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Kernboodschap  Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2019 is het eerste 

Actieprogramma voortkomend uit het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 

(IVH) 2019-2022. Het Actieprogramma 2019 geeft een praktische invulling aan het 

beleid en beschrijft de doelstellingen en acties die gepland staan voor het jaar 

2019. Zodoende wordt criminaliteit gericht tegengegaan en wordt de leefbaarheid 

van de stad verhoogd. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Het college stuurt dit besluit ter informatie naar de commissie Bestuur om de 

commissie op de hoogte te houden van de voortgang van de uitvoering van het 

Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022. 

Relevante besluiten Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 (2018/814461)  

Besluit College  

d.d. 8 januari 2019 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
1. Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2019 vast te 

stellen. 
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1. Inleiding  
Het Actieprogramma 2019 is het eerste Actieprogramma behorende bij het Integraal Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid (IVH) 2019–2022. De acties, zoals deze in het Actieprogramma zijn opgenomen, 
dragen bij aan de in de beleidsnota gestelde ambities en doelstellingen. Zodoende geeft het 
Actieprogramma 2019 een praktische invulling aan het eerste jaar van het IVH 2019-2022. 
 
2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  
1. Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2019 vast te stellen. 

 
3. Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat van het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2019 is met 
gerichte acties criminaliteit terug te dringen, de leefbaarheid te vergroten en de veiligheidsbeleving 
bij inwoners te vergroten. 
 
4. Argumenten 
1. De acties uit het Actieprogramma 2019 komen voort uit het IVH 2019-2022 
In het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVH) 2019-2022 zijn vijf veiligheidsthema’s 
geprioriteerd, namelijk: Ondermijnende criminaliteit, Zorg en veiligheid, Jeugd en veiligheid, 
Leefbaarheid van wijken en buurten, High Impact Crimes.  
 
2. Handhaving van de leefbaarheid wordt uitgevoerd volgens de opgestelde handhavingsstrategie 
De handhavingsstrategie beschrijft hoe in Haarlem de handhaving ten behoeve van de leefbaarheid 
in wijken plaatsvindt. De strategie is opgebouwd uit een visie op handhaving, de werkwijzen die we 
hanteren, de thema’s waarop gehandhaafd wordt en de monitoring die gebruikt wordt om beleid en 
uitvoering beter op elkaar af te stemmen.  
Hierbij wordt aangetekend dat handhaving op grond van bouwregelgeving en bestemmingsplannen 
geen onderdeel uitmaakt van dit Actieprogramma. Deze thema’s vallen onder het 
Uitvoeringsprogramma VTH. Daarin is onder andere handhaving op brandveiligheid, airbnb, en de 
Huisvestingsverordening opgenomen. Ditzelfde geldt voor handhaving op grond van sociaal domein. 
Dat vindt plaats op basis van het Uitvoeringsplan team Sociale Recherche. 
 
Effectieve inzet in het handhavingsdomein vereist keuzes over inzet en capaciteit. Op basis van 
informatie-gestuurd en wijkgericht werken, gaat prioriteit uit naar de volgende thema’s: afval, jeugd, 
honden, parkeren, dak- en thuislozen en fietsen/rijdend verkeer. Anderzijds is er extra capaciteit 
beschikbaar bovenop de wijkhandhaving, welke kan worden ingezet op thema’s waar dat op dat 
moment nodig is zoals bijvoorbeeld evenementen of vuurwerkoverlast. 
 
 
3. Innovatie en nieuwe thema’s 
In 2019 wordt voortgebouwd op wat er is en worden succesvolle bestaande werkwijzen verder 
ontwikkeld en verfijnd. Daarnaast wordt ingezet op innovatie in de aanpak. Hiervoor worden nieuwe 
technieken toegepast zoals data-gestuurd werken en nudging. Nudging is een methode waarbij 
menselijk gedrag positief wordt beïnvloed. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om het veiligheidsgevoel 
van inwoners te verbeteren door de omgeving aan te passen.  
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Het komende jaar wordt ingezet op de aanpak van cybercriminaliteit als nieuw thema door o.a. de 
uitvoering van een risicoanalyse, de ontwikkeling van voorlichtingsprogramma’s en campagnes en 
inzet op het verhogen van de aangiftebereidheid.  

 
4. Financiën 
De kosten van de uitvoering van het Actieprogramma 2019 te dekken middels de 
Programmabegroting 2019, Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid 
 
5. Risico’s en kanttekeningen 
 
1. Prioriteiten stellen betekent keuzes maken 
Het stellen van prioriteiten betekent dat de meest urgente veiligheidsthema’s extra aandacht krijgen. 
Dit wil niet zeggen dat op andere thema’s niets gebeurt. De aanpak van criminaliteit en onveiligheid 
is immers onderdeel van de reguliere werkzaamheden van verschillende organisaties en afdelingen. 
Als blijkt dat de veiligheidssituatie daarom vraagt worden de prioriteiten bijgesteld. 
 
2. Samenwerking is noodzakelijk maar ook kwetsbaar 
Het Actieprogramma is een integraal plan waarbij samenwerken en elkaar versterken centraal staan. 
Enerzijds maakt dit de aanpak efficiënter en effectiever, anderzijds zijn we meer dan ooit afhankelijk 
van elkaar. De inzet en uitwisseling van informatie tussen in- en externe partners is onmisbaar, maar 
maakt de aanpak tegelijkertijd kwetsbaar. Duidelijke afspraken maken en het uitspreken van 
verwachtingen is hierbij belangrijk.  
 
3. Geen cijfermatige doelstellingen 
In tegenstelling tot eerdere jaren, is er in dit Actieprogramma voor gekozen om alleen algemene 
doelstellingen op te nemen. De cijfermatige doelstellingen (ook wel streefwaarden genoemd) zijn 
niet opgenomen. Het spreekt voor zich dat de ambitie ligt in de terugdringing van overlast en 
criminaliteit en een toename van veiligheidsbeleving. Uit voorgaande jaren is gebleken dat dergelijke 
streefwaarden in het Actieprogramma meer vragen oproepen dan beantwoorden. Ook zijn de 
indicatoren ook vaak onderhevig aan ontwikkelingen waar voorafgaand aan het samenstellen van het 
Actieprogramma nog geen of weinig zicht op is. Intern worden de indicatoren wel constant 
gemonitord en wordt er ingesprongen op ontwikkelingen die aandacht vragen.  
In de Programmabegroting zijn wel cijfermatige indicatoren opgenomen. De verantwoording op basis 
van die indicatoren vindt dan ook plaats middels het Jaarverslag. 
 
6. Uitvoering 
Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2019 vormt het uitgangspunt voor de 
activiteiten die in het kader van veiligheid en handhaving worden uitgevoerd. Het dient als een 
dynamisch werkprogramma, waarbij vanzelfsprekend wordt ingespeeld op de actualiteit.  
 
7. Bijlagen 
1. Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2019 

 


