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Rapportage Veiligheidsresultaten 2008
Nr

Doelstelling

1.

Algemeen
Een afname van overlast en
criminaliteit met 20-25% in
2010 (peiljaar 2002).

Resultaten

Scheveningen
Haagse hout
Centrum

Eventuele toelichting
2002
5575

2003
5689

2004
4898

2005
4323

2006
4077

2007
4202

2008 2002=100
4040
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Segbroek

4760
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Ypenburg-Leidschenveen
stadsdeel onbekend
Den Haag

54611 56989 49933 42007 39483 41914 42189

77

Het aantal aangiften als indicator van de
criminaliteit in Den Haag is gedaald met
23% ten opzichte van 2002. Dit blijkt uit de
laatste kolom waarin de aangiften per
stadsdeel worden afgezet als percentage
tegen het aantal aangiften in 2002. Dit is
een hoopgevend percentage. Echter, op
basis van de ontwikkeling vanaf 2007 moet
verwacht worden dat alle zeilen zullen
moeten worden bijgezet om de doelstelling
voor 2010 te behalen.

Behaald

5

Overigens wordt de forse stijging van het
aantal aangiften in LeidschenveenYpenburg verklaard door de groei van dit
stadsdeel.
2.

Aanpak Jeugdoverlast
Aanpak van vijf criminele
jeugdgroepen

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

In de “Rapportage Veiligheidsresultaten 2007" is aangegeven dat de politie
en haar partners vijf Haagse criminele jeugdgroepen (uit shortlistinventarisatie 2005) conform afspraken daarover met succes hebben
aangepakt. Met de shortlist-inventarisatie 2007 werden vier - deels nieuw
samengestelde - Haagse jeugdgroepen als crimineel gekenmerkt. In 2008
werden deze groepen aangepakt. Binnen stadsdeel Centrum (3 groepen)
betekende dit een integrale aanpak van de overlast in samenwerking met
de gemeente en andere partners, gecombineerd met strafrechtelijke
onderzoeken op een aantal verdachten. Hierbij werd ook een aantal
verdachten aangehouden en voorgeleid. Enkele onderzoeken lopen nog.
Geen van deze drie groepen werd in de jeugdgroepeninventarisatie 2008
nog als crimineel aangemerkt. Binnen stadsdeel Laak werd tegen de
criminele jeugdgroep een strafrechtelijk onderzoek afgesloten met 8
aanhoudingen.
In 2008 is een aantal nieuwe criminele jeugdgroepen ontstaan die thans
worden aangepakt en waarover in de veiligheidsrapportage van 2009 zal
worden gerapporteerd.
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Eventuele toelichting

3.

Hotspotbenadering voor een
deel van de locatiegebonden
jeugdgroepen.

Over de effecten van de maatregelen uit de
hotspotbenadering wordt periodiek
gerapporteerd.

4.

Extra aanpak van tenminste
één overlastgevende
jeugdgroep per stadsdeel per
jaar.

Op 13 van de huidige 15 hotspots is sprake van jongerenoverlast. Hierop
zetten de betrokken partijen in. Dit betekent een combinatie van
maatregelen van politie, gemeente, jongerenwerk, SMJT, Streetcare,
Stichting Pro Jong en woningcorporaties.
Op stadsdeelniveau wordt de aanpak van jeugdgroepen besproken in het
overlastgevende jeugdgroepenoverleg onder regie van de gemeente.
De aanpak is zowel repressief als preventief.
Dit resulteert in de volgende projecten:
Loosduinen:
4 jeugdgroepen, waarvan 1 op de hotspot (Waldeck/ Rossinilaan),
daarnaast Bokkefortpark, Loosduinse Hoofdstraat en Kraayenstein. De
overlast in de openbare ruimte was minimaal.
Escamp:
Eén overlastgevende jeugdgroep is geconstateerd op de
Hilversumsestraat. Deze wordt vanaf 2009 preventief en repressief
aangepakt onder leiding van de projectleider jongerenoverlast.
Segbroek
Jeugdgroepen worden vroegtijdig in kaart gebracht. Onder andere doordat
de politie meermaals per dag langs locaties gaat waar ze zich ophouden.
Invalshoek is preventief.
Er zijn momenteel geen jeugdgroepen die overlast veroorzaken. De groep
overlastgevende jongeren op ‘De Verademing’ is door Streetcare
aangepakt. Er is daar geen sprake meer van een overlastgevende
jeugdgroep. Streetcare wordt niet meer ingezet in 2009.
Scheveningen
Alle overlastgevende jongeren worden besproken in een daarvoor ingericht
casuïstiekoverleg. Daarnaast zijn in 2008 drie overlastgevende groepen uit
Duindorp, Havenkwartier en Kompasbuurt in dit stadsdeel repressief en
preventief aangepakt.
Centrum
Zie toelichting.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

