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1. Inleiding
Op 28 maart 2019 heeft de gemeenteraad van Landsmeer het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid
2019 – 2023 vastgesteld. In dit Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid staat de missie, doelstellingen,
uitgangspunten en prioriteiten voor de komende vijf jaar beschreven. In dit Uitvoeringsprogramma Integrale
Veiligheid 2019 – 2020 staat de vertaling naar de praktijk beschreven oftewel welke acties worden er de
komende twee jaar uitgevoerd om de veiligheid in de gemeente Landsmeer te bevorderen.
Het Meerjarenbeleidsplan Integrale Veiligheid raakt nagenoeg alle beleidsterreinen waar de gemeente
verantwoordelijk voor is. In onderstaande tabel staan alle veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s
benoemd.

Veiligheidsveld

Veilige woon- en leefomgeving

Veiligheidsthema’s






Verloedering / kwaliteit woonomgeving
Aanpak High Impact Crimes
Huiselijk geweld & Burenruzies
Vaaroverlast







Sociale veiligheid bedrijventerreinen en
winkelcentrum
Veilig uitgaan
Cybercrime
Veilige evenementen
Veilig toerisme






Jeugdoverlast
Jeugdcriminaliteit / probleemjongeren
Jeugd, alcohol en drugs
Veiligheid in en om de school






Verkeersveiligheid
Brandveiligheid
Externe veiligheid
Rampenbestrijding en crisisbeheersing








Polarisatie en radicalisering
Ondermijning
Georganiseerde criminaliteit
Veilige Publieke Taak
Informatieveiligheid
Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

Bedrijvigheid en veiligheid

Jeugd en veiligheid

Fysieke veiligheid

Integriteit en veiligheid

Alle vijf de veiligheidsvelden en bijbehorende thema’s zijn belangrijk maar kunnen niet allemaal direct en met
dezelfde intensiteit worden opgepakt. Daarom is het onvermijdelijk om te prioriteren. Voor de aanpak van
Openbare Orde & Veiligheid gerelateerde onderwerpen is 1fte beschikbaar.

2

Uitvoeringsprogramma Openbare Orde & Veiligheid 2019 – 2020

De realisatie van dit uitvoeringsprogramma wordt vanuit de bestaande budgetten gefinancierd. De prioritering
heeft plaatsgevonden op basis van politie-informatie, ervaringen uit het Meerjarenbeleidsplan Integrale
Veiligheid 2014 – 2018, de informatie die tijdens de vijf veiligheidsschouwen in oktober, november en
december 2018 is opgehaald en de resultaten van de online enquête.

2. Geprioriteerde veiligheidsthema’s
In dit uitvoeringsprogramma worden de geprioriteerde veiligheidsthema’s beschreven en die worden
uitgevoerd om in het meerjarenbeleidsplan geformuleerde doelstellingen te behalen.

2.1 Eenheidsbrede prioriteiten
2.1.1. Zorg & Veiligheid
Het zorgdomein en het veiligheidsdomein zijn nauw met elkaar verbonden en vullen elkaar aan. Gemeenten
voeren de regie over het sociaal domein en over de openbare orde binnen het veiligheidsdomein. In 2019 is
een forse stap gezet om beide domeinen nog beter op elkaar af te stemmen en te laten samenwerken.
Een voorbeeld hiervan is dat binnen het district Zaanstreek – Waterland het project ‘Allen voor één’ is gestart.
Hier nemen alle acht gemeenten aan deel. Het project zal een aanbeveling opleveren voor de nieuwe inrichting
van het zorg- en veiligheidshuis en een nieuwe regionale visie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Verschillende gesprekken, bijeenkomsten en analyses tonen aan dat de huidige werkwijze ruimte om
verbetering vraagt. Het is duidelijk geworden dat de keten(s) uit het zorg- en veiligheidsdomein niet als een
samenhangend en goed op elkaar afgestemd netwerk functioneert. Het geheel dient nader tot elkaar gebracht
te worden om individuele inwoners en gezinnen de hulp te bieden die ze nodig hebben. Dit vanuit het principe:
‘één gezin, één plan en één regisseur’. Het realiseren van een efficiënte en effectieve netwerksamenwerking
vraagt om lokale en regionale afstemming en doorontwikkeling. Op basis van het bovenstaande gaat het
regionale projectteam in gezamenlijkheid met de veiligheidspartners op grote schaal deze uitdaging aan om de
hulpverlening aan de cliënten te verbeteren.
Het project begon met het maken van een zogenaamde ‘startfoto’ om de huidige werkwijze per gemeente in
beeld te brengen. Alle acht de startfoto’s worden met elkaar vergeleken en de verschillen tussen de
gemeenten worden door de regionale werkgroep in kaart gebracht.
Wat gaan we doen?


