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Kernboodschap  Het college stelt het Actieprogramma 2023 vast. Met dit Actieprogramma wordt 

de uitvoeringsagenda van het, door de raad vastgestelde, integrale veiligheids- en 

handhavingsbeleid voor 2023 bepaald. Met de uitvoering van de thema- en 

wijkgerichte acties wordt beoogd om de overlast en criminaliteit terug te dringen, 

de leefbaarheid en de veiligheidsbeleving bij inwoners te vergroten. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

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

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

Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2023-2026. 

Relevante besluiten Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2023-2026  

Besluit College  

d.d. 14 maart 2023 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders 

 

Besluit:  
1. Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2023 vast te 

stellen.  

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

 

 

 

 

 
 
  

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/bestuurlijke-stukken/20221825206-2-Bijlage-1-Nota-IVH-2023-2026-2.pdf
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1. Inleiding  
Voor u ligt het eerste Actieprogramma dat onderdeel uitmaakt van het nieuwe vastgestelde Integrale 

Veilig- en Handhavingsbeleid (IVH) 2023-2026. Waar het IVH strategisch en kaderstellend van aard is, 

is het actieprogramma vooral tactisch-operationeel van aard. In dit Actieprogramma staan 

opgenomen welke doelstellingen het komend jaar centraal staan en welke acties worden ingezet om 

deze te behalen.  

2. Besluitpunten college 

Het college van burgemeester en wethouders 

Besluit:  
Het Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving Haarlem 2023 vast te stellen.  
 
3. Beoogd resultaat 
Met dit Actieprogramma wordt beoogd een concrete invulling te geven aan de uitvoeringsagenda die 
zijn gesteld in het, door de Raad vastgestelde, veiligheidsbeleid. Met de uitvoering van de thema- en 
wijkgerichte acties is de ambitie om de overlast en criminaliteit terug te dringen, de leefbaarheid en 
de veiligheidsbeleving bij inwoners te vergroten. 

 
4. Argumenten 
1. Het Actieprogramma geeft invulling aan de prioriteiten van het nieuwe Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid 2023-2026 
Met ingang van de nieuwe beleidsperiode is de prioritering herzien en ligt de focus op drie 

prioriteiten namelijk; Ondermijnende criminaliteit, Jeugd en veiligheid en Leefbaarheid van wijken en 

buurten. Het komende jaar wordt gewerkt aan de doelstellingen en ambities die binnen deze 

thema’s zijn opgesteld.  Voor ondermijning is eind 2023 de aanpak van ondermijning meer zichtbaar 

voor burgers, bedrijven en de gemeentelijke organisatie en is er een start gemaakt met inzicht 

krijgen in de diverse patronen ondermijnende criminaliteit. Voor jeugd en veiligheid is de aanpak van 

jeugdoverlast en criminaliteit eind 2023 actueel en geïntensiveerd in samenwerking met partners, 

worden huidige interventies beter benut en nieuwe interventies ontwikkeld. Voor leefbaarheid van 

wijken en buurten zijn eind 2023 wijkgerichte acties ingezet in alle wijken die hebben bijgedragen 

aan de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van bewoners.   

2. Professionalisering van de handhaving 

Handhaving op overlast en overtredingen in de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij 
het leefbaar houden van de stad en de gemeentelijke handhavers spelen hierin een 
belangrijke rol. Dit gebeurt in nauwe samenwerking en afstemming met politie en andere 
partners.  

De afgelopen jaren is de handhavingsorganisatie flink gegroeid en wordt er verder gewerkt aan de 
professionalisering van handhaving (bijv. verdere digitalisering van handhavingsprocessen, 
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uitbreiding van de uitrusting). Dit is noodzakelijk om de rol in de wijken goed te kunnen blijven 
vervullen, zowel handhavend als dienstverlenend. 

3. Digitale strategie 

De verdergaande digitalisering van de samenleving heeft ook invloed op de uitvoering van de 
handhaving. Enerzijds vraagt dit om de digitalisering van diverse handhavingsprocessen. Dit zorgt 
voor een slimme, efficiënte en effectieve uitvoering van handhavingstaken. En daarmee aan een 
verbeterde dienstverlening aan de inwoners van Haarlem. Bovendien biedt het een goede basis voor 
het beter monitoren en evalueren van het veiligheids- en handhavingsbeleid. Door deze digitalisering 
komt er meer data beschikbaar welke gebruikt kan worden voor verscherping van beleid en 
monitoring en evaluatie. 

Anderzijds wordt er een verschuiving van fenomenen van de fysieke naar digitale wereld 
waargenomen. Hiermee wordt gedoeld op cybercriminaliteit, criminaliteit dat met behulp van ICT-
apparatuur (computers, tablets, smartphones) gepleegd wordt.  Daarnaast is er ook gedigitaliseerde 
criminaliteit. Dat zijn ‘klassieke’ delicten in een ‘digitaal’ jasje zoals online identiteitsfraude, 
internetoplichting, sexting en online afpersing. Inzet op deze ontwikkeling vergt daarom de komende 
jaren veel aandacht.  

 
5. Risico’s en kanttekeningen 
Vanwege het belang voor de openbare orde en veiligheid hebben en houden basistaken1 altijd 
voorrang boven de intensivering van de inzet op de geprioriteerde thema's. Dit betekent dat op de 
geprioriteerde thema's weliswaar extra en geïntensiveerd wordt ingezet, maar dat deze inzet altijd 
ondergeschikt is aan de uitvoering van de basistaken. 
 
6. Uitvoering 
De regie op de uitvoering van het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2023 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. De kosten van de uitvoering van het 
Actieprogramma 2023 worden gedekt uit Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid. 
 
7. Bijlage 
1. Actieprogramma Integrale Veiligheid en Handhaving 2023 

 

 

                                                           
1 Alle inzet die wordt gepleegd als de openbare orde, de veiligheid en leefbaarheid echt in het geding komt bij acute 

veiligheidsproblemen.  

 


