
Gemeente
Haarlem

Ministerie van Justitie en Veiligheid 
T.a.v. de heer Grapperhaus 
Turfmarkt 147 
2511 DP Den Haag

Ons kenmerk 20834478
Datum 10 september 2020 

Afdeling Veiligheid en Handhaving 
Contact E.M. Gloudemans 

Telefoon 023 511 38 16

Pilot.korte.wapenstok@justis.nl
E-mail egloudemans@haarlem.nl

Bijlage(n) 5
Uw kenmerk 2967734

Onderwerp: Verzoek deelname pilot korte wapenstok boa's openbare ruimte (domein I)

Geachte heer Grapperhaus,

Met akkoord van de driehoek Haarlem, de toezichthouder en de direct toezichthouder dien ik 
namens de gemeente Haarlem een verzoek in voor deelname aan de pilot korte wapenstok. Meer 
specifiek vraag ik u toestemming voor het gebruik van de korte wapenstok door tweeëntwintig boa's 
uit domein I van de afdeling Veiligheid en Handhaving. De afdeling bestaat uit twee teams; Integrale 
Handhaving en Parkeerhandhaving. Team Integrale Handhaving bestaat uit 42 integraal handhavers. 
Team Parkeerhandhaving bestaat uit 27 parkeerhandhavers. Gezien de voorwaarden die zijn gesteld 
in uw brief (d.d. 15 juli 2020) wordt de aanvraag gedaan voor tweeëntwintig boa's uit het team 
Integrale Handhaving. Boa's van de gemeente Haarlem hebben nog niet eerder de beschikking gehad 
over de korte wapenstok.

Met deelname aan uw pilot wil de gemeente Haarlem bereiken dat het aantal gevallen van fysieke en 
verbale agressie tegen onze boa's afneemt en dat het veiligheidsgevoel van onze boa's toeneemt ten 
opzichte van de huidige situatie. Volgens de gemeente Haarlem is er sprake van een geslaagde pilot 
indien dit resultaat wordt bereikt.

In deze brief onderbouw ik de aanvraag aan de hand van de in uw brief gestelde voorwaarden (d.d. 
15 juli 2020) voor deelname aan de pilot.

1. Criteria toekenning geweldsmiddelen
De gemeente Haarlem voldoet aan de criteria zoals gesteld onder 3.2(a) tot en met 3.2(c) uit de 
Beleidsregel Buitengewoon Opsporingsambtenaar met betrekking tot de toekenning van 
geweldsmiddelen. Hieronder vindt u een nadere toelichting.

o. Voor welk soort wetsovertreding(en) is de opsporingsbevoegdheid verleend?
De aanvraag wordt ingediend voor boa's Openbare Ruimte (domein I). In lijn met de Beleidsregels 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (6.1) hebben boa's in Haarlem een breed pakket aan 
bevoegdheden, waardoor het lokale veiligheidsbeleid gericht op de aanpak van overlast en kleine 
ergernissen en andere feiten die de leefbaarheid aantasten binnen de openbare ruimte kan worden

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. Kenmerk: 20834478 1/6
! Kies adres' Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl



gehandhaafd. Op grond van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar gemeente Haarlem 
20191 zijn de boa's waarvoor de aanvraag wordt gedaan bevoegd tot het opsporen van de strafbare 
feiten behorend tot het domein I, Openbare ruimte, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling 
domeinlijsten buitengewoon opsporingsambtenaar.

b. Wat is de aard van de te verwachten agressie?
Op basis van verzamelde gegevens en ervaringen uit de afgelopen jaren hebben we de verwachting 
dat onze boa's te maken zullen krijgen met fysieke en verbale agressie. Onze boa's hebben helaas 
regelmatig te maken met fysiek en/of verbaal geweld. In de periode van januari 2018 tot en met 
augustus 2020 zijn 35 fysieke geweldsincidenten en 137 incidenten met verbale agressie gemeld (zie 
onderstaande tabel). Uit de cijfers komt naar voren dat het aantal incidenten lijkt toe te nemen. De 
aard van de agressie varieert van belediging tot ernstige mishandeling, zoals vuistslagen in het 
gezicht en bedreiging met een mes. In een aantal gevallen hebben onze collega's ernstig letsel 
opgelopen.

Aantal incidenten 1 januari 2018 - 24 augustus 2020
2018 2019 2020 Totaal

Verbaal geweld* 23 50 64 137

Fysiek geweld** 9 4 22 35

Totaal 32 54 86 172
* In dit overzicht zijn alleen de gevallen van verbaal geweld opgenomen die vanwege hun ernst voldoende 
aanleiding gaven voor registratie. Beledigingen en verwensingen komen echter vrijwel dagelijks voor.
** Bij verschillende incidenten in het overzicht waren meerdere boa's betrokken die letsel opliepen. Deze gevallen 
zijn in dit overzicht geregistreerd als één incident.

c. Over welke geweldsmiddelen kan de boa op basis van zijn taakstelling beschikken?
De aanvraag wordt gedaan voor onze boa's uit Domein I Openbare Ruimte (vgl. Beleidsregels 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar). Op basis van hun taakstelling kunnen deze boa's optioneel 
beschikken over handboeien, een wapenstok en/of pepperspray (vgl. 6.4 Beleidsregels 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar). In de huidige situatie hebben deze de beschikking over 
handboeien. Op basis van de verontrustende trend, waarbij het geweld naar onze boa's zelfs lijkt toe 
te nemen, is de toevoeging van de wapenstok aan de uitrusting van deze boa's noodzakelijk.

2. Veiligheidsplan
Het integraal veiligheidsplan van de gemeente Haarlem is vastgelegd in het Integraal Veiligheids- en 
Handhavingsbeleid 2019 - 2022. In dit document worden de speerpunten van het veiligheidsbeleid 
gespecificeerd. In het jaarlijkse Actieprogramma Veiligheid en Handhaving wordt aangegeven op 
welke wijze de gemeente de speerpunten van het veiligheidsbeleid gaat bereiken. Specifiek voor de

1 Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 21 februari 2019 nr. BOACAT2019/009, strekkende tot 
aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de gemeente Haarlem
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inzet van handhavers is daarnaast een Handhavingsstrategie- en werkwijze bepaald.
Bovengenoemde documenten kunt u raadplegen in de bijlagen I t/m III.

Veiligheidsrisicoanalyse
Handhavingsorganisatie
Boa's openbare ruimte (domein I) van de gemeente Haarlem zijn in dienst van de afdeling Veiligheid 
en Handhaving. Er zijn twee teams; Integrale Handhaving en Parkeerhandhaving. Beide teams 
worden ondersteund door een zelfstandige meldcentrale. De meldcentrale neemt meldingen aan van 
burgers, verwerkt deze en zet ze uit, onderhoudt contact met boa's via het C2000 netwerk en biedt 
algemene ondersteuning aan boa's. De aanvraag voor de pilot wordt gedaan voor boa's uit het team 
Integrale Handhaving. De veiligheidsrisicoanalyse is toegespitst op de daarom op taken van Integrale 
Handhaving toegespitst zijn.

Handhavingsstrategie
Onze integraal handhavers zijn zeven dagen per week in dienst, waarvan maandag tot en met 
zaterdag tussen 08.30 en 23:15 uur en zondag tussen 13.00 en 21.30 uur. Het uitgangspunt van de 
Haarlemse handhavingsstrategie is dat boa's herkenbaar en gezaghebbend aanwezig zijn in de 
openbare ruimte. In de eerste instantie proberen boa's normconform gedrag te realiseren door 
mensen aan te spreken en te overtuigen, waarbij sanctionerend optreden als vervolgstap wordt 
gezien. Het is de ervaring dat het risico dat er geweld wordt gebruikt tegen boa's toeneemt bij 
handhavend optreden.

Thema's en taken
De handhavers van het team integrale handhaving worden hoofdzakelijk ingezet op thema's die 
geprioriteerd zijn in het Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020 (zie bijlage II). Op basis van 
informatiegestuurd werken zijn in het Actieprogramma voor 2020 vijf thema's geprioriteerd: afval, 
overlast van jeugd, parkeren, overlast van dak- en thuislozen en fietsen/rijdend verkeer (bijvoorbeeld 
verkeerd gestalde fietsen, fietswrakken, fietsen in voetgangersgebied en verschillende 
verkeersovertredingen). Andere handhavingsthema's zijn hondenoverlast, autowrakken, aanhangers 
en caravans, de openbare inrichting (Drank- en horecawet en aanverwante regelgeving uit de APV), 
overlast rond evenementen en horeca (denk aan alcoholgebruik onder jongeren, wildplassen, 
sluitingstijden, geluidsoverlast en verstoring van de openbare orde) en ad-hoc thema's zoals 
vuurwerkoverlast. Daarnaast handhaven boa's op naleving van de noodverordening COVID-19.

Omgevingsschets
De thema's en taken die in Haarlem zijn geprioriteerd worden beïnvloed door de kenmerken van 
onze stad. Haarlem is een middelgrote stad in de Randstad met een levendig centrum. In het 
centrum bevindt zich een horecaconcentratiegebied en er vinden veel evenementen plaats in de 
stad. De stad heeft vanwege haar historisch centrum en ligging in de buurt van Amsterdam een grote 
aantrekkingskracht op toeristen. Haarlem heeft daarnaast te maken met (groot)stedelijke 
problematiek, onder andere doordat de stad veel locaties voor opvang en beschermd wonen kent 
met een regionale functie. Haarlem fungeert daarmee als centrumgemeente voor de regio ten
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aanzien van dit sociale vraagstuk. Haarlem kent bovendien een aantal wijken met een hoog aandeel 
inwoners met problemen op verschillende leefgebieden. Onder andere in deze wijken vindt er veel 
jeugdoverlast plaats. Boa's voeren hun werkzaamheden uit binnen deze context.

Veiligheidsrisico's
Onze boa's krijgen tijdens hun werkzaamheden regelmatig te maken met verbaal en/of fysiek 
geweld. De aard van de agressie varieert van verbale belediging tot ernstige mishandeling, zoals 
vuistslagen in het gezicht en bedreiging met een mes. Daarbij zijn ook boa's buiten westen geraakt. 
Iets meer dan de helft van de incidenten vindt in het centrum plaats, de rest verspreid over de stad. 
Daarbij komen de stadsdelen Schalkwijk en Noord iets vaker voor dan de overige stadsdelen. De 
ervaring leert dat agressie voornamelijk voorkomt in situaties waarbij sprake is van overlast van dak
en thuislozen, mensen met verward gedrag, jeugdoverlast en bij handhaving op 
verkeersovertredingen (met name fietsen of brommen in voetgangersgebied, rijdend verkeeracties). 
Het valt daarnaast op dat er incidenten plaatsvinden wanneer ogenschijnlijk veilige situaties een 
volledig onverwachte wending krijgen. Zo zijn op klaarlichte dag drie van onze handhavers gewond 
geraakt nadat iemand uit het niets agressief werd vanwege een verkeerd geparkeerde auto.

Reeds genomen veiligheidsmaatregelen
Om het risico dat boa's te maken krijgen met fysiek en/of verbaal geweld zoveel mogelijk te 
beperken, investeert de gemeente Haarlem voortdurend in het voorkomen van geweld en agressie 
tegen onze boa's.

Uitrusting
Integraal handhavers hebben de beschikking over handboeien, steekvesten en een portofoon die via 
het C2000 netwerk in verbinding staat met zowel de eigen meldcentrale als die van de politie. Om de 
veiligheid van de boa's te vergroten worden er op korte termijn bodycams toegevoegd aan de 
huidige uitrusting. De voorbereidingen hiervoor zijn momenteel in een vergevorderd stadium. Vanaf 
1 oktober 2020 zullen handhavers gebruik maken van de bodycams.

Samenwerking met politie
Boa's van de gemeente Haarlem werken dagdagelijks samen met de politie. Boa's worden dagelijks 
gebriefd door de dienstdoende wijkagent op locatie bij de gemeente, waarin onder andere 
werkopdrachten en aandachtvestigingen worden behandeld. Op sommige momenten worden er 
koppels politie/boa's gevormd. Dit is bijvoorbeeld een gebruikelijke werkwijze tijdens de 
coronacrisis. Wanneer een boa situaties tegenkomt waarbij geweld plaatsvindt of dreigt, of waar 
sprake is van criminaliteit, doet hij of zij een beroep op de politie. Er bestaan directe lijnen tussen de 
meldkamer van handhaving en politie en back-up vanuit de politie wordt met prioriteit behandeld.

Daarnaast wordt er standaard samengewerkt met de politie op bekende risicolocaties en specifieke 
thema's. Zo gelden er rond oud en nieuw werkafspraken met de politie omtrent jeugdhotspots en 
kwetsbare wijken, zoals het Rozenprieel. Ook wanneer boa's een aantal keer per jaar 's nachts in het 
centrum van Haarlem worden ingezet, wordt nauw samengewerkt met de politie. Zo sluiten de boa's
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aan bij de briefing van de politie, staat de portofoon van de boa's afgestemd op het werkkanaal van 
de politie wordt er meegekeken met de boa's via cameratoezicht. Bovendien wordt er vanuit 
handhaving zelf een briefing voor de boa's verzorgd, waarin ook de eigen veiligheid aan bod komt.
De taak van de boa tijdens deze diensten focust zich voornamelijk op sluitingstijden, terrassen, 
geluidsoverlast en jeugdoverlast. De politie wordt ingezet op het gebied van openbare orde en 
veiligheid.

Training en opleiding
Omdat onze boa's regelmatig te maken krijgen met geweldsincidenten heeft de gemeente extra 
geïnvesteerd in professionaliteit en ondersteuning. In aanvulling op de door u gestelde eisen voor 
opleiding en ervaring hebben de integraal handhavers eind 2019 een weerbaarheidstraining gevolgd. 
Deze training is gericht op communicatietechnieken, de-escalerend optreden en fysieke 
vaardigheden met als doel om de eigen veiligheid te vergroten. Daarnaast krijgen boa's met het 
taakaccent jeugd extra opleidingen om goed te anticiperen op de Haarlemse jeugd. Bovendien wordt 
er een keer per jaar een integrale horecatraining gevolgd samen met politie en particuliere 
beveiliging, waarbij ook de veiligheidsaspecten van dit specifieke taakaccent aan bod komen.

3. Opleiding en ervaring
De tweeëntwintig boa's die worden opgeleid en deelnemen aan de pilot worden geselecteerd op 
basis van onderstaande ervaring criteria, namelijk:

minimaal opleidingsniveau MBO-3 (Handhaving, Toezicht en Veiligheid); 
minimaal 1 jaar praktijkervaring;
certificering conform RTGB-vereisten (momenteel RTGB 3); 
certificering op parate kennis van de ambtsinstructie;
bekendheid met de verantwoordingssystematiek in relatie tot registratie van geweldgebruik.

4. Handhavingsarrangement en geweldsregistratie
In het Handhavingsarrangement van de gemeente Haarlem, de politie en justitie zijn concrete 
afspraken gemaakt omtrent de samenwerking tussen boa's en politie. Hierin zijn de vereisten 
meegenomen zoals opgesomd in uw brief d.d. 15 juli 2020, waaronder afspraken omtrent de 
geweldsregistratie en beoordeling door de hulpofficier van justitie. Daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt met de politie omtrent de evaluatie van de samenwerking bij deelname aan de pilot. U kunt 
de samenwerkingsafspraken en het Handhavingsarrangement raadplegen in de bijlagen IV en V.

Graag zie ik uw reactie tegemoet.

Hoogachtend,
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Bijlagen:
I. Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019 - 2022
II. Actieprogramma Veiligheid en Handhaving 2020
III. Handhavingsstrategie- en werkwijze
IV. Samenwerkingsafspraken Gemeentelijke Handhaving en Politie Noord-Holland
V. Handhavingsarrangement
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1. Inleiding
Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een goed functionerende en leefbare stad. Alleen in een 
veilige omgeving kun je vrij leven. De afgelopen jaren is intensief ingezet op het veiliger maken van 
de stad. In de afgelopen jaren zijn het aantal overvallen, mishandelingen en woninginbraken fors 
gedaald. Het uitgaansleven is veiliger geworden en ook de onderlinge relaties tussen inwoners zijn op 
verschillende vlakken verbeterd. Zo geven meer Haarlemmers aan prettig met elkaar om te gaan en 
in een gezellige buurt met veel saamhorigheid te wonen. Haarlemmers ervaren hun omgeving 
duidelijk veiliger en handhaving is zichtbaar in de stad en herkenbaar in de wijk.

Vanzelfsprekend kent Haarlem naast successen ook uitdagingen. De afgelopen jaren is ingezet op het 
aanpakken van drugscriminaliteit, Outlaw Motorcycle Gangs, woon- en adresfraude en het dichterbij 
elkaar brengen van het zorg- en veiligheidsdomein. Tevens blijven thema's zoals jeugdoverlast en 
-criminaliteit, radicalisering, veilig uitgaan, de organisatie van evenementen en fysieke overlast 
constante aandacht vragen. De komende jaren zal gemeente Haarlem, samen met haar inwoners en 
andere veiligheidspartners zich onverminderd in blijven zetten voor de stad. Hierbij heeft gemeente 
Haarlem een regierol, maar wordt de verantwoordelijkheid voor een veilig Haarlem gedeeld met 
inwoners, bezoekers, ondernemers en andere zorg- en veiligheidspartners. Integrale samenwerking 
tussen alle betrokkenen is cruciaal om tot een veilige woon- en leefomgeving te komen. Alleen door 
samen te werken kan criminaliteit worden tegengegaan, de leefbaarheid in de stad worden verhoogd 
en de beleving van onveiligheid bij de burger worden verminderd.

1.1 Beleidsperiode 2019-2022

Eind 2018 loopt de beleidsperiode van het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid (IVH) 2015- 
2018 af en daarmee breekt de nieuwe beleidsperiode 2019-2022 aan. Ter voorbereiding op deze 
nieuwe beleidsperiode is een uitgebreide veiligheidsanalyse gemaakt (kenmerk 2018/546039). De 
analyse geeft een vijfjarig beeld op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Uit de analyse zijn 
opvallende ontwikkelingen naar voren gekomen waarvan noodzakelijk wordt geacht extra op deze 
thema's in te zetten. In samenspraak met de veiligheidsdriehoek, het college en de raad is daarom 
gekozen deze thema's in het nieuwe beleidsplan te prioriteren.

Met de totstandkoming van dit beleidsplan wordt voldaan aan artikel 38b van de politiewet waarin 
staat dat de gemeenteraad ten minste eenmaal in de vier jaar de doelen vaststelt die de gemeente 
op het terrein van de veiligheid nastreeft voor de handhaving van de openbare orde en de 
hulpverlening door de politie.

1.2 Leeswijzer

In dit IVH 2019-2022 staan de hoofdlijnen, uitgangspunten en ambities voor de komende vier jaar. De 
jaarlijkse actieprogramma's (die volgen op dit beleidsplan) geven praktische invulling aan deze 
ambities.
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2. Situatie 2018
2.1 Hoe veilig en leefbaar is Haarlem?

Ter voorbereiding op de totstandkoming van het IVH 2019-2022 is in de zomer van 2018 een 
veiligheidsanalyse gemaakt. Deze analyse heeft betrekking op de periode 2013-2017. Deze 
rapportage geeft, op basis van het VNG-model Kernbeleid Veiligheid, een beeld van de thema's op 
het gebied van veiligheid en leefbaarheid die in Haarlem spelen. Hieronder worden de successen en 
uitdagingen besproken.

Successen

De veiligheidsanalyse laat zien dat het op vele vlakken goed gaat met de veiligheid en leefbaarheid in 
Haarlem. In de afgelopen vijfjaar hebben inwoners en veiligheidspartners zich intensief ingezet op 
het veiliger maken van de stad. Middels het IVH 2015-2018 en de bijbehorende actieprogramma's is 
gericht ingezet op o.a. het verhogen van de leefbaarheid in wijken en buurten en het tegengaan van 
High Impact Crimes. De veiligheidsanalyse 2018 laat zien dat de sociale cohesie in Haarlem relatief 
hoog is. Bovendien is de objectieve veiligheid in de afgelopen vijf jaar gestegen. Zo is het aantal 
woninginbraken, straatroven en mishandelingen flink gedaald. Het grootste deel van de 
Haarlemmers voelt zich (heel) veilig in Haarlem.

Mede als gevolg van samenwerkingsverbanden zoals Samen Veilig Ondernemen en Keurmerk Veilig 
ondernemen, is een positieve ontwikkeling zichtbaar op het gebied van veiligheid in winkelgebieden 
en bedrijventerreinen. Zo is het aantal overvallen, registraties van zakkenrollerij en winkeldiefstallen 
in de winkelgebieden afgenomen. Ook op het bedrijventerrein is vooruitgang zichtbaar; het totale 
aantal incidenten en misdrijven is de afgelopen vijf jaar (2013-2017) afgenomen.

Uitdagingen

Uit de analyse blijkt dat enkele veiligheidsthema's extra aandacht behoeven, omdat de problematiek 
aanhoudt of zelfs verergert. Zo blijft de problematiek rondom ondermijnende criminaliteit 
hardnekkig. In Haarlem is o.a. sprake van woon- en adresfraude, drugscriminaliteit en malafide 
bedrijvigheid.

Eveneens is in Haarlem sprake van een groep inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke 
problemen. De oorzaken en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als 
hardnekkig: psychische klachten, verslavingen, schulden, falende maatschappelijke integratie of een 
combinatie hiervan. Deze mensen zijn bovengemiddeld vaak het slachtoffer van misbruik en 
criminaliteit of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met het oog op goede 
ondersteuning en zorg én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het essentieel dat er sprake 
is van een goede aansluiting en samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

Daarnaast blijft overlast van hondenpoep en illegaal aangeboden afval aanhouden. Eveneens zijn de 
afgelopen jaren stijgingen zichtbaar van parkeer- en fietsenoverlast.

Ook houdt de jeugdoverlast en -criminaliteit aan en blijven de meldingen van jeugdoverlast bij politie 
en gemeente onverminderd hoog. Bovendien neemt de ervaren overlast onder de burgers nauwelijks 
af.
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3. Uitgangspunten
Elke dag wordt aan de veiligheid en leefbaarheid van de stad gewerkt. Hierbij staan de volgende 
strategische uitgangspunten centraal.

3.1 Samenwerken

Bij de totstandkoming van dit beleidsstuk zijn vele interne en externe partners betrokken. Dit vanuit 
de wetenschap dat bij het garanderen van een veilig en leefbaar Haarlem integrale samenwerking 
met andere organisaties en domeinen op lokaal, regionaal en nationaal niveau essentieel is. 
Hieronder staan de partners weergegeven waar veel mee samen wordt gewerkt.

Samenwerken met inwoners en ondernemers

Mensen die in Haarlem wonen, leven, werken en ondernemen zijn de stadsexperts van de gemeente. 
Zij weten wat er leeft in de stad, ook wat betreft veiligheid en leefbaarheid. Voor het verbeteren van 
veiligheid en leefbaarheid heeft de gemeente Haarlem haar inwoners nodig. De betrokkenheid van 
inwoners en de rol die zij spelen om Haarlem nog veiliger te maken, is daarom zeer belangrijk. Vanuit 
dit uitgangspunt wordt samengewerkt met inwoners en ondernemers aan veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen in de wijk. In dit beleidsplan wordt per prioriteit nader ingegaan op hoe de 
samenwerking tussen inwoners, ondernemers, zorg- en/of veiligheidspartners bijdraagt aan een 
veilig en leefbaar Haarlem.

Lokaal samenwerken

Binnen de gemeente wordt er dagelijks intensief samengewerkt tussen de diverse afdelingen, 
beleidsteams en handhaving. Op lokaal niveau wordt samengewerkt in de veiligheidsdriehoek tussen 
politie, gemeente en OM. Daarnaast bestaat er nog groot aantal lokale samenwerkingsverbanden 
zoals o.a. het Samenwerkingsverband Jeugd, Koninklijke Horeca Haarlem, City Management Groep, 
ondernemersverenigingen, woningcorporaties, wijkraden en welzijnsorganisatie stichting DOCK. 
Deze samenwerking is van belang om op alle terreinen van veiligheid en handhaving over de juiste 
expertise en ervaring te kunnen beschikken.

Regionaal en landelijk samenwerken

De regionale samenwerking tussen de tien gemeenten in de regio Kennemerland vindt plaats in de 
Werkgroep Integrale Veiligheid (WIV). Daarnaast vindt er samenwerking plaats met andere partijen 
als de Veiligheidsregio Kennemerland, enkele justitiële- en zorgpartners in het Zorg&Veiligheidshuis 
(o.a. politie, OM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en jeugd en 
Gezinsbeschermers), de Omgevingsdienst IJmond en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum 
(RIEC). De samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en politie in de eenheid Noord- 
Holland vindt plaats onder leiding van het projectteam "Noord-Holland: Samen Veilig". Daarnaast 
vindt overleg plaats in de V10. Dit is het overleg van de voorzitters van de 10 basisteamdriehoeken in 
de eenheid Noord-Holland.

Ook op nationaal niveau wordt middels diverse afstemmingsoverleggen (LOVP, V40), werkgroepen 
(LSI), verenigingen (VNG) en landelijke projecten zoals het LAA (Landelijke aanpak adreskwaliteit) 
samengewerkt.
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Samenwerking Politie en Handhaving

Handhavers en politie werken nauw samen in de lokale handhaving. Grofweg is het onderscheid dat 
handhaving gaat over het over versterken van de leefbaarheid en het verminderen van overlast. De 
politie gaat over opsporing van strafbare feiten en handhaven van de openbare orde. De taken liggen 
in eikaars verlengde, want op het moment dat overlastproblematiek overgaat in een verstoring en/of 
bedreiging van de openbare orde vindt er een verschuiving plaats van handhaving naar politie.

De politie heeft algemene opsporingsbevoegdheid, de handhavers beperkte opsporingsbevoegdheid, 
gekoppeld aan de eigen gemeente en de regelgeving die past in het domein (leefbaarheid) waarvoor 
handhaving is aangewezen. Handhaving wordt ingezet daar waar opsporing door de politie niet 
gewenst is vanwege prioritering, of niet mogelijk is vanwege onvoldoende deskundigheid of 
capaciteit bij de politie. Er is echter geen strikte scheidslijn in de afbakening. In de praktijk is dat ook 
afhankelijk van de situatie ter plaatse.

Dit betekent niet dat de politie zich terugtrekt uit de openbare ruimte. Juist niet, alleen wordt de 
handhavende rol in de openbare ruimte voor een belangrijk deel ook ingevuld door handhaving. Het 
gezag van de handhaving wordt versterkt door de nauwe samenwerking met politie. Bijvoorbeeld 
vanwege het feit dat handhavers via de portofoon direct politie-assistentie kunnen inroepen en door 
het delen van informatie over problemen die in de stad spelen.

De thema's waar handhavers in ieder geval op worden ingezet zijn: parkeeroverlast en betaald 
parkeren, rijdend verkeer (in voetgangersgebieden), afval overlast, fietsenoverlast, jeugdoverlast, 
hondenoverlast, innemen openbare grond (containers e.a.), wrakken, aanhangers, en andere 
voertuigen, horecatoezicht, overlast terrassen en uitstallingen, evenemententoezicht en Digitaal 
Opkoopregister (winkels met helinggevoelige goederen).

Versie 21.12.2018
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3.2 Informatie-gestuurd handhaven

Bij het handhaven in de stad wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van informatie-gestuurd 
handhaven. Dit houdt in dat de handhavingsinzet wordt bepaald op basis van informatie uit 
verschillende bronnen zoals waarnemingen en interventies van de handhavers op straat, 
overlastmeldingen van inwoners en politie registraties. Door diverse bronnen te combineren wordt 
meer betekenis gegeven aan informatie. Hierdoor kan, naast repressieve inzet, ook steeds meer 
preventief worden ingezet. De regierol van de gemeente wordt hierdoor beter uitgevoerd doordat 
veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast biedt het informatie-gestuurd 
handhaven de mogelijkheid tot effectievere en efficiëntere inzet. Er kan worden ingezet op de dagen, 
tijden en locatie waarop dat op dat moment het hardste nodig is. Tevens vormen de uitkomsten van 
handhavingsactiviteiten input voor bijstelling en aanpassing van beleid.

3.3 Thema- en wijkgericht werken

Voor het veiliger en leefbaarder maken van een stadsdeel, wijk of straat bestaat geen magische 
formule. Elk stukje Haarlem heeft zijn eigen identiteit, dynamiek en veiligheidskwesties. Daarom is 
het leveren van maatwerk een belangrijk uitgangspunt. In dit IVH is de keuze gemaakt om de 
prioritering themagericht op te stellen en vervolgens per stadsdeel en/of wijk concrete acties te 
bepalen. Daarmee kan goed worden aangesloten bij de ontwikkeling van gebiedsprogramma's en 
kunnen veiligheidspartners, ondernemers en inwoners van Haarlem gericht betrokken worden bij de 
invulling van de aanpak.

3.4 Ontwikkeling en innovatie

Op alle veiligheidsthema's is gekozen voort te bouwen op wat er al is, succesvolle bestaande 
werkwijzen verder te ontwikkelen en waar nodig te intensiveren. Daarnaast wordt ingezet op 
innovatie in de aanpak met nieuwe technieken zoals data-gedreven werken en nudging.