In stadsdeel Centrum is een pilot aanpak
gestart van vier problematische
jeugdgroepen.
In 2008 is een begin gemaakt met het
doorbreken van de groepstructuren van de
groepen. De eerste 24 jongeren en het
gezin waar zij deel vanuit maken zijn
aangeschreven door de burgemeester.
Hulpverleningstrajecten zijn met hen
opgestart. Bij de politie en het Openbaar
Ministerie zijn de jongeren geoormerkt als
overlastgevend. Mochten ze toch een
strafbaar feit plegen waar voorlopige
hechtenis bij mogelijk is dan komen ze in
aanmerking voor snelrecht.
Komend jaar zal het doorbreken van de
groepsstructuren worden voortgezet.
De aanpak wordt binnenkort aangestuurd
vanuit het Veiligheidshuis.

Behaald
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Behaald

Laak
De overlastgevende jongeren op de Wenckebachstraat worden in het kader
van de hotspotaanpak door Street-Care aangepakt. In Spoorwijk is de
groep in 2008 door het SMJT aangepakt, vanaf 2008 neemt het
outreachende team van de Stichting MOOI dit over.
Haagse Hout
De overlast in Bezuidenhout-West en op het Stuyvesantplein is afgenomen.
Dit is vooral het resultaat van de inzet van het jongerenwerk in combinatie
met intensieve samenwerking met de wijkagent. Op het Stuyvesantplein is
daarnaast een natuurlijk verloop; de jongeren zijn ouder geworden en
hebben andere interesses.
Leidschenveen-Ypenburg
Overlast van de Singelsgroep is aangepakt met de Singelsaanpak; hierover
wordt in de hotspotrapportage gerapporteerd.
5.

Aanpak twaalf min jeugd.
STOPverwijzingen
Totaal aantal

6.

7.

Aanbieding HALT trajecten,
alternatieve straffen en
individuele trajectbegeleiding.

Jeugdige doorstromersaanpak
(180 in 2007) met vrijwillige
nazorgtrajecten.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Gerealiseerde
HALTafdoeningen
Totaal aantal

2005

2006

2007

2008

43

71

58

62

2005

2006

2007

2008

832

749

820

915

Er zijn in 2008 175 (t.o. 137 in 2007) trajecten gerealiseerd. Vrijwillig
karakter en –terechte- voorrang voor leerplicht (verlengd!) en werk blijven
een remmende factor, in ieder geval voor de dagvullende projecten.

Kinderen onder 12 jaar zijn niet
strafrechtelijk aan te pakken. STOPverwijzing kan alleen plaatsvinden met
goedkeuring van de ouders.
HALT-trajecten zijn bestemd voor jongeren
tussen de 12 en 17 jaar.
De toename van het aantal HALTafdoeningen betreft vooral een hoog aantal
leerplichtzaken (344).
Een oorzaak voor de afwijkende cijfers in
deze rapportage en de Sturap III kan
worden gevonden in het moment van
registreren van een HALT-doorverwijzing bij
de politie en de duur van het HALT-traject
tot het moment van realisatie.
De 175 nazorgtrajecten waren afgestemd
op het individu. De opbouw was als volgt:
- 50 jeugdige doorstromers volgden een
JIT-NPT + (1 jaar) traject
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8.

Inzet decentrale welzijnsorganisaties (o.a. SMJT) en
Street-care doorzetten.

In 2008 is wederom gebruik gemaakt van de inzet van Street-Care,
namelijk 2600 uur op de hotspots in Schilderswijk en Transvaal. Daarnaast
is Street-Care ingezet op hotspot ‘Wijkpark De Verademing’ in Segbroek en
op hotspot ‘Wenckebachstraat/ ’t Kikkertje’ in Laak.
Het Stedelijk Mobiel Jongeren Team (SMJT) wordt op een aantal andere
locaties in het Centrum en de stad ingezet, onder meer op de locaties waar
overlastgevende groepen zich manifesteren, zoals de Koningstraat, Frans
Halsstraat, Vermeerpark en Van Ostadestraat. Daarnaast is het SMJT op
hotspot ‘Pluvierhof e.o.’ en in stadsdeel Escamp ingezet in 2008. Zie
verder punt 3.

9.

Specifieke inzet op jongeren
van Marokkaanse en
Antilliaanse afkomst.

Trajecten voor Marokkaanse jongeren liggen in 2008 op schema.
Organisatie
IMAR

Totaal 2006-2009

Afspraak/ jaar 2008

hele jaar
2008

Indiv beg.
JIT, prev*

98

29

JIT, intensief*

48

15

Radar Vig

30

Radar caseman.

