
werkbaar.  

Zelfredzaamheid in 
crisisbeheersing 

We streven ernaar dat de 
burger zich voorbereid 
voelt en weet wat hij 
moet doen in tijden van 
crisis.  

Kwalitatief:  
We kijken of we binnen de LEMON of IVm een 
meetindicator kunnen opnemen. Uit gesprekken 
met professionals en burgers zal kwalitatief 
moeten blijken in hoeverre burgers zijn 
voorbereid.  

 
Garanderen 
De gemeente investeert in fysieke randvoorwaarden voor verkeersveiligheid. Ten aanzien van 
crisisbeheersing lijkt er zich een nieuwe norm te gaan creëren naar aanleiding van het rapport van 
het Veiligheidsberaad ‘Bevolkingszorg op orde’. Tijdens een crisis of een ramp moet de overheid het 
principe loslaten dat zij in elk opzicht voor alle getroffenen kan zorgen. Belangrijke taak is 
crisiscommunicatie: het communiceren met de bevolking waarbij wordt aangesloten bij de 
(informatie)behoefte van de samenleving. Dit is een primaire taak van de overheid. Bij een ramp zal 
de gemeente zich primair richten op de minder zelfredzamen, acute bevolkingszorg en spoedeisende 
zorg.  
 
Faciliteren en uitnodigen 
Zelfredzame burgers moeten in staat worden gesteld om hun eigen weg te vinden en wanneer dat 
nodig is moeten zij daarin gefaciliteerd en gestimuleerd worden door de overheid.  
De gemeente zal de burger vooraf informeren, voorbereiden en faciliteren door de campagne “Wat 
doe jij” te implementeren. Hiermee worden inwoners vooraf geïnformeerd over hun 
handelingsperspectieven tijdens crisis of een ramp. Ook tijdens een crisis of een ramp zal de 
gemeente de burger door middel van goede informatievoorziening, handelingsperspectieven bieden 
om te handelen tijdens de crisis.  
 
Regisseren en afstemmen 
De gemeente regisseert de samenwerking en afstemming tussen betrokken 
hulpverleningsorganisaties, de veiligheidsregio, Politie, maatschappelijke organisaties en de regio 
gemeenten.  

 
 

4.5 Integriteit en Veiligheid 
Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke integriteit 
c.q. op belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit van onze 
samenleving. Deze verschijnselen hebben dan ook een omvangrijk veiligheidseffect – ze kunnen in 
meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. Thema’s binnen dit veiligheidsveld zijn 
radicalisering en polarisatie, georganiseerde criminaliteit, veilige publieke taak, informatie veiligheid 
en ambtelijke- en bestuurlijke integriteit.  
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Georganiseerde criminaliteit 
De afgelopen jaren heeft georganiseerde criminaliteit, of de gevolgen daarvan, ook de grenzen van 
Pijnacker-Nootdorp bereikt. Enkele wietkwekerijen zijn opgerold en een afrekening in het criminele 
circuit heeft plaatsgevonden. Zoals in de vorige beleidsnota kan er niet meer gesteld worden dat 
Pijnacker-Nootdorp hier niets mee hoeft, hoewel de mate van beïnvloeding beperkt is. De aanpak 
van georganiseerde criminaliteit vindt plaat vanuit regionale- of landelijke samenwerking. Het  is van 
belang dat we in de regionale aanpak participeren en hierin meebewegen.  
 
Ronselen van jongeren voor Jihad 
Polarisatie en radicalisering is de afgelopen jaren geen issue geweest. Veiligheidspartners gaven aan 
dat er geen signalen waren waardoor het plan van aanpak vanwege andere prioriteiten niet is 
opgesteld. Toch zijn er vanuit de regio vaker signalen dat bijvoorbeeld jongeren geronseld worden 
voor de jihad in het Midden-Oosten. Met name bij de politie blijft de wens aanwezig dat er een plan 
van aanpak wordt opgesteld.  
 
Veilige publieke taak 
Agressie en geweld tegen werkgevers en werknemers met een publieke taak heeft de afgelopen 
jaren regionaal en nationaal meer aandacht gekregen. Ook lokaal werd er bijvoorbeeld bij oud en 
nieuw een zerotolerance beleid gevoerd ten aanzien van geweld tegen werknemers met een 
publieke functie. Lokaal is hier nog geen samenhangend beleid voor opgesteld. Cruciaal bij een 
aanpak is een actieve rol van de werkgever. Zij zijn immers verantwoordelijk voor het beschermen 
van de uitvoering van de publieke taak en hun werknemers. De werkgever kan zijn rol invullen door 
duidelijke normen te stellen, heldere procedures op te stellen en na te leven en door werknemers op 
te vangen en te begeleiden. Het is onder andere de taak van de burgemeester om aandacht te 
houden voor een veilige publieke taak.  
 
Informatie veiligheid 
Gemeenten zijn, net als andere (overheids)organisaties, kwetsbaar als het gaat om de digitale 
dienstverlening. Een veilige digitale dienstverlening en beheer van persoonsgegevens is belangrijk. 
Als de overheid de digitale veiligheid hiervan niet voldoende kan borgen, is het vertrouwen in de 
overheid in het geding. Ook kan het de fysieke veiligheid van burgers en organisatie in gevaar 
brengen; bijvoorbeeld als besturingssystemen van sluizen, bruggen en verkeerslichten gehackt 
worden. Met de modernisering van de bedrijfsvoering zijn er nieuwe eisen aan informatiebeveiliging 
(digitaal/mobiel werken, keteninformatiesering, cloudcomputing) Sinds 2013 beschikt de gemeente 
over een plan van aanpak informatieveiligheid. Uitdaging voor de toekomst is om deze actueel te 
houden en adequaat toe te passen.   