Data-gedreven werken

De komende jaren wordt geïnvesteerd in een goede informatiepositie. Een van de ontwikkelingen 
daarbinnen is het data-gestuurde werken door middel van handige tools. Data-gestuurd werken 
helpt vooral om informatie sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen om complexe 
veiligheidsvraagstukken aan te pakken zoals bijvoorbeeld ondermijning. Dit versterkt de 
informatiepositie en maakt het mogelijk om preventief op te kunnen treden, trends te voorspellen 
en (nog) informatie-gerichter te werken, voor zowel beleid als handhaving. Hierbij wordt rekening 
gehouden met privacyaspecten.

Nudging
De komende jaren zal meer gebruik worden gemaakt van nudging. Dit is een methode die uitgaat van 
menselijke denkfouten. Nudges of 'duwtjes' in de goede richting, kunnen mensen aanzetten tot 
ander gedrag, bijvoorbeeld door gedragskeuzes aantrekkelijker of gemakkelijker te maken. Deze 
methode, uitgaande van de gedragswetenschap, kan ingezet worden om leren en ontwikkelen in 
organisaties te stimuleren door de omgeving aan te passen zodat betere keuzes kunnen worden 
gemaakt.
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4. Prioriteiten
Effectieve inzet op het veiligheidsdomein vereist keuzes - keuzes over prioriteiten, instrumenten en 
samenwerking met veiligheidspartners. In dit IVH is daarom een aantal veiligheidsthema's 
geprioriteerd.

De eerste vier prioriteiten zijn gekozen omdat intensivering van de aanpak op deze thema's 
noodzakelijk is. De problematiek rondom deze thema's is dusdanig groot dat extra aandacht en inzet 
nodig is.

Ondermijnende criminaliteit 
Zorg en Veiligheid 
Leefbaarheid van wijken en buurten 
Jeugd en Veiligheid

De vijfde prioriteit betreft High Impact Crimes. Hoewel teruglopende criminaliteit gewoonlijk minder 
aandacht krijgt is in dit IVH gekozen om toch High Impact Crimes te prioriteren. High Impact Crimes 
zijn ingrijpende delicten die vaak grote gevolgen hebben voor het veiligheidsgevoel van een 
slachtoffer en zijn/haar omgeving. De huidige intensieve aanpak wordt daarom gecontinueerd en 
verfijnd.

De vijf prioriteiten kunnen niet los van elkaar worden gezien en vertonen overlap. Zo is het mogelijk 
dat bijvoorbeeld personen met verward gedrag sociale overlast veroorzaken waardoor de 
leefbaarheid in een wijk verminderd. Ook als jeugdcriminelen High Impact Crimes plegen of 
betrokken zijn bij ondermijnende activiteiten is er sprake van overlap tussen de prioriteiten.

Naast prioriteiten komen in dit beleidsplan ook strategische thema's aan bod die (blijvende) 
aandacht vragen. De strategische thema's van het IVH 2019-2022 zijn: veiligheid grote evenementen, 
cybercriminaliteit, veilig uitgaan, veilig ondernemen, brandveiligheid en crisisbeheersing, 
radicalisering en polarisatie en veilig en integer werken.

Als onderwerpen niet tot prioriteit of strategisch thema zijn benoemd, betekent dat niet dat er geen 
aandacht aan wordt besteedt. Mocht het zo zijn dat de problematiek rondom de niet-geprioriteerde 
onderwerpen in de beleidsperiode 2019-2022 onverhoopt verandert, dan wordt hier uiteraard op 
ingespeeld.

Versie 21.12.2018
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4.1 Ondermijnende criminaliteit

Waarom een prioriteit?

Elke vorm van criminaliteit is in zekere zin ondermijnend. In dit IVH spreken we van ondermijnende 
criminaliteit als er ook sprake is van een aantasting van maatschappelijke structuren of een 
aantasting van het vertrouwen in deze structuren. Bij ondermijning zetten criminelen legale 
middelen in om op illegale wijze geld te verdienen. Criminelen hebben legale middelen zoals een 
burgerservicenummer, panden, uitkeringen of vergunningen nodig. Daarnaast hebben ze een 
bankrekening nodig om banktransacties uit te voeren en hun criminele geld wit te wassen. Voor het 
investeren in onroerend goed hebben ze makelaars, projectontwikkelaars en notarissen nodig. Door 
het misbruiken van legale middelen (aangeboden door zowel de publieke als de private sector) voor 
criminele activiteiten raakt de bovenwereld met de onderwereld verweven. Hierdoor wordt het 
vertrouwen in de overheid aangetast en raakt de maatschappij ontwricht. Dit soort criminaliteit 
wordt vaak gepleegd binnen criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met 
geweld, bedreiging en intimidatie.

In de afgelopen jaren is in Haarlem een groot aantal ondermijnende activiteiten succesvol aangepakt. 
Toch blijft de problematiek in Haarlem hardnekkig en is voor een effectieve aanpak van ondermijning 
een lange adem nodig. Ondermijning kent in Haarlem diverse verschijningsvormen, zoals: drugs 
(zowel productie als handel). Outlaw Motorcycle Gangs, malafide bedrijvigheid, witwassen en woon- 
en adresfraude,1.

1 Het is mogelijk dat er, naast deze 'herkenbare' thema's, in de beleidsperiode 2019-2022 nieuwe vormen van ondermijning 
bijkomen.
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Ambitie 2022

Eind 2022 dient meer inzicht te zijn in ondermijnende criminaliteit en worden ondermijnende 
activiteiten succesvol aangepakt en teruggedrongen. Daarnaast is eind 2022 meer slagkracht in de 
integrale aanpak zodat snel en efficiënt wordt ingespeeld op signalen van ondermijning. De aanpak 
van ondermijning zal gemeentebreed worden geborgd. Daarnaast worden bestaande risico-locaties 
in Haarlem duurzaam hersteld waardoor de voedingsbodem voor ondermijnende activiteiten wordt 
weggenomen. Tevens dienen voordelen vanuit ondermijnende criminaliteit te worden gereduceerd. 
Misdaad mag niet lonen.

Aanpak

De aanpak behelst een geïntegreerde inzet van bestuurlijke, strafrechtelijke, fiscale en 
privaatrechtelijke instrumenten. Hiervoor wordt themagericht, gebiedsgericht en signaalgericht 
gewerkt. Onder de themagerichte aanpak vallen thema's zoals productie en handel in drugs, Outlaw 
Motorcycle Gangs, woon- en adresfraude, mensenhandel en uitbuiting. De gebiedsgerichte aanpak 
richt zich op het tegengaan van ondermijnende structuren in specifieke gebieden. Het uitgangspunt 
is buurten te revitaliseren en weerbaarder te maken tegen dergelijke ondermijnende activiteiten. De 
signaalaanpak richt zich op casuïstiek, malafide ondernemingen en verdachte personen op basis van 
specifieke signalen.

Bovenstaande aanpakken staan vaak niet op zichzelf. Voor veel van de ondermijnende activiteiten 
geldt zowel een themagerichte, gebiedsgerichte als signaalaanpak. Hierbij ligt de nadruk op het 
voorkomen van ondermijnende activiteiten, terugdringen van ondermijnende criminaliteit, het 
afpakken van criminele winsten en het weghalen van de voedingsbodem voor ondermijning.

De aanpak van woon- en adresfraude richt zich voor een belangrijk deel op die voedingsbodem voor 
ondermijning. Niet bij elke verkeerde registratie in de BRP (Basis Registratie Personen) is er sprake 
van ondermijning. Wel blijkt dat er bij veel ondermijnende activiteiten sprake is van het bewust 
misbruik maken van de BRP om bijvoorbeeld ten onrechte een BSN, een toeslag of uitkering te 
verkrijgen. Bestrijding van ondermijning kan dan ook niet zonder een effectieve aanpak van woon- en 
adresfraude. Daarom is ervoor gekozen deze aanpak bij dit thema onder te brengen.

Randvoorwaarden

Om de integrale aanpak van ondermijning te laten slagen, is het noodzakelijk te voldoen aan een 
aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden geven de kaders aan waar wordt ingezet om 
ondermijnende criminaliteit aan te pakken. In het jaarlijkse actieprogramma staan de concrete acties 
die betrekking hebben op de randvoorwaarden. De randvoorwaarden zijn:

• Versterken van de informatiepositie. De komende jaren wordt de informatiepositie ten aanzien 
van ondermijning versterkt zodat snel en efficiënt op signalen van ondermijning kan worden 
ingespeeld. Hierbij is uitwisseling en analyse van data onmisbaar.

• Gemeentebrede aanpak ondermijning. In beleidsperiode 2019-2022 wordt aanpak 
Ondermijning gemeentebreed geïntegreerd en geborgd. Hierbij is integrale samenwerking tussen 
verschillende afdelingen, teams en professionals essentieel.

• Weerbaar bestuur. Agressie, geweld en bedreigingen hebben een ondermijnend effect op de 
overheid en moeten stevig aangepakt en voorkomen worden. Extra aandacht dient de komende 
jaren uit te gaan naar het behoud van een weerbaar bestuur.

• Integrale samenwerking. De komende jaren wordt de integrale samenwerking versterkt. Dit 
geldt zowel voor publieke als private partners op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
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Aandachtsgebied

Ondermijnende criminaliteit kan zich overal in Haarlem voordoen. Echter zijn sommige wijken in 
Haarlem door een opeenstapeling van factoren kwetsbaarder voor ondermijnende criminaliteit dan 
andere wijken. Eén van deze gebieden is de Transvaalwijk en specifiek het woon- en winkelgebied 
rondom de Schoterweg. Diverse vormen van ondermijning komen voor in deze wijk zoals malafide 
bedrijvigheid, drugshandel, woonfraude en witwassen. Het Rozenprieel is een andere wijk waarbij 
een ondermijnende structuur aanwezig is. In deze wijk werken gemeente, politie en 
woningcorporatie samen aan verbeteringen op het gebied van wonen, fysiek, sociaal, veiligheid en 
leefbaarheid. Beide gebieden vragen een gebiedsgerichte aanpak, waar criminaliteitsbestrijding 
integraal onderdeel van uitmaakt.

Partners

Voor een effectieve aanpak van georganiseerde criminaliteit werken verschillende partners samen. 
Doordat georganiseerde criminaliteit zich veelal niet aan de stadsgrenzen houdt, is het van groot 
belang om op regionaal en landelijk niveau samen te werken. Een belangrijke rol hierin is weggelegd 
voor het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Het RIEC bundelt en analyseert 
informatie, deelt expertise en verbindt verschillende overheidsorganisaties. De convenantpartners 
van het RIEC zijn o.a. het Openbaar Ministerie, politie, belastingdienst. Fiscale inlichtingen en 
opsporingsdienst (FIOD), Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Inspectie SZW), Immigratie- 
en Naturalisatiedienst (IND), de Koninklijke Marechaussee, en het Uitvoeringsinstituut 
Werknemersverzekeringen (UWV).

Daarnaast wordt samengewerkt met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Centrum 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Samenwerken met inwoners en ondernemers

In periode 2019-2022 zal het bewustzijn over ondermijnende criminaliteit bij burgers en 
ondernemers worden vergroot, zodat zij ondermijnende criminaliteit eerder kunnen signaleren en 
mogelijk zelfs voorkomen. Daarnaast is het belangrijk de publiek-private samenwerking te 
versterken, zodat tegen kan worden gegaan dat het bedrijfsleven ongewenst en onwetend 
criminaliteit faciliteert.
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4.2 Zorg en Veiligheid

Waarom een prioriteit?

In Haarlem is een aantal inwoners met een opeenstapeling van persoonlijke problemen. De oorzaken 
en gevolgen lopen dwars door elkaar heen en zijn even divers als hardnekkig: psychische klachten, 
verstandelijke beperkingen, werkeloosheid, verslavingen, schulden, een stagnerende 
maatschappelijke integratie of een combinatie hiervan. Deze mensen zijn bovengemiddeld vaak het 
slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met 
het oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang van veiligheid en leefbaarheid is het 
belangrijk dat zorg- en veiligheidsprofessionals goed met elkaar samenwerken. Dat vraagt extra 
aandacht en inzet vanuit zowel het zorg- als veiligheidsdomein. Dit is niet altijd even eenvoudig 
omdat zowel het zorg- als veiligheidsdomein elk hun eigen specialisme, taal en perspectief hebben 
van waaruit zij werken. Daarnaast zijn ingrijpende veranderingen als de transities binnen het sociaal 
domein, de reorganisatie van de politie en veranderende wetgeving van invloed op de wijze waarop 
de samenwerking tussen veiligheid en zorg verder gestalte krijgt. Tegelijkertijd is er sprake van 
ontwikkelingen in de samenleving, zoals een toenemende negatieve aandacht voor kwetsbare 
mensen die zich 'anders' gedragen, bijvoorbeeld onder het label 'personen met verward gedrag'. 
Bovenstaande uitdagingen en ontwikkelingen leiden tot het prioriteren van het thema zorg en 
veiligheid in de beleidsperiode 2019-2022.

Ambitie 2022

In 2022 dient er een (nog) betere integrale aanpak te zijn op de thema's die zich bevinden op het 
snijvlak van zorg en veiligheid. Een goede samenwerking maakt integrale aanpak van complexe 
probleemsituaties en hulpverlening krachtiger, effectiever en efficiënter. Hierbij wordt de persoon en 
zijn/haar netwerk centraal gesteld in het handelen en zal over grenzen van domeinen worden 
samengewerkt. Door op tijd maatwerk te bieden op het zorgvlak, kan het veiligheidsdomein (en vice 
versa) in voorkomende gevallen ontzien worden.

Aanpak

De gemeente coördineert samen met haar maatschappelijke partners verschillende thema's op het 
snijvlak van veiligheid en zorg. Voorbeelden zijn de aanpak rond mensen met verward gedrag,
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Aanpak Voorkomen Escalatie, (multidisciplinaire) aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en 
seksueel geweld, nazorg ex-gedetineerden, aanpak radicalisering, de aanpak van mensenhandel en 
de aanpak van woonoverlast. Ook wordt er, mede door de naderende Wet Verplichte GGZ (2020), 
ingezet op een meer integrale aanpak tussen het zorg- en veiligheidspartners.

Randvoorwaarden

Om de gezamenlijke aanpak van zorg en veiligheid te laten slagen, is het noodzakelijk te voldoen aan 
een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden geven de kaders aan van waaruit concrete 
acties en interventiemogelijkheden op jaarlijkse basis worden bedacht.

• Integrale samenwerking. De komende jaren wordt de integrale samenwerking tussen het zorg
en veiligheidsdomein versterkt. Daarbij is het van belang barrières tussen de betrokken partijen 
weg te nemen en de gemeenschappelijke belangen voorop te stellen.

• Meer persoonsgericht, minder domeingericht. In beleidsperiode 2019-2022 wordt meer 
persoonsgericht en minder domeingericht gewerkt. Hiervoor is het noodzakelijk de 
domeincultuur (in zowel het zorg- als veiligheidsdomein) te overstijgen en de persoon en 
zijn/haar netwerk centraal te stellen. Dit met als doel o.a. vroeg signalering te bevorderen om 
zodoende eerder zorg te kunnen bieden.

• Vergroten bewustzijn en signaalfunctie onder de inwoners van Haarlem. Buren, collega's, 
families, vrienden en bekenden vangen vaak de eerste signalen als het niet goed met een 
inwoner gaat. Door het bewustzijn en de signaalfunctie van inwoners en ondernemers te 
vergroten wordt het mogelijk eerder zorg te bieden.

• Verbeteren van de gemeentelijk/lokale voorzieningen en het aanbod. Goede 
dagbesteding/werk, passende huisvesting, toegankelijke en flexibele ondersteuning zorgen er 
voor dat kwetsbare inwoners zich weten te redden in de maatschappij en dat zij perspectief 
hebben. Zij zijn daardoor minder vatbaar voor criminele activiteiten, overlast of andere onveilige 
situaties. Mede om die reden blijft de gemeente de komende jaren inzetten op het verbeteren 
van de lokale voorzieningen en het aanbod.

Partners

Voor het behalen van de ambitie 2022 is samenwerking essentieel. Gemeente Haarlem werkt samen 
met traditionele partners uit het veiligheidsdomein zoals politie. Openbaar Ministerie en 
beveiligingsbedrijven. Vanuit het zorgdomein wordt samengewerkt met Sociaal Wijkteams, CJG en 
gecontracteerde aanbieders uit het sociaal domein (zoals bijvoorbeeld RIBW K/AM, HVO Querido, 
Leger des Heils, GGD en Veilig Thuis), zorgaanbieders die behandeling bieden (zoals bijvoorbeeld GGZ 
inGeest, Brijder en Fivoor), welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Tevens wordt in het 
Zorg&Veiligheidshuis (ZVH), bij het Regionaal coördinatiepunt Nazorg Ex-gedetineerden en het 
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) samengewerkt met partners 
uit het zorg- en veiligheidsdomein.

Samenwerken met inwoners en ondernemers

Ook voor inwoners, ondernemers, vrijwilligersorganisaties, sportorganisaties en wijkraden is het 
mogelijk een bijdrage te leveren aan deze prioriteit. Door het tijdig signaleren van hulpbehoevende 
inwoners wordt het mogelijk hen eerder zorg te bieden.
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4.3 Leefbaarheid van wijken en buurten

Waarom een prioriteit?

Wonen en werken in een omgeving waar je je prettig en veilig voelt, wordt door vrijwel iedereen 
belangrijk gevonden. Vanzelfsprekend willen Haarlemmers liever geen overlast of verloedering in 
hun wijk. Ondanks de wens van zowel gemeente als inwoners voor een schone en veilige omgeving 
blijkt uit de veiligheidsanalyse 2018 dat de fysieke en sociale kwaliteit van de openbare ruimte zijn 
afgenomen. De overlastmeldingen rondom fietsen, parkeren, hondenpoep en afval stijgen. Ook is 
een lichte stijging zichtbaar van het aantal burenruzies.

Ambitie 2022

In 2022 dient de overlast in de woonomgeving en verloedering van buurten te zijn verminderd. Voor 
het behalen van deze ambitie zal worden ingezet op zowel het verhogen van de fysieke kwaliteit als 
de sociale kwaliteit. Voor de fysieke kwaliteit geldt dat problemen zoals parkeeroverlast, 
fietsenoverlast, hondenpoep en afval worden aangepakt. Voor de sociale kwaliteit geldt dat er meer 
aansluiting wordt gezocht met het zorgdomein als het gaat om hulpbehoevende burgers in de 
openbare ruimte en dat voor vormen van woonoverlast een duurzame oplossing wordt gezocht.

Aanpak
Voor gemeente Haarlem is een belangrijke rol weggelegd in het aanpakken van problemen die de 
leefbaarheid van wijken en buurten aantasten. Daarom wordt lokaal ingezet op een veilige en schone 
omgeving. Hierin is een belangrijke rol weggelegd voor handhaving. Elke wijk heeft zijn eigen 
wijkhandhaver die op de hoogte is van wat er speelt in de wijk. De handhavingsinzet wordt bepaald 
door informatie uit verschillende bronnen. Zo krijgt de gemeente overlastmeldingen binnen, zijn er 
politieregistraties, waarnemingen en interventies van de handhavers op straat en is er informatie die 
op een andere manier ter kennis komt van de gemeente. Door het combineren van diverse bronnen 
wordt er meer betekenis gegeven aan informatie. Hierdoor kan van tevoren worden voorspeld op 
welke locaties en tijden extra handhaving in moet worden gezet.
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Naast integrale handhaving, maakt ook parkeerhandhaving gebruik van informatie-gestuurd 
handhaven om parkeeroverlast tegen te gaan. Zodoende wordt, naast reguliere controles, extra 
parkeerhandhaving ingezet op 'hotspots' en 'hottimes'.

Naast inzet van handhaving lopen er diverse programma's om de stad schoon en veilig te houden. Zo 
zorgen de projecten van het programma Modernisering Parkeren voor de voorwaarden om de 
parkeerdruk in de stad beter onder controle te houden en wordt bij het tegengaan van 
afvalproblematiek - naast handhaving - ingezet op slim beheer, communicatie, participatie en 
educatie.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden geven de kaders aan waar de komende jaren wordt op ingezet. In het jaarlijkse 
actieprogramma staan concrete acties die betrekking hebben op de randvoorwaarden. De 
randvoorwaarden zijn:

• Versterking van wijkhandhaving. De handhavingscapaciteit van de gemeente wordt uitgebreid. 
Handhavers hebben hun eigen aandachtswijk zodat zij zichtbaar zijn in de stad en herkenbaar zijn 
in de wijk.

• Samenwerken met inwoners. Het behalen van de ambitie 2022 is niet mogelijk zonder 
intensieve samenwerking met inwoners. Het is essentieel dat inwoners meepraten over wat 
belangrijk is hun wijk en participeren in de aanpak. De komende jaren dient meer te worden 
samengewerkt met inwoners.

• Dóórontwikkeling informatie-gestuurd handhaven. De komende jaren vindt dóórontwikkeling 
van het informatie-gestuurd handhaven plaats zodat informatie sneller en efficiënter in kaart 
wordt gebracht.

Samenwerken met inwoners en ondernemers

Hoe bewoners onderling met elkaar omgaan heeft een grote invloed op de leefbaarheid van buurten 
en wijken. Of mensen elkaar kennen, contacten onderhouden in de buurt of elkaar helpen, draagt bij 
aan de mate dat iemand zich thuis en veilig voelt in de buurt. Inzetten op participatie tussen 
inwoners is daarom belangrijk. Ook een goede relatie tussen de gemeente en Haarlemmers is 
essentieel. Door samen te werken met inwoners kan beter worden ingespeeld op problemen en 
uitdagingen in de wijk. De komende jaren zal daarom worden ingezet op het versterken van 
burgerparticipatie.

Partners

Een groot aantal organisaties werkt samen aan het verhogen van de leefbaarheid in wijken en 
buurten. Tot de betrokkenen horen traditionele veiligheidspartners zoals de politie en het Openbaar 
Ministerie. Daarnaast dragen organisaties zoals Spaarnelanden en Paswerk bij aan het verbeteren 
van de fysieke kwaliteit door in te zetten op een schone en goed bereikbare openbare ruimte. 
Belangrijke partners die zich inzetten op het voorkomen en tegengaan van sociale (woon)overlast zijn 
o.a. beveiligingsbedrijven, Sociaal Wijkteams, gecontracteerde aanbieders uit het sociaal domein, 
zorgaanbieders, welzijnsorganisaties en woningcorporaties.
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4.4 Jeugd en Veiligheid

Waarom een prioriteit?

Al jarenlang behoort Jeugd en Veiligheid tot één van de belangrijke thema's binnen het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid. Een positief toekomstperspectief voor jongeren is voor henzelf van groot belang, 
maar ook voor de Haarlemse samenleving. Voor een kleine groep jongeren is het 
toekomstperspectief minder rooskleurig. Zij maken verkeerde keuzes, vallen uit op school, vinden 
moeilijk een baan en komen met de verkeerde vrienden in aanraking. Deze jongeren kunnen overlast 
veroorzaken of uiteindelijk in de criminaliteit belanden en voor ernstige veiligheidsproblemen 
zorgen. De achterliggende problematiek is vaak meervoudig en kan bestaan uit problemen in het 
gezin, geen of onvoldoende dagbesteding en persoonlijkheidsproblemen en/of stoornissen. Mede 
vanwege deze factoren staat Jeugd en Veiligheid niet op zichzelf, maar maakt het deel uit van een 
brede aanpak op het gebied van jeugd, zorg, onderwijs en veiligheid.

De afgelopen jaren is er veel aandacht uitgegaan naar het terugdringen van jeugdcriminaliteit en 
jeugdoverlast, met wisselend succes. Onder de High Impact Crimes bevinden zich vaak jonge daders. 
Daarnaast blijven de meldingen van jeugdoverlast bij de politie en gemeente hoog en neemt de 
ervaren overlast onder de burgers nauwelijks af. Het tegengaan van jeugdoverlast en -criminaliteit 
behoeft daarom aanhoudende aandacht.

Ambitie 2022

Eind 2022 dient jeugdoverlast en -criminaliteit te zijn verminderd. Hiervoor wordt de wijkaanpak 
jeugd ingezet en uitgerold over de gehele stad. Tevens dient eind 2022 het veiligheidsgevoel onder 
bewoners en ondernemers te zijn verbeterd en zal er meer worden ingezet op het voorkomen van 
een nieuwe generatie jongeren die overlast veroorzaakt of in de criminaliteit belandt.
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Aanpak

Jeugdoverlast- en criminaliteit wordt tegengegaan middels de Wijkaanpak Jeugd. In deze aanpak zijn 
alle ketenpartners betrokken en is er aandacht voor de persoon, wijk en groep. De aanpak richt zich 
zowel op repressie als preventie. Afhankelijk van de ernst van de problematiek, worden jongeren 
gecategoriseerd in drie kleuren: groen, oranje of rood. De kleur geeft de ernst van de problematiek 
van de jongere weer en de daarbij behorende (passende) interventies. Zodoende kunnen jongeren 
worden op- en afgeschaald als de problematiek toeneemt dan wel afneemt. Jongeren met een groen 
label worden aangepakt/geholpen binnen de reguliere basisinfrastructuur (NB. per 2020 heet dit de 
Sociale Basis). Bij jongeren met een oranje label is er sprake van zorg- en overlastsignalen. 
Specialistische hulpverlening en andere (veiligheids)partners pakken deze signalen op en komen met 
een sociaal aanbod. Voor de jongeren die rood gelabeld zijn geldt een repressieve aanpak en is 
opschaling naar het Bestuurlijk Interventie Team mogelijk, waarbij bestuursrechtelijke, 
civielrechtelijke en/of strafrechtelijke interventies kunnen worden ingezet.

Complexe casuïstiek die een intensieve afstemming vergt tussen zorg- en justitiële organisaties kan 
aangemeld worden bij het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland. Hier wordt een afstemmingsplan 
opgesteld met alle (direct) betrokken. Hetzelfde geldt voor casussen van (jeugdige) daders die High 
Impact Crimes plegen. Zij worden besproken in het Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland in het HIC- 
monitoroverleg.

De komende jaren wordt extra ingezet op de veiligheid in en om scholen en op sportparken. Ook 
gaat extra aandacht uit naar het tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder 18-minners. Vanuit 
het sociaal domein wordt ingezet op voorlichting rondom sexting, het tegengaan van (cyber)pesten, 
het voorkomen van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en het tegengaan van 
kindermishandeling en seksueel geweld. Voor het bewerkstelligen van deze doelen wordt 
samengewerkt met partners uit het veiligheidsdomein, hebben veiligheidsprofessionals een 
belangrijke signaleringsfunctie en zijn er gemeentebreed diverse aandachtsfunctionarissen 
aangesteld.

Randvoorwaarden

Randvoorwaarden geven de kaders aan waar de komende jaren op wordt ingezet. In het jaarlijkse 
Actieprogramma staan concrete acties die betrekking hebben op de randvoorwaarden. De 
randvoorwaarden zijn:

■ Stadsbreed uitrollen wijkaanpak Jeugd. De komende jaren zal de wijkaanpak jeugd verder 
worden uitgerold en geïmplementeerd in heel Haarlem;

■ Versterken integrale samenwerking. Doordat jeugd en veiligheid onderdeel is van een brede 
aanpak op het gebied van jeugd, zorg en onderwijs is een continue integrale samenwerking 
nodig, zowel intern (met o.a. het zorg- en sociale domein) als extern (met ketenpartners).

■ Inzet op preventie. Binnen de aanpak jeugd zal er meer aandacht zijn voor het voorkomen van 
nieuwe aanwas van jongeren die overlast veroorzaken en/of in het criminele circuit 
terechtkomen.

■ Het verkrijgen van meer inzicht op de veiligheid in en om scholen. De komende jaren wordt het 
VlOS-convenant herijkt en voortgezet. Hierdoor dient o.a. via de scholen meer inzicht verkregen 
te worden in o.a. (cyber)pesten, loverboysproblematiek en de rol die sociale media hierin speelt.
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Samenwerken met inwoners en ondernemers

Voor het behalen van de ambitie is in eerste instantie samenwerken met inwoners en ondernemers 
essentieel. Door hen mee laten denken over en deel te laten nemen aan oplossingsgerichte acties 
worden de inwoners en ondernemers, zowel jong en oud, partner van de aanpak. Ten tweede dient 
de signaalfunctie van burgers te worden versterkt. Burgers vormen immers de ogen en oren van de 
wijk. Ten derde wordt samen met bewoners de veiligheidsbeleving en overlastervaring nader 
onderzocht. Overlast is een subjectieve waarneming. De één ervaart iets als overlast, de ander niet. 
Begrip en inlevingsvermogen van beide kanten, elkaar kennen, kan ook een positieve invloed hebben 
op de overlastbeleving.

Partners

Het Samenwerkingsprotocol en privacyconvenant is de grondslag voor de Wijkaanpak jeugd. De 
convenantpartners zijn: politie, Openbaar Ministerie, DOCK, Volksbond Streetcornerwork, Haarlem 
Effect, Youth for Christ, Centrum Jeugd en Gezin, Woningbouwcorporaties (Pré Wonen, Ymere, Elan 
Wonen), De Jeugd- en Gezinsbeschermers (JGB), William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en 
Jeugdreclassering (WSSJJ), Reclassering Nederland en de Raad voor de Kinderbescherming. 
Samenwerking tussen zorg- en justitiële partners vindt o.a. plaats in het Zorg- en Veiligheidshuis 
Kennemerland.

Daarnaast wordt samengewerkt met diverse andere partners zoals hulpverlening, onderwijs, sociaal 
wijkteam, zelfhulporganisaties en vrijwilligersorganisaties.
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4.5 High Impact Crimes

i

Waarom een prioriteit?