In 2020 is de opbrengst van het regionale project vertaald naar de lokale situatie en werken zorg en
veiligheid intensiever samen om lokale problematiek op te lossen.
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2.1.2 Contraterrorisme en (tegengaan van) Radicalisering en Extremisme
Het jihadisme vormt een substantiële bedreiging voor de nationale veiligheid. Vanuit de landelijke overheid
wordt er met het Actieprogramma Integrale Aanpak Jihadisme ingezet op een krachtige en brede aanpak.
In de gemeente Landsmeer zijn er in 2017 en 2018 cursussen georganiseerd om er voor te zorgen dat de
medewerkers van de gemeente bekend zijn met de signalen van extremistisch gedrag en kenmerken van
radicalisering herkennen. Ondanks dat er in de gemeente Landsmeer geen casuïstiek is over dit onderwerp
moeten de ogen er niet voor gesloten worden. In 2020 wordt een opfrissingscursus georganiseerd voor de
medewerkers die met dit thema te maken kunnen krijgen. De nieuwe medewerkers krijgen een
opleidingscursus
Discriminatie
Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het
voorkomen en bestrijden van discriminatie (sekse, afkomst, leeftijd, handicap, seksuele gerichtheid etc.)
Iedereen kan bij dit bureau terecht voor steun en advies bij alle vormen van discriminatie en ongelijke
behandeling. Het bureau behandelt en registreert individuele klachten, doen onderzoek, organiseren
preventieve projecten, geven voorlichting en trainingen en adviseren organisatie op het gebied van antidiscriminatiebeleid en gelijk behandeling.
Wat gaan we doen?



Alle eerstelijns-professionals van de gemeente Landsmeer beschikken in 2020 over de actuele kennis
en zijn getraind om signalen van radicalisering te herkennen en te duiden.
In 2020 is er binnen de ambtelijke organisatie een aanspreekpunt voor discriminatiezaken aangesteld.

2.1.3 Aanpak Cybercrime
Cybercrime is in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De computer en internet zijn niet
meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven en thuis. Bedrijfsprocessen worden meer en meer
digitaal afgehandeld, waardoor ook de kans op online criminaliteit toeneemt. Cybercrime tegen het
bedrijfsleven richt zich meestal op het verkrijgen van toegang tot kapitaal. Ook kunnen cybercriminelen er op
uit zijn om bedrijfs- en productieprocessen te verstoren. Ook het darkweb is een nieuw fenomeen die
criminelen een extra platform geeft om hun activiteiten uit te voeren.
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Vanuit de eenheid Noord-Holland wordt de mogelijkheid geboden om bewustwordingsbijeenkomsten en
trainingen te organiseren voor lokale ondernemers. Al dan niet in samenwerking met de omliggende
gemeenten zal de gemeente Landsmeer hier gebruik van maken. Afhankelijk van de behoefte wordt de
frequentie bepaald.
Wat gaan we doen?


Minimaal één keer per jaar wordt de mogelijkheid om een bewustwordingsbijeenkomst te organiseren
aangeboden aan de Landsmeerse ondernemers.