 
Integriteit 
Hier gaat het om de meest interne vorm van interne integriteit: ambtelijke- en bestuurlijke integriteit. 
Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling, maar ook niet ‘niet-intentionele’ 
verfrommeling van procedures. Integriteitschendingen kunnen het lokaal bestuur schade toe 
brengen. De afgelopen vier jaar lag in het beleid de nadruk op het tekenen van de ambtseed door 
ambtenaren en het publiceren van de nevenfuncties van bestuurders. Er zijn echter meer 
instrumenten die worden ingezet zoals: de gedragscode, externe gedragscode, de introductiedag en 
de kerncompetentie transparantie. De komende beleidsperiode ligt de uitdaging om de dialoog over 
dit onderwerp te blijven voeren.  

 
 

 Smartdoelstelling Huidig resultaat  Doel 2017 

Polarisatie en 
radicalisering 

Schaalscore Sociale 
Cohesie 

2012: 6,5 Minimaal 6,5 

 Is tevredenheid over 2012: (helemaal) mee Minimaal 75% 



34 
 

bevolkingssamenstelling 
IVm  

eens 75%  

 Aantal geregistreerde 
gevallen van  
discriminatie8 (bij bureau 
discriminatiezaken).  

2012: 9 Maximaal 9 

Georganiseerde 
criminaliteit 

Incidenten verschillende 
vormen van 
georganiseerde 
criminaliteit  

Met de politie en het RIEC monitoren we de 
ontwikkeling van georganiseerde criminaliteit. 
Omdat slecht in meetbare gegevens te uiten is 
doen we dit kwalitatief.  

Veilige publieke 
taak 

De gemeente heeft 
aandacht voor een veilige 
publieke taak. Zij streeft 
daarbij naar een beter 
gebruik van de 
geregistreerde agressie en 
geweldsincidenten (GIR) 

  

Informatie 
veiligheid 

Samenhangend en actueel 
plan van aanpak 
informatie Veiligheid  

In 2012 was er geen 
veiligheidsplan 
informatieveiligheid 

Het plan wordt 
tweejaarlijks 
geëvalueerd en 
geactualiseerd 

Ambtelijke en 
bestuurlijke 
integriteit  

Realiseren van inzicht van 
alle interne maatregelen 
op dit gebied en het 
continu voren van de 
dialoog.  

 De interne organisatie 
heeft inzicht in het 
instrumentarium en 
voert met regelmaat 
de dialoog over 
ambtelijke- en 
bestuurlijke integriteit 

 
Garandeert 
De gemeente garandeert een proactieve houding in de regionale aanpak van georganiseerde 
criminaliteit en ondermijning.  
 
Faciliteert en nodigt uit 
De gemeente faciliteert samenwerking tussen betrokken lokale- en regionale actoren in het 
bestrijden van georganiseerde criminaliteit en de aanpak van radicaliseren. De gemeente stimuleert 
en faciliteert de eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om het melden van signalen.  
 
Regisseert  
De gemeente regisseert en stemt de aanpak van hennep en georganiseerde criminaliteit met o.a. 
politie, justitie, RIEC, woningcorporaties en energieleveranciers.  

 
4.6 Integrale handhaving en toezicht 
De gemeente stimuleert de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven 
De afgelopen jaren is er modernisering merkbaar op (VROM) regelgeving, deze is niet alleen 
ingegeven door de wens van de overheid om de administratieve lasten te verminderen, maar is ook 
gebaseerd op een veranderende verhouding tussen burgers en overheid. In deze verhouding willen 
burgers en bedrijven meer vrijheid en een overheid op afstand. De gemeente spreekt deze 
veranderende verhouding aan. De gemeente zal deze beleidsperiode de eigen kracht en 

                                                           
8
 Studies tonen dat er mogelijk een “dark number” is ten aanzien van discriminatie, gevallen die niet gemeld worden. 
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verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven voor naleving van de wet- en regelgeving verder 
stimuleren.  
 
 

 Smartdoelstelling Huidig resultaat Doel 2017 

Burgerkracht  De gemeente 
bevordert de eigen 
kracht en 
verantwoordelijkheid 
van burgers en 
bedrijven. Dit zou op 
termijn moeten 
leiden tot minder 
klachten/ meldingen 
en 
handhavingszaken 

Kwantitatief:  
(2012) meldingen klachten: 640  
 
 
(607 openbare ruimte/ 33 bouw/r.o 
bron evaluatie HUP 2012;  
 
 
(2012) handhavingszaken:  
152 zaken  
 
43 openbare ruimte en 109 bouw/r.o., 
let op dit is inclusief waarschuwing 
(geen formele hh).  

Kwantitatief:  
Maximaal: 640 
 
 
 
 
 
 
Kwantitatief:  
Maximaal: 152 
 

Kwalitatief: 
Uit gesprekken met professionals blijkt dat de burgers 
vaker zelf een oplossing zoeken voor problemen en 
bedrijven meer proactief eigen verantwoordelijkheid 
nemen 

    

Integrale 
handhaving 

Gestreefd wordt 
naar een eenduidige 
behandeling/ 
benadering van 
burgers en bedrijven 
door de betrokken 
partners.  