De term 'High Impact Crimes' (HIC) wordt als verzamelnaam gebruikt voor misdrijven die grote 
impact hebben op het leven en welzijn van slachtoffers en hun omgeving. Tot de HlC-delicten 
worden gerekend: woninginbraken, straatroven, overvallen en overige geweldsdelicten.

Het aantal inbraken, overvallen en berovingen is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Hoewel 
teruglopende criminaliteit gewoonlijk minder aandacht krijgt, is toch gekozen het tegengaan van 
High Impact Crimes in dit beleidsplan te prioriteren. Dit omdat High Impact Crimes een enorme 
impact hebben op een slachtoffer en zijn/haar omgeving. Iedere inbraak, overval of straatroof is er 
één te veel. De huidige intensieve aanpak wordt daarom gecontinueerd en verfijnd.

Ambitie

Eind 2022 zijn High Impact Crimes verder teruggedrongen. Door de persoonsgerichte daderaanpak 
vallen daders in 2022 aanmerkelijk minder vaak in herhaling. Daarnaast treffen meer inwoners en 
ondernemers maatregelen om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van een woninginbraak, 
overval of straatroof. Ook eind 2022 is er gepaste zorg voor slachtoffers.

Aanpak

Er worden repressieve, preventieve en fysieke maatregelen getroffen om HIC in Haarlem aan te 
pakken. Als het gaat om HlC-plegers dan wordt door politie en Openbaar Ministerie in eerste 
instantie ingezet op een repressieve aanpak. Aansluitend hierop zorgen de samenwerkende partners 
binnen het Zorg&Veiligheidshuis voor interventies op de persoon, zijn of haar sociale én criminele 
omgeving met als doel om recidive gedrag te voorkomen. Als het gaat om de preventie van HIC, dan 
wordt er ingezet op voorlichtingscampagnes, ondersteuning van burgerinitiatieven, ondersteuning 
van woningcorporaties bij het inzetten van preventiemaatregelen, inzet van experts op individuele
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adviezen en het informeren van bewoners bij ongewone stijging van inbraken. Daarnaast is er 
slachtofferhulp na een misdrijf.

Randvoorwaarden

• Continuering inzet op preventieve maatregelen. De komende jaren worden inwoners en 
ondernemers d.m.v. voorlichtingscampagnes gestimuleerd om preventieve maatregelen te 
treffen tegen HIC zoals woninginbraken en overvallen.

• Inzet op heterdaadkracht. Bewoners stimuleren om verdachte situaties die zij signaleren 
direct te melden.

• Inzet persoonsgerichte daderaanpak om recidive te voorkomen. Een intensieve 
persoonsgerichte daderaanpak gericht op de persoon en zijn of haar sociale en criminele 
omgeving met als doel om nieuw crimineel gedrag te voorkomen.

• Het bieden van slachtofferhulp. Slachtofferhulp biedt slachtoffers van o.a. HIC zowel 
juridische, praktische en psychosociale ondersteuning. Zo kort als mogelijk, maar zo lang als 
nodig duurt.

Partners

In samenwerking met politie, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie, het 
Zorg&Veiligheidshuis, wijkraden, woningcorporaties, ondernemersverenigingen en andere 
betrokkenen werkt de gemeente aan het terugdringen van High Impact Crimes.

Samenwerken met inwoners

De komende jaren zal samenwerking met inwoners en ondernemers worden gecontinueerd. Middels 
platforms zoals Burgernet en Samen Veilig Ondernemen worden inwoners en ondernemers 
gestimuleerd preventieve maatregelen te nemen en een bijdrage te leveren in de aanpak tegen HIC.
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5. Overige strategische thema's

5.1 Cybercriminaliteit

Cybercriminaliteit is een breed begrip. Bijna elke vorm van criminaliteit kent namelijk een digitale 
variant. Het CCV maakt daarom een onderscheid tussen drie vormen van cybercriminaliteit, namelijk: 
cybercrime, gedigitaliseerde criminaliteit en veiligheid met een digitaal component. Onder 
cybercrime wordt criminaliteit verstaan dat ICT als middel én doelwit gebruikt. Door de manipulatie 
van computerchips, bedrijfssystemen en computernetwerken kunnen cybercriminelen grote schade 
aanrichten. Zo kunnen de waternetwerken worden gemanipuleerd, bruggen worden gehackt, of 
informatievoorzieningen naar burgers worden plat gelegd. Met gedigitaliseerde criminaliteit wordt 
de 'ouderwetse' criminaliteit bedoeld die een nieuwe impuls heeft gekregen door de 
computertechnologie. Denk hierbij aan online bedreigingen of witwassen via digitale 
betaalmethoden. Veiligheid met een digitaal component is de verbinding tussen de digitale en fysieke 
wereld waarin de digitale wereld zich op een dergelijke manier organiseert wat impact kan hebben 
op de openbare orde en veiligheid in de fysieke wereld. Voorbeelden van deze vorm zijn digitaal 
pesten, sexting en oplichting via marktplaats.

Steeds meer inwoners worden het slachtoffer van cybercriminaliteit. Volgens de Veiligheidsmonitor 
2017 is 1 op de 9 personen reeds slachtoffer geworden. De verwachting is dat dit aantal verder zal 
stijgen. Volgens het CBS wordt slechts over 8% van de cybercrimedelicten aangifte gedaan. 
Vermoedelijk omdat getroffenen niet weten dat zij slachtoffer zijn geworden of omdat zij niet weten 
dat zij hiervoor aangifte bij de politie kunnen doen.

De komende jaren zal er ingezet worden op het genereren van inzicht rondom cybercriminaliteit, 
bewustwording, preventie en repressie. Voor het genereren van meer inzicht over de aard en 
omvang van de problematiek wordt een risicoanalyse gemaakt. Deze analyse legt de lokale risico's 
ten aanzien van cybercriminaliteit bloot. Tevens wordt ingezet op het verhogen van de 
aangiftebereidheid zodat er een beter beeld komt van de omvang van cybercriminaliteit.

Daarnaast wordt ingezet op het weerbaarder maken van bedrijven, inwoners en instellingen. Door in 
te zetten op bewustwording, het vergroten van kennis en het stimuleren van informatiedeling over 
cybercriminaliteit moet slachtofferschap voorkomen worden. Hiervoor wordt aansluiting gezocht bij 
reeds bestaande lokale en regionale initiatieven zoals bijvoorbeeld voorlichtingscampagnes 
geïnitieerd vanuit het sociaal domein en regionale aanpak cybercriminaliteit.

Van belang is dat er de komende jaren intensief wordt samengewerkt zodat cybercriminelen sneller 
kunnen worden opgespoord en vervolgd. Hierbij is intensieve samenwerking tussen de 
veiligheidspartners (politie, OM, gemeente) essentieel. Daarnaast wordt ingezet op het versterken 
van publiek-private samenwerking.

Door de complexiteit van de onderzoeken en het ontbreken van territoriale grenzen bij 
cybercriminaliteit is het belangrijk dat er niet alleen op lokaal niveau wordt samengewerkt, maar juist 
ook focus is op regionale en nationale samenwerking.
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5.2 Veiligheid grote evenementen

Jaarlijks worden in Haarlem verschillende grote evenementen georganiseerd zoals Bevrijdingspop, 
Haarlem Jazz en de kerstmarkt. De meeste inwoners van Haarlem genieten van het diverse 
evenementenaanbod, maar sommigen ondervinden ook overlast.

Er wordt gewerkt met de Richtlijn Evenementen die beschrijft hoe alles rond evenementen wordt 
georganiseerd. In deze richtlijn staat duidelijk beschreven welke afwegingen worden gemaakt ten 
aanzien van veiligheid van het evenement en de leefbaarheid in de stad. In de richtlijn is alle 
informatie over evenementenvergunningen gebundeld voor zowel organisatoren als adviserende 
diensten en organisaties. Tevens er voor organisatoren een kortere versie, waarin de voor hen 
relevante kernpunten zijn beschreven. Ook inwoners en bezoekers van Haarlem kunnen zich middels 
deze richtlijn laten informeren over de werkwijze rondom evenementen binnen de gemeente. Naast 
deze richtlijn is er een evenementenbeleid opgesteld.

Bij alle grote evenementen vindt een 'schouw' plaats voordat het evenement wordt opengesteld 
voor het publiek. Het doel van deze schouw is om te controleren of de organisatie de afgesproken 
maatregelen en vergunningsvoorwaarden worden nageleefd. Tijdens de grote evenementen is er 
een adviseur van de gemeente aanwezig om samen met de veiligheidspartners en de organisatie het 
evenement te monitoren en in voorkomende gevallen snel te kunnen optreden. Deze adviseur 
houdt direct contact met de organisator, de politie, de brandweer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie (GHOR), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en andere 
diensten. Ten slotte vindt er een evaluatie plaats door de projectgroep grote evenementen (PGE) 
zodat evt. verbeterpunten het volgende jaar kunnen worden meegenomen.

Jaarwisseling

De viering van de jaarwisseling wordt in de gemeente Haarlem behandeld als een groot evenement. 
In de projectgroep grote evenementen worden de maatregelen besproken die getroffen worden om 
de risico's te beperken en een rustige en veilige jaarwisseling zonder grote incidenten te 
bewerkstelligen. Daarnaast wordt verkend of de reeds ingestelde vrijwillige vuurwerkvrije zones 
kunnen blijven en waar mogelijk kunnen worden uitgebreid.

5.3 Veilig uitgaan

Het uitgaansleven in Haarlem bloeit volop. Met meer dan 400 horecagelegenheden, een eigen 
poppodium, theater, schouwburg, stadsstrand, zomerse terrassen en restaurants die 's avonds 
moeiteloos overgaan in gezellige borrellocaties, bruist het altijd in Haarlem. Dit brengt naast veel 
gezelligheid soms ook overlast, onveiligheidsgevoelens en criminaliteit met zich mee. Het veilig 
houden van het uitgaansgebied en het beperken van uitgaansoverlast vraagt, ook de komende vier 
jaar, continue aandacht en intensieve samenwerking tussen politie, handhaving, ondernemers en 
beveiliging. De integrale aanpak tussen deze partijen is vastgelegd in het Actieprogramma "Uitgaan in 
Haarlem 2016-2020". Het Actieprogramma bevat maatregelen en afspraken tussen de partners die 
betrekking hebben op leefbaarheid, overlast, veilig ondernemen, regelgeving, toezicht en 
handhaving en communicatie.
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5.4 Veilig ondernemen

Winkelgebieden

Haarlem kent zes winkelgebieden: de binnenstad, het Marsmanplein, het Prinses Beatrixplein, 
Winkelcentrum Schalkwijk, de Amsterdamstraat en de Generaal Cronjéstraat. Deze winkelgebieden 
liggen verspreid over de stad en kennen elk hun eigen veiligheidsissues. Over het algemeen is er een 
positieve ontwikkeling op gebied van veiligheid in de winkelgebieden zichtbaar, mede als gevolg van 
het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen. In dit samenwerkingsverband werken 
gemeente, politie, brandweer, ondernemers en het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing 
(RPC) aan de bestrijding van overlast en criminaliteit in deze gebieden. Hoewel het goed gaat met de 
veiligheid in de winkelgebieden is het van belang de activiteiten binnen het SVO vast te houden en de 
focus op de veiligheid in winkelgebieden niet te verliezen. Daarnaast is de komende jaren ruimte 
voor verbetering in het betrekken van de individuele ondernemers bij de activiteiten van de SVO.

Bedrijventerreinen

Haarlem beschikt over één groot bedrijventerrein en dat is de Waarderpolder. Op dit 
bedrijventerrein is een divers pallet aan bedrijven gevestigd. De veiligheidsanalyse 2018 laat zien dat 
het aantal incidenten en misdrijven in de Waarderpolder afneemt. Echter is er wel sprake van enkele 
ondermijnende activiteiten zoals drugscriminaliteit en woon- en adresfraude. De komende jaren 
wordt ingezet op beter inzicht krijgen in ondermijning in de Waarderpolder. Hierbij zal de aanpak van 
onrechtmatige bewoning en ondermijnende activiteiten worden gecontinueerd.

5.5 Brandveiligheid en crisisbeheersing

Voor de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) is het beleidsplan 2019-2022 t.a.v. risico- en 
crisisbeheersing vastgesteld genaamd "Samen wendbaar en veilig". De VRK stelt onder andere de 
ambitie om risico's voor de veiligheid en gezondheid te beperken dan wel te voorkomen en de 
vaardigheid van inwoners om op (crisis)uitdagingen te reageren te versterken.

Ook bij brandweer Kennemerland is het nieuwe beleidsplan "Samen paraat" 2019-2022 van kracht. 
De brandweer streeft naar minder branden, minder schade en minder slachtoffers. De focus binnen 
de brandweerzorg verschuift van het bestrijden van branden naar het voorkomen en beperken van 
branden. De brandweer beoogt een brede benadering waarbij niet alleen de brandweer, maar ook 
burgers, bedrijven en instellingen hun verantwoordelijkheid nemen bij het vergroten van de 
brandveiligheid.

5.6 Radicalisering en polarisatie

Radicalisering

In Haarlem is een beperkt aantal personen in beeld die (in het verleden) signalen van radicalisering 
hebben vertoond. De komende jaren zal de uitvoering van het integrale plan van aanpak van 
gemeente, politie en OM worden gecontinueerd. Dit plan heeft vier pijlers, namelijk: 1) het vergroten 
van de bewustwording onder professionals en inwoners, 2) het trainen van eerstelijnswerkers, 3) het 
oppakken en stroomlijnen van meldingen en signalen rondom radicalisering met inzet van het Zorg
en Veiligheidshuis Kennemerland 4) het versterken van de relaties tussen de gemeente Haarlem en 
de bestaande netwerken in Haarlem.
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De aanpak van radicalisering is (en blijft) daarnaast één van de geprioriteerde veiligheidsthema's in 
Noord-Holland. Dit wordt opgepakt door een regionale projectgroep Radicalisering, waarin 
gemeenten uit Noord-Holland (waaronder Haarlem), politie. Openbaar Ministerie en de drie Zorg- en 
Veiligheidshuizen samenwerken en waar nodig de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 
Veiligheid (NCTV) en de Koninklijke Marechaussee (KMar) bij aansluiten.

Polarisatie

In Haarlem en de nabije omgeving zijn bijna 50 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties 
actief: waaronder kerken, moskeeën, een synagoge (in Heemstede), Stem in de Stad, Soefi's,

Humanisten en andere organisaties die zich op een of andere manier bezighouden met religie, 
geloof of levensbeschouwing. De komende periode wordt ingezet op het onderhouden en 
intensiveren van deze contacten. Ook wordt door de gemeente veel geïnvesteerd in migranten
zelforganisaties in de vorm van empowerment, zodat zij een burg vormen tussen haar leden en de 
brede Haarlemse samenleving.

Deze gezamenlijke inzet moet ervoor zorgen dat er geen tweedeling in de Haarlemse samenleving 
ontstaat. Dit gebeurt niet alleen door de relaties met religieuze, levensbeschouwelijke en 
maatschappelijke organisaties aan te gaan of te versterken. Dit gebeurt ook door in te blijven zetten 
op onder andere het welbevinden van jongeren, op goed onderwijs, toegankelijke maatschappelijke 
zorg en ondersteuning binnen het Sociaal Domein door inzet van het CJG en de Sociaal Wijkteams.

5.7 Veilig en integer werken

Veilige publieke taak

Werknemers van afdeling veiligheid en handhaving, en dan met name de handhavers, worden 
regelmatig geconfronteerd met agressie en geweld bij het uitoefenen van hun taak. De 
maatschappelijke omgeving kan zich intimiderend, bedreigend, soms gewelddadig opstellen. Dit is 
onacceptabel om meerdere redenen. Het functioneren van de betreffende medewerker wordt 
erdoor beïnvloed en de uitvoering van publieke taken heeft eronder te lijden. Bij gedogen van het 
geweld groeit de 'onaantastbaarheid' van daders en komt de integriteit en 'goed bestuur' onder druk 
te staan. De komende jaren wordt ingezet op het tegengaan van geweld, het trainen en/of 
beschermen van handhavers en het opvangen van collega's die slachtoffer zijn geworden.

Integer werken

Schending van integriteit kan samenhangen met belangenverstrengeling, bewuste 
normoverschrijding, maar kan ook het gevolg zijn van 'niet-intentionele' verrommeling van 
processen. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer 'per ongeluk'. Als er 
sprake is van onacceptabel gedrag dan kunnen en moeten er passende maatregelen genomen 
worden. De gemeente Haarlem heeft daarom een Meldpunt Integriteit en vertrouwenspersonen 
voor integriteitkwesties. De bewustwording van integriteit en het bespreekbaar maken van niet 
integer gedrag of twijfel hierover blijft de komende jaren een belangrijk aandachtspunt. De 
toegankelijkheid en bekendheid van het intern en extern meldpunt speelt hierbij een belangrijke rol.
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6. Verhalen achter de foto's

Oktober 2017. Inwoners van Meerwijk, handhaving en politie 
maken samen een wandeling door de wijk. Het doel hiervan is 
ervaringen van inwoners, politie en handhaving te bundelen 
zodat gericht kan worden ingezet op het verbeteren van de 
veiligheid en leefbaarheid in de wijk.

September 2018. Burgemeester Jos Wienen wordt bedreigd. 
De burgemeester en het stadhuis worden wekenlang beveiligd 
met zwaarbewapende agenten. Deze aanhoudende dreiging is 
op zichzelf een vorm van ondermijning. De gevolgen hiervan 
zijn zichtbaar op de Grote Markt.

Juli 2017. Door de verbinding te zoeken en het creëren van 
wederzijds begrip blijft de wijkhandhaver op de hoogte van wat 
er zoal onder jongeren speelt. Indien blijkt dat jongeren 
bepaalde zorg nodig hebben kan hij zo nodig schakelen met de 
juiste zorg- en/of veiligheidspartners.

Oktober 2018. Rob uit Haarlem was tot oktober 2018 
onvrijwillig dakloos. In zijn blogs op https://hvoquerido.nl/rob 
geeft Rob de lezer een kijkje in zijn leven. Hij schrijft o.a. over 
dagbesteding, de nachtopvang, de vooroordelen over 
thuislozen en zijn nieuwe woning.

Mei 2018. Schoolkinderen en medewerkers van 
woningcorporaties, Spaarnelanden en Handhaving zijn druk 
bezig met het opruimen van zwerfvuil. Samen houden zij de 
stad schoon en veilig.
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Voorwoord
Dit Actieprogramma is het tweede 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 2020 opgenomen.
De acties, zoals deze in dit Actieprogramma zijn opgenomen, dragen bij aan de in de beleidsnota 
gestelde ambities en doelstellingen.
Voor 2020 geldt dat er rekening moet worden gehouden met bezuinigingsmaatregelen binnen de 
gemeente. De eerder afgesproken uitbreiding van 6 fte integrale handhavers, wordt deels 
teruggedraaid. De intensivering van de handhaving zal hierdoor minder zijn. Door krapte op de 
arbeidsmarkt en de vele gemeenten die kiezen voor uitbreiding van de handhavingscapaciteit, zijn er 
diverse vacatures. Het streven voor 2020 is om de bezetting op peil te krijgen. Met de uitbreiding 
van het aantal integrale handhavers wordt intensiever ingezet op de wijkhandhaving en de 
geprioriteerde thema’ s.

Bij de uitvoering van het Actieprogramma wordt nauw samengewerkt met (veiligheids)partners, 
waarvan de politie een belangrijke is. Door actuele maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder de 
extra beveiliging van (bepaalde) personen en de protesten vanuit verschillende sectoren, wordt er 
een groot beroep gedaan op (lokale) politiecapaciteit voor inzet elders. Dit heeft directe invloed op 
de capaciteit die beschikbaar is voor de uitvoering van het Actieprogramma.
Voor de prioritaire thema's Zorg en Veiligheid, Leefbaarheid van wijken en High Impact Crimes is 
gekozen voor continuering in plaats van intensivering van inzet. Voor Ondermijnende criminaliteit en 
Jeugd en Veiligheid geldt dat er gekeken wordt of met de bestaande inzet vanuit de politie meer 
bereikt kan worden door een andere manier van werken. Daarnaast wordt op het snijvlak van 
Ondermijning en Jeugd en Veiligheid intensiever ingezet op de aanpak van dealende jeugd.
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1. Beleidsperiode 2019-2022
1.1 Prioriteiten

Voor de beleidsperiode 2019-2022 is het Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 2019-2022 
vastgesteld. Dit beleidsstuk geeft inzicht en kaders waarop de komende vier jaar wordt ingezet om 
criminaliteit in Haarlem tegen te gaan en de stad leefbaar te houden. Het Integraal Veiligheid- en 
handhavingsbeleid (IVH) 2019-2022 bevat de volgende vijf prioriteiten:

Intensivering
1. Ondermijnende criminaliteit
2. Zorg en veiligheid
3. Leefbaarheid van wijken
4. Jeugd en veiligheid 

Continuering:
5. High Impact Crimes

Voor de eerste vier prioriteiten is gekozen voor een intensivering van de aanpak. Voor de vijfde 
prioriteit geldt een continuering van de huidige aanpak, omdat de impact van deze delicten op 
slachtoffers prioritering legitimeert.

1.2 Uitgangspunten

Zoals in het IVH 2019-2022 beschreven, staat het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de 
stad de komende jaren centraal. Om dit zo goed mogelijk te bereiken, worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd:

Samenwerken
Om Haarlem veilig en leefbaar te maken en houden is samenwerken van cruciaal belang. Deze 
samenwerking vindt plaats op meerdere niveaus. Het gaat om interne samenwerking met diverse 
afdelingen binnen de gemeente, samenwerking met inwoners en samenwerking met 
(veiligheids-)partners op zowel lokaal als regionaal niveau. Voor de aanpak van ondermijning geldt 
dat de interne samenwerking, met afdelingen als de Sociale Recherche Schulden en Minima (SRSM), 
het Klant Contact Centrum (KCC), Veiligheid, Toezicht en Handhaving (VTH) en Data, informatie en 
Analyse (DIA) verder wordt geïntensiveerd. Er is daarom voor gekozen om deze samenwerking vast 
te leggen in zowel het Actieprogramma van V&H als de Actieprogramma's van de andere afdelingen.

Innoveren: Data-gestuurd werken en nudging
De komende jaren 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 gebruikt zoals data-gestuurd werken en nudging. Data-gestuurd werken helpt ons 
vooral om informatie sneller en efficiënter in kaart te kunnen brengen om complexe 
veiligheidsvraagstukken aan te pakken zoals bijvoorbeeld ondermijnende criminaliteit.
Daarnaast wordt de komende jaren, waar mogelijk, gebruik gemaakt van nudging. Dit is een methode 
waarbij menselijk gedrag positief wordt beïnvloed en bepaalde keuzes aantrekkelijker of makkelijker 
worden gemaakt.

Doelstellingen
Net als vorig jaar 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
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dat de ambitie ligt in de terugdringing van overlast en criminaliteitscijfers en een toename van 
veiligheidsbeleving. Uit voorgaande jaren is gebleken dat dergelijke doelstellingen (of streefwaarden) meer 
vragen oproepen dan beantwoorden en deze ook vaak onderhevig zijn aan ontwikkelingen waar in het 
voorgaande jaar (waarin dit Actieprogramma wordt opgesteld) nog geen of beperkt zicht op is. Intern 
worden deze indicatoren wel constant gemonitord en ingesprongen op ontwikkelingen die aandacht vragen.

1.3 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.

Visie op handhaving
Handhaving in de openbare ruimte speelt een belangrijke rol bij het leefbaar houden van de stad.
Waar in het verleden alleen de politie kon optreden tegen overlast, zijn er nu gemeentelijke handhavers 
werkzaam om overlast in de openbare ruimte aan te pakken. Er is sprake van een nauwe samenwerking en 
afstemming tussen politie en handhavers.
De handhavers zijn een belangrijk en zichtbaar aanspreekpunt voor inwoners, ondernemers en bezoekers 
van Haarlem. Ze zijn daarbij herkenbaar, dienstverlenend, spreken mensen aan op gedrag en kunnen als dat 
nodig is handhavend optreden. Het uitgangspunt is om zoveel mogelijk situaties op te lossen middels 
communicatie met mensen. Als dat niet werkt, schromen handhavers niet om daadwerkelijk te bekeuren of 
bestuursdwang toe te passen. Handhavers zijn de oren en ogen in de wijken en hebben daarmee een 
belangrijke signaalfunctie.

Informatie-gestuurd werken
De handhaving van de leefbaarheid en veiligheid in de stad gebeurt zo veel mogelijk informatie-gestuurd.
Dit houdt in dat de handhavingsinzet mede wordt bepaald op basis van informatie uit verschillende bronnen 
zoals waarnemingen en interventies van de handhavers op straat, overlastmeldingen van inwoners en politie 
registraties. Hierdoor kan, naast repressieve inzet, ook steeds meer preventief worden ingezet en krijgen de 
handhavingsthema's die het meeste aandacht vragen prioriteit. De regierol van de gemeente wordt hierdoor 
beter uitgevoerd doordat veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Het informatie- 
gestuurd handhaven biedt de mogelijkheid om effectiever en efficiënter in te zetten.

Preventief en sanctionerend handelen
Handhavers handelen in de meeste gevallen eerst preventief en pas in de tweede plaats sanctionerend. Met 
preventieve handhaving wordt geprobeerd normconform gedrag te bereiken door zichtbaar aanwezig en 
aanspreekbaar te zijn en het gesprek aan te gaan met de betrokkene. Zo worden overlast en verloedering 
zoveel mogelijk voorkomen en teruggedrongen. Als dit niet het gewenste effect op heeft geleverd, wordt 
sanctionerend opgetreden.

Waarschuwen
De handhaver kan van geval tot geval besluiten of een waarschuwing een gepaste sanctie is om het 
gewenste gedrag te stimuleren. Waarschuwingen zijn niet vrijblijvend, maar worden officieel geregistreerd.
In de handcomputers (pda's) kunnen de handhavers raadplegen of de betrokkene al eerder is gewaarschuwd 
of bekeurd.

Mulderfeiten
Verkeersovertredingen die voor overlast zorgen, zoals bijv. foutparkeren en rijden van (brom)fietsers in 
voetgangersgebieden, worden aangemerkt als Mulderfeiten. Hierop volgt een strafrechtelijke manier van 
handhaven. Handhavers leggen de sanctie op door een aankondiging van beschikking uit te reiken aan de 
betrokkene of op het motorrijtuig achter te laten. De officier van justitie verzorgt de verdere afhandeling 
(ook bij bezwaar en beroep) en neemt maatregelen als niet betaald wordt. De opbrengsten van de 
Mulderbeschikkingen komen bij het rijk terecht.
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Bestuurlijke strafbeschikkingen
Overlastfeiten rond afval, hondenpoep en jeugdproblematiek kunnen afgedaan worden met een 
strafbeschikking. De inning daarvan gaat via het Centraal justitieel incassobureau (CJIB).

Bestuursrechtelijk handhaven
Bij bestuursrechtelijke handhaving neemt het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid en maakt het zelf 
een afweging van de te ondernemen stappen in toezicht en sanctionering. De handhavers doen de 
constatering als formele toezichthouder. Het bestuur neemt het handhavingsbesluit. Bestuursrechtelijk 
handhaven leent zich voor situaties waarbij herstel van de oorspronkelijke situatie mogelijk is. Het gaat dan 
niet om "bestraffen", maar om "herstellen". Hierbij wordt dan een last onder dwangsom, of een last onder 
bestuursdwang opgelegd. De kosten kunnen vervolgens verhaald worden op de overtreder.

Naheffingsaanslagen (fiscaal handhaven)
Het heffen van parkeerbelastingen heeft een regulerend karakter met het doel om het parkeergedrag van 
automobilisten te beïnvloeden. Omdat de parkeerbelasting alleen mag worden ingevoerd om het parkeren 
te reguleren, mag het krijgen van inkomsten uit de heffing geen reden zijn voor de parkeerbelasting. De 
inkomsten uit naheffingen mogen dus ook niet hoger zijn dan noodzakelijk voor het handhaven van de 
parkeerbelasting. De inning en de bezwaar- en beroepsprocedure van de parkeerbelasting verzorgt 
Cosensus.

Bezetting
De handhaving in de openbare ruimte in Haarlem wordt zo ingericht dat er een zeven dagen dekkend rooster 
is, met dag-, avond,- en nachtdiensten. Er wordt ook rekening gehouden met evenementen en de drukste 
horecanachten. Het afgelopen jaar zijn diverse vacatures onvervuld gebleven, door krapte op de 
arbeidsmarkt. Veel gemeenten breiden het aantal handhavers uit en daarnaast stromen veel handhavers 
door naar de politie. Het streven voor 2020 is om de bezetting op peil te krijgen.

Thema- en wijkgericht werken
Elk stadsdeel of wijk van Haarlem heeft zijn eigen identiteit, dynamiek en veiligheidskwesties. Het is 
belangrijk om hier rekening mee te houden en maatwerk is daarbij een belangrijk uitgangspunt. Mede 
daarom is gekozen voor een mix tussen enerzijds wijkgericht (middels wijkhandhaving) en anderzijds 
themagericht werken waarbij per stadsdeel en/of wijk concrete acties worden bepaald. Hiermee vindt er een 
betere aansluiting plaats bij de ontwikkeling van gebiedsprogramma's en kunnen onze veiligheidspartners, 
ondernemers en inwoners van Haarlem gericht betrokken worden bij de invulling en uitvoering van de 
aanpak.