49

10
27

NEXT

60

20

SMJT

150

50

totaal

432

151

MOED

350

109

16/22

66

22

totaal

416

131

68
10
12
7
21
39
157

Schooluitval

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

139
22
161

- 28 JIT Intensief (1/2 jr.)
- 48 Opboksuh
- 15 De Trix
- 12 SMJ
- 22 De Uitdaging
Street-Care voert outreachend
jongerenwerk uit. In samenwerking met de
politie, gemeente, het JIT, SMJT,
welzijnsorganisatie, bewonersorganisatie,
buurtbeheerbedrijven,
vrijwilligersorganisaties en stichting BOOG
wordt getracht om de jongerenoverlast op
de hotspots tegen te gaan. In de
halfjaarlijkse hotspotrapportage wordt
gerapporteerd over de aard en omvang van
de inzet van Street-Care.
Over de inhoudelijke resultaten van de
IMAR-trajecten is extern onderzoek verricht.
De commissie Jeugd en Burgerschap
wordt daar in het voorjaar 2009 over
geïnformeerd.
De TRAHA-BRUG Jaarrapportages 2005,
2006 en 2007 zijn separaat naar de
commissie Jeugd en Burgerschap gestuurd
en besproken. In het voorjaar van 2009
volgt de Jaarrapportage 2008 en de
Eindrapportage over de gehele periode van
het Bestuurlijk Arrangement.

Behaald
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Resultaten

Eventuele toelichting

Toeleiding werk
Startbaan
totaal

145

45

145

45

* Deze trajecten bij het JIT zijn specifiek voor Marokkaanse en Antilliaanse jongeren
ingekocht.

Alle projecten van het actieprogramma Traha Brug 2008 zijn conform de
afspraken binnen het Bestuurlijk Arrangement
Antilliaanse Risicojongeren 2005-2008 uitgevoerd.
Organisatie/
Activiteit
VSV
Leerplicht
Coachproject VMBO
Preventieproject HBO
Schoolcontactfunctionarissen
Werktoeleiding
Begeleiding startend
ondernemerschap
Politiecontactfunctionaris
Jongerenwerk
Coaching via theatertechnieken
Mytikas
SMJT
Vrijetijdsactiviteiten
Casemanager zware problemen
JIT-preventief
Tiener- en jonge moeders
Gezinscoaching/Empowerment
Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Streefwaarde
2008
100
90
25
150
4%*
20
10

Gerealiseerd
2008
169
157
24
142
3,8%*
81
21

125
50
40

200
125
50

80**
80
40
17
18
32

30**
165
60
70
18
42

Behaald
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Nr

Doelstelling

Resultaten
gezinnen
Huisvesting
Participatie
Antilliaanse/Arubaanse
gemeenschap

Eventuele toelichting
15
500

Behaald

33
485

* Betreft gemiddeld percentage uitval (doublures en niet behalen VMBO-diploma).
Van de Antilliaanse VMBO-leerlingen ging 96,2% over naar het volgende
schooljaar of behaalde een diploma.
** Het teruglopen van de SMJT-trajecten was het gevolg van vermindering
overlastgevende groepen Antilliaanse jongeren.

10.

Aanbod gezinsaanpak voor
ouders die het gezin en hun
kinderen niet meer in het
spoor kunnen houden.

5

Voor de Marokkaanse doelgroep worden vanuit het IMAR 30 trajecten
gefinancierd bij Radar. Radar hanteert de Vroegtijdige Interventie
Gezinsaanpak (VIG). In 2008 betrof dit 10 trajecten en voor 2009 20
trajecten. Daarnaast zijn er jaarlijks nog 30 trajecten voor VIG algemeen.
GGD/ Jeugdzorg verzorgt een lichtere vorm van gezinscoaching.
Ook hierbij geldt dat de feitelijke inhoudelijke resultaten onderdeel zijn van
het extern onderzoek (zie onder 9).
Voor de Antilliaanse doelgroep werden in 2008 12 Antilliaanse
probleemgezinnen gecoacht via de systematiek ‘Stabiel’ van het Leger des
Heils, gefinancierd uit de TRAHA brug gelden. In 2008 werden via de
‘Etica-methodiek’, die specifiek ontwikkeld is voor Antilliaanse
alleenstaande moeders, 30 gezinnen begeleid, waarvan circa 10 jonge
moeders en 8 jonge vaders.
In 2009 is gestart met de door Radar ontwikkelde gezinscoaching voor
Afro-Caribische gezinnen (IBAG) op basis van de VIG-methodiek.

11.

Voortzetten jongeren toezicht
teams

Er zijn 30 trajecten, waarvan 15 (ambitie voor 2008 : 36) door het JTT in
Laak/ Escamp en 15 (ambitie voor 2008: 24) door het JTT Centrum.

12.

Inzet van extra geld, controle
op doorlooptijden en
productiecijfers voor
jongerenbegeleiding.