Kwalitatief:  
Uit de gesprekken met professionals en bedrijven blijkt dat 
integraal toezicht wordt toegepast en de benadering door 
de verschillende partners eenduidig is.  

    

Naleefgedrag Het naleefgedrag van 
burgers en bedrijven 
blijft op niveau, 
gestreefd wordt naar 
een gemiddelde van 
90% en een 
minimum van 80* 

Binnen het taakveld APV en 
Bijzondere wetten leeft 95 % van de 
vergunninghouders van 
evenementenvergunningen de 
voorschriften na de eerste controle op 
een juiste wijze na; 
 
Naleefdoelstelling 2: 
Binnen het taakveld Bouwen en 
Ruimtelijke Ordening leeft 75 % van 
de vergunninghouders de 
voorschriften ten aanzien van de 
fundering na de eerste controle op 
een juiste wijze na. Vastgestelde 
afwijkingen worden gemeld aan de 
verantwoordelijke bouwer 
(uitvoerder, projectleider ofwel 
projectverantwoordelijke); 

Gemiddelde van 
90% met een 
ondergrens van 
80% 
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Naleefdoelstelling 3: 
Binnen het taakveld Bouwen en 
Ruimtelijke Ordening leeft 75 % van 
de vergunninghouders de 
voorschriften ten aanzien van de 
bouwkundige constructie na de eerste 
controle op een juiste wijze na. 
Vastgestelde afwijkingen worden 
gemeld aan de verantwoordelijke 
bouwer (uitvoerder, projectleider 
ofwel projectverantwoordelijke); 
 
Naleefdoelstelling 4:  
Binnen het taakveld Brandweerzorg 
leeft 92,5 % van de 
vergunninghouders de voorschriften 
na de eerste controle op een juiste 
wijze na; 
 
Naleefdoelstelling 5:  
Binnen het taakveld Milieu leeft 80 % 
van de vergunninghouders de 
voorschriften na de eerste controle op 
een juiste wijze na; 
 

    

Eenduidigheid 
en 
rechtsgelijkheid 

Bevorderen van de 
rechtsgelijkheid en 
draagvlak bij burgers 
over regels en 
handhaving. Aantal 
zaken dat bij de 
rechter is geweest 
vanwege een 
juridisch conflict.  

(2012): 152 zaken  
 
waarvan 8 x voor 
rechter/bezwaarcommissie = 5 
%(2012)  

Maximaal: 152  

 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en bedrijven dat de regels die 
zijn gesteld om het gebruik van de leefomgeving te ordenen en de kwaliteit, veiligheid en 
leefbaarheid van de bebouwde en onbebouwde ruimte te beschermen daadwerkelijk worden 
nageleefd. 
 
Garanderen 
De gemeente heeft een beginselplicht tot handhaven, maar stelt binnen de beschikbare capaciteit  
prioriteiten. De gemeente stelt jaarlijks een probleemanalyse op. Op basis van deze analyse worden 
er prioriteiten voor handhaving en toezicht gesteld.  
 
 
 
Grondhouding: vertrouwen hebben 
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In de omgang met burgers zal de gemeente er vanuit gaan dat zij zich uit eigen beweging en 
verantwoordelijkheidsgevoel aan de regels houden. Ook zal zij er vanuit gaan dat bedrijven 
verantwoord ondernemen. Als blijkt dat burgers en bedrijven dit vertrouwen beschamen, dan zal de 
gemeente hen hierop aanspreken.  
 
Schone en veilige openbare ruimte 
De gemeente biedt de minimale randvoorwaarden zodat burgers en bedrijven maximaal kunnen 
bijdragen aan een schone- en veilige leefomgeving.  
 
Uitnodigen en faciliteren  
In de komende jaren ligt de uitdaging vooral in het stimuleren van burgers en bedrijven om zelf de 
naleving van regels op te pakken. Dit wordt door de gemeente gefaciliteerd door algemene 
handelingsperspectieven aan te bieden. Zodoende weten burgers en bedrijven wat zij zelf kunnen 
doen (wat zijn regels, hoe houd ik me eraan en hoe spreek ik anderen aan op het naleven van deze 
regels).  De gemeente nodigt hiermee aan de voorkant uit, om het naleefgedrag te stimuleren.  
 
Regisseren en afstemmen 
De gemeente regisseert en bevordert de samenwerking tussen de betrokken (regionale) partners op 
handhaving en toezicht. Hierbij stuurt zij op een integrale benadering van handhavingstaken.  
Doordat partners op afstand zijn komen te staan, is regie en formalisering van samenwerking nodig.  
 
In het formaliseren van de afspraken is het van belang dat signalen van tegenstrijdigheden 
weggenomen worden. De gemeente heeft daarin een regierol om deze afstemming te 
bewerkstellingen.  
 
De regiefunctie komt tot uiting in de gemotiveerde keuzes die de gemeente maakt 
met betrekking tot de aard, omvang en intensiteit van toezicht en handhaving. Regievoeren 
op handhaving betekent dat de gemeente proactief optreedt en niet alleen ad hoc tot actie 
overgaat naar aanleiding van incidenten, meldingen of handhavingsverzoeken. De gemeente werkt 
zoveel mogelijk risico-gestuurd, gebiedsgericht op basis van hotspots in de wijk.  
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Hoofdstuk 5. Focus, prioriteiten en strategische partners     
 
 
 

5.1 Meer focus, Meer resultaat 
De gemeente legt prioriteit bij de drie belangrijkste aandachtsgebieden. Deze worden bepaald door 
de objectieve criminaliteitsgegevens en de beleving (waarneming) van de burger. Hierdoor sluiten we 
aan bij de zaken die van invloed zijn op de veiligheid in de directe veiligheidsbeleving van burger en 
maatschappij. De afgelopen jaren was woninginbraak de hoogste prioritiet. De gemeente kan hier 
samen met de burger direct invloed op uitoefenen.  
 