Handhavingsthema's
Bij de handhaving op specifieke thema's wordt onderscheid gemaakt tussen parkeerhandhaving en integrale 
handhaving.

Parkeerhandhaving
De parkeerhandhavers houden de parkeeroverlast in de stad beheersbaar, zodat de verkeersveiligheid en 
bereikbaarheid, ook van hulpdiensten, op peil blijft. Zij controleren op allerlei vormen van parkeeroverlast 
(parkeren op de stoep, doorgaande weg, dubbel parkeren, parkeren op invalideplek zonder invalidekaart 
etc.). In de ochtenduren is er in de gebieden rond basisscholen vaak sprake van parkeeroverlast. Hier wordt 
vanuit handhaving strikt op toegezien en waar nodig gehandhaafd. Ook in 2020 worden maatregelen uit het 
programma Modernisering Parkeren ingezet om de parkeerdruk in de stad beter te reguleren. De eerste 
maatregelen zijn in 2018 uitgevoerd.

Integrale handhaving
Integrale handhavers werken niet alleen overdag, maar ook 's avonds, 's nachts en in het weekend. Sinds 
2016 heeft iedere integrale handhaver zijn eigen "aandachtswijk”. Een deel van de tijd wordt in die wijk 
besteed. Het is de taak van de wijkhandhaver om goed te luisteren naar wat bewoners in de wijk 
waarnemen. Die informatie gebruikt de handhaver om met gerichte handhavingsactiviteiten eventuele 
overlast terug te dringen en de leefbaarheid in het gebied te vergroten. De handhavers zijn aanspreekbaar
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voor mensen uit de buurt en kunnen zaken direct oppakken die voor bewoners van belang zijn. De integrale 
handhavers werken op basis van vooraf vastgestelde prioriteiten en koppelen hun acties en bevindingen 
terug, ten behoeve van de handhaving. De informatie uit de stad en van partners dient om de inzet van 
handhaving op gebied van uitvoering en beleid te bepalen en te verbeteren.

Prioriteiten
Effectieve inzet in het handhavingsdomein vereist keuzes over inzet en capaciteit. Op basis van informatie- 
gestuurd werken, gaat prioriteit uit naar de volgende thema's:

1. Afval
Het optreden tegen overlast door zwerfafval, bijplaatsen van afval naast de ondergrondse containers 
en het illegaal plaatsen van bedrijfsafval. In 2020 vindt er ook handhaving plaats op afvalscheiding 
(SPA)

2. Jeugd
Optreden tegen overlast van jongeren op hangplekken, gebruik van alcohol op straat door jongeren 
onder de 18 jaar. Hierbij wordt enerzijds gereageerd op meldingen en anderzijds ingezet op de 
bekende hangplekken (hotspots).

3. Parkeren
Toezicht op de naleving van de plicht tot het betalen van parkeerbelastingen en het optreden tegen 
overtreding van parkeerverboden en parkeeroverlast.

4. Dak- en thuislozen
Optreden tegen overlast door dak- en thuislozen.
Dit betreft deels sociaal zwakkeren die voor overlast zorgen door o.a. drinkgedrag op pleintjes of 
verblijven in parkeergarages. Er wordt veel samengewerkt met de zorgpartijen. Uitgangspunt is om 
zoveel mogelijk dak- en thuislozen in de zorg te krijgen.

5. Fietsen/rijdend verkeer
Het tegengaan van overlast door rijdende (brom)fietsen in voetgangersgebieden en het handhaven 
op overtreding van inrijverboden. Hierbij gaat extra aandacht uit naar het voetgangersgebied in het 
centrum. Daarnaast maakt het verwijderen van foutgeparkeerde (snor- en brom)fietsen bij het 
Stationsplein en in het winkelgebied van het centrum middels spoedbestuursdwang onderdeel uit 
van de aanpak. Het handhaven op weesfietsen en fietswrakken door middel van stickeren van de 
fiets en een termijn van maximaal 14 dagen voordat de fiets wordt weggehaald.

Overige handhavingsthema's

Honden
Optreden tegen hondenpoep, loslopende en/of bijtende honden.
Bij incidenten met bijtende honden vindt nauwe afstemming plaats met politie. Daarbij kan er een 
aanlijnplicht of muilkorfgebod worden opgelegd.

Autowrakken, aanhangers en caravans
Het verwijderen van hinderlijke voertuigwrakken, te lang gestalde campers, caravans en aanhangers 
middels bestuursdwang.

Openbare inrichtingen
Toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet en aanverwante regelgeving uit de APV door 
exploitanten van openbare inrichtingen en de regels over uitstallingen en terrassen.
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Evenementen
Toezicht op het rustig verlopen van evenementen; optreden tegen alcoholgebruik bij jongeren onder 
de 18 jaar, optreden tegen wildplassen en andere gedragingen die tijdens het evenement de 
openbare orde verstoren. Bij grote, drukke evenementen wordt gezorgd voor extra 
handhavingsinzet.

Ad hoe thema's
Naast de bovengenoemde thema's zijn er nog andere thema's waar incidenteel handhaving op 
gewenst is, zoals bijvoorbeeld vuurwerkoverlast. Deze thema's worden opgepakt aan de hand van 
concrete situaties, meldingen of signalen.

Monitoring en evaluatie
Handhaving is een dynamisch proces. De kracht van handhaving zit in het goed kunnen inspelen op de 
actualiteit. Zonder die kwaliteit te verliezen wordt met een meer strategische visie op handhaving de focus 
verlegd naar effecten op de langere termijn in plaats van het alleen te reageren op incidenten.
Om te kunnen monitoren en toetsen of handhaving effect heeft en of de prioriteiten goed gesteld worden, 
wordt er gewerkt met een dashboard waarin de monitoringsindicatoren zijn opgenomen.
Dit dashboard dient als input voor bijstelling van prioriteiten, dagelijkse inzet, werkwijzen of bestaand 
handhavingsbeleid. Hiermee kan beleid nog beter worden afgestemd op de uitvoering.
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2. Actieprogramma 2020
Prioriteiten

2.1 Ondermijnende criminaliteit

Elke vorm van criminaliteit is in zekere zin ondermijnend, maar bij dit thema wordt gedoeld op een aantasting van 
maatschappelijke structuren of het vertrouwen daarin. Bij ondermijning zetten criminelen legale middelen in om op 
illegale wijze geld te verdienen. Criminelen hebben deze legale middelen zoals een Burgerservicenummer (BSN), 
panden, inschrijvingen in de BRP (Basis Registratie Personen), uitkeringen of vergunningen nodig om hun criminele 
activiteiten te kunnen plegen. Door het misbruiken van deze legale middelen raakt de bovenwereld met de 
onderwereld verweven. Hierdoor wordt het vertrouwen in de overheid aangetast en raakt de maatschappij 
ontwricht. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd binnen criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet 
zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie.

De ambitie is om meer inzicht te krijgen in ondermijnende criminaliteit en ondermijnende activiteiten succesvol aan 
te pakken en terug te dringen. De komende jaren wordt gewerkt aan meer slagkracht in de integrale aanpak, zodat 
snel en efficiënt kan worden ingespeeld op signalen van ondermijning. Bestaande risico-locaties worden duurzaam 
hersteld zodat de voedingsbodem voor ondermijnende activiteiten wordt weggenomen. Tevens dienen voordelen 
vanuit ondermijnende criminaliteit te worden gereduceerd. Misdaad mag niet lonen. Daarnaast zal de weerbaarheid 
van buurten en bestuur tegen ondermijnende criminaliteit worden vergroot.

Voor veel van de ondermijnende activiteiten geldt zowel een themagerichte, gebiedsgerichte als signaalaanpak. 
Hierbij ligt de nadruk op het voorkomen van ondermijnende activiteiten, terugdringen van ondermijnende 
criminaliteit, het afpakken van criminele winsten en het weghalen van de voedingsbodem voor ondermijning.

De aanpak van woon- en adresfraude is onderdeel van dit thema. Deze aanpak richt zich namelijk voor een belangrijk 
deel op die voedingsbodem voor ondermijning. Niet bij elke verkeerde registratie in de BRP is er sprake van 
ondermijning. Wel blijkt dat er bij veel ondermijnende activiteiten sprake is van het bewust misbruik maken van de 
BRP om bijvoorbeeld ten onrechte een BSN, een toeslag of uitkering te verkrijgen. In de huidige krappe woningmarkt 
zien wij ook in toenemende mate de tendens dat sociale huurwoningen voor veel geld worden onderverhuurd en bij 
particuliere adressen financiële uitbuiting van huurders. Bestrijding van ondermijning kan dan ook niet zonder een 
effectieve aanpak van woon- en adresfraude. Daarnaast draagt de aanpak van woon- en adresfraude nadrukkelijk bij 
aan de verbetering van de kwaliteit van de BRP.

Algemene doelstelling 2020
Voorkomen en bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Integrale samenwerking met partners is hierbij van groot belang. 
Daarom wordt in het programma Ondermijning Noord Holland samengewerkt binnen thema's die in de gemeente Haarlem 
spelen. Er wordt tevens wordt ingezet op het creëren van weerbare buurten en een weerbaar bestuur.__________________

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019

Hitrate (%)1 adrescontroles 
Landelijke Aanpak Adreskwaliteit 
(LAA)

LAA 38% 49% 35% 35%

Aangetroffen hennepplantages Gemeente 34 22 29 15

Aantal bestuurlijke sluitingen 
(hennep)

13 11 6 3

Aantal bestuurlijke sluitingen 
(overig)

2 10 4 6

1 Hitrate: Er is sprake van een h/f wanneer tijdens een huisbezoek a.g.v. een signaal, blijkt dat de feitelijke woonsituatie niet overeenkomt met de registratie in 
de BRP. De hitrate is het aantal hits op het totaal aantal afgeronde huisbezoeken. De hitrate zegt iets over de kwaliteit van de signalen.
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Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Versterken ■ Het meldpunt Ondermijning moet breder gecommuniceerd worden (intern en Gemeente
informatiepositie extern) om via signalen meer zicht te krijgen op ondermijnende criminaliteit 

■ Dit doen we samen met het vergroten van het bewustzijn onder inwoners, 
ondernemers en ambtenaren t.a.v. ondermijning
■ In het Lokaal OndermijningsOverleg (LOO) worden periodiek de signalen van 
ondermijning beoordeeld en zo nodig opgepakt (mono- of multidisciplinair)
■ Ontwikkelen gezamenlijk dashboard met team Sociale Recherche

Politie/RIEC

Data-gestuurd werken
■ Deelname gebruik van analysetools (zoals Analyst Notebook)
■ Doorontwikkelen risicoprofielen in samenwerking met KCC en DIA

ICTU/gemeente

Versterken integrale ■ Samenwerking met partners is een vereiste bij de aanpak van ondermijning. RIEC
aanpak Informatie-uitwisseling op casusniveau is een onderdeel. Het RIEC speelt hierin Politie

een belangrijke rol.
■ Meer samenwerking zoeken met partners zoals de FIOD (witwassen en 
economische criminaliteit) en ISZW (uitbuiting).
■ Aansluiting bij het programma Ondermijning Noord Holland.

OM

Integrale ■ Proiect Lelie: het onderdeel revitalisering van de wijk blijft onverminderd RIEC
ondermijnings- doorgaan. Op het gebied van ondermijning is gekozen voor voortgang dmv Politie
projecten oeriodiek casusoverleg. Een goed ondernemersklimaat is een belangrijk OM

onderdeel van het project.
■ Wijkaanpak Rozenprieel: dit project krijgt een dóórontwikkeling vanuit 3 
sporen: versterking handhaving, versterking informatiepositie en 
intergenerationele criminaliteit.
■ Woonwagenlocaties: bij uitbreiding worden nieuwe en bestaande locaties ten 
behoeve van de afdeling Wonen beoordeeld op ondermijnende criminaliteit

Dealende jeugd

FIOD

(Programma Dit project heeft als doel om jongeren die een criminele carrière in de Overige
Ondermijning NH) drugshandel hebben of nastreven hiervan te weerhouden. Er wordt inzet 

gepleegd in Haarlem en er wordt aangesloten bij regionale inzet.

Productielocaties drugs
Dit is ook een regionaal project waarbij Haarlem op verzoek inzet levert. Het 
belang zit in onderzoek naar dumpingen van drugsafval en naar 
productielocaties synthetische drugs.

Mensenhandel

gemeenten

Er wordt gestreefd naar meer inzicht in de casussen betreffende HVO Querido
mensenhandel. Hiervoor wordt een periodiek casusoverleg ingericht. Gemeente
De bewustwordingstrainingen worden ook in 2020 voortgezet.
Er wordt aangesloten bij de regionale monitor Mensenhandel.

Politie (AVIM)

Woon- en adresfraude ■ Structurele bestandsvergelijking met woningcorporaties Elan, Ymere en Pré 
Wonen. Hiervoor is een gezamenlijke verwerkersovereenkomst opgesteld die 
het mogelijk maakt om het huurdersbestand van de corporaties te vergelijken 
met de inschrijvingen in de BRP.
■ Verder inrichten risico-indicatoren om bij adresmutaties aan de voorkant te 
kunnen ingrijpen, in plaats van handhavend achteraf.
■ Leegstands- en overbewoningsmonitor verder ontwikkelen met 
bronbestanden.
■ Opstellen rapport woon- en adresfraude voor commissie Bestuur

Gemeente

Hennep ■ Voortzetting sanctiebeleid hennepkwekerijen Gemeente

Outlaw Motorcycle ■ Ontwikkelingen volgen en direct inspelen op actuele situaties Politie /
Gangs (OMG) ■ Ontmoedigen vestigingsklimaat OM/Gemeente

Prostitutie ■ Vaststellen nieuw prostitutiebeleid
■ Deelname regionaal team voor controles prostitutie in de regio

Gemeente

Zorgfraude ■ Aansluiten bij de aanpak van zorgfraude door Sociale Recherche Gemeente
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Aandachtsgebieden
Ondermijnende criminaliteit kan zich overal in Haarlem voordoen. Echter zijn sommige wijken in Haarlem, door een 
opeenstapeling van factoren, kwetsbaarder voor ondermijnende criminaliteit dan andere wijken. Hieronder worden 
de projecten aangegeven die lopen in aantal van deze wijken.

Gebiedsgerichte acties

Noord ■ Project Lelie: Dit project richt zich op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in de Transvaalwijk en 
specifiek het woon- en winkelgebied rond de Schoterweg. Het project zet het komende jaar in op het 
verbeteren van zowel de leefbaarheid als de veiligheid in de buurt.

Zuid- West ■ Wijkaanpak Rozenprieel: In deze wijk werken gemeente, politie en woningcorporatie samen aan 
verbeteringen op het gebied van wonen, fysiek, sociaal, veiligheid en leefbaarheid.
Criminaliteitsbestrijding is een integraal onderdeel van de aanpak.

Schalkwijk ■ Er is sprake van dealende jeugd. Dit wordt integraal opgepakt met zowel repressieve en preventieve 
maatregelen.
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2.2 Zorg en veiligheid

Veel van het werk van professionals uit het veiligheidsdomein heeft betrekking op 'kwetsbaren' in de samenleving, 
zoals multi-probleem gezinnen, mensen met een stoornis- of beperking, mensen met schuldenproblematiek, 
verslaafden en daklozen. Deze mensen zijn bovengemiddeld vaak het slachtoffer van misbruik en criminaliteit, of 
veroorzaken zelf overlast en veiligheidsproblemen. Met het oog op goede ondersteuning en zorg, én in het belang 
van veiligheid en leefbaarheid is het belangrijk dat zorg- en veiligheidsprofessionals goed met elkaar samenwerken 
en dat thema's op het snijvlak integraal worden opgepakt. De gemeente coördineert samen met haar 
maatschappelijke partners verschillende thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid. Voorbeelden zijn de 
ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare inwoners, nazorg aan ex-gedetineerden, de aanpak van mensenhandel 
en de implementatie van de Wet verplichte GGZ. De ambitie op het gebied van zorg en veiligheid ligt in een (nog) 
betere integrale aanpak op de thema's die zich bevinden op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Algemene doelstelling 2020
Een integrale aanpak van thema's op het snijvlak van zorg en veiligheid.

indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Registratie incidenten met 
verwarde personen

Politie 1844 2936 3515 2846

Overlast zwervers (E41) 632 494 361 174
Overlast dak- en thuislozen Gemeente 325 168 180 184
Aantal opgelegde huisverboden Politie 30 29 13 13
Mensenhandel 4 3 6 4
Burenruzie 300 314 418 237
Huiselijke twist 215 144 141 94
Terugkeer Haarlemmers na 
detentie

ZVH 280 227 187 142

Aantal ex-gedetineerden met 
hands-on trajectbegeleiding

n.v.t. n.v.t. 26 36

*t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Dak- en thuislozen ■ Integrale aanpak overlast door dak- en thuislozen door 
structureel overleg met zorg- en sociaal domein
■ Uitvoering Beheersconvenant 24-uursopvang Wilhelmina

■ Gemeente: afd. MO
■ Politie
■ GGD
■ HVO Querido
■ Brijder
■ Fivoor
■ Leger des Heils
■ Client-
vertegenwoordiging
■ RlBW K/AM
■ GGZ inGeest

GGZ en VG ■ Implementatie en uitvoering Wet Verplichte GGZ Haarlem en 
Zandvoort
■ Project Spoedzorgketen
■ Veldnorm beveiligde zorg en levensloopfunctie

■ Gemeente: afd. MO
■ GGD Kennemerland
■ GGZ inGeest
■ Openbaar Ministerie, 
■Politie
■ Gemeente
Haarlemmermeer
■ Zorgorganisaties in 
ouderenzorg en 
verstandelijk 
gehandicaptenzorg
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Zorg en Veiligheidshuis 
Kennemerland

■ Uitbreiding Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE)
■ Coördinatie en begeleiding nazorg ex-gedetineerden
■ Coördinatie individuele aanpak radicalisering
■ Coördinatie individuele aanpak verward gedrag
■ Coördinatie individuele aanpak complexe casuïstiek
■ Persoonsgerichte Aanpak hardnekkige casuïstiek via Casus Plus

■ Gemeente: afd. MO
■ Zorg- & Veiligheidshuis 
Kennemerland
■ Regionaal
Coördinatiepunt Nazorg
■ GGD Kennemerland
■ Andere betrokken 
regiogemeenten

Verbinding Zorg en 
Veiligheid

■ Ondersteunen, stimuleren en agenderen thema veiligheid binnen 
sociaal domein en andersom.
■ Organisatie van netwerk- en expertiseopbouw op het snijvlak van 
zorg en veiligheid.

■ Gemeente: Afd. MO

Woonoverlast ■ Samenwerking met ketenpartners bij complexe casuïstiek
■ Inzet Wet Aanpak Woonoverlast (Waw)

■ Gemeente: afd. MO
■ GGD Kennemerland
■ GGZ inGeest
■Politie
■ Woningcorporaties
■ Organisaties voor zorg 
en/of begeleiding uit
WMO of ZvW

Gebiedsgerichte acties 
n.v.t.
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2.3 Leefbaarheid van wijken en buurten

Wonen en werken in een omgeving waar je je prettig en veilig voelt, wordt door vrijwel iedereen belangrijk 
gevonden. Overlast en verloedering tasten de leefbaarheid aan. Dit heeft niet alleen gevolgen voor het uiterlijk 
aanzien van de stad, maar ook voor het veiligheidsgevoel van burgers. Bij aantasting van het uiterlijk aanzien betreft 
het voornamelijk fysieke overlast van afval, honden(poep), hinderlijke geparkeerde fietsen, autowrakken en 
geluidsoverlast of terrassen van horecagelegenheden. Ook neemt de parkeerdruk en daarmee de parkeeroverlast 
toe in de stad. Dit brengt de verkeersveiligheid en bereikbaarheid van hulpdiensten in het geding. Het is daarom 
belangrijk om de parkeeroverlast in de stad beheersbaar te maken. Zowel door het heffen van parkeerbelastingen 
als door de uitvoering van de maatregelen uit het Programma Modernisering Parkeren zoals betaald parkeren op 
zondag en gereguleerd parkeren tot 23.00 uur in zone C (de wijken buiten het centrum).
Naast fysieke overlast kan het ook gaan om sociale overlast. Dit betreft dan voornamelijk woonoverlast en overlast 
van rondhangende jongeren, dak- en thuislozen en personen met verward gedrag.

De ambitie is om de leefbaarheid van wijken en buurten te verbeteren middels wijkgerichte handhaving, in 
samenwerking met buurtbewoners, ondernemers en overige partners en om de veiligheidsbeleving te verbeteren.

Algemene doelstelling 2020
Leefbaarheid van wijken en buurten verbeteren door de aanpak van fysieke en sociale overlast en het bevorderen van het 
veiligheidsgevoel in samenwerking met buurtbewoners.

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Fysieke overlast
Vernieling/baldadigheid Politie 625 627 510 441
Meldingen overlast afval Gemeente 912 950 506 377
Meldingen overlast honden(poep) 230 234 257 140
Meldingen parkeeroverlast 1423 2235 3005 3014
Cijfer kwaliteit openbare ruimte 
(1-10)

Omnibus-
onderzoek

6,5 6,5 6,6 n.v.t.

% Haarlemmers: veel overlast van 
afval

40% 39% 42% n.v.t.

% Haarlemmers: veel overlast van 
hondenpoep

36% 34% 35% n.v.t.

% Haarlemmers: veel overlast van 
parkeren

31% 34% 35% n.v.t.

Sociale overlast
Burenruzie Politie 300 314 418 237
Huiselijke twist 215 144 141 94

% Haarlemmers: prettige omgang 
met elkaar

Omnibus-
onderzoek

77% 77% 78% n.v.t.

Veiligheidsgevoel
% Haarlemmers: vindt Haarlem 
een (zeer) veilige stad

Omnibus-
onderzoek

81% 80% 81% n.v.t.

% Haarlemmers: vindt binnenstad 
van Haarlem (zeer) veilig

75% 75% 76% n.v.t.

% Haarlemmers: voelt zich in eigen 
woonbuurt (zeer) veilig

80% 80% 81% n.v.t.

*t/m oktober 2019
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Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Aanpak fysieke en 
sociale overlast

■ Informatie gestuurd handhaven op thema's en hotspots
■ Afval: Uitvoering plan van aanpak w.o. Strategisch Plan Afval (SPA) 
scheiden met focus op hoogbouw
■ Dak- en thuislozen: Monitoren van het gebied rondom 24-uursopvang
■ Weesfietsen, fietswrakken en fout geparkeerde fietsen: Handhaven 
d.m.v. bestuursdwangprocedure (uitbreiding verbodszone rondom 
station)
■ Jeugd: zie hoofdstuk Jeugd en Veiligheid
■ Evenementen: Extra inzet voor toezicht op o.a. alcohol 18-, wildplassen
■ DHW: 0-meting paracommercie voor alcohol schenken onder de 18
■ Rijdend verkeer: Handhavingsacties in voetgangersgebieden in 
samenwerking met parkeerhandhaving

Gemeente

Welzijns
organisaties

Politie

OM

Regulering
parkeeroverlast

■ Handhaving op parkeerexcessen
■ Uitvoering maatregelen modernisering parkeren
■ Uitbreiding parkeerhandhaving op zondag

Gemeente

Gebiedsgericht
werken-integrale
handhaving

■ Wijkgericht werken d.m.v. inzet wijkhandhavers
■ Deelname aan gebiedsgerichte overleggen waarbij veiligheid aan de 
orde komt
■ Uitbreiding integrale handhaving

Gemeente

Aanpak vandalisme bij 
sportaccommodaties

■ Halfjaarlijkse werkgroep sportvandalisme: bespreken inzet 
buurtsportcoach en fysieke maatregelen voor tegengaan vandalisme
■ Handhaving overlast jeugd op sportparken (zie ook hoofdstuk Jeugd en 
Veiligheid)

Gemeente

Welzijns
organisaties

Gebiedsgerichte acties
De benoemde locaties zijn zogenoemde "hotspots". Dit zijn geen statische maar dynamische locaties dus deze kunnen 
gedurende het jaar veranderen of uitbreiden.

Centrum ■ Dak -en thuislozen: Handhaving op overlast volgens het "Convenant beheersmaatregelen 24- 
uursopvang". Daarnaast gaat er ook extra aandacht uit naar deze doelgroep in de rest van het 
centrum
■ Fietsoverlast: Handhaving op en rondom het Stationsplein en in het winkelgebied van het centrum 
wordt gecontinueerd, evenals de handhaving bij de fietsflat op het Kennemerplein
■ Parkeren en rijdend verkeer: Handhaving in de voetgangersgebieden, waarbij parkeer- en integraal 
handhavers samen optrekken voor een daadkrachtige aanpak
■ Afval: Uitvoering plan van aanpak (focus op aanbieden bedrijfsafval van horecabedrijven)
■ Rijdend verkeer: Handhaving op fietsen en auto's in de voetgangersgebieden
■ Parkeren: Overlast bij basisschool Openbare Basisschool de Kring

Noord ■ Inzet voor project Lelie gericht op de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid
■ Rijdend verkeer: in het voetgangersgebied in de Generaal Cronjéstraat en Marsmanplein (ook 
overige overlast)
■ Dak en thuislozen: parkeergarage Cronjé
■ Laatste acties uit plan van aanpak Delftwijk 100 uitgevoerd in samenwerking met betrokkenen
■ Afval: Transvaalbuurt, Franshalsbuurt en Vondelkwartier.
■ Parkeeroverlast bij basisscholen: Willem van Oranjeschool, Koningin Emmaschool, Basisschool de 
Ark, Openbare basisschool de Zonnewijzer, Openbare basisschool Ter Cleef, Dr. H. Bavinckschool en 
Daaf Geluk School.

Oost ■ Jeugdoverlast: Oorkondelaan
■ Hondenoverlast: gehele wijk
■ Jeugdoverlast: Teylerplein, Jac. Van Looijstraat (DSK), Catharina van Rennesplaats.
■ Parkeeroverlast: Martin Luther Kingschool, Franciscus Xaveriusschool
■ In het Reinaldapark zal handhaving extra worden ingezet i.v.m. cumulatie van overlastvormen zoals 
hondenoverlast, jeugdoverlast, rijdend verkeer e.d.
■ Afval: Poortstraat en Zuiderpolderstraat
■ Rijdend verkeer: Prinses Beatrixplein en Amsterdamsestraat

Zuid- West ■ De Haarlemmerhout verdient extra aandacht, voornamelijk in de zomermaanden. Dan wordt hier 
veel gerecreëerd, wat geregeld samengaat met vandalisme, vervuiling en overige overlast.
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■ Jeugdoverlast: Nadorstpleintje en Narcisplantsoen (Scholieren Nova College)
■ Jeugdoverlast: van Oosten de Bruijnstraat op en rondom sportpark Geel-Wit
■ Jeugdoverlast: Spoorwegstraat bij 't Landje, dug-out Haarlem Hoog, koepeltje van Limburg 
Stirumstraat.
■ Parkeeroverlast bij basisscholen: Hannie Schaft School, Openbare Basisschool de Peppelaer en 
Openbare basisschol Beatrix.
■ Afval: Stephonstraat, Tempelierstraat en Leidsevaart.
■ Weesfietsen: Tempelierstraat en Houtplein.
■ Dak-thuislozen: Garenkokerskade verblijf in boten.

Schalkwijk ■ Het project "buurtouders" wordt benut t.b.v. de signalering van overlast en criminaliteit in de wijk
■ In Schalkwijk wordt het 4-wijkradenoverleg benut om, samen met bewoners, de problemen die 
spelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid te bespreken en aan te pakken.
■ De Molenplas is een locatie waar, voornamelijk in de zomermaanden, veel wordt gerecreëerd. Dit 
gaat meer dan eens samen met een cumulatie van overlastvormen.
■ Laatste acties uit plan van aanpak Meerwijk 100 uitgevoerd in samenwerking met betrokkenen.
■ Faciliteren van de "community building” rondom het Leonardo Da Vinciplein om de leefbaarheid te 
versterken, in samenwerking met Pré Wonen.
■ Handhaven parkeeroverlast bij basisscholen: O.B.S. de Piramide, Basisschool de Wadden, de 
Molenwijk Dalton en Basisschool de Meer.
■ Afval: Erasmuslaan, winkelcentrum Schalkwijk en Andorastraat.
■ Jeugdoverlast: Molenplaspark
■ Weesfietsen: diverse locaties

Actieprogramma Veiligheid & Handhaving Haarlem 2020 15



2.4 Jeugd en veiligheid

Overlastgevend en crimineel gedrag door jongeren vormt een bedreiging voor de openbare orde. Ten behoeve van 
een succesvolle integrale aanpak van jeugdoverlast en -criminaliteit wordt per jongere, per wijk of per groep een 
plan van aanpak opgesteld waarin de interventiestrategie met de verschillende betrokken partners wordt 
afgestemd. Binnen deze integrale aanpak werkt de gemeente nauw samen met diverse partners zoals politie, het 
Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland, het OM, jongerenwerk en andere partners. Afhankelijk van de ernst van de 
problematiek, worden jongeren geprioriteerd en passende interventies ingezet vanuit het zorg- en 
veiligheidsdomein. Het sluitstuk van de aanpak is de inzet van het Bestuurlijk Interventie Team (BIT).