Het aanbod van specifieke trajecten voor de groep Doorstromers is in 2008
opgehoogd naar een capaciteit van 179 plaatsen, die vrijwel allemaal zijn
benut. Naast langdurige trajectbegeleiding worden ook gerichte arbeidstoeleidende trajecten aangeboden. De betrokken organisaties hebben in
2008 een duidelijk verantwoordingskader ontwikkeld met betrekking tot de
controle op productiecijfers en de cliëntstroom.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Zoals aangegeven in afhandeling moties
raamovereenkomst krachtwijken ( RISnr
159243) is het aantal aanmeldingen bij het
JTT in 2008 teruggelopen.

±
5
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Eventuele toelichting

13.

Versterking ketenaanpak
jongeren.

In het SOJ zijn alle ketenpartners
vertegenwoordigd.
De Nazorggroep vormt een platform van de
uitvoerende partners voor het uitzetten van
gemeentelijk beleid en regie, de
communicatie van praktische gezamenlijke
bevindingen.
Het SOJ en de Nazorggroep worden
onderdeel van het Veiligheidshuis.

14.

Realiseren
gemeenschappelijk
informatiesysteem
jongerengroepen.

Het Strategisch Overleg Jeugd (SOJ) heeft haar bijdrage aan de
ketensamenwerking gecontinueerd. De directies van deze ketenpartners
hebben in 2008 een stevige bijdrage geleverd aan de doorontwikkeling van
het gemeentelijk beleid. Geformeerd als Adviescommissie Nazorg heeft de
gemeente met haar jeugdpartners een helder standpunt ingenomen ten
aanzien van de (gezamenlijke) aanpak van de Doorstromers.
De uitvoerende instanties (zie ook 12) zijn geformeerd tot de Nazorggroep;
inmiddels van naam gewijzigd tot Jeugd Interventie Overleg.
De gemeentelijke regievoering is vanuit beide overlegsituaties nader
gedefinieerd en verstevigd in haar uitvoering.
De aanpak van de Doorstromers heeft haar basis in de in 2008 ontwikkelde
Infosheet Doorstromers; een bestand waarin alle Haagse Doorstromers
ketenbreed wordt gevolgd. Dit bestand is daarnaast facilitair aan de
“Aanpak Overlastgevende Groepen”.
De aansluiting tussen de zorgstructuur en de strafrechtketen wordt mede
ondersteund door álle Doorstromers in te voeren op de Haagse Verwijs
Index, die inmiddels wordt uitgerold over heel Den Haag.

15.

Persoonsgerichte aanpak
Strikt toepassen protocol
huiselijk geweld en
toepassing van de Wet
tijdelijk Huisverbod

Aantal meldingen huiselijk geweld
Aantal aangiften van huiselijk geweld
Aantal aanhoudingen
Aantal dadergesprekken

2007
1565
682
698
273

2008
1698
589
575
260

Van de geweldsituaties heeft de politie er 429 naar het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld doorverwezen.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Behaald
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5

Binnen het verzorgingsgebied van politie
Haaglanden wordt conform het protocol
huiselijk geweld opgetreden in geval van
aangifte van huiselijk geweld. Dit betekent
o.a. dat er altijd een hercontrole plaatsvindt.
Ook indien er geen directe meldingen van
huiselijk geweld zijn.
Vanaf 1 maart 2009 wordt een start
gemaakt met de toepassing van de Wet
Tijdelijk Huisverbod. Plegers van huiselijk
geweld kunnen dan voor een periode van in
beginsel maximaal tien dagen uit huis
worden geplaatst. In deze periode kan de
veiligheid voor de huisgenoten beter
worden gegarandeerd en wordt de

5
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Eventuele toelichting

Behaald

hulpverlening ook op gang gebracht.

16.

Continueren aanpak
veelplegers
Aantal veelplegers
op zitting geweest
Aantal aangeboden
vrijwillige activiteiten
nazorg
Aantal afgeronde
vrijwillige activiteiten
nazorg

17.

Behandelvoorzieningen
veelplegers continueren.

Realisatie
2005
430

Realisatie
2006
450

Realisatie
2007
1074

Ambitie
2008
800

340

395

451

500

Realisatie
2008
777 (467
verdachten)
574

290

320

447

400

491

In het tweede halfjaar van 2006 is besloten de “top 500” aanpak uit te
breiden. In eerste instantie richtte deze aanpak zich op de zeer
actieve 500 veelplegers van een lijst met in totaal 1800 personen.
Vanaf september 2006 is de aanpak uitgebreid naar de meest
actieve 900 personen. De uitbreiding van de aanpak hield ook in
uitbreiding van behandelvoorzieningen. In 2008 is gestart met de
voorziening Reflex van Palier, waarbij als doelstelling was
opgenomen dat 100 extra veelplegertrajecten moesten worden
gerealiseerd. In 2008 zijn zelfs 108 trajecten gerealiseerd.
De overige behandelvoorzieningen voor de veelplegers zijn
gecontinueerd.