Ten behoeve van de integrale handhaving wordt er een risico en probleemanalyse gedaan. Op basis 
daarvan worden prioriteiten gesteld. Deze worden opgenomen in het handhaving-uitvoeringsplan.  
 
In tegensteling tot voorgaande jaren zal de gemeente ook een meer actieve houding hebben voor 
zaken die niet direct merkbaar zijn, maar wel van grotere impact kunnen zijn op het 
veiligheidsgevoel. Dit betreffen rampen en crisissen (project Xx, moerdijkbrand) maar ook 
georganiseerde criminaliteit, wietteelt, prostitutie, ondermijning en cybercrime. De invloed van de 
gemeente is hier beperkter in en is afhankelijk van de dynamiek op landelijk- en regionaal niveau.  
 
Prioriteiten 
De belangrijkste uitdagingen zijn reeds in het voorgaande hoofdstuk benoemd. Per uitvoeringsplan 
worden uitvoerende prioriteiten benoemd. Deze worden jaarlijks (HUP) en tweejaarlijks (IVB) 
geactualiseerd.   
 

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 

1. Voorkomen van woninginbraken 

2. Overlast, vernielingen in relatie tot alcohol en uitgaan 

3. Jeugd (overlast) 

 

Algemeen 

Investeren in zelfredzaamheid in veiligheid.   

Investeren in de interne veiligheid en integriteit en veiligheid. 

 
 

5.2 Samenwerking 
Samenwerking vindt op verschillende niveaus plaats. Op wijk- en buurtniveau met burgers en 
ondernemers. Op gemeentelijk niveau met politie, jongerenwerk, buurtverenigingen en 
professionals. Op regionaal en op districtsniveau met andere gemeenten, politie, het openbaar 
ministerie en de veiligheidsregio.  
 
Veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen, daarom zal de gemeente pro-actief blijven kijken 
naar mogelijke samenwerking met andere gemeenten en partners die wellicht niet direct voor de 
hand liggen. De inhoud is hier leidend in.  
 
 
5.3 Strategische partners 
Binnen het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid zijn we als gemeente afhankelijk van een 
aantal belangrijke partners zoals bijvoorbeeld: de politie, de brandweer, de omgevingsdienst 
Haaglanden. Deze partners zijn essentieel in het succesvol maken van het gemeentelijk beleid. Zij 
hebben een belangrijke bijdrage en invloed wanneer het gaat om repressie, preventie en 
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handhaving. Door uitbesteding van een aantal gemeentelijke taken aan de Omgevingsdienst 
Haaglanden, de regionalisering van de brandweer en nationalisering van de politie komen deze 
strategisch partners meer op afstand te staan.  
 
Het is daarom van belang dat de gemeente als regisseur op veiligheid de samenwerking optimaal 
houdt. Een goede dagelijkse afstemming in de uitvoering, maar ook op tactisch en strategisch niveau. 
Dit zou kunnen betekenen dat de samenwerking nader gespecifieerd en geformaliseerd kan worden 
in samenwerkingsovereenkomst of dienstverleningsovereenkomsten.  
Maar ook in de wijken zijn de actieve burgers (groepen), wijkverenigingen, scholen, CJG belangrijke 
partners wanneer het gaat om veiligheid.  
 
Ook de samenwerking met Zoetermeer (en Lansingerland) biedt wellicht  in de toekomst meer 
mogelijkheden op het gebied van veiligheid. Naast het samenwerkingsverband maken zij deel uit van 
hetzelfde districtscollege. Ook zijn onze omliggende gemeenten van belang (Delft, Lansingerland, 
Den Haag en Zoetermeer). Zij kampen vaak ook met dezelfde veiligheidsproblemen en doelgroepen.  
 
 
5.4 Beleidsmatige afstemming  

 
5.4.1 Sociaal Domein 
Onderwerpen die te maken hebben met persoonlijke veiligheid van kinderen zoals 
kindermishandeling, jeugdreclassering en jeugdzorg krijgen hun beleidsmatige plek in het sociale 
domein. Beleidsmatige afstemming met integrale veiligheid vindt continu plaats. Het veiligheidshuis 
en de lokale veiligheidskamer krijgen in deze notitie hun beleidsmatige borging. In de uitvoering zal 
gekeken worden naar de meest efficiënte en effectieve manier van organiseren. Verregaande 
integratie/ samenwerking tussen de toegang, sociale wijkteams en de veiligheidskamer is niet 
uitgesloten. Beleidsmatig uitgangspunt is dat we regie voeren op casuïstiek waar sprake is van 
problemen uit de drie ketens: justitie, veiligheid en zorg.  
 
5.4.2 Wijkgericht werken 
Het middel wijkgericht werken wordt reeds zoveel mogelijk toegepast binnen het veiligheidsdomein. 
Tussen de aanpak van veiligheidsproblemen en het uitvoeren van de leefbaarheidsplannen wordt 
zoveel mogelijk afstemming gezocht en waar mogelijk synergie gezocht. Dit zal onveranderd blijven 
in de toekomst.  