In 2020 werkt de gemeente samen met de politie en het OM aan een geïntensiveerde aanpak op drugscriminaliteit 
door jongeren. Haarlem sluit daarbij aan bij het regionale ondermijningsproject "Dealende Jeugd".
Doel is de drugscriminaliteit door jongeren in Haarlem verminderen en voorkomen dat een nieuwe generatie 
jongeren bij drugscriminaliteit betrokken raakt. Daarbij richt de aanpak zich op de verbetering van onze 
informatiepositie zowel in als buiten de wijk en wordt er fors ingezet op het opsporen en vervolgen van 
drugscriminaliteit door jongeren. Ook wordt er gekeken welke mogelijkheden er nog meer zijn op het gebied van 
preventie door onder andere de inzet van het PIT (Preventie Interventie Team)

Algemene doelstelling 2020
Het terugdringen van jeugdoverlast en -criminaliteit, het verhogen van het veiligheidsgevoel onder bewoners en 
ondernemers en het voorkomen dat een nieuwe generatie jongeren overlast veroorzaakt of in de criminaliteit belandt.

Indicator Bron

2016 2017 2018 2019*

Meldingen jeugdoverlast Politie 1368 1292 870 695

Meldingen jeugdoverlast 
Schalkwijk

493 313 283 180

Meldingen jeugdoverlast Gemeente 444 505 491 397

Uitgedeelde gele kaarten 164 136 91 33

Boetes alcohol 18- 48 56 19 19

% vaak overlast van groepen 
jongeren in de buurt

Omnibus-
onderzoek

17% 15% 16% n.v.t

% dat vindt dat overlast van 
jongeren meer aandacht moet 
krijgen

20% 20% 17% n.v.t

*t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
in- en extern

Wijkaanpak jeugd ■ Toepassen integrale aanpak in alle wijken Gemeente
■ Inzet BIT als sluitstuk van de integrale aanpak Politie
■ Aanpak jeugdige (potentiële) HlC'ers in het Zorg- en Zorg- en Veiligheidshuis
Veiligheidshuis Jongerenwerk
■ Inzet maatschappelijke partners (o.a. Streetcornerwork, Streetcornerwork
jongerenwerken Bedrijf en Samenleving)
■ Verbeteren informatiepositie
■ Aanpak dealende jeugd

Reclassering

Overlastlocaties ■ Aanhaken bij onderzoek voor uitbreiding van verwijsplekken Gemeente
■ Aanpakken overlastlocaties bij sportaccommodaties, Politie
speeltuinen, schoolpleinen en parkeergarages 
■ Inzet van handhaving en politie op hotspots jeugd

Sportclubs
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Alcohol 18- ■ Inzetten op hotspots jeugd voor controle op alcohol 18- Gemeente
■ Handhavingsacties i.s.m. politie tijdens evenementen Politie
■ Controles van horeca en paracommercie op schenken onder de
18 + project vals ID

Alpha security

Veiligheid in en om ■ Aanhaken bij herijking VlOS-convenant met o.a. aandacht voor Gemeente
scholen (VIOS) invloed van sociale media Scholen

Gebiedsgerichte acties

Centrum ■ Continuering extra handhaving in Raaksgebied, bij parkeergarages, speelterreinen, schoolpleinen en in de 
buitenring van het Centrum tijdens horecanachten
■ Handhaving op alcoholgebruik bij jongeren onder de 18 jaar (ook bij evenementen)
■ Jeugd verwijzen naar Stedelijk Jongerencentrum Flinty's

Noord ■ Handhaving jeugdoverlast Marsmanplein
■ Handhaving overlast sportparken (Van der Aart sportpark, Pim Mulier sportpark en Noordersportpark) en 
basisschoolterreinen
■ Aandacht voor herinrichting van verwijsplekken (Zaanenpark, Planetenlaan en Schoterbos)
■ Jeugd verwijzen naar jongerencentra Delftwijkcity en de Horizon

Oost ■ Organiseren netwerkbijeenkomst met diverse partners voor aanpak leefbaarheidsproblematiek
■ Aanhaken bij creëren van verwijsplekken
■ Handhaving hotspots jeugd waaronder het Reinaldapark, Oorkondelaan, Teylerplein, Prinses Beatrixplein, 
sportvelden van DSK

Zuid- West ■ Handhaving jeugdoverlast Nadorstpleintje, 't Landje aan de Spoorwegstraat
■ Jeugd verwijzen naar jongerencentrum De Til en De Tulp
■ Handhaving overlast sportparken (Geel-Wit, HFC en Alliance), speelterreinen en parkeergarages.

Schalkwijk ■ Intensivering handhaving middengebied Molenwijk; Molenburgpark, Sprielderplein
■ Inzet project "buurtouders" in Europawijk, Meerwijk en Molenwijk
■ Extra inzet CJG- coaches en Streetcornerwork
■ Continuering inzet Mentorproject XL door Bedrijf en Samenleving

Actieprogramma Veiligheid & Handhaving Haarlem 2020 17



2.5 High Impact Crimes

De term 'High Impact Crimes' (HIC) wordt als verzamelnaam gebruikt voor misdrijven die grote impact hebben op 
het leven en welzijn van slachtoffers en hun omgeving. Tot de HlC-delicten worden gerekend: woninginbraken, 
straatroven, overvallen en overige geweldsdelicten.
Er is de afgelopen jaren (integraal) veel inzet gepleegd op het terugdringen van het aantal HlC-delicten. Dit heeft 
geresulteerd in een dalende trend van deze delicten. Desalniettemin blijft constante aandacht en continuering van 
deze inzet van groot belang. Samen met o.a. politie, OM en woningcorporaties wordt gewerkt aan het terugdringen 
van de High Impact Crimes d.m.v. repressieve en preventieve maatregelen. De BBW-methode, afkomstig van de 
politie, vormt hierbij een mooi uitgangspunt. Dit is een veiligheidsstrategie die het probleem- en informatiegestuurd 
werken in samenwerking met burgers in zfth herenigt. Integraal werken op basis van een goede analyse op basis van 
relevante informatie kan een effectieve en efficiënte aanpak bewerkstelligen.

De ambitie op het gebied van High Impact Crimes is om deze terug te dringen door de inzet van repressieve en 
preventieve maatregelen. Komend jaar zal de aanpak worden gecontinueerd.

Algemene doelstelling 2020
Terugdringen van het aantal High Impact Crimes.

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Aantal woninginbraken Politie 452 467 472 340
Aantal overvallen 12 13 17 13
Aantal straatroven 25 23 28 24
Overige geweldsdelicten 737 651 623 505

* t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Plan van aanpak 
woninginbraken

■ Inzet op meer bewustwording d.m.v. een zomer- en 
winterwoninginbraakpreventiecampagne
■ Inzet tekstkarren
■ Versturen besmettingsbrieven indien aanleiding
■ Inzet buurtouders en Whatsappgroepen t.b.v. preventie en signalering
■ Verkenning voortzetting pilot Veilig Wonen
■ Inzet van "Jij bepaalt!". Een preventief sportprogramma voor jongeren met 
vergroot risico om af te glijden naar de High Impact criminaliteit.

Gemeente
Politie
OM
CCV
Zorg- en 
veiligheidshuis

Overige HIC ■ Inzet zorgplan overvallen
Persoonsgerichte
aanpak

■ Persoonsgerichte aanpak (potentiële) HlC-plegers en andere complexe 
casuïstiek vanuit Zorg- en Veiligheidshuis
■ Preventief sportprogramma "Jij bepaalt!"

Slachtofferhulp ■ Slachtofferhulp biedt slachtoffers van o.a. HIC's zowel juridische, praktische 
en psychosociale ondersteuning. Zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig 
duurt.

Gemeente
Slachtofferhulp
Nederland

Gebiedsgerichte acties

Centrum ■ Er wordt dynamisch wijkgericht ingezet voor wat betreft de woninginbraken. Er wordt ingespeeld op 
woninginbraakgolven d.m.v. versturen van besmettingsbrieven, inzet tekstkarren en een winter- en 
zomervoorlichtingscampagne wanneer er meer woninginbraken zijn.

Noord
Oost
Zuid- West
Schalkwijk
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Overige strategische thema's 

2.6 Cybercriminaliteit

In 2018 gaf 8,5% van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan, in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn 
geweest van digitale criminaliteit (CBS, 2019). Volgens deze landelijke statistieken zijn er in het afgelopen jaar 13.000 
Haarlemmers slachtoffer geworden van cybercriminaliteit.

In de afgelopen twee jaar zijn de begrippen als digitale veiligheid en cybercriminaliteit enorm opgekomen in het 
gemeentelijke veiligheidsdomein. Steeds meer vormen van cybercriminaliteit, zowel op internationaal als op lokaal 
niveau, raken inwoners en ondernemers in gemeente Haarlem. Denk hierbij aan sexting, phishing-mails en online 
oplichting. Ook het bedrijfsleven wordt geraakt door cybercriminaliteit met als gevolg dat zij duizenden euro's 
schade oplopen. Bovendien maakt de beveiliging van de interne informatiesystemen van de Gemeente Haarlem een 
belangrijk onderdeel uit van dit thema. De interne informatiebeveiliging is niet primair belegd bij afdeling Veiligheid 
en Handhaving, maar er is wel de ambitie hierin samen op te trekken.

In 2018 gaf 8,5% van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder aan, in de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn 
geweest van digitale criminaliteit (CBS, 2019). Volgens deze landelijke statistieken zijn er in het afgelopen jaar 13.000 
Haarlemmers slachtoffer geworden van cybercriminaliteit.

Wat is cybercriminaliteit?
Criminaliteit waarbij men een computersysteem aanvalt of misbruikt voor criminele activiteiten. Er wordt 
onderscheid gemaakt tussen twee type cyberdelicten, namelijk:

1. Cybercriminaliteit in brede zin. Dit zijn alle strafbare activiteiten waarbij iemand een informatiesysteem of 
computer gebruikt. Denk aan diefstal en vervalsing van betaalpassen, oplichting, afpersing, kinderporno, 
slachtofferschap door sexting, racisme en belediging.

2. Cybercriminaliteit in enge zin. Ook wel cybercrime genoemd. Hierbij gebruikt men informatiesystemen en 
computers niet alleen als middel, maar zijn ze ook een doel. Simpel gezegd: computers vallen computers 
aan. Bijvoorbeeld computers beschadigen, spamaanvallen, DDoS-aanvallen en virussen verspreiden.

In 2020 wordt ingezet op het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van cybercriminaliteit. Er zal een 
verkenning plaatsvinden naar de mogelijke verschuiving van klassieke criminaliteit naar meer gedigitaliseerde 
vormen van criminaliteit onder jeugdcriminelen. Daarnaast wordt in 2020 ingezet op het weerbaarder maken van de 
samenleving.
Het type cybercriminaliteit waar Haarlemmers momenteel relatief vaak slachtoffer van worden zijn: phishing, 
helpdeskfraude, sexting en aan- en verkoopfraude. Aangezien cybercriminaliteit erg snel van vorm kan veranderen, 
wordt hierop ingespeeld en kunnen deze thema's variëren. Voor elk type cybercriminaliteit wordt een 
preventiecampage ontwikkeld en/of uitgerold. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de doelgroep: 
ondernemers, inwoners, jeugd of ouderen.

Algemene doelstelling 2020
Inzicht krijgen in de aard en omvang van cybercriminaliteit en inzetten op bewustwording, preventie en repressie van deze 
vorm van criminaliteit. _______________________________________________________

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Inzicht ■ Verkenning van de (mogelijke) verschuiving van klassieke jeugdcriminaliteit naar 
cybercriminaliteit

Gemeente
Politie
OM
NH Samen
Veilig
VNG
RFC

Weerbaarheid ■ Ontwikkeling preventiecampagnes op thema's: sexting & aan- en verkoopfraude
■ Verkenning van preventiemogelijkheden op de thema's phishing en helpdeskfraude
■ Uitrollen voorlichtingscampagne Hackshield met het doel 9t/m 12-jarigen d.m.v. 
gamificatie online weerbaarder te maken
■ Samen optrekken (daar waar mogelijk) in het optimaliseren van de interne 
bewustwording m.b.t. informatieveiligheid en de risico's van cybercriminaliteit
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Integraal werken ■ Deelname aan het Consortium Cybercrime dat zich richt op het meetbaar maken 
en ontwikkelen van interventies gericht op cybercriminaliteit
■ Opzet digitale werkgroep cybercriminaliteit met OM, gemeente en politie______

Gebiedsgerichte acties
n.v.t.

2.7 Veiligheid grote evenementen

Jaarlijks worden in Haarlem verschillende grote evenementen georganiseerd zoals Bevrijdingspop, Haarlem Jazz, de 
jaarlijkse kermissen en de kerstmarkt. De meeste inwoners van Haarlem genieten van het diverse 
evenementenaanbod, maar sommigen ondervinden ook overlast. Regionaal is afgesproken dat de politie minder 
capaciteit inzet voor evenementen. Uiteraard wordt per evenement een weging gemaakt.
Voor een veilig en goed verloop van evenementen wordt er gewerkt met de Richtlijn Evenementen, die beschrijft 
hoe alles rond evenementen wordt georganiseerd. In deze richtlijn staat duidelijk beschreven welke afwegingen 
worden gemaakt ten aanzien van veiligheid van het evenement en de leefbaarheid in de stad. In de richtlijn is alle 
informatie over evenementenvergunningen gebundeld voor zowel organisatoren als adviserende diensten. Ook 
inwoners en bezoekers van Haarlem kunnen zich middels deze richtlijn laten informeren over de werkwijze rondom 
evenementen binnen de gemeente. Naast deze richtlijn is er een nieuw evenementenbeleid opgesteld.
Daarnaast vindt bij alle grote evenementen een 'schouw' plaats voorafgaand aan het evenement. Het doel van deze 
schouw is om te controleren of de afgesproken maatregelen en vergunningsvoorwaarden worden nageleefd door 
de organisatie. Tijdens de grote evenementen is er een adviseur van de gemeente aanwezig om samen met de 
veiligheidspartners en de organisatie het evenement te monitoren en in voorkomende gevallen snel te kunnen 
optreden. Deze adviseur houdt direct contact met de organisator, de politie, de brandweer, de geneeskundige 
hulpverleningsorganisatie (GHOR), Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) en andere diensten. Ten slotte 
vindt er een evaluatie plaats door de projectgroep grote evenementen (PGE) zodat evt. verbeterpunten het 
volgende jaar kunnen worden meegenomen.

Jaarwisseling
De viering van de jaarwisseling wordt in de gemeente Haarlem behandeld als een groot evenement. In de 
Werkgroep Oud en Nieuw worden de maatregelen besproken die getroffen worden om de risico's te beperken en 
een rustige en veilige jaarwisseling zonder grote incidenten te bewerkstelligen.

Algemene doelstelling 2020
Het veilig laten verlopen van de grote evenementen in samenwerking met de hulpdiensten en overige veiligheidspartners.

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Meldingen geluidsoverlast 
evenementen

Gemeente 49 42 79 27

*t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Voorbereiding veilige 
evenementen

■ Multidisciplinaire Projectgroep Grote Evenementen
■ Toepassing Evenementenrichtlijn

Gemeente
Politie
Brandweer
GHOR

Uitvoering veilige 
evenementen

■ Schouwen evenemententerrein
■ Veiligheidsoverleggen tijdens evenement
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2.8 Veilig uitgaan

Uitgaansvoorzieningen hebben enerzijds een positief effect op de leefbaarheid van een stad: het culturele en sociale 
klimaat varen er wel bij en er zijn economische voordelen. Maar er kunnen zich ook veiligheidsproblemen voordoen 
zoals geweld, overlast en vernielingen. In de afgelopen jaren is een groot aantal maatregelen en voorzieningen 
getroffen, waardoor het uitgaansgebied van Haarlem rustiger is geworden. Toch vraagt het veilig houden hiervan de 
constante aandacht. Belangrijke aandachtspunten zijn:

■ Geluidsoverlast van horecabedrijven wordt zoveel mogelijk gereduceerd.
Regelmatig worden er meldingen gedaan door bewoners van ondervonden geluidsoverlast van 
horecabedrijven. Volgens het vastgestelde protocol wordt deze overlast aangepakt. Het horecasanctiebeleid 
is herzien en biedt de mogelijkheid tot het opleggen van een bestuurlijke boete.

■ Aanpak overlast omgeving Smedestraat
Het huidige aantal klachten en overlastmeldingen van uitgaanspubliek in de Smedestraat en omgeving en de 
komst van een groot aantal nieuwe woningen in die omgeving vragen om een integrale aanpak. In 2019 is 
een aanzet gemaakt door in gesprek te gaan met alle betrokken partijen. Er zal een aanpak komen om op 
integrale wijze de overlast te verminderen.

■ Voortzetten cameratoezicht
Belanghebbenden hebben aangegeven voorstander te zijn van cameratoezicht in het horecagebied van 
Haarlem. De preventieve werking, het veiligheidsgevoel en de mogelijkheid om sneller in te grijpen bij 
verdachte situaties, maken dat zowel de bewoners van de binnenstad, de horecaondernemers als de politie 
hebben aangegeven voorstander te zijn van voortzetting van het cameratoezicht.

Keurmerk Haarlemse coffeeshops
Haarlem beschikt over 16 coffeeshops. Al deze coffeeshops hebben het Keurmerk ontvangen, wat inhoudt dat de 
betreffende coffeeshops extra maatregelen hebben genomen boven de wettelijk vastgestelde criteria op de 
volgende onderwerpen: toegangscontrole op leeftijd, huis- en gedragsregels, scholing van medewerkers, 
bescherming van de consument, tegengaan van overlast en het bevorderen van veiligheid. Het Keurmerk leidt ertoe 
dat er een veilig en verantwoord softdrugsbeleid wordt gevoerd in de Haarlemse coffeeshops en daarmee ook voor 
de omliggend regio. Het keurmerk wordt in 2020, na een keuring, opnieuw uitgereikt.

Algemene doelstelling 2020
Het veilig uitgaan bevorderen door de uitvoering van het Actieprogramma Veilig uitgaan.
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Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Actieprogramma Veilig 
uitgaan

■ Aanpak horeca-gerelateerde incidenten zoals geluidsoverlast en geweld.
■ Aanpak overlast omgeving Smedestraat
■ Voortzetten cameratoezicht
■ Opvolging nalevingsonderzoek DHW

Gemeente
Politie
Ondernemers
omwonenden

Gebiedsgerichte acties

Centrum De inzet richt zich voornamelijk op het horecagebied en de ring rondom het kern horecagebied.

Actieprogramma Veiligheid & Handhaving Haarlem 2020 22



2.9 Veilig ondernemen

In Haarlem zijn vijf winkelgebieden en één bedrijventerrein aangesloten bij het samenwerkingsverband Samen Veilig 
Ondernemen (SVO): het kernwinkelgebied in de Binnenstad, Winkelcentrum Marsmanplein, Prinses Beatrixplein, 
Winkelcentrum Schalkwijk, bedrijventerrein de Waarderpolder en de Generaal Cronjéstraat.
In dit verband werken gemeente, politie, brandweer, ondernemers en het Regionaal Platform 
Criminaliteitsbeheersing (RPC) samen aan de bestrijding van overlast en criminaliteit in winkelgebieden en op 
bedrijventerreinen. De samenwerking tussen publieke en private partijen maakt het tot een effectieve 
krachtenbundeling op de thema's: schoon, heel en veilig. Via de uitvoering van een maatregelen-matrix en een 
jaarlijkse dag- en avondschouw worden specifieke acties en activiteiten afgestemd voor de betreffende 
winkelstraten en/of winkelgebieden. Als er een overval heeft plaats gevonden, treedt het zorgplan overvallen in 
werking en volgt een bezoek van gemeente en politie aan de ondernemer.
Ook worden er trainingen aangeboden voor o.a. overvallen, winkeldiefstal, agressie en vindt ondersteuning plaats bij 
de aanpak van concrete veiligheids- en overlastproblemen.

Het actief betrekken van de individuele ondernemer binnen de activiteiten van het SVO blijft een belangrijk 
aandachtspunt.

Algemene doelstelling 2020
Het samenwerkingsverband Samen Veilig Ondernemen (SVO) continueren en ondernemers stimuleren om actief hieraan 
deel te nemen. ____

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Winkeldiefstal Politie 561 405 390 399
Zakkenrollerij 240 162 78 59
Inbraak bedrijf 196 141 137 105
Overvallen 12 13 17 13

*t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Samen Veilig 
Ondernemen

■ Uitvoering en updaten Zorgplan overvallen
■ Actief betrekken van ondernemers bij het samenwerkingsverband SVO
■ Per kwartaal werkgroep SVO waarvan één keer incl. dagschouw en één 
keer incl. avondschouw
■ Jaarlijkse Regiegroep SVO met burgemeester

Gemeente
Politie
Ondernemers

Gebiedsgerichte acties

Centrum ■ SVO kernwinkelgebied Binnenstad.
■ Monitoring van het autoluwe gebied in de binnenstad dat vanaf 3e kwartaal 2019 is uitgebreid.
■ Projectmatig handhaven op het aanbieden van karton en papier door ondernemers in de Binnenstad.
■ Monitoren nieuwe ontwikkelingen m.b.t. uitbreiding fietsenstallingen t.b.v. tegengaan overlast 

fietsparkeren.
■ Updaten protocol Zorgplan Overvallen in samenwerking met het RPC en andere gemeenten.

Noord ■ SVO Marsmanplein, SVO Gen. Cronjéstraat

Oost ■ SVO Prinses Beatrixplein, Bedrijventerrein Waarderpolder

Zuid- West ■ Geen apart SVO project, maar veel aandacht vanuit verschillende beleidsterreinen voor 
(bouw)ontwikkelingen Plaza West als winkelgebied

Schalkwijk ■ SVO Winkelcentrum Schalkwijk
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2.10 Brandveiligheid en crisisbeheersing

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor bevolkingszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en 
geneeskundige hulpverlening. Sinds 2010 worden deze taken, met uitzondering van bevolkingszorg, in een 
gemeenschappelijke regeling uitgevoerd door de veiligheidsregio (i.c. de Veiligheidsregio Kennemerland, hierna: 
VRK). Bevolkingszorg wordt regionaal gecoördineerd, maar door gemeenten zelf op peil gehouden. Een 
professionele, goed voorbereide crisisorganisatie is van groot belang om snel en adequaat te reageren op 
calamiteiten, rampen en crises.

Brandveilig leven
Sinds 2015 voert de brandweer een proactief beleid op het voorkomen van branden. Onder de naam 'Brandveilig 
Leven' worden verschillende activiteiten uitgevoerd, die zijn gericht op bewustwording en het bieden van 
handelingsperspectief, om de brandveiligheid in de gemeente te vergroten.
Door de gemeente Haarlem zijn in overleg met de brandweer de volgende doelgroepen (prioriteiten) bepaald: 
WMO, ouderen 75+, studentenhuizen, VVE's en woningen in de oude binnenstad. Ambassadeurs van de brandweer 
bezoeken woningen om voorlichting te geven over brandveiligheid en plaatsen waar nodig (door de gemeente 
gefinancierde) rookmelders. Daarnaast faciliteert de brandweer ontruimingsoefeningen en worden lessen over 
brandveiligheid gegeven op het basisscholen. De activiteiten van de brandweer worden jaarlijks vastgelegd in een 
gemeentelijk activiteitenplan. De brandweer rapporteert twee maal per jaar over de voortgang.

Bluswatervoorziening
In juli 2019 heeft er definitieve besluitvorming over de 'Repressieve oplossing knelpunten bluswater-voorziening' 
plaatsgevonden. Daarmee is de keuze gemaakt voor de uitvoering van de taak bluswatervoorziening via een 
regionale repressieve oplossing. Dit zal vormgegeven worden door de inzet van acht watertankwagens en twee 
grootwatertransportsystemen door VRK. Hiermee komt tevens een einde aan de bestaande vorm van 
bluswatervoorziening via brandkranen.
Inmiddels is een implementatieperiode van 2 jaar gestart waarbij de brandweer, samen met de gemeente, zorg zal 
dragen voor een goede en snelle implementatie van de bluswatervoorziening. In deze periode moeten de juiste 
middelen worden aangeschaft, de manschappen worden getraind en passende planvorming worden geschreven.

Bevolkingszorg
Gemeenten zijn bij een ramp of crisis in de regio verantwoordelijk voor bevolkingszorg die aansluit op de 
samenleving. Bureau bevolkingszorg Kennemerland, dat ondergebracht is bij de VRK, coördineert de regionale 
bevolkingszorg. Het doel is dat er een uniforme, vakbekwame regionale crisisorganisatie paraat is, die bij rampen en 
crises zorg draagt voor eigentijdse en realistische bevolkingszorg in de getroffen gemeente(n). Jaarlijks biedt bureau 
bevolkingszorg, naast de multidisciplinaire oefenactiviteiten van de VRK, een trainings- en oefenprogramma aan dat 
gericht is op bevolkingszorg.

Algemene doelstelling 2020
Kwalitatief goede crisisbeheersing en brandweerzorg.

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Opleiden en oefenen

van
crisisfunctionarissen

■ Uitvoeren OTO-programma (multi en mono) Gemeente
VRK

Preparatie en repressie 
brandweerzorg

■ Uitvoering van programma 'Brandveilig Leven'
■ Implementeren van de gemaakte afspraken met betrekking tot 
bluswatervoorziening.

Gemeente
VRK
Brandweer

Crisisbeheersing ■ Uitvoeren programma risico en crisisbeheersing Gemeente
VRK

Gebiedsgerichte acties
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n.v.t.

2.11 Radicalisering en polarisatie

Radicalisering
Gemeente Haarlem zet zich samen met de politie, het OM, de drie Zorg- en Veiligheidshuizen en de gemeenten in de 
eenheid Noord-Holland in voor uniforme werkwijze op de integrale regionale aanpak van radicalisering. Daarnaast 
focust gemeente Haarlem zich lokaal op:

■ Het vergoten van de bewustwording en tijdige signalering door professionals;
■ Het stroomlijnen van meldingen en signalen rondom radicalisering;
■ Het versterken van de relaties tussen de gemeente en de bestaande netwerken in Haarlem.

Binnen de integrale aanpak van radicalisering is er aandacht voor de verschillende vormen ervan, variërend van 
rechts, links en/of religieus geïnspireerd extremisme.

Polarisatie
In Haarlem en de nabije omgeving zijn bijna 50 religieuze en levensbeschouwelijke organisaties actief waaronder 
kerken, moskeeën, een synagoge (in Heemstede), Stem in de Stad, Soefi’s,
Humanisten en andere organisaties die zich op een of andere manier bezighouden met religie, geloof of 
levensbeschouwing. Gemeente Haarlem onderhoudt contacten met deze organisaties. Door de gemeente wordt 
daarbij geïnvesteerd in zelforganisaties die zich richten op migranten zodat zij een brug kunnen vormen tussen haar 
leden en de brede Haarlemse samenleving. Tenslotte wordt blijvend ingezet op het welbevinden van jongeren, op 
goed onderwijs, toegankelijke maatschappelijke zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. Met deze 
gezamenlijke inzet wordt polarisatie in de Haarlemse samenleving voorkomen.

Algemene doelstelling 2020
Voorkomen en verminderen van radicalisering en polarisatie.

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Lokaal niveau ■ Meer behoeftegericht bieden van specifieke trainingen aan 
eerstelijnswerkers (bijv. mediatraining voor jongerenwerkers)
■ Ontvangen en duiden van signalen en meldingen in het Zorg- en 
Veiligheidshuis Kennemerland
■ Persoonsgerichte aanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis
Kennemerland.
■ Onderhouden en/of intensiveren samenwerking met 
migrantenorganisaties en moskeebesturen

Zorg- en 
Veiligheidshuis

Sociaal domein

Regionaal niveau ■ Deelname Regionale projectgroep Radicalisering Eenheid Noord- 
Holland

Politie, OM,
Zorg- en 
Veiligheidshuis, 
gemeenten 
regio eenheid
NH

Gebiedsgerichte acties
n.v.t.
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2.12 Veilig en integer werken

Veilige publieke taak
Medewerkers van de afdeling, en dan vooral de handhavers, hebben te maken met geweld. Soms is dat verbale 
intimidatie, maar er is op straat ook sprake van fysiek geweld. Het is evident dat dit niet wordt getolereerd. De 
individuele medewerker kan hier, ook in de nasleep, ernstige last van ondervinden.
Daarnaast kan dit op de lange termijn negatieve invloed hebben op het functioneren van de handhavingsteams.
Sinds een paar jaar vindt er intensieve inzet plaats op het voorkomen van geweld en het opleiden van de handhavers 
hoe zij met dit soort situaties moeten omgaan. Bovendien is het initiatief genomen om collega's die geconfronteerd 
zijn met geweld, op een professionele manier op te laten vangen door collega's. Het zogenoemde BOT- (Bedrijf 
Opvang Team) team.

Integer werken
Onder integer gedrag, verstaat de gemeente Haarlem, een professionele en individuele verantwoordelijkheid om in al 
het handelen op bewuste wijze rekening te houden met rechten, belangen en welzijn van alle belanghebbenden. De 
integere medewerker is zorgvuldig, verantwoordelijk, onafhankelijk en professioneel: hij opereert transparant en kan 
zich verantwoorden voor de keuzes die hij in zijn werkzaamheden maakt en handelt altijd met oog voor het publieke 
belang. Voor de handhaver geldt het integer werken misschien nog wel zwaarder dan voor een 'gewone' medewerker 
van de gemeente. De handhaver is immers de collega die duidelijk herkenbaar, anderen de maat neemt. Dat kan alleen 
met voldoende draagvlak als hijzelf van onbesproken gedrag is.