18.

Aanstelling medewerker
radicalisering.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Vanuit de gemeente Den Haag is er specifieke aandacht voor het
signaleren van radicaliseringstrends. Hiervoor zijn intussen drie part-time
medewerkers aangesteld. De bedoeling is dat dit wordt uitgebreid naar
twee full-time medewerkers.
Het onderwerp radicalisering en polarisatie is vast onderdeel van de
gesprekken tussen o.a. de burgemeester en vertegenwoordigers van
religieuze instellingen en belangenorganisaties.
Er worden contacten onderhouden met de G4, de VNG, de rijksdiensten
en internationale organisaties.

Sinds april 2006 is er één centraal
casusoverleg (CCO). Ter tafel komen
de meest actieve veelplegers en
degenen die binnenkort uit de
gevangenis zullen komen of
anderszins aandacht nodig hebben.

In 2008 is het aantal nazorgtrajecten verder
uitgebreid, naar 500.
Reflex richt zich op cliënten uit de regio Den
Haag met een chronische verslaving en/ of
psychiatrische problematiek en/of justitieel
kader die worden geconfronteerd met
ernstige problemen in hun dagelijks
functioneren. Binnen Reflex kunnen
deelnemers onder begeleiding betaald
productiewerk doen.
Dit wordt gefinancierd vanuit het plan ‘Den
Haag Onder Dak’ van OCW.
Het College heeft in het voorjaar van 2008
een nota “Aanpak radicalisering en
polarisatie” naar de Raad gezonden. Deze
aanpak bouwt voort op de algemene
investering in de stad vanuit verschillende,
elkaar versterkende programma’s.
Recent is een derde part-time
medewerkster aangesteld. Het afgelopen
jaar is verder gebouwd aan netwerken in de
stad om de informatiepositie over en weer

5

5

5
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Behaald

te versterken. Niet alleen bij incidenten,
maar structureel.
19.

Marokkaanse en Antilliaanse
contactfunctionarissen
aanstellen bij de politie.

5

Voor beide doelgroepen is er één contactfunctionaris binnen de Unit MultiEtnisch Politiewerk van Bureau Doelgroepen, Ondersteuning en
Netwerken.
De contactfunctionaris voor de doelgroep van Marokkaanse afkomst,
gefinancierd uit de IMAR-gelden, is belast met de beoordeling of een
jongere van Marokkaanse afkomst kan worden toegelaten tot een IMARtraject. Voor een dergelijk traject moet er n.l. sprake zijn van een risico.
O.a. geldt als criterium dat een jongere niet meer dan 3 antecedenten bij de
politie mag hebben. Tevens maakt deze functionaris deel uit van het
netwerkoverleg Imar, waarin ervaringen worden gedeeld en samenwerking
tussen de verschillende partners wordt besproken

20.

Ketenaanpak geweldplegers
vormgeven.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

De contactfunctionaris voor de doelgroep van Antilliaanse en Arubaanse
afkomst is aangesteld tbv het actieprogramma Traha Brug. Deze
functionaris werkt stedelijk vanuit de bureaus Hoefkade en Beresteinlaan.
Veel tijd en aandacht wordt besteed aan het overdragen van kennis over
de doelgroep aan medewerkers van de regio Haaglanden. In voorgaande
jaren werd dit voornamelijk gedaan voor collega’s die reeds in het korps
werkzaam zijn, maar het accent ligt sinds 2007 bij het informeren van
nieuwe collega’s van de Politie Academie, zodat zij met meer inzicht in de
achtergronden en problematiek rond de A/A-doelgroep de straat op gaan.
In oktober 2008 is de pilot geweldplegers door middel van een proces- en
effectevaluatie afgerond. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie is
besloten de aanpak van stelselmatige geweldplegers structureel te maken.
Bij de evaluatie is ervoor gekozen om over een geheel kalenderjaar te
meten, te weten 2007. Uit deze evaluatie bleek dat de pilot aanpak
geweldplegers er voor heeft gezorgd dat in 2007 circa 67% van de 30
stelselmatige geweldplegers uit de pilot geen geweld meer hebben
gebruikt. Hiermee is de doelstelling van 20% ruimschoots behaald. Op
basis van de uitkomsten van de pilot is besloten de aanpak te vervolgen in
een reguliere aanpak van stelselmatige geweldplegers. De geweldplegers
worden regelmatig in een casusoverleg besproken met de betrokken
ketenpartners. Per individu wordt samen met de ketenpartners gekeken
naar wat wenselijk is en wat niet. Aan de hand hiervan worden afspraken
gemaakt over de aanpak.