2.2 Lokale aanpak
2.2.1 Ondermijning
In 2018 is de eerste stap gezet in het aanpakken van ondermijnende activiteiten in de gemeente Landsmeer.
Ondermijning is het verzwakken of misbruiken van de structuur van onze maatschappij. De onderwereld die
zich mengt met de bovenwereld.
Tijdens deze eerste stap is ontdekt dat voor de ambtelijke organisatie nog niet helemaal duidelijk is wat
ondermijning inhoudt, wat het gevolg kan zijn en op welke wijze zij er in hun werk mee te maken kunnen
krijgen. Om te voorkomen dat de overheid onbewust ondermijnende activiteiten organiseert worden er
bewustwordingsbijeenkomsten georganiseerd.
In december is het ondermijningsbeeld, opgesteld door het Regionaal Interventie en Expertisecentrum (RIEC),
opgeleverd. Het ondermijningsbeeld is een bundeling van signalen en fenomenen van criminele aanwezigheid
en activiteiten op het grondgebied van de gemeente. Het ondermijningsbeeld vormt de basis voor de aanpak
van ondermijning. In samenspraak met de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend en Waterland
1
(Basisteam Purmerend) wordt een gezamenlijke aanpak ontwikkeld waardoor de kans op een waterbedeffect
kleiner is.
In 2019 is er een projectteam in het leven geroepen die een Plan van Aanpak ontwikkelt om het
ondermijningsbeeld te vertalen naar een praktische aanpak. Dit Plan van Aanpak kan door iedere gemeente uit
het basisteam Purmerend gebruikt worden om in de eigen gemeente integrale controles uit te voeren. Door als
basisteam Purmerend een Plan van Aanpak te ontwikkelen is de kans groter dat andere veiligheidspartners
zoals Belastingdienst, Kamer van Koophandel en de Inspectie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid deel wil
nemen aan de controles. De ervaring leert dat bij lokaal opgezette controles vaak onvoldoende draagvlak is
onder andere veiligheidspartners om deel te nemen. In het laatste kwartaal van 2019 zal de eerste
grootschalige controle in de gemeente plaatsvinden.
BIBOB
In het Collegeprogramma 2018 – 2022 staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur (BIBOB) als prioriteit benoemd. De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er
een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan
de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Denk hierbij aan subsidies voor sport en/of
cultuurverenigingen. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien
de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan er
advies worden aangevraagd bij het Landelijk Bureau. Het huidige BIBOB-beleid is verouderd en voldoet niet
geheel meer aan een de nieuwe wetbepalingen.
1

Intensieve inzet op een veiligheidsprobleem in één bepaald gebied zorgt er voor dat het veiligheidsprobleem
zich verplaatst naar een omliggend gebied.
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In januari 2017 is Landsmeer aangesloten bij de landelijke aanpak adresfraude. Een juist adres in de
Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Want alle
overheidsinstanties gebruiken de BRP; van brandweer en sociaal loket tot de Belastingdienst. Bij een onjuist
adres komt men niet in aanmerking voor eventuele subsidies. Tegelijkertijd is het adresgegeven het meest
veranderlijke gegeven in de BRP en daarmee het meest foutgevoelig. Eind 2014 gaf het Kabinet daarom het
startsein voor de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) met als doel het verhogen van de kwaliteit van de
adresgegevens in de BRP en het bestrijden van adres gerelateerde fraude.
Wat gaan we doen?


Bewustwording creëren onder de ambtenaren die tijdens hun werkzaamheden te maken kunnen
krijgen met ondermijnende activiteiten
In 2019 is er naar aanleiding van het ondermijningsbeeld een gezamenlijk Plan van Aanpak opgesteld
voor alle gemeenten in het basisteam Purmerend.
Uiterlijk mei 2020 zijn twee aandachtspunten van het ondermijningsbeeld gecontroleerd
In 2020 is het BIBOB-beleid geactualiseerd en de uitvoering geleidelijk aan geïmplementeerd in de
ambtelijke organisatie
In 2019 en 2020 hebben er verschillende controles in het kader van de Landelijke Aanpak
Adreskwaliteit (LAA) plaatsgevonden.






2.2.2

High Impact Crimes

De bestrijding van zogenaamde High Impact Crimes, vanaf nu HIC genoemd, heeft landelijk de hoogste
prioriteit. Vanwege de grote impact die delicten als woninginbraak, straatroof, geweld en overvallen hebben op
het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de samenleving. Hoofdlijnen van de
landelijke aanpak van HIC zijn;




Een intensieve persoonsgerichte aanpak
Versterking van de ‘heterdaadkracht’, dat wil zeggen het vermogen om kort na het delict de dader te
pakken
Gebiedsgerichte aanpak en preventie

In 2019 en 2020 wordt de gekozen aanpak verder uitgerold met specifieke aandacht voor het voorkomen van
woninginbraken. Zo wordt er in de week van de veiligheid ( 7 t/m 13 oktober 2019) extra aandacht besteed aan
dit thema.
Rol inwoners
Door de gemeente wordt er ingezet om de bewustwording bij de inwoners te vergroten. Zij zijn immers
verantwoordelijk voor de veiligheid van hun eigen woning. Door middel van zowel preventieve als repressieve
communicatieberichten wordt de bewustwording vergroot. Door het aanschaffen van een digitaal
informatiebord/tekstkar kan er nu ook gebiedsgericht gecommuniceerd worden bij bijvoorbeeld een toename
van woninginbraken in een bepaalde wijk.
In de prestatieafspraken die periodiek met de woningbouwcoöperaties worden opgesteld wordt ook het
treffen van maatregelen ter voorkoming van woninginbraken opgenomen.
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Wat gaan we doen?