Algemene doelstelling 2020
De Veilige publieke taak en het integer werken worden op een hoger peil gebracht.

Indicator Bron
2016 2017 2018 2019*

Incidenten tegen handhavers 
(verbaal/fysiek geweld)

Gemeente 41 35 28 21

*t/m oktober 2019

Item Acties 2020 partijen
intern/extern

Veilige publieke taak ■ Herhalingstraining Bedrijf Opvang Team (BOT), voor passende nazorg 
na een incident.
■ Ook alle parkeerhandhavers krijgen de beschikking over handboeien en 
een geweldsbevoegdheid
■ Uitvoering plan van aanpak Veilige publieke taak, waaronder een 
haalbaarheidsonderzoek naar het dragen van bodycams door handhavers

Gemeente

Integer werken ■ Structurele aandacht voor integriteit tijdens teamoverleggen en 
personeelsgesprekken
■ Uitvoering plan van aanpak Integriteit waaronder een mini-conferentie 
over integer werken

Gemeente

Gebiedsgerichte acties
n.v.t.
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Handhavingsstrategie en -werkwijze 
Versie 31 mei 2018

1. Inleiding
Deze notitie Handhavingsstrategie en -werkwijze beschrijft hoe in Haarlem de handhaving in de openbare 
ruimte plaatsvindt. Daarmee is het de basis van het nog op te stellen Beleidsplan Handhaving, waarin staat hoe 
de handhaving in de komende periode plaatsvindt. Het Beleidsplan Handhaving krijgt jaarlijks een concrete 
uitwerking in een uitvoeringsplan Handhaving. In deze notitie komen achtereenvolgens de visie, werkwijzen, 
strategieën, evaluatie, organisatie en het toekomstbeeld aan de orde.

1.1 De visie op handhaving in 2013
In 2013 is een nieuwe visie voor de afdeling Veiligheid en Handhaving opgesteld {Nota Dóórontwikkeling 
Veiligheid en Handhaving Haarlem, 2013). De visie kent als uitgangspunten:
- meer dienstverlening,
- meer zichtbare handhaving-
meer verbinding tussen het maken van handhavings- en veiligheidsbeleid en de uitvoering ervan.
In de nota wordt handhaving als belangrijk instrument bij het creëren van een veilige stad gezien. Uitgangspunt 
is dat handhavers herkenbaar en gezaghebbend aanwezig zijn in de openbare ruimte. Ze zijn aanspreekbaar, 
communicatief vaardig en proberen in eerste instantie normconform gedrag te realiseren door mensen aan te 
spreken en te overtuigen, waarbij sanctionerend optreden als vervolgstap wordt gezien. Ze pikken ook signalen 
op uit de omgeving die voor de handhaving van belang zijn en zetten deze door naar die partijen die er iets 
mee kunnen of moeten.

In 2014 stelde de raad de nota Haarlem: Veilige stad! vast (nota Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid 
2015- 2018) Daarin wordt als één van de strategische doelstellingen van de gemeente Haarlem gesteld dat zij 
staat voor duurzame sociale en fysieke veiligheid voor inwoners en bezoekers. Verder is in de nota opgenomen 
dat iedereen in Haarlem in een veilige omgeving moet kunnen wonen, werken en recreëren. Alleen dan kan de 
stad zich optimaal ontwikkelen in sociaal en economisch opzicht. Partners staan ten dienste van de veiligheid in 
Haarlem, zijn bereid om over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken, accepteren de regierol van de 
gemeente en spreken elkaar aan op de bijdrage die wordt geleverd aan meer sociale en fysieke veiligheid.

1.2 Dóórontwikkeling vanaf 2016
In 2016 zijn de eerste stappen gezet om de afdeling opnieuw toekomstbestendig te maken. Daartoe zijn op 
basis van verschillende bijeenkomsten een nieuwe visie, uitgangspunten en ontwikkeldoelen voor de periode 
2017 - 2021 geformuleerd.

Koerskaart
De eerste stap was het spelen van de koerskaart, één van de onderdelen van de strategische 
personeelsplanning. Doel van het spelen van de koerskaart is om gezamenlijk te kijken naar de externe 
ontwikkelingen die in de toekomst van invloed zullen zijn op het werk. Als belangrijkste ontwikkelingen werden 
genoemd de polarisatie, individualisering, de verharding van de maatschappij en de mondige burger, hoge 
verwachtingen van de burger ten aanzien van de ambtenaar, politieke ontzuiling, dynamiek, 
onvoorspelbaarheid en digitalisering.

Nieuwe uitgangspunten
Stap twee was het combineren van de uitkomsten van de koerskaart met de nieuwe organisatievisie en 
bestuursstijl tot de volgende nieuwe uitgangspunten voor de afdeling: heldere communicatie met burgers, 
burgerparticipatie, regels waar het moet, maatwerk waar het kan, weten wat er speelt, gebiedsgericht én 
wijkgericht werken, samenwerking van beleid en uitvoering, politieke sensitiviteit, eigen verantwoordelijkheid 
en efficiënter werken door meer digitalisering.

Ontwikkeldoelen en missie
In de volgende stap zijn voor de afdeling een nieuwe missie en vier ontwikkeldoelen bepaald. Tegelijkertijd zijn 
voor de leiding van de afdeling, het MT, ontwikkeluitdagingen geformuleerd. De missie is dat zij een veilige en 
leefbare woon- en leefomgeving creëren zodat inwoners van Haarlem en Zandvoort veilig zijn en zich veilig 
voelen. De ontwikkeldoelen zijn verbinding en samenwerking (bestaand uit de samenwerking binnen de 
afdeling, samenwerking met andere afdelingen binnen de gemeente, burgerparticipatie, maatwerk waar het
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kan en gebiedsgericht en wijkgericht werken), communicatie (heldere communicatie richting burgers, laten 
zien wat we doen, andere afdelingen vertellen over ons werk, successen vieren), eigen verantwoordelijkheid 
(zelfstandig, proactief en oplossingsgericht werken, eigenaarschap, aanspreken en feedback geven, 
talentontwikkeling en oog voor continue verbeteren) en tenslotte professionaliteit (politieke sensitiviteit, 
integriteit, privacy, digitalisering en veilige publieke taak)

Het MT heeft de volgende ontwikkeluitdagingen aangenomen: elkaar aanspreken en feedback geven, 
successen benoemen en een podium geven, gezamenlijke verantwoordelijkheid zichtbaar maken, 
coachend leiderschap, interne netwerkrelaties versterken, politieke sensitiviteit creëren en de vraag blijven 
stellen of we de goede dingen doen.

2. Informatiegestuurd handhaven
Handhaving gebeurt meer voor en met bewoners en ondernemers in de stad: informatiegestuurd handhaven. 
In de praktijk betekent dit dat handhavers op basis van meldingen van burgers de straat op gaan. Dit doen ze 
niet alleen overdag, maar ook 's avonds, 's nachts en in het weekend. Sinds 2016 heeft iedere handhaver zijn 
eigen aandachtswijk. Een deel van de tijd wordt in die wijk besteed. Het is de taak van de wijkhandhaver om 
goed te luisteren naar wat bewoners in de wijk waarnemen. Die informatie gebruikt de handhaver om met 
gerichte handhavingsactiviteiten eventuele overlast terug te dringen en de leefbaarheid in het gebied te 
vergroten. De handhavers zijn aanspreekbaar voor mensen uit de buurt en kunnen zaken direct oppakken die 
voor bewoners van belang zijn. De informatiegestuurde handhavers werken op basis van vooraf vastgestelde 
prioriteiten en koppelen hun acties en bevindingen terug, ten behoeve van de handhaving. De organisatie 
benut de informatie uit de stad en van andere partners om de inzet van handhaving zowel op gebied van 
uitvoering als op gebied van beleid te bepalen en te verbeteren.

De handhavingsinzet wordt bepaald door informatie uit verschillende bronnen. Zo krijgt de gemeente 
overlastmeldingen binnen, zijn er politieregistraties, waarnemingen en interventies van de handhavers op 
straat en is er informatie die op een andere manier ter kennis komt van de gemeente. Door het combineren 
van diverse bronnen wordt er meer betekenis gegeven aan informatie. Hierdoor kan meer preventieve inzet 
plaatsvinden, in plaats van alleen repressieve inzet. De regierol wordt beter uitgevoerd doordat 
veiligheidsproblemen vroegtijdig gesignaleerd worden. Daarnaast biedt het informatiegestuurd handhaven de 
mogelijkheid tot effectievere en efficiëntere inzet. Er kan worden ingezet op de tijd en locatie waarop dat op 
dat moment het hardste nodig is. Daarnaast vormen de uitkomsten van handhavingsactiviteiten weer input 
voor bijstelling en aanpassing van beleid en uitvoering in de toekomst.

3. Preventief en sanctionerend handelen
Handhavers handelen in de meeste gevallen eerst preventief en pas in de tweede plaats sanctionerend. Met 
preventieve handhaving wordt geprobeerd normconform gedrag te bereiken door zichtbaar aanwezig en 
aanspreekbaar te zijn. Zo worden verloedering en overlast in de wijken zoveel mogelijk voorkomen en 
teruggedrongen. Pas daarna komt sanctionerend handelen. De handhavers hebben daarbij de mogelijkheid te 
waarschuwen alvorens een bekeuring of een naheffing op te leggen.

Waarschuwen
De handhaver kan van geval tot geval besluiten of een waarschuwing een gepaste sanctie is om het gewenste 
gedrag te stimuleren. Waarschuwingen zijn niet vrijblijvend, maar worden officieel geregistreerd. In de 
handcomputers (pda's) kunnen de handhavers raadplegen of de betrokkene al eerder is gesanctioneerd en of 
een waarschuwing of juist een bekeuring een geschikt middel is.

Mulderfeiten
Verkeersovertredingen die voor overlast zorgen, zoals foutparkeren, worden aangemerkt als Mulderfeiten. 
Hierop volgt een strafrechtelijke manier van handhaven. Handhavers leggen de sanctie op door, als dat 
mogelijk is, een aankondiging van beschikking uit te reiken aan de betrokkenen of in of aan het motorrijtuig 
achter te laten. De officier van justitie verzorgt de verdere afhandeling, ook bij bezwaar en beroep en neemt 
maatregelen als niet betaald wordt. De opbrengsten van de Mulderbeschikkingen komen bij het rijk terecht.

Strafbeschikking
Voor de strafrechtelijke afdoening van overlastfeiten wordt gebruik gemaakt van de strafbeschikking. 
Afhankelijk van het soort overlast is het een bestuurlijke strafbeschikking, OM-afdoening of gewone
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strafbeschikking. Het gaat hierbij met name om de eenvoudige APV-feiten zoals overtreden alcoholverbod, 
loslopende honden, hinder veroorzaken, niet tonen ID-bewijs en dergelijke. De opbrengsten van de 
strafbeschikkingen komen ook bij het rijk terecht.

Bestuursrechtelijk handhaven
Bij bestuursrechtelijke handhaving neemt het gemeentebestuur zijn verantwoordelijkheid en maakt het zelf 
een afweging van de te ondernemen stappen in toezicht en sanctionering. Door toezicht kunnen de wettelijke 
voorschriften zonder verdere sanctiemiddelen worden nageleefd. Als er wél sanctiemiddelen moeten worden 
ingezet, dan wordt een verantwoorde keuze gemaakt uit de verschillende middelen die het bestuur ter 
beschikking staan. Bestuursrechtelijke handhaving is het uitgangspunt bij de uitvoering van de gemeente van 
wetten die vaak specifieke rechtsbetrekkingen tussen burgers/bedrijven en de gemeente scheppen. Dit gaat 
vaak gepaard met vergunningen die nageleefd moeten worden.

Naheffingsaanslagen
De gemeente Haarlem heft parkeerbelasting in het centrum, de omliggende woonbuurten en rond 
winkelcentrum Schalkwijk. De parkeerbelastingen hebben een regulerend karakter met het doel om het 
parkeergedrag van automobilisten te beïnvloeden. Omdat de parkeerbelasting alleen mag worden ingevoerd 
om het parkeren te reguleren, mag het krijgen van inkomsten uit de heffing geen reden zijn voor de 
parkeerbelasting. De inkomsten uit naheffingen mogen dus ook niet hoger zijn dan noodzakelijk voor het 
handhaven van de parkeerbelasting. Cocensus is de organisatie die voor een aantal gemeenten, waaronder 
Haarlem, de inning en de bezwaar- en beroepsprocedure van de parkeerbelasting verzorgt.

4. Wijkgerichte en themagerichte handhaving
De handhaving wordt zowel wijk- als themagericht ingevuld.

Wijkgerichte handhaving
Voor de wijkindeling wordt uitgegaan van de CBS-verdeling van Haarlem in vijf stadsdelen en 21 wijken. Elke 
handhaver heeft een wijk (of buurt) toegewezen gekregen. De wijkhandhaver is zoveel mogelijk aanwezig in de 
eigen wijk, is aanspreekbaar voor bewoners, ondernemers, partners en wijkraden, is verantwoordelijk voor 
bestrijding van overlast en vergroten van leefbaarheid, neemt initiatieven die de overlast bestrijden en de 
leefbaarheid vergroten, is bezig met de door burgers aangegeven prioriteiten in de wijk, heeft goed contact 
met de wijkagent van de politie, is indien mogelijk aanwezig op het spreekuur, tijdens de schouw of bij andere 
overlegmomenten in de wijk en wordt aangestuurd door een stadsdeelcoördinator. Alleen de handhavers van 
het team Integrale Handhaving werken wijkgericht, de parkeerhandhavers werken door de gehele stad.

Themagerichte handhaving
Daarnaast zijn er diverse thema's waar op gehandhaafd wordt. Strafrechtelijke handhaving vindt plaats op de 
thema's afval, dak- en thuislozen, (brom)fietsen, honden, kladden en plakken en rijdend verkeer (waaronder 
de geslotenverklaringen met de flitspalen, en fietsers en scooters in voetgangersgebieden). Bestuursrechtelijke 
handhaving gebeurt bij de drank en horecawet, innemen openbare grond, bomen kappen, terrassen, 
uitstallingen en wrakken, caravans en aanhangwagens. Een combinatie van beide handhavingsvormen gebeurt 
bij jeugdoverlast en muzikantenoverlast. Verder zijn er nog de thema's Digitaal Opkoop Register (DOR), 
evenementen, venten en standplaatsen en meeuwenoverlast.

Parkeerhandhaving
Een van de grootste handhavingsthema's in Haarlem is parkeerhandhaving. Dit thema is het belangrijkste 
werkveld voor het team Parkeerhandhaving. Jaarlijks wordt een prognose voor het aantal parkeersancties 
opgesteld. Daarin komen niet alleen de fiscale naheffingen en de Mulderbekeuringen terug, maar ook de 
waarschuwingen.

De jaarlijkse prognose komt tot stand op basis van de uitkomsten van de afgelopen jaren en op basis van het 
beleid en ambities voor de komende jaren. Voor de prognose van 2018 biedt de programmabegroting 2018 - 
2022 de basis. Daarin is voor 2018 een prognose van €1.273.435 opgenomen. Bij het opstellen van dit bedrag is 
rekening gehouden met de inkomsten uit vorige jaren, en met de maatregelen in het programma 
Modernisering Parkeren. Een aantal maatregelen daaruit, zoals betaald parkeren op zondag en gereguleerd 
parkeren tot 23.00 uur in zone C, zorgen ten opzichte van 2017 voor een groter aantal naheffingen. In 2018 
blijft de ambitie overeind om het aantal Mulderbekeuringen te vergroten. Hiermee wil de gemeente het signaal
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af blijven geven dat zij zich óók actief inzet tegen parkeeroverlast voor burger en ondernemer. En mede wil 
zorgdragen dat de bereikbaarheid van hulpdiensten gegarandeerd is. Verder blijven de handhavers zich ten 
doel stellen om te waarschuwen waar dat kan. In veel gevallen is de sanctionerende werking van een 
waarschuwing voldoende om veiligheid en leefbaarheid te bereiken. Voor 2018 leidt dit tot de volgende 

prognose.

Gerealiseerd 2017 Prognose 2018

Fiscale naheffing 18.143 23.580
Fiscale waarschuwing 696 720
Mulderbekeuringen 10.581 6.944
Mulder waarschuwing 1.550 1.751
Totaal 30.970 32.995

5. Wijkgerichte handhaving: aandachtsgebieden per stadsdeel en wijk
Uit een inventarisatie op de afdeling Veiligheid en Handhaving blijkt dat elk stadsdeel eigen overlastlocaties en 
aandachtspunten kent. Daarbij is de schaal van het stadsdeel vaak nog aan de ruime kant. Elk stadsdeel is 
ingedeeld in wijken met eigen specifieke knelpunten. Als bijlage 2 is een tabel opgenomen waar per stadsdeel 
is te zien welke handhavingsprioriteiten worden onderscheiden.

Centrum
Voor het centrum geldt dat er drie overlastlocaties zijn: het Raaksgebied, waar zich regelmatig dak- en 
thuislozen ophouden, Tussenplaats en Wilsonsplein, waar omwonenden meldingen van jeugdoverlast doen. 
Specifieke aandachtspunten in het centrum zijn de fietsoverlast bij het NS station Haarlem, parkeeroverlast en 
overlast van terrassen- en uitstallingen. Verder vinden er veel evenementen in het centrum plaats.

Zuid-West
In stadsdeel Zuid-West is in alle wijken sprake van jeugd- en parkeeroverlast. In iets minder wijken komt 
overlast door afval en honden voor. Jeugdoverlast komt op hangplekken in het Zijlwegkwartier plaats, en op 
sportvelden in het Houtvaartkwartier, Haarlemmerhoutkwartier en Duinwijk. Parkeeroverlast komt ook in alle 
wijken voor, en vaak op momenten dat ouders hun kinderen naar de basisschool brengen of halen. Heel 
specifieke aandachtspunten in het Zijlwegkwartier zijn de overlast door uitgaanspubliek voor het Patronaat en 
het Leger des Heils. Specifiek punt in Haarlemmerhoutkwartier is de wijkaanpak in het Rozenprieel. Een van de 
allergrootste evenementen in Haarlem, Bevrijdingspop, vindt in dit stadsdeel plaats.

Oost
Stadsdeel Oost laat een vergelijkbaar beeld zien. Alle wijken kennen jeugdoverlast, en in iets minder wijken is 
sprake van overlast door afval, honden, rijdend verkeer en parkeren. Specifieke aandachtspunt voor Parkwijk is 
de hondenoverlast. In de Sportheldenbuurt / Waarderpolder is sprake van overlast van jongeren bij de 
Lichtfabriek en komt de inname van openbare grond voor.

Schalkwijk
De wijken in Schalkwijk hebben overlast van jeugd, loslopende honden en hondenpoep en afval gemeen. In 
Meerwijk vindt momenteel een pilot met Spaarnelanden voor afvalscheiding plaats en wordt gehandhaafd op 
rijdend (brom)fietsverkeer op het Leonardo da Vinciplein in Meerwijk Centrum. In Molenwijk krijgt de 
parkeersituatie bij de supermarkt aan de Groningenlaan extra aandacht van de handhavers en vindt overlast 
door jongeren vooral op het Sprielderplein plaats. In de Boerhaavewijk is het parkeren bij de supermarkt aan 
de Professor Donderslaan punt van aandacht, terwijl in Europawijk in de Brusselstraat parkeeroverlast wordt 

ervaren.

Noord
Er is geen stadsdeel met zoveel wijken en buurten als stadsdeel Noord. Ook in dit stadsdeel komt in veel 
buurten overlast door jongeren, afval, honden en parkeren. Wat opvalt is dat de hondenoverlast vooral bij 
schoolpleinen plaatsvindt. Dat er op het Marsmanplein jeugdoverlast is, en rond het Marsmanplein 
parkeeroverlast (als gevolg van de verbouwing van de parkeergarage). Verder is er de door omwonenden 
verwachte overlast door opening van de opvang voor dak- en thuislozen in gebouw de Velserpoort bij het
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Delftplein, en is er parkeeroverlast op van Van der Aartsportpark en op de Sportweg. In de Lombokstraat in 
Indische Buurt worden veel gele kaarten en bekeuringen geschreven voor jeugdoverlast.
Tenslotte is er elke dinsdag, tussen 17.00 uur en 18.00 uur, een handhavingsspreekuur in de Cronjéstraat, op 
de Cronje IA. De Cronjéstraat krijgt nog de nodige extra aandacht van handhavers vanwege het tegen het 
verkeer inrijden en de pilot die er plaatsvindt voor de uitstallingen.

Enquête Veilig doen we samen
Ook in de medio 2017 gehouden enquête 'Veilig doen we samen' is bewoners gevraagd naar de overlast die zij 
in de verschillende stadsdelen ervaren. Respondenten konden drie vormen van overlast en/of criminaliteit 
kiezen waar gemeente en politie met voorrang tegen moeten optreden. In de tabel hieronder is per stadsdeel 
de ervaren top drie van overlast en/of criminaliteit te zien. In de enquête zijn óók vormen van 
overlast/criminaliteit aan de orde gekomen waarop alleen de politie kan handhaven.

Ervaren overlast per stadsdeel

Centrum Noord Zuidwest Oost Schalkwijk

Afval 17%* 17% 16% 19%
Verkeersgedrag automobilisten 18% 18% 17% 17%
Overlast jongeren 12% 19% 11%
Woninginbraken, straatroven, overvallen 23%
Loslopende honden, hondenpoep 12% 14%
Verkeersgedrag (brom-) fietsers 13%
*Van het totaal aantal ervaren vormen van overlast die centrumbewoners in hun top drie plaatsten, bestond 17% uit de categorie
'afval'. Omdat er veel meer vormen van overlast gekozen konden worden, is het totaal van de kolommen geen 100%.

S.l.Projecten
Sommige stadsdelen kennen een combinatie van problematiek. Vaak vraagt dit om een integrale aanpak 
waarin wordt samengewerkt met interne en externe partners. Voorbeelden zijn de projecten Lelie in de 
Transvaalwijk en de Wijkaanpak Rozenprieel.

Project Lelie
In het gebied rond de Schotweg spelen verschillende veiligheids- en overlastproblemen. Enerzijds zijn er 
signalen van ondermijnende activiteiten zoals woonfraude, hennepteelt, drugshandel, witwassen, illegaal 
gokken en belastingontduiking. Anderzijds zijn er ook sociale problemen en is er sprake van een verloederd 
straatbeeld door illegaal aangeboden afval, fietswrakken en foutparkeerders. Om buurtbewoners te betrekken 
is in 2017 een pand aan de Generaal Cronjéstraat geopend waar verschillende partners (Doek, Stichting IWoon, 
Sociaal Wijkteam, CJG, Handhaving) activiteiten en spreekuren organiseren.

Wijkaanpak Rozenprieel
Het Rozenprieel is een buurt met sociaal-economische problemen. Er is sprake van een hoge werkeloosheid, 
veel bijstandsuitkeringen, fysieke problemen (waaronder funderingsproblematiek) en veiligheidsproblemen 
(ondermijnende criminaliteit, jeugdoverlast, afvaloverlast). In de Werkgroep Rozenprieel werken diverse 
afdelingen van de gemeente( waaronder de handhavers), politie, het sociaal wijkteam en woningcorporatie 
Ymere samen om de problemen in de wijk aan te pakken.

Wijkcontracten Meerwijk en Delftwijk
Naar aanleiding van de motie Veiligheid: ook dat doen we samen' is ingezet om burgers meer te betrekken bij 
de prioritering van de inzet van politie en handhaving in 2018. Middels een digitale enquête, wijkwandeling en 
werksessie zijn er in samenwerking met bewoners drie stadsbrede prioriteiten voor 2018 opgesteld: afval, 
verkeersgedrag automobilisten, loslopende honden/hondenpoep. Deze prioriteiten worden in dit 
Actieprogramma meegenomen. Centraal hierbij staat de gezamenlijke aanpak met de burgers, waarbij 
iedereen zijn of haar rol pakt en hiervoor verantwoording draagt. In de wijken Meerwijk en Delftwijk wordt een 
wijkcontract opgesteld met de bewoners waarbij specifiek met de buurt afspraken worden gemaakt op deze 
thema's. Ook thema's als openbare ruimte en jeugd worden hierin meegenomen.

6. Handhavingsstrategieën
Handhaving moet op consistente wijze plaatsvinden. Het kan uit het oogpunt van rechtsgelijkheid immers niet 
zo zijn dat op dezelfde overtreding steeds verschillende sancties volgen. Daarnaast is het voor de handhavers 
noodzakelijk om te weten welke soort sanctie passend is op welke overtreding.
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Door handhavingsstrategieën te ontwikkelen wordt bij iedere bevinding passend geïntervenieerd. Zo weet de 
burger én de handhaver waar hij aan toe is. Verder zijn handhavingsstrategieën ook van belang om de kracht 
en onafhankelijkheid van de gemeente als handhavingsinstantie te benadrukken. Daarbij blijft natuurlijk wel 
steeds sprake van de discretionaire bevoegdheid van de handhaver. Oftewel: de handhaver bepaalt uiteindelijk 
zelf of er een sanctie volgt en welke sanctie dat is.

De handhavingsstrategieën van de thema's die in Haarlem spelen zijn opgenomen in bijlage 2. Per thema 
worden drie zaken beschreven. Eerst komt aan de orde wat de handhaver doet (werkwijze). Uiteengezet wordt 
hoe de handhaving plaatsvindt, op welke locaties en hoe vaak. Vervolgens komt de doelstelling aan bod. Voor 
sommige thema's zijn de doelstellingen objectief vast te stellen, voor andere thema's geldt dat de 
doelstellingen wat algemener van aard, of soms zelfs niet van toepassing, zijn. Tenslotte wordt per thema de 
handhavingsstrategie beschreven. Concreet wordt aangegeven bij welke constatering welk handhavingsmiddel 
wordt ingezet.

7. Monitoring en evaluatie
Om de voortgang en effecten van beleid en handhaving te bewaken is het van belang om dit met regelmaat te 
monitoren en te evalueren. Zo wordt inzichtelijk gemaakt of de doelstellingen worden behaald en of de acties 
daaraan hebben bijgedragen. Daarnaast vervult het een signaalrol, waarbij tussentijds kan worden bijgesteld of 
ingespeeld op de stand van zaken.
Voor de monitoring en evaluatie wordt er gebruik gemaakt van twee dashboards. Maandelijks wordt er 
gemonitord middels het dashboard KPI's (kritische prestatie indicatoren) waarin diverse prestatie indicatoren, 
zoals bekeuringen, waarschuwingen, overlastmeldingen en ziekteverzuim, worden gemonitord. Er wordt 
gekeken of aan de maandelijkse doelstelling en cumulatieve doelstelling is voldaan. De voortgang wordt 
middels een kleur gelabeld: doelstelling wordt naar verwachting gehaald (groen), realisatie is onzeker (oranje) 
of doelstelling wordt niet gehaald (rood). Zie hieronder een voorbeeld.

Indicator Omschrijving

Proces- en productprestaües

Boetes

Fiscaal PH

Comtibon PH - Mulder 

Comcibon IH - Mulder

Comfcioon IH-Mulder Flitspalen 
Combi bon lhFBSB~SB- OM

Waarschuwingen

Seponeringen 
(voor versturen batch)

Waarschuwingen Fiscaal 

Waarschuwingen PH-Mulder 

Waarschuwingen IH-Mulder 

Waarschuwingen IH- BSB +SB+ OM 

Seponeringen PH (percentage) 

Seponeringen IH (percentage)

Realisatie 2017

18143-

10585L
1208^

1103!
"~'~r

_696|

1550[
1337 j..

263;
1.1%
2.2%

f
% meldingen dat binnen de termijn van 3 

en dagen is atgehandeld (eerste actie is 
gedaan en verwerkt in Kïmmor)

Figuur: Dashboard KPI's

De monitoring van het Actieprogramma vindt plaats middels het dashboard Actieprogramma Veiligheid en 
handhaving. Voortgang acties. Dit betreft, in tegenstelling tot het kwantitatieve dashboard dat gericht is op 
cijfers, een kwalitatieve monitoring en evaluatie waarbij de voortgang van acties die per thema zijn opgesteld 
worden geëvalueerd. Ook hierbij wordt de voortgang middels een kleur gelabeld: doelstelling wordt naar 
verwachting gehaald (groen), realisatie is onzeker (oranje) of doelstelling wordt niet gehaald (rood). Zie 
hieronder een voorbeeld.
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Dashboard gemeente Haarlem, Actieprogramma Veiligheid & Handhaving 2017
Voortgang acties/inzet

3.2. High Impact Crimes project-voortgang || Wie levert

Aspecten Toelichting realisatie
01 Q2 | Q3 | 04 |

Aanpak HIC algemeen - Plan van 
aanpak woninginbraken inzet 
zorgplan overvallen, inzet 
buurtauto, preventiecampagne 
uitvoering DOR-controles

^yA woninginbraken wordt uitgevoerd volgens planning De 
buurtauto is in laatste kwartaal 2x ingezet op basis van
hotspotanalyse In totaal zijn zo'n 3000 adressen bezocht Kitty

Aanpak HlC-plegers - regisseren 
integrale aanpak zeer actieve 
veelplegers, nazorg ex- 
gedetineerden en persoonsgerichte 
aanpak potentiële HlC-plegers

De integrale persoonsgerichte aanpak is m g-t gecontinueerd Er zijn 
in totaal 1 zaken

3.4. Woon- «n adnasfraude projeet-voortgang |

Aspecten Toelichting realisatie
Q1 | Q2 Q3 Q4

Project Landelijke Aanpak 
Adreskwaliteit- verrichten van 500 
adrescontroles, vervullen 
ambassadeursrol

Wij hebben in totaal 400 volledig afgeronde adrescontroles voor het 
project laa gedaan Hiervoor hebben wij een vergoeding ontvangen 
van € 28 000.-
Wel zijn er meer dan 500 adrescontroles verricht voor het project
maar met ieder adres is in aanmerking gekomen voor de vergoeding do e k
Het airmassadeursschap voor i_AA is goed vervuld in totaal zijn er
282 uur in rekening gebracht bij het ICTU en hiervoor is een 
veraoeding ontvangen van € 26.200 -

Figuur: Dashboard Actieprogramma Veiligheid en Handhaving, Voortgang acties

Aan het einde van het jaar vindt een evaluatie plaats welke in de managementreview terugkomt. Hierin wordt 
de realisaties besproken en bekeken wat dit voor het jaar erna betekent.