De doorontwikkeling van de
persoonsgerichte aanpak van
geweldplegers richt zich op:
- Een groter aantal te bespreken
actieve geweldplegers
- keuze van de stelselmatige
geweldplegers niet uitsluitend op
basis van harde criteria (aantal
PV’s/veroordelingen), maar ook op
basis van professioneel oordeel van
uitvoerende (politie)functionarissen
omtrent de meest urgente
problematiek.;
- intensieve samenwerking met het

5

10
Nr

21.

22.

Doelstelling

Drugsoverlast
Openbare ruimte
Aantal hotspots verder
terugdringen naar maximaal
14 in 2010.

Keurmerk Veilig
Ondernemen(KVO) Den
Haag heeft zich ten doel
gesteld om in de periode
2005 – 2009 op tenminste 15
locaties een traject te
doorlopen om tot KVO
certificering te komen.

Resultaten

Eventuele toelichting

In november 2008 is begonnen met de voorbereidingen van de doorstart op
basis van de uitkomsten en aanbevelingen van de evaluatie. In januari
2009 is de aanpak van een nieuwe groep stelselmatige geweldplegers
daadwerkelijk van start gegaan.

Advies en Steunpunt Huiselijk
Geweld
- afstemming met de uitvoering van
de Wet op het Tijdelijke Huisverbod
- flexibiliteit in de aanpak per
politiebureau
- ivm efficiency de casusoverleggen
laten aansluiten op die van de
veelplegers
De aanpak geweldplegers wordt
ondergebracht in het veiligheidshuis i.o..

Zie ook doelstelling nr. 30, 32, 38 en 40
Het aantal hotspots is van 27 in 2003 teruggedrongen naar 15 in 2008.
Jaartal
Aantal
hotspots
2003
27
2004
27
2005
22
2006
20
2007
17
2008
15
In totaal zijn tot nu toe 12 locaties gecertificeerd, Scheveningen is
gecertificeerd in combinatie met de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan.
In 2008 hebben 2 projecten, Scheveningen (KVO/KVU) en Dierenselaan,
een verlengingscertificaat behaald.
3 projecten, Fahrenheitstraat/Thomsonlaan, De Savornin Lohmanplein en
Ypenburg, hebben het 1e KVO certificaat behaald.
7 overige reeds gecertifieerde KVO- projecten, Forepark, Binckhorst,
Binnenstad, Leijweg, Paul Krugerlaan, Zeeheldenkwartier en
Hobbemastraat zullen in 2009 een herauditering moeten ondergaan.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Behaald

In juni 2008 heeft de Gemeenteraad
ingestemd met het afvoeren van hotspots
‘Wijkpark de Verademing’ in Segbroek en
‘Wijkpark Bokkefort e.o.’ in Loosduinen van
de hotspotlijst.

Een aantal nieuwe KVO-projecten ligt in het
vooruitzicht:
4 projecten, Weimarstraat, Keizerstraat,
Fruitweg en Uitenhagestraat zijn gestart om
in 2009 het 1e certificaat te behalen.
Voor 8 nieuwe gebieden, Betje Wolffstraat,
Alphons Diepenbrockhof, Frederikstraat,
Appelstraat/Vlierboomstraat, Parijsplein,
Almeloplein, Monnikendamplein en
Zichtenburg/Kerketuinen/Dekkershoekje,
wordt in 2009 onderzocht of een KVO
traject haalbaar is.

5

5

11
Nr

Doelstelling

Resultaten

Eventuele toelichting

Behaald

2 projecten, Goeverneurlaan en Houtwijk,
zijn gestopt vanwege
-het voornemen tot- opheffen van de
ondernemersvereniging. Doorstart van de
projecten is in 2008 niet mogelijk gebleken.
23.

Aanpak onveiligheid in de
binnenstad door politie inzet
en samenwerking
ondernemers.

In 2008 is de samenwerking tussen politie, ondernemers en gemeente
gecontinueerd o.a. in de vorm van het Keurmerk Veilig Ondernemen.
Concrete resultaten van deze samenwerking zijn ondermeer:
• de collectieve briefing;
•

de collectieve winkelontzegging: In totaal 1333 collectieve
winkelontzeggingen in 2008, resulterend in 60 aangiften van
huisvredebreuk en 67 waarschuwingen;

•

de anti-zakkenrolactie in mei, waarbij in zes dagen tijd circa 3.000
bezoekers van de Haagse binnenstad zijn aangesproken en een
halsportefeuille met anti-zakkenroltips hebben ontvangen.
Herhaling van de actie in november/ december, bij deze actie 9.000
bezoekers bereikt;

•

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

preventieve actie inbraak uit auto: In de parkeergarages City
Parking en Veerkaden hebben studenten gedurende 4 dagen in
december ca. 5.000 tasjes uitgedeeld met daarin
voorlichtingsmateriaal over het voorkomen van diefstal uit auto;

•

collectieve toegangsontzegging parkeergarages: 3 organisaties die
9 parkeergarages beheren in de Haagse binnenstad zijn
aangesloten; er zijn in 2008 vier toegangsontzeggingen opgelegd;

•

revitalisering Boekhorststraat op het gebied van uitstraling en
veiligheid.

