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Kernboodschap  Het college stelt het Actieprogramma veiligheid en handhaving voor 2022 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. 
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Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  

 
1. Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2022 vast te 

stellen. 
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1. Inleiding  
Dit Actieprogramma is het vierde en laatste Actieprogramma behorende bij het Integraal Veiligheids- 
en Handhavingsbeleid 2019–2022. 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 2022 opgenomen. 
 

2. Besluitpunten college 
Het college van burgemeester en wethouders besluit:  
 
1. Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2022 vast te stellen. 
 

3. Beoogd resultaat 
Het beoogd resultaat van het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2022 is 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 
en de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving bij inwoners te vergroten. Daarbij wordt gebruik 
gemaakt van de extra gelden uit de Nota Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023.  
 

4. Argumenten 
 
1. Inzet van extra gelden volgens nota ‘’Versterkers Duurzaam Doen 2021-2023’’. 
In de nota ‘’Versterkers Duurzaam Doen 2021 – 2023’’ is de ambitie uitgesproken om de handhaving 
in de stad te versterken om Haarlem veiliger te maken. Zo is de eerdere bezuiniging op handhaving 
teruggedraaid en wordt extra geïnvesteerd in cameratoezicht. Ruimtelijke aanpassingen in en 
rondom het Reinaldapark moeten bijdragen aan de veiligheid bij de Domus Plus opvanglocatie. 
Bovendien worden extra middelen beschikbaar gesteld om meer handhaving rondom de 
opvanglocaties Domus Plus en Skaeve Huse mogelijk te maken. Het terugdraaien van de bezuiniging 
op de CJG coach in 2022 in Schalkwijk draagt bij aan de preventieve aanpak van overlastgevende 
jongeren. Tenslotte wordt de leefbaarheid van de stad verder versterkt door handhaving van de 
nieuw vastgestelde milieuzone.  
Al deze extra impulsen voor 2022 op gebied van veiligheid en handhaving zijn verwerkt in het 
Actieprogramma. 
 
2. Handhaving op coronamaatregelen ingepast in reguliere werkzaamheden 
In het Actieprogramma is de handhavingsstrategie opgenomen. In deze strategie staat op welke 
overlast en leefbaarheidsthema’s in ieder geval gehandhaafd wordt. Het afgelopen jaar heeft de 
inzet op de coronamaatregelen impact gehad op de intensiteit van handhaving op de overige 
domeinen.  Nu de coronacrisis nog niet ten einde is, maar handhaving op de coronamaatregelen nog 
steeds noodzakelijk is, vormt ook handhaving op de coronamaatregelen onderdeel van de reguliere 
werkzaamheden.   
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2. 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 5.2. 
 
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. 
De coronapandemie en de maatregelen die hieruit volgen hebben invloed op de prioritering en de 
keuzes die gemaakt worden. Sommige thema’s worden in deze onzekere tijden belangrijker, 
waardoor op andere thema’s tijdelijk minder inzet kan worden gepleegd. Echter, de aanpak van 
criminaliteit en onveiligheid is en blijft onderdeel van de reguliere werkzaamheden van alle 
betrokken organisaties en afdelingen. Wanneer de situatie erom vraagt worden de prioriteiten 
bijgesteld. 
 
2. De bezetting van handhaving vraagt voortdurende aandacht 
De bezetting van handhaving vraagt voortdurende aandacht. Ervaren handhavers stromen uit naar 
de politie. Instroom van nieuwe handhavers is beperkt, doordat de markt krap is.    
Er wordt o.a. ingezet op het in dienst nemen van goede stagiaires, promoten van het handhavingsvak 
bij opleidingen en het behoud van huidig personeel door creëren van een aantal senior integrale 
handhaving functies.  
 
3. De capaciteit van de politie staat 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. 
Dit kan invloed hebben op de capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van het 
Actieprogramma. 
 
6. Uitvoering 
De regie op de uitvoering van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2022 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. Bijlagen 
1. Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2022 

 

 