40 
 

Hoofdstuk 6 Organisatie en financiën 
 
 
 
Bestuurlijk niveau 
De burgemeester heeft zijn wettelijke taken en bevoegdheden in het kader van de openbare orde en 
veiligheid en is tevens de verantwoordelijke portefeuillehouder voor integrale veiligheid. 
 
Ambtelijk niveau 
De ambtelijke regie (op beleidsontwikkeling en uitvoering) Integrale Veiligheid wordt uitgevoerd 
door de beleidsadviseur integrale veiligheid van de afdeling Beleid. Dit in nauwe 
samenwerking/afstemming met medewerkers in de front office, handhaving, communicatie, back 
office, ontwikkeling en wijkmanagement. Afstemming vind bilateraal plaats of binnen de staf 
integrale veiligheid. Door goede interne communicatie wordt het thema leefbaarheid en veiligheid 
over de andere gemeentelijke thema’s heen gelegd en wordt de integraliteit versterkt.  
 
Samenwerking met veiligheidspartners en maatschappelijke organisaties 
In stuurgroep Leefbaarheid en Veiligheid wordt vanuit de collectieve verantwoordelijkheid en 
ambitie op het gebied van Leefbaarheid en Veiligheid invulling gegeven, door met onze partners de 
koers te bepalen voor het beleid en deze koers uit te zetten in de eigen organisatie en die van onze 
partners. Op hoofdlijnen wordt gemonitord of gezamenlijk de goede dingen worden gedaan. 
Beleidsplannen, uitvoeringsplannen, onderzoeken worden hier besproken en vastgesteld. De 
besluiten van de stuurgroep worden meegenomen in de besluitvorming van het College van B&W. 
 
Monitoring voortgang 
De gemeente Pijnacker-Nootdorp werkt volgens de plan-do-check-act-cyclus. In het kader van de 
‘plan’-fase is deze beleidsnota Integrale Veiligheid 2014-2018 en de jaarplannen integrale veiligheid 
en integrale handhaving opgesteld. Op deze wijze wordt een structurele verbinding met het 
beleidskader veiligheid gemaakt. Vervolgens worden in de ‘do’-fase de activiteiten in 2012-2013 
uitgevoerd, in nauwe samenwerking met betrokken afdelingen en partners. In de ‘check’-fase wordt 
de voortgang van het bereiken van de doelstellingen uit het jaarplan gemonitord en wordt indien 
nodig bijgestuurd en verantwoording afgelegd aan de gemeenteraad. 
 
De beleidsadviseur integrale veiligheid van de afdeling Beleid is verantwoordelijk voor de regie en 
monitoring van de uitvoering en voortgang hiervan. De nadruk ligt daarbij op sturing en commitment 
op het nakomen van afspraken. Het vigerende beleid wordt hierdoor (constant) getoetst, zowel 
binnen de ambtelijke organisatie als door en/of ten behoeve van de gemeenteraad. 

 
Bestuurlijke planning  
Voor de komende beleidsperiode  zijn de volgende momenten beleidsmomenten van toepassing: 
 
2014 
o Vaststelling beleidsnota integrale veiligheid en handhaving 
o Vaststelling uitvoeringsplannen integrale veiligheid en handhaving (college) 
o Jaarlijks terugkoppelmoment aan raad met: 

1. Jaarverslag Handhaving 2013 
2. Jaarverslag en jaarplan Politie 2013/2014 
3. Jaarverslag uitvoeringsplan integrale Veiligheid 2013 

 
2015 en 2016 
o Jaarlijks handhaving uitvoeringsplan 2015/2016 
o Jaarlijks terugkoppelmoment aan raad met: 
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1. Jaarverslag Handhaving 2014/2015 
2. Jaarverslag en jaarplan Politie 2014/2015 
3. Jaarverslag uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2014 

o Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015/2016 
 
2017  
o Jaarlijks handhaving uitvoeringsplan 2016 
o Jaarlijks terugkoppelmoment aan raad met: 

1. Jaarverslag Handhaving 2015 
2. Jaarverslag en jaarplan Politie 2015 
3. Jaarverslag uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2015 

o Beleidsevaluatie Integrale Veiligheid en Handhaving 
 
2018 
o Beleidsnota Integrale Veiligheid 2018-2022 
 
 
Financieel vertrekpunt: budget is leidend 
Binnen de huidige begroting zijn reguliere budgetten voor integrale veiligheid en handhaving 
opgenomen. De hoogte van deze budgetten zijn leidend voor de realiseren van de 
beleidsdoelstellingen.  
 
Daarnaast is er nog een restbudget  of “een budget over” van het stimuleringsfonds integrale 
veiligheid 2012/2013. Dit budget is gekoppeld aan het uitvoeringsplan integrale veiligheid en wordt 
ingezet op de benoemde prioriteiten.  
 