8. Organisatie 
8.1 Samenwerking
In de uitvoering van de handhavingswerkzaamheden in de openbare ruimte werken we nauw samen met de 
politie (Eenheid Noord-Holland, basisteam Haarlem). Er is op diverse niveaus overleg met de politie (ambtelijk 
overleg waarin teamchef Politie in overleg is met afdelingsmanager V&H, teammanager IH, OOV en Parkeren), 
coördinerend Integraal Handhaver bezoekt wekelijks teambriefing politie, wijkagent politie verzorgt 2-wekelijks 
briefing met operationele informatie aan de integraal handhavers, de specialisten op diverse thema's (jeugd, 
evenementen, daklozen) overleggen regelmatig over de zaken die horen bij die thema's en de wijkhandhaver 
gaat de wijk in met de wijkagent politie.
Daarnaast werken we intern samen met afdeling VTH als het gaat om vergunningen of handhaving op 
bebouwde omgeving, extern met de ODIJ (casusoverleg Drank en Horeca), wijkraden, bewoners en 
ondernemers, woningbouwverenigingen, enzovoorts.
Daarnaast is er sinds 1 januari 2018 een ambtelijke samenwerking met de gemeente Zandvoort. In 2018 wordt 
verder vorm gegeven aan het efficiënt inrichten van de handhavingsorganisatie Zandvoort. Op dit moment 
vindt er een uitwisseling plaats van handhavers openbare ruimte in Haarlem en Zandvoort.

8.2 Uitvoeringsorganisatie
De handhavers zijn onderverdeeld in twee teams: het team Parkeerhandhaving, vanaf 1 mei 2018 bestaande 
uit 20,22 fte, en het team Integrale Handhaving, bestaande uit 27,5 fte. De formatie van het team 
Parkeerhandhaving is in de eerste maanden van 2018 sterk gegroeid als gevolg van het programma 
Modernisering Parkeren.

8.3 Roosters
De handhavers werken volgens een rooster, dus ook 's avonds en in de weekenden. In de volgende tabel is te 
zien op welke tijden handhavers in dienst zijn.
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Team Integrale Handhaving
start dienst einde dienst bijzonderheden

maandag, dinsdag, woensdag 8.30 uur 17.00 uur vroege dienst
13.30 uur 22.15 uur late dienst

donderdag 8.30 uur 17.00 uur vroege dienst
13.30 uur 22.15 uur late dienst
15.15 uur 0.00 uur extra late dienst

vrijdag en zaterdag 8.30 uur 17.00 uur vroege dienst
15.15 uur 0.00 uur extra late dienst

zondag* 13.00 uur 21.30 uur late dienst
maandag tot en met vrijdag 7.00 uur 15.30 uur (extra) handhaving op daklozen, in de garages en op weesfietsen

Team Parkeerhandhaving
maandag tot en met zaterdag 8.30 uur 17.00 uur | vroege dienst

14.45 uur 23.15 uur | late dienst

maandag, dinsdag, donderdag 7.30 uur 16.00 uur | (extra) handhaving bij aanvang basisscholen

zondag* 12.45 uur | 23.15 uur | late dienst

*nog door de ondernemingsraad te bekrachtigen

Nachtdiensten, feestdagen en evenementen
• 26 nachtdiensten van 21.30 uur tot 5.30 uur, tijdens reguliere weekenden, maar ook tijdens evenementen als Haarlem Jazz
• Diensten tijdens de feestdagen en jaarlijks terugkerende evenementen als Bevrijdingspop en de Sinterklaasintocht
• Diensten tijdens incidentele evenementen als Serious Request

Sinds 1 januari 2018 werken de handhavers van Haarlem en Zandvoort in beide gemeenten. De samenwerking 
heeft geen gevolgen voor de werkzaamheden die door de integraal handhavers in beide gemeenten uitgevoerd 
worden.

8.4. Benchmark
Een extern bureau heeft voor verschillende gemeenten een benchmark uitgevoerd. In die benchmark is voor 
alle deelnemende gemeenten op een rij gezet wat de handhavingscapaciteit is. En is die capaciteit afgezet 
tegen de taken die de handhavers uitvoeren. De benchmark is opgenomen als bijlage 4.

9. Toekomst
Professionalisering handhavingsorganisatie
Er wordt telkens meer van handhavers op straat verwacht. In zowel het optreden tegen overtredingen, 
communiceren met burgers en ondernemers en het omgaan met personen met verward gedrag. Hierdoor is de 
noodzaak tot verdere professionalisering van de handhavers groot. De permanente her- en bijscholing vanuit 
de BOA-vereisten is daarbij van belang. Dit heeft ook consequenties voor het opleidingsniveau en de 
competenties van de handhavers. En het heeft ook consequenties voor de uitrusting van handhavers op straat. 
Ook is de noodzaak tot verdere ontwikkeling van digitale technieken ter ondersteuning van de handhavers.

Uitbreiden taken en bevoegdheden
Er is een ontwikkeling dat (integraal) handhavers ook meer taken en bevoegdheden krijgen. De inzet op de 
DHW is daar al langer een voorbeeld van. Ook de inzet op het DOR (digitaal opkoopregister) en mogelijke inzet 
bij controles van coffeeshops, prostitutie-inrichtingen en woon- en adresfraude.
Als dezeontwikkeling zich voortzet heeft dat ook consequenties voor de professionaliteit, uitrusting en 
ondersteuning van de handhavers.

Cameratoezicht
Op dit moment is nog onduidelijk of de politie de camerabeelden van camera's in uitgaansgebieden in de 
weekendnachten live blijft uit kijken. In andere gemeenten (Amsterdam, Almere) worden camerabeelden uit 
gekeken door boa's, onder supervisie van de politie. Indien in Haarlem ook gekozen wordt de boa's hiervoor in 
te zetten betekent dit dat er een forse uitbreiding van handhavingscapaciteit nodig is.

Flexibel inzetbaar handhavingsteam
De vraag is of de huidige handhavingscapaciteit voldoende is, gezien de veranderingen die de stad ondergaat. 
Haarlem heeft immers een flinke ambitie om te groeien, naar 180.000 inwoners in 2040, kent in het ene
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stadsdeel meer overlast dan in het andere, heeft geregeld te maken met nieuwe projecten die om handhaving 
vragen en is betrokken bij ontwikkelingen op het vlak van cameratoezicht. Om deze nieuwe vragen om 
handhavingscapaciteit het hoofd te bieden, is voor de kadernota 2018 een aanvraag ingediend voor de vorming 
van een flexibel inzetbaar handhavingsteam. Dit team wordt ingezet op projecten, tijdstippen en locaties waar 
dit gewenst is. Na de interventie van het flexibel inzetbare team kan de reguliere wijkhandhaver er verder mee 
aan de slag. Als dit flexibele team wordt geïntroduceerd, gaat de inzet daarvan niet ten koste van de huidige 
handhavingscapaciteit. Omdat die gelijk blijft, blijft de inzet in de wijken ook gelijk. In de huidige situatie gaat 
extra aandacht voor een project (bijvoorbeeld het project Lelie of het project Rozenprieel) immers wel ten 
koste van de inzet elders

Parkeren
Het programma Modernisering Parkeren krijgt de komende jaren steeds meer gestalte. De eerste maatregelen 
zijn ondertussen uitgevoerd, waaronder de fiscalisering van zone C. De overige maatregelen komen de 
komende jaren aan de beurt. Voor het team Parkeerhandhaving zijn met name maatregelen als betaald 
parkeren op zondag, voorkomen parkeeroverlast en uitbreiding belanghebbendengebied van invloed op de 
zwaarte van hun werkpakket.

Een andere, parallelle ontwikkeling is de fusie met Zandvoort. Net als Haarlem kan ook Zandvoort extra 
stappen nemen in de digitalisering van parkeerrechten. Dit betekent een mogelijke inzet van de scanauto in de 
parkeerhandhaving in Zandvoort.

Een derde ontwikkeling is in veel andere gemeenten al zichtbaar, en betreft het uitbesteden van de 
parkeerhandhaving. Parkeerhandhaving in Haarlem wordt uitgevoerd door de gemeente. De 
parkeerhandhavers dragen daarbij het landelijke BOA uniform, net als de collega's van Integrale Handhaving.
Dit kan tot onduidelijkheid leiden; want alhoewel er een kleine overlap is tussen de werkzaamheden van beide 
groepen handhavers, er zijn toch ook verschillen. Ondertussen zijn er veel steden die ervoor gekozen hebben 
om de parkeerhandhaving geheel uit te besteden. Amsterdam heeft bijvoorbeeld fiscalisten van een extern 
bureau ingezet die uitsluitend fiscale naheffingen schrijven. Om fiscale naheffingen uit te mogen schrijven is de 
BOA-bevoegheid, noch de jaarlijkse her- en bijscholing nodig. Deze fiscalisten dragen dan ook niet het 
landelijke BOA uniform. Voordeel daarvan is dat er ook geen verwachtingen gewekt worden ten aanzien van de 
taken die door de beide groepen handhavers (Integraal en Parkeren) worden uitgevoerd.

Bijlagen
1. Organogram
2. Handhavingsprioriteiten per stadsdeel
3. Handhavingsstrategieën
4. Benchmark
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Bijlage 1 Organogram

Afdelingsmanager 
Veiligheid & Handhaving

ï---- 1-----i-----t
Teammanager Teammanager

Parkeerhandhaving & Ondersteuning Integrale Handhaving Orde en Veiligheid

NOORD

Cccrc '=:c • rtegra e -sre'-e. -3 Pro.ectr’ecav/erkarOOV

OOST

Coördiratcr Integrale Handhaving Project mede werk*- OOV

SCHALKWIJK

Coördinator Integrale Handhaving Projectmedewerker OOV

CENTRUM

Coördinstc-r Integrale Harci-avirg Pre-:ectmeceberker OOV

ZUIDWEST

Coördinator integrale Handhaving Projectmedewerker OOV

ZANDVOORT

Coördinator Integrale Handhaving Projectmedewerker OOV

Projectmedewerker Horeca

Veilighaidtanaraser Soc iale 
Veiligheid & Crisisbeheersing

Veiligheidsmanacer Jeugd

Netwerfcc oördinator Jeugd

1
Teammanager

Kwaliteit

Juridisch adviseurs & 
medewerkers

Adviseur kwaliteit

Informatieanalist

Projectleider 
woont raude

Projectmedewerker
Ondermijning
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Bijlage 2 Handhavingsprioriteiten per stadsdeel (hier 'wijk')*

Stadsbreed Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3

Afval Verkeersgedrag
automobilisten

Honden

Wijk Prioriteit 1 Prioriteit 2 Prioriteit 3

Centrum
Oude stad Afval Rijden in Gebied rondom 24-

voetga nge rsge bieden uursopvang
Horeca/uitgaanspubliel

Noord
Delftwijk Afval Jeugd Marsmanplein
Indischewijk Afval Honden Parkeren
Spaarndam Afval Verkeersgedrag

automobilisten
Honden

Te Zaanenkwartier Afval Parkeren Honden
Ter Kleefkwartier Afval Honden Verkeersgedrag

automobilisten
Transvaalwijk Afval Verkeersgedrag

automobilisten
Project Lelie

Vogelenwijk Afval Parkeren Honden
Vondeikwartier Afval Parkeren Verkeersgedrag

automobilisten
Oosf

Amsterdamsewijk Afval Jeugd Parkeren
Parkwijk Afval Jeugd Reinaidapark
Slachthuiswijk Afval Jeugd Verkeersgedrag

automobilisten
Waarder- en
Veerpolder

Parkeren Honden Horeca/uitgaanspubliel

Schalkwijk
Boerhaavewijk Afval High impact Crimes Parkeren
Europawijk Afval Jeugd Verkeersgedrag

automobilisten
Meerwijk Afval Jeugd Verkeersgedrag

automobilisten
Molenwijk Afval High Impact Crimes De Molenpias
Zuidwest
Duinwijk Afval Jeugd Verkeersgedrag

automobilisten
Haarlemmerhout- Afval Jeugd Verkeersgedrag
kwartier automobilisten
Houtvaart kwartier Parkeren Afval Jeugd
Zijlwegkwartier Afval Fietsen Parkeren

* De prioriteiten zijn gebaseerd op cijfers van meldingen, input van professionals, burgers en wijkraden
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Bijlage 3 Handhavingstrategieën

1. Rijdend verkeer Het tegengaan van overlast door (brom)fietsen in voetgangersgebieden.
Het handhaven op overtreding van inrijverboden

Werkwijze Informatiegestuurd
Op hotspots (die maandelijks bepaald worden), op waarnemingen van 
wijkhandhaver, op meldingen van wijkraden.
De voetgangersgebieden Centrum en Noord Generaal Cronjestraat, Marsmanplein.

Flitspalen die de inrijverboden ondersteunen zijn in werking in Spaarndam en op de 
route tussen Schalkwijk en Vijfhuizen

Ambitie is de flitspaal in Spaarndam uit te breiden met een extra flitspaal. Die werkt 
ter ondersteuning van het inrijverbod tijdens de ochtendspits in beide richtingen, 
tijdens avondspits in beide richtingen, ter ondersteuning van het verbod op 
vrachtverkeer en busverkeer (uitgezonderd ontheffingshouders)

Projectmatig
lx per maand een actie rijdend verkeer (dagen worden ingepland met inachtname 
van de roosters)

Doelstelling 982 bekeuringen per jaar (exclusief de bekeuringen als gevolg van de flitspalen)

Handhavingsstrategie Handhaven op rijdend verkeer als (brom)fietsen, scooters en auto's, waar dat niet is 
toegestaan. Bij het constateren van een overtreding volgt, indien mogelijk, een 
staande houding, waarbij de betrokkene aangesproken wordt op zijn of haar gedrag . 
Hier kan ook een officiële waarschuwing of een boete op volgen.
Bij projectmatige controles wordt niet waarschuwend, maar bekeurend gehandhaafd. 
Bij projectmatige controles staan meerdere handhavers op een locatie om iedere 
overtreder te kunnen handhaven.

Voertuigen die geflitst worden (Spaarndammerdijk of Vijfhuizen) krijgen een boete. 
Deze boete(s) worden door handhavers uitgeschreven. De geflitste voertuigen 
worden eerst nog door de handhavers handmatig gecontroleerd of ze in het bezit zijn 
van een ontheffing.
Indien een voertuig drie keer bekeurd is wordt een brief verzonden naar de 
kentekenhouder om hem te informeren over de boetes. De bezwaren op de boetes 
worden ook door de handhavers zelf afgehandeld en, indien nodig, beantwoord.

2. Honden Het optreden tegen overlast door:
Hondenpoep
Loslopende honden
Bijtende honden

Werkwijze Informatiegestuurd
Op hotspots (die maandelijks bepaald worden), op waarnemingen van 
wijkhandhaver, op meldingen van wijkraden. Uit de bewonersenquête van medio
2017 komen de stadsdelen Noord en Oost naar voren als prioriteit.

Projectmatig
lx per 2 weken (1 dag) burgersurveillance (dagen worden ingepland met 

inachtname van de roosters)
Doelstelling 70 bekeuringen per jaar

Handhavingsstrategie Bij het constateren van niet-opruimen wordt er direct geverbaliseerd. Bij het loslopen 
in de gebieden waar dat niet is toegestaan zal, afhankelijk van de situatie, een 
waarschuwing worden gegeven. Bij een 2e constatering volgt een boete.
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3. Afval Het optreden tegen overlast door zwerfafval, plaatsen van afval naast de 
inzamelvoorziening, illegaal plaatsen van bedrijfsafval

Werkwijze Informatiegestuurd
Uit de bewonersenquête van medio 2017 komt naar voren dat handhaving in alle 
stadsdelen een prioriteit is. Er is een tweewekelijks hotspotsoverleg met 
Spaarnelanden. Verder gaan handhavers vier dagdelen per week met Spaarnelanden 
mee. Er wordt gericht gehandhaafd op de hotspots. En er worden meldingen en 
klachten behandeld.

Projectmatig
Zes keer per jaar acties met Spaarnelanden inplannen in de wijken waar de overlast 
het grootst is, zoals de Transvaalbuurt en de Slachthuisbuurt.

Doelstelling 250 bekeuringen huishoudelijk afval per jaar

Handhavingsstrategie Bij bijplaatsingen wordt normaliter beboet. Een uitzondering is indien de burger 
aangeeft een defecte/volle container gemeld te hebben bij Spaarnelanden. Dit wordt 
nagevraagd via onze meldcentrale. Wel volgt er een officiële waarschuwing. Mocht 
de burger daarna opnieuw in de fout gaan, dan volgt een boete.
Bedrijfsafval (afval naast de rolcontainers en uitpuilende rolcontainers), direct 
bekeuren.
Bij rolcontainers die 24/7 buiten de lokaliteit blijven staan wordt een 
bestuursrechtelijke procedure gestart.
Aanpak bedrijfsafval in de binnenstad (afval naast de rolcontainers en uitpuilende 
rolcontainers) wordt direct bekeurd.
Rolcontainers buiten de lokaliteit, bestuursrechtelijke aanpak en de procedure 
starten.
Communicatie (middels flyers/brieven) over de wijze van aanbieden van 
huishoudelijk afval.
Bestuursrechtelijk aanpak van de horeca rolcontainers die 24/7 buiten de lokaliteit 
blijven staan (juristen zijn hier mee bezig).
Bestuursrechtelijk aanpak zwerfafval bij horeca gelegenheden, (binnenkort een 
overleg met juristen over de aanpak).

4. Jeugd Optreden tegen overlast van groepen jongeren op hangplekken, gebruik van alcohol 
op straat door jongeren onder de 18 jaar

Werkwijze Informatiegestuurd
Op hotspots (die maandelijks bepaald worden), op waarnemingen van 
wijkhandhaver, op meldingen van wijkraden. Uit de bewonersenquête van medio
2017 komen de stadsdelen Schalkwijk en Zuid-West naar voren als prioriteit.

Projectmatig
Één keer per maand, tijdens een avonddienst, wordt in burger op hotspots 
gehandhaafd (dagen worden ingepland met inachtname van de roosters), 's Zomers 
wordt dit geïntensvieerd.

Doelstelling 136 uitgedeelde gele kaarten per jaar.
65 overtredingen alcohol 18- per jaar (beboeten of doorverwijzing Halt)

Handhavingsstrategie Bij overlast -18 jaar: le keer gele kaart, 2e keer 2e gele kaart (keuze voor jongere is bij
2e overtreding boete of doorverwijzing Halt)
Bij overlast +18 jaar: le keer officiële waarschuwing in PDA, 2e overtreding bekeuren.
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5. Daklozen Het optreden tegen overlast door dak- en thuislozen

Werkwijze Informatiegestuurd
Op hotspots (die maandelijks bepaald worden), op waarnemingen van 
wijkhandhaver, op meldingen van wijkraden.
Elke dag is er één koppel in het centrum, ook ten behoeve van de 24 uurs opvang.

Projectmatig
Extra vroege controle parkeergarages.

Doelstelling 20 bekeuringen per jaar

Handhavingsstrategie Informatie delen met de zorg
Bespreking in het operationeel overleg
Monitoren met waarnemingen
Beheerconvenant
Bekeuren is het laatste redmiddel

6. Fietsen Het verwijderen van hinderlijk gestalde fietsen en bromfietsen; zowel op aangewezen 
gebieden als in de rest van de stad.
Het optreden tegen fout geparkeerde snor- en bromfietsen

Werkwijze Informatiegestuurd
Op basis van meldingen worden weesfietsen en wrakken gestickerd en verwijderd. 
Hotspots zijn de overlastlocaties bij openbaar vervoerhaltes.

Projectmatig
Elke dag is een koppel handhavers actief op en rond het Stationsplein

Doelstelling 10.000 fietsen verwijderen per jaar fietsen

Handhavingsstrategie In de ochtend wordt een ronde lang fout gestalde fietsen gelabeld
In de middag worden de fietsen die na de hersteltermijn van vier uur nog in 
overtreding staan verwijderd.

Fout gestalde snor-/bromfietsen binnen de parkeerverbodzone op en rondom 
station: le overtreding waarschuwing en een waarschuwingsbrief nazenden
2e overtreding: bekeuren en de bekeuring nazenden

Wees- wrakfietsen worden gelabeld op melding/klacht en op verzoek van partners, 
zoals wijkraden, politie, woningbouwvereniging.

7. Wrakken, caravans, 
aanhangers

Het (doen) verwijderen van hinderlijke voertuigwrakken, caravans en aanhangers

Werkwijze Informatiegestuurd
Er wordt gehandhaafd op basis van meldingen en vanuit de kennis over de wijk van 
de wijkhandhaver.

Doelstelling Niet van toepassing

Handhavingsstrategie Na vier opeenvolgende constateringen door middel van foto's wordt er een 
voornemen op het object geplakt. Hiermee start een bestuursrechtelijke procedure 
(last met begunstigingstermijn en nacontroles) waarna uiteindelijk het voertuig 
versleept kan worden. Deze procedure in totaal kan veertien dagen in beslag nemen.
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8. DHW
(Drank en Horecawet)

Toezicht op de naleving van de drank- en horecawet en de aan de DHW verwante 
regelgeving uit de APV door exploitanten

Werkwijze Informatiegestuurd
Er wordt gehandhaafd op basis van meldingen.

Projectmatig
Toezichthouders voeren éénmaal per jaar een basiscontrole uit bij de 
horecaondernemingen en paracommerciële instellingen. Dit geldt tevens voor 
detailhandel.

Doelstelling Niet van toepassing
Handhavingsstrategie In het (gemeentelijke) horecasanctiebeleid wordt beschreven welke 

bestuursrechtelijke sancties worden opgelegd aan de horeca en para commerciële 
instellingen ten aanzien van overtredingen van de DHW. In de Algemene Plaatselijke 
Verordening zijn artikelen opgenomen die betrekking hebben op het voorkomen van 
overlast ten gevolge van alcoholgebruik.

Bij een geconstateerde overtreding wordt volgens het vastgestelde 
horecasanctiebeleid tegen de ondernemer/instelling opgetreden. Het gaat dan om 
bestuursrechtelijk optreden (bijvoorbeeld opleggen last onder dwangsom of sluiting 
van het bedrijf). Paracommerciële instellingen (zoals sportverenigingen) worden 
gesanctioneerd op basis van het horecasanctiebeleid en de nota paracommercie.

9. Uitstallingen Toezicht op de naleving van het uitstallingenbeleid

Werkwijze Informatiegestuurd
Er wordt gehandhaafd op basis van meldingen.

Doelstelling Niet van toepassing

Handhavingsstrategie le overtreding waarschuwingsgesprek. Bij nacontrole nog steeds in overtreding 
wordt bestuursrechtelijke procedure opgestart

10. Digitaal Opkoop 
Register (DOR)

Werkwijze Controle van handelaren en opkopers van gebruikte goederen. Het registreren van 
deze goederen is een middel om heling van gestolen goederen tegen te gaan. Bij de 
verplichting om te legitimeren bij het aanbieden van goederen (verkopende partij) 
ontstaat een drempel om gestolen goederen aan te bieden. De controle kan fysiek en 
digitaal plaatsvinden.

Doelstelling In het centrum iedere handelaar en opkoper aangesloten krijgen op het digitale 
opkopersregister.

Handhavingsstrategie le bezoek: Informatief gesprek / kennismaking
2e bezoek: termijn stellen aan aanmelding DOR
3e bezoek: waarschuwingsbrief
4e bezoek: sanctie (kan boete zijn of evt. bestuursdwang)
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11. Evenementen Toezicht op het rustig verlopen van evenementen; optreden tegen alcoholgebruik bij 
jongeren onder de 18 jaar, optreden tegen wildplassen en andere orde verstorende 
en overlastgevende gedragingen tijdens het evenement

Werkwijze Projectmatig
Inzet bij de grote evenementen:
Bloemencorso 
zaterdag: 6 FTE 
zondag: 6 FTE
Koningsdag 
min. 16 FTE
Bevrijdingspop 
min. 14 FTE
Luilak
Nachtdienst (2 FTE)
Kermissen
meenemen in wijksurveillance (avond)
Shopping Night
6 FTE
Houtfestival
2 FTE (meenemen in surveillance)
Jazz & More 
le dag: 2 FTE
2e dag: 4 FTE
3e dag: 6 FTE
4e dag: 6 FTE
Sinterklaasintocht
6 FTE
Kerstmarkt
Zaterdag: 10 FTE
Zondag: 8 FTE
Oudejaarsdag
8 FTE

Doelstelling 65 overtreding alcohol 18- p.j. (staat ook bij jeugd) (beboeten of doorverwijzing Halt). 
Rustig / Veilig laten verlopen div. evenementen

Hand havingsstrategie Controle op alcohol bij 18 minners (doorverwijzen naar Halt / bekeuren)
Controle op wildplassen (direct verbaliseren)
Tegengaan van (geluids-) overlast in de openbare ruimte
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12. Parkeren Toezicht op de naleving van de plicht ten opzichte van het betalen van 
parkeerbelastingen
Optreden tegen overtreding van parkeerverboden en parkeeroverlast

Geen
parkeerbelasting
betaald

Als er is gescand met de scanauto bedraagt de tijd tussen scan en opvolging meestal 
tien minuten of meer. Indien minder dan 10 minuten bekijkt de scanhandhaver bij 
controle in Binnenstad of er een parkeermeter in het zicht staat en er op dat moment 
reeds gesanctioneerd kan worden. Buiten de binnenstad wacht handhaver tot 10 
minuten vanaf scantijd, ook om parkeerder voldoende tijd te geven voor eventuele 
bezoekersaanmelding.
Als er te voet wordt gescand, bijvoorbeeld in de drukke winkelstraten in zone B en C, 
dan is er geen sprake van een tijd tussen scan en opvolging. In die gevallen wordt 
door de handhaver eerst zo goed mogelijk geverifieerd of de betrokkene niet te voet 
een parkeerrecht aan het regelen is. In die gevallen wordt in ieder geval een 
coulancetijd van drie a vier minuten gehanteerd.

Parkeertijd verstreken Als de tijd waarvoor betaald is met tien minuten is verstreken wordt gesanctioneerd. 
Als de betrokkene meer dan €15 aan parkeergeld heeft betaald, en dus al uren 
geparkeerd heeft, dan wordt een coulancetijd van 15 minuten gehanteerd.

Parkeren op 
gehandicapten
parkeerplaats

Als:
1. er op basis van een klacht van de bewoner wordt gehandhaafd;
2. het een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken is;
3. er geen enkele, nabije alternatieve parkeerplek voor de bewoner is;
4. de eigenaar van de auto onbereikbaar is; 

dan wordt tot wegslepen van de auto overgegaan.
Als het een gehandicaptenparkeerplaats zonder onderbord betreft, dan wordt niet 
tot slepen overgegaan. Er is namelijk altijd wel een alternatieve parkeerplaats 
aanwezig.

Parkeren in 
parkeerverbodszone

Hier wordt normaal gesproken een waarnemingstijd van 10 minuten gehanteerd, 
maar dat kan korter zijn als de handhaver meent dat het ontwijken van 
parkeerbelasting het leidende motief is.

Parkeren bij 
stopverbod

Wettelijk kan meteen gesanctioneerd worden. In de meeste gevallen wordt echter 
een coulancetijd van drie a vier minuten gehanteerd voordat tot sanctionering wordt 

overgegaan.
Er worden ook sancties uitgeschreven voor parkeren bij stopverbod bij scholen.

Parkeren bij scholen Bij de meeste scholen zijn stopverboden ingevoerd. Als er op een stopverbod wordt 
geparkeerd wordt het even aangezien voor gesanctioneerd wordt. Bij de scholen 
waar geen stopverbod is ingesteld kijkt de handhaver naar de wijze van parkeren (zie 
parkeren op trottoirs, op hoeken).

Parkeren op laad- en 
losplek

Hier wordt gewoonlijk een waarnemingstijd van 10 minuten gehanteerd. De 
waarnemingstijd kan korter zijn als handhaver meent dat het ontwijken van 
parkeerbelasting het leidende motief is.

Parkeren op trottoir Wettelijk kan meteen gesanctioneerd worden. Maar in veel gevallen bekijkt de 
handhaver of de geparkeerde auto daadwerkelijk hinder veroorzaakt of de 
oversteekbaarheid beïnvloedt.

Parkeren op hoeken Hier kijkt de handhaver altijd hoe feitelijk geparkeerd is. Is er een negatieve invloed 
op de oversteekbaarheid of de bereikbaarheid van hulpdiensten? Kan een 
brandweerwagen de draai nog maken? Als de eigenaar vervolgens niet te bereiken is 
kan er gesanctioneerd worden.

