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Kernboodschap  Het college stelt het Actieprogramma veiligheid en handhaving voor 2021 vast. Dit 

programma geeft invulling aan het Integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 

2019 – 2022. In het programma zijn de belangrijkste activiteiten en projecten 

benoemd per veiligheidsthema en per stadsdeel. 

Behandelvoorstel voor  

commissie 

Het college stuurt dit besluit naar de commissie bestuur ter bespreking in 

aanwezigheid van de leden van de driehoek 

Relevante eerdere 

besluiten 

Het integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2019-2022; (2018/814461) 

Besluit College  

d.d. 12 januari 2021 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Het Actieprogramma veiligheid en handhaving  2021 vast te stellen. 
2. De kosten van de uitvoering van het Actieprogramma 2021 te dekken uit de 

programmabegroting 2021, Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 
 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/2018814461-2-Bijlage-1-Integraal-Veiligheids-en-Handhavingsbeleid-2019-2022-2.pdf
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1. Inleiding  
 

Dit Actieprogramma is het derde Actieprogramma behorende bij het Integraal Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid 2019–2022 (IVH). In de beleidsnota staan de strategische visie op veiligheid en 
daarbij behorende ambities voor de komende vier jaar beschreven. Dit Actieprogramma geeft 
praktische invulling aan deze ambities. Per thema zijn in dit Actieprogramma de doelstellingen en 
acties voor 2021 opgenomen.  
 

2. Besluitpunten college 

 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  
1. Het Actieprogramma veiligheid en handhaving  2021 vast te stellen. 
2. De kosten van de uitvoering van het Actieprogramma 2021 te dekken uit de 

programmabegroting 2021, Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 

 

3. Beoogd resultaat 

 
Met dit besluit wordt beoogd om voor het jaar 2021 een concrete invulling te geven aan de 
doelstellingen van het door de raad vastgestelde integraal veiligheids- en handhavingsbeleid 2019-
2022 om zodoende overlast en criminaliteit terug te dringen de leefbaarheid en de  en 
veiligheidsbeleving bij inwoners te vergroten  .

 

4. Argumenten 

 

Het Actieprogramma geeft invulling aan de prioriteiten van het veiligheids- en handhavingsbeleid 
In het IVH zijn vijf veiligheidsthema’s geprioriteerd, namelijk: Ondermijnende criminaliteit, Zorg en 
veiligheid, Jeugd en veiligheid, Leefbaarheid van wijken en buurten, High Impact Crimes. Op deze vijf 
thema’s worden de activiteiten en projecten weergegeven. Daarnaast is de inzet op de andere 
strategische thema’s benoemd. Deze thema’s zijn cybercriminaliteit, veilige evenementen, veilig 
uitgaan, veilig ondernemen, branden en crisisbeheersing, radicalisering en polarisatie en veilige 
publieke taak. 
 
De aanpak dealende jeugd heeft prioriteit bij de leden van de driehoek 
In 2020 is een extra impuls gegeven op de aanpak van jongeren die dealen in drugs.  
In de driehoek is besproken dat deze aanpak de belangrijkste gezamenlijke prioriteit is voor 2021. 
Deze breed ingezette aanpak draagt bij aan het behalen van de doelstellingen op de geprioriteerde 
thema’s Ondermijning, Jeugd en Veiligheid en Leefbaarheid. Daarom sluit het college zich bij het 
advies van de driehoek aan. 

 
Handhaving op coronamaatregelen toegevoegd in de handhavingsstrategie 
In het Actieprogramma is de handhavingsstrategie opgenomen. In deze strategie staat op welke 
overlast en leefbaarheidsthema’s in ieder geval gehandhaafd wordt.  Nu de corona-crisis nog niet ten 
einde is wordt ook verwacht dat in 2021 nog handhaving op de coronamaatregelen noodzakelijk is. 
Daarom is dit thema (coronamaatregelen) aan de handhavingsstrategie toegevoegd.  
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De kosten worden gedekt binnen de programmabegroting 
De uitvoering van de acties en projecten in het Actieprogramma komen ieder jaar voor het grootste 
deel ten laste van het programma openbare orde en veiligheid in de programmabegroting 
(programma 6.3). Het onderdeel parkeerhandhaving wordt gedekt uit programma 5. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

 

De capaciteit van de politie staat dit jaar verder onder druk 
Bij de uitvoering van het Actieprogramma wordt nauw samengewerkt met (veiligheids)partners, 
waarvan de politie een belangrijke is. De capaciteit van de politie staat de komende jaren onder druk. 
Er is sprake van onderbezetting in de gebiedsgebonden politiezorg. Dit heeft directe invloed op de 
capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van het Actieprogramma.  

 

Prioriteiten stellen betekent keuzes maken 
Het stellen van prioriteiten betekent dat de meest urgente veiligheidsthema’s extra aandacht krijgen. 
Voor 2021 ligt de focus op aanpak dealende jeugd. Dit wil niet zeggen dat op andere thema’s niets 
gebeurt. De aanpak van criminaliteit en overlast is immers onderdeel van de reguliere 
werkzaamheden van diverse organisaties en afdelingen. 
Als blijkt dat de veiligheidssituatie daarom vraagt worden de prioriteiten bijgesteld. 

 

6. Uitvoering 

 
De regie op de uitvoering van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2021 ligt bij de 
gemeente. Hierbij werkt de gemeente nauw samen met een groot aantal andere partijen aan de 
veiligheid en leefbaarheid van de Haarlemse wijken en buurten. 
 
 

7. Bijlage 

 
Actieprogramma veiligheid en handhaving 2021. 

 

 

 

 