 

 

  



42 
 

Bijlage 1  
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Bijlage 2. Overzicht beleidsevaluaties en ontwikkelingen     
 
 
 
In dit hoofdstuk wordt kort teruggeblikt op de resultaten van de beleidsevaluatie integrale veiligheid 
en integrale handhaving. Puntsgewijs worden op de zes kernthema’s de belangrijkste conclusies 
beschreven. Verder op in dit hoofdstuk worden kort de landelijke doelen en ontwikkelingen 
genoemd 
 

 

Veilige woon- en leefomgeving 

1. Veiligheidsbeleving en -gevoel van veiligheid wordt beoordeeld met een ruime voldoende.  

2. Burgers in Pijnacker-Nootdorp voelen zich in eigen buurt veiliger dan de gemiddelde Nederlander en de regionale eenheid Den Haag 

3. Woninginbraak laat een dalende trend zien, maar is de afgelopen jaren terecht als topprioriteit benoemd 

4. Huiselijk geweld is beter inzichtelijk geworden, het aantal meldingen is gestegen 

5. Vernielingen openbare ruimte waren gestegen. 10% boven het gewenste aantal van 410 

6. Het percentage zwaar drinkers onder volwassenen is gedaald en beneden het gewenste percentage van 15% 

7. Fietsendiefstal is gestegen ten opzichte van het doel van 180 en de afgelopen 3 jaar.   

 

Jeugd en veiligheid 

1. Jeugdoverlast is sterk gedaald de afgelopen vier jaar. Er zijn minder groepen geconstateerd, het aantal meldingen was dalend en er was 

minder ervaren jeugdoverlast.  

2. Ook jeugdcriminaliteit is in zijn algemeenheid gedaald. Er is in 2012 wel een stijging merkbaar op vernieling en vermogensdelicten.  

3. Jeugd(overlast) is de afgelopen jaar prioriteit gebleven, vanwege de groei van het aantal jongeren en de inzet op preventie.  

4. De jeugd drinkt te veel alcohol, daarom wordt het alcoholgebruik onder jongere verder aangepakt. 

5. Overlast en vernielingen in relatie tot alcohol en uitgaan isis projectmatig opgepakt.  

6. In 2013 Sluit Pijnacker-Nootdorp aan bij het regionale veiligheidshuis Den Haag.  

7. Jeugd & social media is een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst (pesten, project X) 

Veiligheid en ondernemen 

1. Winkeldiefstal is een ‘dark number’, de verwachting is dat het daadwerkelijk gepleegde aantal hoger zal zijn. De aangiftebereidheid is wel 

gestegen.  

2. Alle winkelcentra zijn KVO gecertificeerd. 

3. Alle bedrijventerreinen zijn KVO gecertificeerd. 

4. Pijnacker-Nootdorp kent een actief verenigingsleven en jaarlijks een groot aantal evenementen. Veiligheid is daar een belangrijk thema. Het 

aantal grote evenementen is op zes de afgelopen jaren op 6 gehouden om dat politie inzet te kunnen garanderen.  Ook is er goede aandacht 

besteed aan de veiligheidsplannen die organisatoren bij de vergunning aanvraag moeten overhandigen.  
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Overige ontwikkelingen 

Gemeenten moeten aan de bak met veiligheid 
Lokale veiligheid betekent dat gemeenten een fors aandeel moeten leveren in de bestrijding van 
criminaliteit en ondermijning. Bijvoorbeeld bij georganiseerde wietteelt, vrouwenhandel, witwassen 
zwart geld, zware milieucriminaliteit, maar ook voor de dagelijkse leefbaarheid in de buurten. 

Fysieke Veiligheid 

1. De verkeersveiligheid is een jaar later dan gepland op het gewenste niveau van 6.3.  

2. Er zijn veel fysiek maatregelen getroffen (drempels én 30km zones) en er is geïnvesteerd in gedragsbeïnvloeding door o.a. verkeersveilige 

schoolomgeving en schoolfietsroutes. 

3. Crisisorganisatie op orde  

 

Integrale Handhaving en toezicht 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vergeleken met andere gemeenten zowel op beleidsmatig als operationeel al veel heeft bereikt op het vlak van 

integraal toezicht. Daar waar veel gemeenten spreken over integraal toezicht heeft Pijnacker-Nootdorp dat ook echt in de praktijk gebracht. 

Toezicht en handhaving kan nog verder geoptimaliseerd worden. Zo kan er bijvoorbeeld een verbeterslag gemaakt worden in de monitoring en 

registratie. De algemene handhavingsdoelen zouden zich in de toekomst meer kunnen gaan richtten op extern te bereiken maatschappelijk 

effecten. Dit zou kunnen om meer samenhang te brengen tussen de ambities en doelstellingen in het integraal veiligheidsbeleid en het 

‘instrument’ handhavingsbeleid, waarbij de doelen van het integraal veiligheidsbeleid leidend zijn. Verder zijn er uit de evaluatie concrete 

verbeterpunten naar voren gekomen die verderop in de evaluatie toegelicht worden. De verbetergebieden zijn: 

1. Probleemanalyse  

2. Handhavingsdoelstellingen 

3. Effectieve naleefstrategie 

4. Verantwoording inzet, prestaties en naleefgedrag 

5. Samenhang Integraal handhavingsbeleid en integraal veiligheidsbeleid 

Integriteit en veiligheid 

1. Geen plan van aanpak gerealiseerd voor polarisatie en radicalisering. Vanuit de veiligheid overleggen en netwerken ontbraken signalen die 

hierop aandrongen.  Hierdoor werd prioriteit gegeven aan andere doelen in het veiligheidsbeleid  

2. De gemeente heeft de afgelopen jaren te maken gekregen met de gevolgen van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. In het te 

actualiseren beleid zal hier aandacht voor moeten zijn.  
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Daarvoor moeten bijdragen, zowel vanuit de eigen organisatie als van de maatschappelijke partners, 
worden georganiseerd. Op onderdelen is intensieve regionale samenwerking tussen gemeenten 
nodig. Ook moet voor het gemeentelijk aandeel een vorm van samenwerking met het OM en de 
politie worden ontwikkeld voor een integrale projectmatige aanpak van complexe veiligheids- en 
leefbaarheidsvraagstukken. En willen we ons werk kunnen doen, is een goede informatiepositie 
binnen de gemeente en een goed georganiseerde informatie-uitwisseling met anderen noodzakelijk. 
Het is zaak om de gemeenteraad helder te laten vaststellen wat de gemeente wil en aan welke 
vraagstukken de gemeente actief zal meewerken. (bron: congres gemeentesecretarissen). 
 