In 2019 en 2020 worden de inwoners bewust maken welke preventieve maatregelen zij kunnen
treffen om de woninginbraken terug te dringen
De inwoners worden op periodieke basis geïnformeerd over het voorkomen van woninginbraken via
de gemeentelijke communicatiekanalen zoals; Facebook, Kompas en de gemeentelijke website.
Het voorkomen van woninginbraken is in de week van de veiligheid het thema waar aandacht voor
wordt gevraagd via verschillende activiteiten.

2.2.3

Jeugd & Veiligheid

Nadat er in juli 2018 een ontmoetingsplaats in het Sportpark en in december 2018 een prieel aan de
Scheepsbouwersweg zijn geplaatst is de overlast in de dorpskern afgenomen. Zoals afgesproken is in het eerste
kwartaal van 2019 het gebruik van de ontmoetingsplaats in het Sportpark geëvalueerd tijdens de bijeenkomst
op 6 maart 2019 over de herontwikkeling van het Sportpark. Uit deze evaluatie kwamen expliciet twee punten
naar voren;



Locatie; de huidige locatie is te dicht op het voetpad waardoor andere gebruikers van het Sportpark
overlast ervaren
Afval; op de locatie wordt veel afval achtergelaten waarvan de eigenaar onbekend is.

De resultaten van de evaluatie zijn meegenomen om de overlast rondom de ontmoetingsplaats te beperken en
het Sportpark toegankelijk te houden voor iedereen. Op 4 juli 2019 is de ontmoetingsplaats verder van het
voetpad geplaatst en direct na de evaluatie is het toezicht op de ontmoetingsplaats verhoogd.
In september 2019 wordt het takenpakket van de straatcoaches met betrekking tot de aanpak jeugdoverlast
geëvalueerd. De straatcoaches zijn dan twee jaar actief in Landsmeer.
Wat gaan we doen?




Het Jeugdnetwerkoverleg (JNO) Landsmeer functioneert als afstemmingsoverleg waarbij alle
informatie over de overlastlocaties en jongeren wordt besproken en leidt tot een gezamenlijk
gedragen integrale aanpak door politie, BOA’s en het sociaal domein.
Het overlastcijfer dat de afgelopen jaren steeg ombuigen naar een daling
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3. Overige veiligheidsthema’s
Onder de overige veiligheidsthema’s vallen onderwerpen die niet als prioriteit worden gekenmerkt maar
aandacht krijgen wanneer de situatie (stijging cijfers, toename overlast etc.) daar om vraagt of zijn
terugkerende (eenmalige) acties.
Brandveiligheid
In het eerste kwartaal van 2019 is, net zoals in 2018, de inwoners de mogelijkheid geboden om hun woning te
laten controleren op brandveiligheidsaspecten. Indien noodzakelijk en gewenst wordt er door de
brandweermannen van de lokale post een rookmelder opgehangen. In 2020 wordt deze actie herhaald maar op
verzoek van de brandweermannen van de lokale post wordt er dit keer een koolmonoxide-melder opgehangen.