Bij de collectieve briefing wisselen politie,
handhavingsteam, beveiligers van HTM en
van particuliere beveiligingsbedrijven
meerdere malen per week informatie uit.
Bij de collectieve winkelontzegging weren
450 ondernemers gezamenlijk winkeldieven
en overlastgevers uit hun bedrijf. Zodra een
persoon met een winkelontzegging toch één
van de aangesloten bedrijven binnen wil
komen kan de ondernemer aangifte doen
van lokaalvredebreuk.
De anti-zakkenrolactie vindt plaats met het
Jongeren Toezicht Team (JTT) en
studenten van het Mon3aan.
Bij de collectieve toegangsontzegging
parkeergarages weren exploitanten van
parkeergarages gezamenlijk overlastgevers
uit hun parkeergarages. Zodra een persoon
met een ontzegging toch één van de
aangesloten garages binnen wil komen kan
de exploitant aangifte doen van
huisvredebreuk.
In samenwerking met DSO is in de
Boekhorststraat aandacht besteed aan
veiligheid en uitstraling. Dit is ondermeer
gedaan door de uitvoering van een
zogenoemde UV-scan (uitstraling en

5
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Nr

24.

Doelstelling

Aanpak onveiligheid langs de
kuststrook.

Resultaten

In 2008 is in het hoogseizoen- naast repressief en handhavend optreden
van de politie en het handhavingsteam- wederom ingezet op de
aanwezigheid van het Stedelijke Mobiele Jongeren Team (SMJT) langs de
kuststrook.
In lijn met het beleid van de afgelopen jaren is gedurende het
strandseizoen de horeca langs de kuststrook integraal gecontroleerd.
Daarnaast is een aantal kleinere multidisciplinaire controles uitgevoerd.

Eventuele toelichting
veiligheid). Ondernemers konden door
middel van deze gratis scan maatregelen
laten uitvoeren met subsidie.
Inzet van het SMJT is gekoppeld aan
opschaling door de politie tijdens het
hoogseizoen.
In 2009 wordt de inzet van het SMJT
gecontinueerd.

Behaald

5

De inzet van het SUS-team in het gebied
Zwarte Pad is succesvol gebleken en wordt
vanaf 2009 structureel.

De gemeente heeft in 2008 opnieuw een financiële bijdrage geleverd aan
het SUS-team in het kernuitgaansgebied in Scheveningen. Dit gebied is in
2008 succesvol uitgebreid met het strandhoreca gebied aan het Zwarte
Pad.
Jaarlijks voorziet de politie via de driehoek in een plan van aanpak
kuststrook. Hierin wordt de integrale werkwijze voor de kuststrook
beschreven. Tijdens het strandseizoen geeft de politie extra prioriteit aan
openbare orde en veiligheid langs de kuststrook en voorziet zij in een
kustdetachement en een preventieteam.
25.

Organisatoren evenementen
zo snel mogelijk uitsluitsel
geven over hun aanvraag.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

De interne en externe procedure voor de afhandeling van
evenementenaanvragen is kritisch tegen het licht gehouden. Lopende
aanvragen blijven zo veel als mogelijk 'in beweging', zodat nergens
onnodige vertraging wordt opgelopen. Dit betekent ondermeer dat
aanvragen vrijwel onmiddellijk na binnenkomst worden beoordeeld en
uitgezet voor advies. Met de gemeentelijke- en hulpdiensten worden
afspraken gemaakt over de adviestermijn.

Om de evenementenprocedure
klantvriendelijker te maken, is in 2008 een
voorstel gemaakt om - in lijn met
bijvoorbeeld de procedure voor
demonstraties en manifestaties - een
meldplicht in te voeren voor kleine
evenementen. Voor de aanvragende
burgers/organisatoren betekent het
invoeren van een meldplicht op een aantal
fronten winst. Ten eerste tijdswinst: de
doorlooptijd van een meldplichtig
evenement is immers korter. Er hoeft geen
volledige adviesprocedure te worden
gevolgd. Ten tweede zit er een financieel
pluspunt aan: voor meldplichtige

5

13
Nr

Doelstelling

Resultaten

Eventuele toelichting

Behaald

evenementen wordt geen leges geheven.

26.