Kabinet ziet grote rol voor burgers 
Het kabinet ziet bij het veiliger maken van Nederland een grote rol weggelegd voor burgers en 
ondernemers. Burgers moeten het veiligheidsbeleid in wijken mede gestalte geven. Ondernemers 
hebben een grote eigen verantwoordelijkheid om preventieve maatregelen te nemen. Het Rijk 
ondersteunt ondernemers in onder meer de Taskforce aanpak criminaliteit tegen bedrijven. De 
objectieve veiligheid (criminaliteitscijfers) wil het kabinet vergroten door daadkrachtig optreden van 
politie en justitie. Daarnaast moet de subjectieve veiligheid (veiligheidsgevoelens) van burgers op 
straat en in de wijk verbeteren. Repressie en preventie gaan daarbij hand in hand volgens de Minister 
van Veiligheid en Justitie.  
 
Speerpunt van het kabinet is het bestrijden van criminaliteit dat een grote impact heeft op 
slachtoffers. Zo heeft de aanpak van overvallen, inbraken, jeugdgroepen en agressie en geweld tegen 
onder meer gezagsdragers en hulpverleners prioriteit. Ook mensenhandel, georganiseerde 
criminaliteit, drugscriminaliteit en cybercrime hebben een prominente plek in het regeerakkoord. 
Het kabinet wil cybercrime aanpakken door krachten te bundelen in het Nationaal Cyber Security 
Centrum. Versterking van de opsporingscapaciteit bij de politie moet daaraan ook een bijdrage 
leveren. (het CCV) 
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Bijlage 3. Deming cirkel en Big Eight 
 
 
Deming cirkel 
De cirkel van Deming staat bekend om zijn vier stappen, die voor de verbetering van de kwaliteit 
binnen een organisatie kan zorgen. Deze methodiek is terug te vinden in de veiligheidsketen. Eerst 
worden de plannen vastgelegd en vervolgens kan de voorbereiding beginnen op het ergste. Verder is 
de stap ACT, bijna het zelfde als de nazorg, want uit de nazorg kunnen conclusies worden getrokken, 
bijvoorbeeld wat er volgende keer beter gedaan kan worden.  
 
Plan: Kijk naar huidige werkzaamheden en ontwerp een 
plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel 
voor deze verbetering doelstellingen vast.  
 
Do: Voer de geplande verbetering uit in een 
gecontroleerde proefopstelling. 
 
Check: Meet het resultaat van de verbetering en vergelijk 
deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de 
vastgestelde doelstellingen. 
 
Act: Bijstellen, formuleren van verbeterpunten voor de 
volgende planfase of het borgen van geslaagde 
werkwijzen. 
 
 

The Big Eight Handhaving 
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Bijlage 4.  Speerpunten uit het regeerakkoord “Bruggen slaan”     
 
 
 

 De nationale politie krijgt structureel 105 miljoen per jaar extra. Dat maakt meer blauw op 
straat en meer capaciteit voor opsporing mogelijk. 

 Het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 wordt voortgezet om de lokale 
inbedding van de politie te versterken, met name door burgemeesters meer te betrekken bij 
de aanwijzing van de regioburgemeester en door geregeld overleg tussen minister en 
burgemeesters te voeren over onderwerpen van lokaal belang zoals de verdeling van de 
sterkte en benoeming van leden van de politieleiding.  

 Gezagsdragers en hulpverleners verdienen respect. Het programma Veilige publieke taak 
ondersteunt dit. Ook kan er anoniem aangifte worden gedaan. 

 Bevoegdheden en uitrusting van lokale toezichthouders en handhavers (BOA's) worden beter 
geregeld.   

 In de strafrechtketen krijgen de volgende punten bijzondere aandacht: innovatie, pakkans, 
optimalisatie van de executieketen, doelmatiger strafrechtsketen, verkorting van 
doorlooptijden van strafzaken, intensivering van opsporing en berechting van 
jeugdcriminaliteit en aanpak van ingrijpende misdrijven zoals overvallen, woninginbraken en 
geweldsdelicten. 

 Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd, ook al wordt 
er hoger beroep aangetekend. Bij een delict met slachtoffers geldt dit bij straffen van meer 
dan een jaar. 

 Er komt een adolescentenstrafrecht met een maximum voor jeugddetentie van twee jaar. 
 Er komt een eigenbijdrageregeling voor gedetineerden. 
 Met goed gedrag kunnen gedetineerden meer bewegingsruimte en vervroegde 

invrijheidstelling verdienen. De algemeen geldende detentiefasering verdwijnt.  
 Betere informatievoorziening - onder strikte voorwaarden - en zo nodig intensivering van de 

observatie moet een einde maken aan de gunstige positie van verdachten die weigeren mee 
te werken aan een onderzoek. Om dit mogelijk te maken wordt het wetsvoorstel Forensische 
Zorg (WFZ) zo spoedig mogelijk ingevoerd. 