Parkeren in
voetgangersgebied
binnenstad

Voor 11.00 uur mag in het voetgangersgebied worden geladen en gelost. Als er een 
geparkeerde auto wordt geconstateerd wordt eerst tien minuten waargenomen voor 
sanctionering. Na 11.00 uur kan elk voertuig meteen bekeurd worden.

Parkeren in
voetgangersgebied
Cronjéstraat

Op zaterdag en zondag is de Cronjéstraat na 11.00 uur een voetgangersgebied. Voor 
eigenaren van auto's die vanaf dat tijdstip 'tussen de palen' opgesloten zitten laat 
een van de parkeerhandhavers een paal zakken. Daarbij wordt wel een sanctie voor 
de betrokkene uitgeschreven.

Parkeren door grote In de avonduren mogen grote voertuigen niet in de woonwijken staan. Op basis van
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voertuigen klacht wordt gesanctioneerd.
Parkeren op 
parkeerplaatsen voor 
vrachtwagens/ 
touringcars

Hier kan meteen worden gesanctioneerd, maar in de praktijk kijkt de handhaver naar 
de situatie. Bijvoorbeeld bij de vrachtwagenparkeerplaats (Ter Spijtstraat)n naast de 
begraafplaats.

Parkeren voor
in- uitrit

Op basis van klacht wordt de locatie bezocht. Als de melder de geblokkeerde inrit in 
wil, kijkt de handhaver of er een geschikte, alternatieve parkeerplek is. Als dat het 
geval is wordt wel gesanctioneerd, maar niet gesleept.
Als de melder niet kan uitrijden, dan probeert de handhaver de eigenaar van de 
blokkerende auto te vinden. Dan kan gesanctioneerd worden op hinder. Slepen is dan 
een noodmaatregel.

Zone B (binnenstad) Elke straat in het centrum wordt minimaal één keer per dag bezocht, op verschillende 
tijdstippen.

Zone C (ring rond de 
binnenstad)

Elke straat in zone C wordt drie keer per week bezocht, op verschillende tijdstippen 
en dagen.

Winkelcentrum
Schalkwijk

Elke dag minimaal één ronde, op verschillende tijdstippen.

Basisscholen Elk van de elf basisscholen die zich hiervoor hebben opgegeven wordt één keer per 
circa twee weken door handhavers bezocht.

Hotspots (selectie) Jumbo in Molenwijk; wordt vrijwel dagelijks bezocht
Winkelcentrum Marsmanplein; wordt vrijwel dagelijks bezocht
Koffiehuis Rustenburgerlaan; wordt vrijwel dagelijks bezocht
Moskee Prins Bernhardlaan: elke vrijdagmiddag
Laad- losplekken Gedempte Oude Gracht; twee keer per dag
Sportparken met parkeerverbodszone (Van der Aartsportpark en Sportweg); bijna 
elke woensdagmiddag, zaterdag en zondag
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Samenwerkingsafspraken Gemeentelijke Handhaving en Politie Noord-Holland 
Gemeente: Haarlem 
Basisteam: Haarlem

Partijen

1. Gemeente Haarlem, hierna te noemen “de gemeente”.
2. Politie Noord-Holland, basisteam Haarlem hierna te noemen “de politie”.

Overwegende dat

a. de gemeente primair verantwoordelijk is voor de leefbaarheid en veiligheid in de openbare ruimte;

b. de politie primair verantwoordelijk is voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

c. de samenwerking tussen partijen van groot belang is, omdat de buitengewoon 
opsporingsambtenaren in de openbare ruimte in toenemende mate met de politie een gedeelde 
verantwoordelijkheid hebben, met name met betrekking tot de aanpak van overlast en hinder;

d. partijen een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het toezicht en de handhaving in de 
openbare ruimte en het daarom essentieel achten om gezamenlijke afspraken te maken om de 
samenwerking bij het toezicht en de handhaving in de openbare ruimte helder vorm te geven;

e. deze samenwerking moet leiden tot één zichtbare, aanspreekbare en effectieve overheid bij het 
handhaven van de openbare orde door de politie en toezicht en handhaving in de openbare 
ruimte;

f. voor een goede samenwerking het onderhouden van persoonlijke contacten en een goede 
manier van communiceren doorslaggevend is;

g. een goede informatie-uitwisseling over en weer, binnen de kaders die de wet daarvoor geeft, een 
belangrijke randvoorwaarde voor een goede samenwerking is.

Gelet op

a. de brieven van de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer1 waarin hij heeft 
gewezen op het belang van een goede samenwerking tussen partijen en de gedeelde 
verantwoordelijkheid van partijen voor toezicht en handhaving op het gebied van leefbaarheid en 
veiligheid in de openbare ruimte;

b. de Gemeentewet, de Politiewet 2012, de Wet PolitieGegevens, de Algemene Verordening 
gegevensbescherm ing

c. de ambitie van de politie en de gemeente om de samenwerking tussen de politie en de 
buitengewoon opsporingsambtenaren te professionaliseren en meer inhoud te geven.

1 Kamerstukken //2012/13, 28 684, nr. 387. Kamerstukken //2013/14, 28 684, nr. 402. 
Kamerstukken //2015/16, 28 684, nr. 461.
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Spreken partijen met elkaar af

Artikel 1 Definities/afkortingen

1. Boa: buitengewoon opsporingsambtenaar werkzaam in domein I, openbare ruimte, zoals 
omschreven in artikel 142 Wetboek van Strafvordering en Beleidsregels Buitengewoon 
Opsporingsambtenaar oktober 2018.

2. Wpg: Wet politiegegevens.
3. AVG: Algemene verordening gegevensbescherming
4. Politiegegeven: elk persoonsgegeven dat in het kader van de uitoefening van de politietaak (als 

bedoeld in artikel 3, 4 en 10 van de Politiewet 2012) wordt verwerkt (artikel 1, onder a Wpg)
5. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon (artikel 1, onder b Wpg)
6. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon (‘de betrokkene’); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die 
direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals 
een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer 
elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon; (artikel 4, onder 1 AvG)

7. Verwerken van persoons- of politiegegevens: elke handeling of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot persoons- of politiegegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, vergelijken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van 
terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, 
uitwissen of vernietigen van politiegegevens (artikel 1, onder c Wpg)

8. Verstrekken van politiegegevens: het bekend maken of ter beschikking stellen van 
politiegegevens (artikel 1, onder d Wpg)

9. Ter beschikking stellen van politiegegevens: het verstrekken van politiegegevens aan personen 
die overeenkomstig deze wet zijn geautoriseerd voor het verwerken van politiegegevens (artikel 
1, onder e Wpg)

10. Betrokkene: degene op wie een persoons- of politiegegeven betrekking heeft (artikel 1 onder g 
Wpg).

Artikel 2 Doel

Het doel van de samenwerking is om gezamenlijk op effectieve en efficiënte wijze de openbare 
orde te handhaven en overlast en hinder in de openbare ruimte in de gemeente te voorkomen, 
terug te dringen en beheersbaar te houden, alsmede het voorkomen en opsporen van strafbare 
feiten.

Artikel 3 Handhavingsarrangement

1. Prioriteiten en werkafspraken voor de inzet van handhaving worden gesteld op basis van het 
Integraal Veiligheids- en Handhavingsbeleid van de gemeente en het (jaarlijkse) Actieprogramma 
Veiligheid en Handhaving 2020. Daarnaast kan de driehoek aan de hand van het actuele 
veiligheidsbeeld onden/verpen prioriteren.

2. De onder lid 1 genoemde prioritering en werkafspraken worden vastgelegd in een 
handhavingsarrangement. Het handhavingsarrangement wordt als bijlage bij deze 
Samenwerkingsafspraken gevoegd.

3. In het handhavingsarrangement worden afspraken gemaakt over:
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a. Prioritering met betrekking tot lokale inzet;
b. Assistentie;
c. Meldingen;
d. Afhandeling klachten;
e. Geweldsmeldingen;
f. Wijze van overleg;
g. Inzet boa's bij calamiteiten tweede ring.

Artikel 4 Verstrekken van gegevens

Partijen verstrekken elkaar niet tot de persoon herleidbare gegevens in de vorm van statistische 
en andere overzichten voor beheer- en beleidsdoeleinden.

Artikel 5 Ter beschikking stellen van politiegegevens

1. Aan boa’s worden politiegegevens ter beschikking gesteld, voor zover dit noodzakelijk is voor de 
opsporing van strafbare feiten bij het onderzoek waarbij de boa’s betrokken zijn. Voor het ter 
beschikking stellen van politiegegevens moet er sprake zijn van een concreet strafbaar feit, 
waarvan de opsporing is aangevangen en de boa’s bij dit opsporingsonderzoek zijn betrokken, 
(artikel 15, lid 1 en artikel 46 Wpg)

2. De politie zal bij een concrete situatie waarbij de veiligheid van de boa’s in het geding is of kan 
komen, de boa’s de voor die concrete situatie noodzakelijke politiegegevens ter beschikking 
stellen, (artikel 15, lid 1 Wpg)

3. De politie kan in geval van een concrete situatie waarbij de extra 'ogen en oren’ van de boa’s 
noodzakelijk zijn, de geheimhoudingsplicht opheffen en de boa’s de noodzakelijke 
politiegegevens ter beschikking stellen.(artikel 7, lid 1 Wpg)

4. De politie verstrekt aan de burgemeester politiegegevens indien dit noodzakelijk is in het kader 
van de handhaving van de openbare orde (artikel 16, lid 1, onder b, Wpg).

5. De boa’s mogen de ontvangen politiegegevens alleen gebruiken en/of verwerken voor zover dit 
verenigbaar is met het doel waarvoor deze zijn ter beschikking stellen en deze benodigd zijn voor 
de opsporing binnen hun taakgebied cf aanstelling BOA (zgn. doelbinding).

6. De geheimhoudingsplicht van artikel 7 Wpg is van toepassing op de politiegegevens.

7. De ontvanger van de politiegegevens vernietigt deze gegevens zodra het doel waarvoor deze 
gegevens zijn verstrekt is bereikt, of als er geen noodzaak is tot verdere verwerking, doch uiterlijk 
twee weken na de datum waarop deze gegevens ter beschikking zijn, of op grond van de eigen 
geldende termijnen c.f. wettelijk voorschrift.

Artikel 6 Verstrekken van persoonsgegevens door de gemeente

1. BOA’s stellen de politie persoonsgegevens ter beschikking voor zover die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de taak en met het oog op de in artikel 2 omschreven doeleinden. De 
verstrekker kan aan het verder gebruik van gegevens voorwaarden verbinden, (artikel 7, lid 1 
Wpg)

2. Verstrekking van persoonsgegevens vanuit de gemeente aan de politie kan tevens 
geschieden voor gegevens die verzameld zijn voor de vervulling van een taak van algemeen 
belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6, lid 1
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onder e AVG), indien deze verstrekking verenigbaar is met het doel waarvoor deze gegevens 
zijn verzameld.

Artikel 7 Briefing en debriefing

1. Briefing en debriefing worden door partijen gezamenlijk uitgevoerd als dit van belang is voor de 
resultaten/doelstellingen van gezamenlijke taken en acties.

2. De Landelijke briefingsrichtlijn is van toepassing en als bijlage bij dit document gevoegd.

Artikel 8 Portofoons C2000

De beleidsafspraken met betrekking tot het gebruik van portofoons door BOA’S blijft van toepassing en
is als bijlage bij deze samenwerkingsbijeenkomst gevoegd.

Artikel 9 Inwerkingtreding en beëindiging

1. Deze samenwerkingsafspraken treden in werking na ondertekening door de partijen en heeft een 
looptijd van twee jaar.

2. Voor het einde van de looptijd wordt door partijen een gezamenlijke evaluatie gehouden. Aan de 
hand van de uitkomst van de evaluatie wordt bepaald of de samenwerkingsafspraken aanpassing 
behoeven en/of kunnen worden verlengd.

3. Tussentijdse wijzigingen of aanvullingen kunnen in het convenant en/of het 
handhavingsarrangement worden aangebracht op voorwaarde van schriftelijke instemming van 
alle partijen.

4. Indien een van de deelnemende partijen de samenwerking tussentijds wil beëindigen, meldt hij dit 
tenminste drie maanden voor de beoogde uittreding schriftelijk aan de andere partijen.

Ondertekening

Plaats: Haarlem 
Datum: 10 september 2020

Burgemeester gemeente Haarlem Politie-eenheid Noord-Holland

M. van den Heuvel
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Gemeente
Haarlem PKLITIE OPENBAAR MINISTERIE

HANDHAVINGSARRANGEMENT GEMEENTE HAARLEM - POLITIE - OPENBAAR MINISTERIE

VERSIE 10 SEPTEMBER 2020

Einddoel Handhavingsarrangement gemeente Haarlem
Omschrijving Afspraken tussen de gemeente Haarlem, Politie en Openbaar Ministerie betreffende de inzet van Toezicht en Handhaving in zijn algemeen en 

Buitengewoon Opsporingsambtenaren in het bijzonder, binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Haarlem. Het handhavingsarrangement 
geeft richting aan de gedeelde verantwoordelijkheid op het gebied van veiligheid en leefbaarheid, onverminderd de eigen bevoegdheden van de 
gemeente Haarlem en Politie. De samenwerking tussen de BOA’s en Politie wordt in het handhavingsarrangement niet limitatief nader 
geconcretiseerd.

Regie De gemeente is (artikel 171a Gemeentewet) verantwoordelijk voor het integraal veiligheidsbeleid. Onder verantwoordelijkheid van de 
burgemeester wordt een integraal veiligheidsplan opgesteld. De gemeente heeft de regie voor wat betreft de uitvoering van 
handhavingsactiviteiten en heeft hierover op structurele basis afstemming met de politie.

Wettelijk kader 
Toezicht

Art 38 BBO

Actie:

Artikel 10 Politiewet vermeldt de verplichting tot wederkerige hulpverlening en samenwerking.
Artikel 29, lid 1 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regelt de aanwijzingen van de politie inzake de uitoefening van politiebevoegdheden 
Artikel 30, lid 1 Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar regelt de aanwijzing van de Toezichthouder en Direct Toezichthouder met het oog 
op een goede samenwerking met de politie
Toezichthouder op de Boa's is de Hoofdofficier van justitie. De Hoofdofficier ziet erop toe dat de boa zijn taak bij de opsporing naar behoren 
vervult en de opsporingsbevoegdheden alsmede politiebevoegdheden op juiste wijze uitoefent. De Hoofdofficier ziet toe op de samenwerking 
tussen de Boa's en de politie.
Direct toezichthouder op de Boa's is de politiechef Noord-Holland. De eenheidschef ziet toe op een goede samenwerking tussen Boa's en politie. 
De eenheidschef heeft dagelijks toezicht op de juiste uitoefening van de aan de opsporing gerelateerde bevoegdheden.
De afspraken tussen gemeente en politie worden ter toetsing van het bevoegdhedenkader en ter instemming voorgelegd aan de 
toezichthouders.
De direct toezichthouder ziet erop toe dat de afspraken worden gemaakt en de afspraken en resultaten worden geëvalueerd, vervolgd en/of 
bijgesteld.
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Overlegschema_________________ -
Er vinden verschillende overleggen plaats:

• Jaarplanning: ingepast in reguliere beleidscyclus op basis van jaarplanning dan wel naar behoefte.
• Ambtelijk overleg: politie, de teammanagers en het afdelingshoofd Veiligheid en Handhaving. Dit overleg vindt een keer per maand plaats.
• Operationeel overleg: teammanager Handhaving overlegt een keer per maand met het contactpersoon van het wijkteam.

Indien Haarlem deelneemt aan de pilot korte wapenstok van het ministerie zoals beschreven in de brief van de minister van Justitie en Veiligheid (d.d. 15 juli 2020) 
vindt er gedurende de pilot een maandelijks overleg plaats tussen de teammanager Handhaving en de direct toezichthouder om de samenwerking omtrent de inzet 
van de korte wapenstok te evalueren.________________________________

Activiteiten Omschrijving Afstemming met / Uitwerking
Back-up De politie zorgt voor een adequate opvolging in geval van noodmeldingen door Boa’s. Een noodmelding door een Boa 

wordt gezien als “assistentie collega”
Organisatie Prioritering en inzet Bij de prioritering wordt onderscheid gemaakt tussen structurele, projectmatige en incidentele acties op basis van 

informatiegestuurd werken vanuit zowel politie als handhaving.
• Structurele acties hebben betrekking op thema’s die door het bestuur en de leiding zijn bepaald o.b.v. het 

Integraal Veiligheidsbeleid en het Actieprogramma.
• Projectmatige acties hebben betrekking op situaties waar sprake is van regelmatig terugkerende overlast in 

een bepaald gebied en/of gerichte controles op thema’s.
• Incidentele acties hebben betrekking op situaties waarbij direct handelen noodzakelijk is vanwege veiligheid, 

openbare orde en het vastleqgen van bewijs.
Prioritering inzet • Voor de gemeente Haarlem zijn er geen terreinen waar de politie ten principale afziet van handhavend 

optreden.
• Prioritering van optreden geschiedt op basis van de geldende prioriteiten bij het operationeel centrum en 

sturing door de OPCO (met name bij 3 - 4 meldingen). Handhaving Haarlem heeft een eigen meldkamer waar 
prioritering en de sturing dagelijks plaatsvindt.

Samenwerking Aansturing • De coördinator handhaving / daco draagt zorg voor de directe aansturing van de Boa’s.
• Aansturing van de politie geschiedt door de operationeel coördinator politie, verder te noemen OPCO.
• Op werkdagen voert de OPCO en de coördinator handhaving / daco indien nodig operationeel overleg over de 

inzet Boa en Politie.
• De bereikbaarheid van de OPCO en informatie-uitwisseling vindt plaats via de mailadressen 

ODCo.haarlemtSïDolitie.nl en dacotfïhaarlem.nl
• In beginsel treedt de Boa op in situaties waarin er geen sprake is van een te verwachten gevaarzetting.

Wanneer de Boa situaties tegenkomt waar geweld plaatsvindt of dreigt of waar sprake is van criminaliteit, zal 
hij altijd een beroep doen op de politie.

Gezamenlijke acties • Waar nodig, wenselijk en de Boa bevoegd is kunnen er gezamenlijke acties worden georganiseerd. Denk 
hierbij aan controles bij jeugdoverlast, verkeersacties rondom scholen en integrale handhavingsacties.
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Calamiteiten • Bij ernstige situaties kan de politie een verzoek doen voor assistentie van boa’s, bijvoorbeeld voor inzet in de 
tweede ring waarbij geen gevaarzetting is (bijv. op afstand houden van publiek).

Communicatie Assistentie • Indien de BOA assistentie van de politie verzoekt, wordt dit verzoek met prioriteit behandeld.
• In afwachting van assistentie draagt de BOA zorg voor stabilisatie van de situatie, voor zover dit niet ten koste 

gaat van zijn eigen veiligheid.
Informatie-uitwisseling • De politie en BOA’s wisselen informatie uit op basis van de Wet politiegegevens en het Besluit buitengewoon 

opsporingsambtenaar.
Meldingen • Burgers kunnen zich zowel bij de gemeente als de politie melden.

• Handhavingsmeldingen kunnen 7 dagen per week gedaan worden bij de gemeente. Buiten openingstijden 
kunnen meldingen digitaal bij de gemeente worden gemaakt. Spoedmeldingen kunnen door burgers gedaan 
worden bij de politie.

• De partij die als eerste verantwoordelijk is, is contactpersoon voor de melder en informeert deze over 
voortgang en afhandeling van de melding.

Afhandeling klachten • Klachten naar de politie worden afgehandeld op basis van de klachtenregeling politie.
• Klachten over de bejegening door de BOA’s worden afgehandeld op basis van de gemeentelijke 

klachtenregeling.
• Krachtens art 42 van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar zendt de werkgever terstond een 

afschrift van een klacht over het optreden van diens bevoegdheden als BOA aan de direct toezichthouder Bij 
de afhandeling van de klacht neemt de werkgever het oordeel van de toezichthouder over de rechtmatigheid 
en behoorlijkheid van de uitoefening van die bevoegdheden in acht.

Geweldsmeldingen • Ex art 17, lid 1 Ambtsinstructie meldt de ambtenaar die geweld heeft aangewend, de feiten en 
omstandigheden dienaangaande, alsmede de gevolgen hiervan, onverwijld aan zijn meerdere.

• Ex artikel 37, lid 3 onder b wordt als meerdere gezien, de direct toezichthouder, bedoeld in artikel 1 van het 
Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar.
De BOA meldt de geweldsmelding mondeling bij de dienstdoende hulp officier van justitie van het basisteam 
Haarlem.
De BOA mailt vervolgens de geweldsmelding naar deze hulp officier van justitie én aan de direct 
toezichthouder buitengewoon oosoorinasambtenaren (boa.koroscheftaken.noord-hollandöïipolitie.nl)

• Het uitgangspunt is dat er bij geweldsincidenten tegen de BOA altijd aangifte wordt gedaan door de BOA. 
Hieraan wordt prioriteit gegeven. De aangifte wordt z.s.m. opgenomen en dossier opgemaakt.

• Voor wat betreft de beoordeling voor het verkrijgen of behouden van geweldsmiddelen worden slechts bij de 
politie gemelde geweldstoepassingen alsmede de incidenten waar BOA’s geconfronteerd zijn met jegens hen 
gepleegd geweld, meegewogen.

Overbrengen
aangehouden
verdachten

• Aangehouden verdachten worden in beginsel overgebracht door de politie.

Toegang tot het 
politiebureau

• BOA’s hebben met legitimatie toegang tot het politiebureau.
• De politie heeft met legitimatie toegang tot kantoorruimte BOA’s.
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MATRIX SAMENWERKINGSAFSPRAKEN BOA'S EN POLITIE
NB: Door de politie worden cijfers uit bedrijfsprocessensystemen als inout aanaeleverd.

Thema Taken Boa Taken politie
In overleg met de OPCO kunnen de BOA’s verzoeken 
ontvangen gerelateerd aan leefbaarheidsonderwerpen.

Vanuit de OPCO / OC kunnen verzoeken worden 
gedaan bij BOA’s t.a.v. leefbaarheidsonderwerpen.
De OPCO draagt er zorg voor dat de bevindingen na 
ontvangst worden geregistreerd in BVH en/of andere 
systemen.

_______________________________ _ VEILIGE WOON- EN LEEFOMGEVING
1 Overlast en handhaving

Algemeen toezicht
Aanspreken van burgers op hinderlijk gedrag en zo nodig 
verbaliseren.

Taak van de politie. Assistentie op verzoek.

2 Overlast en handhaving 
hulpverlening

Assistentie op verzoek en signaalfunctie naar de politie. Taak van de politie.

3 Overlast en handhaving 
drugs

Signaalfunctie naar de politie. Hiernaast hebben de BOA's 
ook eigen bevoegdheid op grond van de APV.

Taak van de politie.

4 Verwarde personen / dak- en 
thuislozen

Op het gebied van overlast taak voor boa’s domein 1. 
Signaalfunctie naar de politie bij agressie en 
aanhoudingen.

Taak van de politie.

5 Burenruzies Structurele overlast samen met de politie oppakken. Taak van de politie. Structurele overlast kan tot een 
strafrechtelijke aanpak van de politie leiden.

6 Hondenoverlast Aanspreken burgers op hun verantwoordelijkheid en 
hinderlijk gedrag. Zo nodig verbaliseren en opstellen 
bestuursrechtelijke rapportage.

Politie (taak accenthouder dierenpolitie of 
hondengeleider) brengt advies uit aan gemeente bij 
bijtincidenten. Overige zaken worden doorgezet naar de 
operationeel leidinggevende bij de gemeente

7 Geluidsoverlast Geluidsoverlast binnen inrichtingen is primair een taak van 
de gemeente. Geluidsoverlast buiten inrichtingen wordt 
door de BOA's opgepakt.

Taak van politie primair bij geluidsoverlast buiten 
inrichtingen. Daarnaast geluidsoverlast binnen en buiten 
kantooruren ook taak voor politie in het kader van de 
openbare orde en veiligheid. Gezamenlijke acties bij 
structurele geluidsoverlast.

8 Zakkenrollerij Signaalfunctie.
Op heterdaad kan een verdachte worden aangehouden en 
overgedragen aan de politie.

Taak van de politie.
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9 Fietsdiefstal Signaalfunctie.
Op heterdaad kan een verdachte worden aangehouden en 
overgedragen aan de politie.

Taak van de politie.

10 Open vuur en verbranden afval Stoken in de open lucht (buiten inrichtingen) is een taak 
voor de BOA's domein 1.

Signaalfunctie naar de gemeente. Daarnaast buiten 
kantooruren ook taak voor politie in het kader van de 
openbare orde en veiligheid.

11 Reclame Taak voor BOA's domein 1. Taak van de gemeente.

BEDRIJVIGHEID EN VEILIGHEID
12 Vergunningen horeca / Drank- en 

Horecawet
Controle vergunningen horeca en toezicht op naleving 
Drank- en Horecawet.

Signaalfunctie naar de gemeente. Ook taak voor politie in 
het kader van de openbare orde en veiligheid, indien dit 
in het gedrang is.

13 Artikel 45 Drank en Horecawet. Toezichthouders drank en horecawet (BOA domein 1 en
2) zijn bevoegd op te treden.

Signaalfunctie naar de gemeente. Voor artikel 45 Drank 
en Horecawet kan ook door de politie worden 
geverbaliseerd.

14 Gebruik openbare ruimte en 
terrassen

Toezicht door BOA's en zo nodig verbaliseren. Signaalfunctie naar de gemeente. Ook taak voor politie in 
het kader van de openbare orde en veiligheid, indien dit 
in het gedrang is.

15 Optochten, betogingen, 
evenementen

Ondersteunende taak door de BOA's indien nodig. Indien een optocht / evenement met openbare orde en / 
of verkeersveiligheid risico dan verantwoordelijkheid van 
de politie. Verantwoordelijkheid ligt in principe bij de 
organisator.

16 Illegaal colporteren Taak van de BOA's. Signaalfunctie naar politie bij 
meldingen over agressieve colporteurs.

Ondersteunende taak bij agressieve colporteurs.

17 Autowrakken Autowrakken worden verwijderd door de BOA's conform 
de gemeentelijke afsleepregeling.

Signaalfunctie naar de gemeente.

18 Stankoverlast Buiten inrichtingen taak van de BOA’s. Binnen een 
inrichting een taak voor de milieuhandhavers.

Signaalfunctie naar de gemeente.

19 Seksinrichtingen Controle op de vergunningsvoorwaarden vergunde 
prostitutie. Signalen van illegale prostitutie en overlast 
door thuiswerkende prostituees.

De politie (AVIM) voert controles uit bij de 
seksinrichtingen. Leveren ook bijdrage aan integrale 
controles van seksinrichtingen.

JEUGD EN VEILIGHEID
20 Vuurwerk

Inclusief Halt afwikkeling
BOA's en politie voeren gezamenlijke controles uit. Indien 
nodig verbaliseren en/of voorverwijzen naar HALT.

Gelijk aan BOA’s. Handhaving op illegaal vuurwerk is 
taak van de politie.
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21 Alcohol op straat Aanspreken en verbaliseren van jeugdigen. Indien nodig 
verbaliseren. Indien nodig verbaliseren en/of 
voorverwijzen naar HALT.

Gelijk aan de BOA’s. Eventueel doorverwijzen naar
HALT. Fysieke ondersteuning BOA’s indien noodzakelijk.

22 Hinderlijk gedrag op openbare 
plaatsen

Aanspreken op gedrag en indien nodig verbaliseren.
Indien nodig verbaliseren en/of voorverwijzen naar HALT.

Gelijk aan de BOA’s. Eventueel doorverwijzen naar
HALT. Fysieke ondersteuning BOA’s indien noodzakelijk.

23 Jeugdoverlast Aanspreken op gedrag en indien nodig verbaliseren.
Indien nodig verbaliseren en/of voorverwijzen naar HALT.

Gelijk aan de BOA’s. Eventueel doorverwijzen naar
HALT. Fysieke ondersteuning BOA’s indien noodzakelijk.

__________________________________ FYSIEKE VEILIGHEID
24 Openbaar groen Taak van de BOA's domein 1. Taak van de gemeente.

25 Parkeren / verkeer Parkeren is taak voor BOA’s. Verkeer (snelheid) is taak van de politie. Zaken m.b.t. 
parkeren die urgent zijn worden opgepakt..

26 Fietsen in voetgangerszone Taak voor de BOA’s. Taak van de politie. Bij constateren van een overtreding 
door de politie wordt er handhavend opgetreden.

27 Wildstallen fietsen Taak voor de BOA’s. Signaalfunctie naar de gemeente.

28 Toezicht op het water Toezicht en handhaving door BOA’s.
Indien mogelijk samenwerking met politie.

Toezicht en handhaving op het water door bevoegde 
politieambtenaren. Indien mogelijk samenwerking met 
BOA's.

29 Zwerfafval en dumpingen Taak voor de BOA's. Drugs gerelateerde afvaldumpingen 
worden doorgegeven aan de politie.

Taak van de politie. Drugs gerelateerde afvaldumpingen 
worden opgepakt door de politie.

INTEGRITEIT EN VEILIGHEID
30 Bijzonderheden groeperingen Signaalfunctie bij veiligheidsissues en ondersteuning aan 

de politie.
Taak van de politie.
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