In de maand april (2019) heeft er een bewustwordingsactie plaatsgevonden om het belang van een goede
bereikbaarheid van de hulpdiensten onder de aandacht te brengen. In samenspraak met de Boa’s, brandweer
en politie zijn de wijken en straten in kaart gebracht waar de hulpdiensten met hun voertuig moeilijker de
woningen kunnen bereiken door fout of slecht parkeren. Gedurende de eerste actie is er gewaarschuwd. In
2020 wordt de actie herhaald en wordt er gehandhaafd op fout geparkeerde voertuigen.
Fietsdiefstal
Op 21 juni 2019 heeft er een preventie-actie plaatsgevonden in het kader van fietsdiefstal. Inwoners kregen de
gelegenheid om hun fiets gratis te laten graveren. Na het graveren ontvingen zij een kaart met de gegraveerde
code. Wanneer de fiets na eventuele diefstal wordt aangetroffen kan via de code de eigenaar worden
getraceerd. Deze actie wordt in 2020 herhaald. Naast deze actie wordt er ook periodiek gecommuniceerd over
dit onderwerp via de verschillende communicatiekanalen zoals Facebook, Twitter en het Kompas.
Vaaroverlast
De gemeente Landsmeer is een waterrijke gemeente. Tijdens zonnige dagen maken veel inwoners hier gebruik
van door te gaan varen. Helaas houdt niet iedereen zich aan de regels die gelden op het water en leidt dit tot
schade aan het natuurgebied, andere boten en de waterkant. De politie controleert regelmatig en handhaaft
op excessen. In 2019 zijn er in samenspraak met buurgemeente Oostzaan gezamenlijke controles opgezet.
Zodoende wordt de efficiëntie van de controle en de pakkans van de hardvaarders vergroot. Hardvaarders
worden beboet en wanneer het gaat om jongeren onder de achttien worden ook de ouders aangesproken op
het overlastgevende gedrag van hun kind.
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Verkeer
Om de bewustwording van verkeersveiligheid te vergroten worden er verschillende acties georganiseerd.
Ook wordt er aangehaakt bij landelijke campagnes van Veilig verkeer Nederland (VVN). Al deze acties en
campagnes staan beschreven in het uitvoeringsprogramma van de mobiliteitsvisie.
Naast het vergroten van de bewustwording wordt er ook handhavend opgetreden door middel van controles.
Meermaals per jaar wordt er op snelheid gecontroleerd op het Lint en in de Van Beekstraat. Beide locaties zijn
de hotspots wat betreft te hard rijdend verkeer. Tijdens eerdere controles is geconstateerd dat ook de
inwoners te hard rijden.
Vier keer per jaar wordt er in samenwerking met politie een grootschalige verkeerscontrole opgezet waarbij
alle toegangswegen van en naar Landsmeer worden afgesloten. Daarmee wordt Landsmeer ‘op slot gezet’.
Naast het controleren van het voertuig geven dit soort controles ook inzicht of er (drugs) wordt verhandeld,
aantreffen wiet en/of pillen, in de gemeente en of er inbrekers in de gemeente actief zijn omdat er
inbreekgereedschap in het voertuig wordt aangetroffen.
WhatsApp-buurtpreventie
WhatsApp-buurtpreventie is groot in Landsmeer. In totaal zijn er nu 34 WhatsAppbuurtpreventiegroepen in de
gemeente en verspreid over alle wijken in de gemeente. Als de behoefte vanuit de inwoners ontstaat om
voorlichting over dit onderwerp te krijgen, wordt dit gefaciliteerd. Standaard wordt er via de reguliere
communicatiekanalen aandacht besteed aan dit onderwerp.

4. Communicatieplan Openbare Orde & Veiligheid 2019 – 2020
Bij het opstellen en uitvoeren van een programma veiligheid speelt communicatie een grote rol. Veiligheid is
namelijk niet alleen uit te drukken in objectieve cijfers zoals het feitelijke aantal woninginbraken, het aantal
diefstallen etc. Het is vooral ook een beleving, een gevoel. Het is daarom ook niet zo dat er een één op één
relatie is tussen de objectief geregistreerde criminaliteit en de subjectief beleefde onveiligheid. De beleving van
veiligheid wordt door veel meer factoren bepaald dan alleen criminaliteit, zoals de persoon die het ervaart,
incidenten, de situatie waarin men zich bevindt en natuurlijk de maatschappij. Van groot belang is daarom ook
om het veiligheidsgevoel te vergroten door meer en meer in te zetten op doelgroepgerichte communicatie.
Vanuit de gemeente wordt pro actief gecommuniceerd over bepaalde veiligheidsthema’s. Zowel preventief als
wanneer er signalen binnen komen vanuit politie, BOA’s en/of inwoners. Bij het communicatiebericht is het van
belang dat de inwoners een handelingsperspectief wordt meegegeven. Door beter, sneller en doelgerichter te
communiceren over diverse veiligheidsonderwerpen wordt er naar gestreefd het veiligheidsgevoel, het
vertrouwen in de gemeente, de meldingsbereidheid te verhogen en het gedrag van de inwoners te verbeteren.
Communicatie kan immers de basis vormen voor een goede samenwerking. Hierbij wordt handig gebruik
gemaakt van de beschikbare kanalen binnen de wijken, via social media en het Kompas. Om de inwoners nog
beter te informeren wordt er in 2019 een digitaal informatiebord/tekstkar aangeschaft.
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