 Het wordt mogelijk levenslang toezicht te houden op zeden- en geweldsdelinquenten. 
 Publieke- en private toezichthouders gaan camerabeelden van delicten en incidenten direct 

doorsturen naar de meldkamer van de politie. 
 Er komt één loket voor slachtofferhulp. De reikwijdte van het schadefonds geweldsmisdrijven 

wordt uitgebreid met onder meer dood door schuld bij ernstige verkeersovertredingen. 
Slachtoffers krijgen meer spreekrecht in het strafproces.  

 De kosten van het strafproces worden waar mogelijk verhaald op de daders.  
 Verdachten kunnen eenvoudiger tot de (snel)rechtszitting in voorlopige hechtenis worden 

gehouden. 
 De rechter krijgt in geval van samenloop van meerdere daden een ruimere mogelijkheden 

om een passende straf te bepalen. 
 In de strafvorderingsrichtlijnen van het openbaar ministerie worden minimale strafeisen voor 

ernstige gevallen van recidive vastgelegd. 
 Mensenhandel en de daaraan gerelateerde prostitutie worden harder bestreden.  
 We intensiveren de aanpak van de georganiseerde misdaad over de hele linie. Zo gaan we 

witwassen strenger straffen en criminele vermogens beter afromen. Het boeteplafond bij de 
bestraffing van rechtspersonen wordt opgeheven. 

 Er is sprake van toenemende bedreigingen en kwetsbaarheden op het terrein van 
cybersecurity. Die willen we het hoofd bieden door krachten te bundelen met alle 
belanghebbenden, de opsporingscapaciteit te versterken en het juridisch instrumentarium 
aan te passen aan de gewijzigde omstandigheden. 
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 We onderzoeken of het verlengen van bewaartermijnen kan bijdragen aan het oplossen van 
oude, onopgeloste zaken. 

 De wietpas vervalt, maar de toegang tot coffeeshops blijft voorbehouden aan ingezetenen 
die een identiteitsbewijs of verblijfsvergunning, samen met een uittreksel uit het 
bevolkingsregister kunnen tonen. De handhaving van dit ingezetenencriterium geschiedt in 
overleg met betrokken gemeenten en zonodig gefaseerd, waarbij wordt aangesloten bij het 
lokale coffeeshop- en veiligheidsbeleid zodat er sprake is van lokaal maatwerk. 

 De bestrijding van drugstoerisme en georganiseerde drugsmisdaad zetten we met kracht 
door. Drugsrunners en illegale straathandel pakken we hard aan. Het gehalte werkzame 
stoffen in softdrugs wordt aan een maximum gebonden. 

 Het civiele proces wordt vergaand vereenvoudigd en gedigitaliseerd. Het onderscheid tussen 
verzoekschrift en dagvaarding kan vervallen. Hoger beroep wordt gestroomlijnd. 

 Echtscheiding zonder tussenkomst van de rechter wordt mogelijk als er geen kinderen 
betrokken zijn en partners overeenstemming over de scheiding hebben bereikt. 

 We moderniseren het kansspelbeleid. Online kansspelen, sportweddenschappen en 
pokerevenementen worden strikt gereguleerd. Het illegale aanbod aan kansspelen dringen 
we daarmee terug. Op de naleving van de aan de vergunning verbonden voorwaarden wordt 
strikt toegezien. Het aanbieden van gokspelen is geen kerntaak van de overheid, daarom 
wordt  Holland Casino onder voorwaarden verkocht. 

 Het auteursrecht wordt zo gemoderniseerd dat recht wordt gedaan aan de bescherming van 
creatieve prestaties zonder dat de gebruiksmogelijkheden voor consumenten in het gedrang 
komen. 

 We gaan digitaal procederen in het bestuursrecht mogelijk maken. 
 De Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. Het 

rechtsprekende gedeelte wordt samengevoegd met de Centrale Raad van Beroep en het 
College van Beroep voor het Bedrijfsleven. 

 De privacytoezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, krijgt meer 
bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid meer boetes uit te delen. Bij de bouw van 
systemen en het aanleggen van databestanden is bescherming van persoonsgegevens 
uitgangspunt. Daar hoort een zogenaamd privacy impact assessment (PIA) standaard bij. 
Inbreuken door de overheid zijn voorzien van een horizonbepaling en worden geëvalueerd. 

 Het verdrag ter  bestrijding van namaak (ACTA) krijgt in de huidige vorm geen steun. 
 Bij nieuwe wetgeving wordt netneutraliteit strikt gehandhaafd. 
 We ondersteunen de samenwerking in- en tussen veiligheidsregio's en gaan door met de 

regionalisering van de brandweer. 
 Er komt een aangescherpte Voetbalwet met hogere straffen, boetes voor clubs die het 

hooliganverbod niet handhaven en stadion- en gebiedsverboden voor degenen die voor het 
eerst de fout in gaan. 

 Overmatig alcoholgebruik door met name jongeren is zeer zorgelijk en leidt tot grote schade. 
De minimumleeftijd voor de verstrekking van alcohol gaat naar 18 jaar. Dit gaat gepaard met 
intensieve voorlichting en adequate handhaving. 
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 Kernbeleid Veiligheid 2014 (VNG) 

 Leefbaarheidsmonitor  Pijnacker-Nootdorp 2007-2013 
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het CCV, 2012 

 Jeugdcriminaliteit, hoe betrekt u ouders bij de aanpak, JSO 

 Handreiking Agressie en Geweld, expertise centrum veilige publieke taak 
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 Veiligheidskrant 

 Strategisch overleg Project X 
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 Politie, eenheid Den Haag, basisteam Pijnacker-Nootdorp 

 Veiligheidsregio Haaglanden 

 Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden Holland 
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