Verantwoordelijkheid voor
veiligheid bij organisatoren
van evenementen
neerleggen.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

In vergunningprocedure dienen de organisatoren van evenementen de
maatregelen aan te geven, die worden getroffen, zodat een evenement
veilig en ordelijk kan verlopen. De organisatoren van grote evenementen
beschrijven deze maatregelen in detail in een veiligheids- en
communicatieplan en een bereikbaarheidsplan. Op basis van vorenstaande
plannen, de vergunningaanvraag en de locatietekeningen brengen de
hulpdiensten hun adviezen uit aan de burgemeester. Daar waar mogelijk is
in de evaluaties van het seizoen 2008 meegenomen dat de organisatie
verantwoordelijk is voor het ordentelijk en veilig verloop van het evenement.
In de dienstenoverleggen voor de grote evenementen in 2009 wordt deze
lijn verder uitgedragen richting de organisatoren. Na de behandeling van
het evenementenseizoen 2008 in de Gemeenteraad zullen de
organisatoren allen een burgemeesterbrief ontvangen.

Het is van belang, dat organisatoren van
evenementen in een vroegtijdig stadium
duidelijkheid geven over de omvang en
aard van het evenement, de verwachte
bezoekers-aantallen en hun inzet om de
orde en veiligheid op en rond het
evenemententerrein te handhaven. Zo kan
vooraf een juiste inschatting worden
gemaakt van de mogelijke risico’s. Insteek
is om de organisatoren op dit punt
voortdurend scherp te houden.

±

14

Nr

Doelstelling

Resultaten

Eventuele toelichting

27.

Preventief fouilleren in de
veiligheidsrisicogebieden.

In het veiligheidsrisicogebied Hollands Spoor e.o. vonden
in 2008 9 preventief fouilleeracties plaats.
Datum
Aantal
Wapens
actie
Personen
16-01-08
1758
22
24-04-08
1069
3
16-05-08
356
26
28-05-08
324
9
01-06-08
46
2
02-07-08
246
25
11-07-08
109
1
15-07-08
229
26
19-08-08
1189
20
totaal
5326
134

Uit de ‘Evaluaties preventief fouilleren’ van februari
2008 en december 2008 blijkt dat de resultaten het
nut en noodzaak van het instrument preventief
fouilleren aangeven.

Behaald

5

In 2007 was de opbrengst van de toen gehouden 14
preventief fouilleeracties 131 wapens bij 9388
gefouilleerde personen.
28.

29.

Voortzetten cameratoezicht in
risicogebieden.

Extra inzet veiligheidspersoneel in
stations en trams en flexibele
kaartcontrole.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Het cameratoezicht op de Grote Marktstraat is
operationeel. Door verbouwingswerkzaamheden aan het
CS is een aantal vaste camera’s buiten werking; daarvoor
in de plaats draait tijdelijk een draadloos systeem. Op
wedstrijddagen vindt ook cameratoezicht plaats in de
directe omgeving van het voetbalstadion.

Inzet HTM fte
veiligheidspersoneel op
stations en in trams
Inzet HTM fte flexibele
controle op tramperrons
Tijdelijk Flexibel
Ondersteuningsteam

2006
119

2007
128

2008
189

127

119

115

-

-

14

Vaste gebied dat wordt gemonitord:
- prostitutiestraten
- Centraal Station
- Hollands Spoor
- Assen vanaf stations naar centrum
Totaal aantal camera’s is 187.
Het totaal aan veiligheidspersoneel is in 2008 sterk
toegenomen door de volledige exploitatie van
Randstadrail.

5

5

15

30.

31.

32.

Handhaving, toezicht en
controle
Intensieve controle horeca en
coffeeshops.

Bezoeken en controleren van
ondernemingen in Transvaal en
het inhaalslag gebied. Jaarlijks
minimaal 120 ondernemingen
(her)controleren.

Investering samenwerking
ketenpartners op het gebied van
prostitutie, coffeeshops en
growshops.

Minimaal een keer per jaar vindt een integrale controle
plaats van alle coffeeshops, zo ook in 2008(zie punt 32).
De Haagse horecagelegenheden worden met grote
regelmaat (integraal) gecontroleerd.
2007
2008
Aantal ondernemingen bezocht
102
203
- waarvan in Laak
45
106
- waarvan in Transvaal
57
71
- waarvan op de Haagse markt
0
26
Aantal controles
154*
266*
* sommige ondernemingen zijn meerdere malen bezocht.
Over de resultaten wordt de Raad met de ‘Rapportage
HEIt 2008 en werkzaamheden 2009’ separaat
geïnformeerd.
De afdeling Commerciële Zeden controleert dagelijks in
de raamprostitutiestraten en maandelijks in de overige
seksinrichtingen en escortbedrijven. De afdeling
Commerciële Zeden legt tenminste 7 bezoeken per week
af in de prostitutiebranche (circa 100 vergunde
seksinrichtingen en escortbedrijven). In 2008 is in circa 70
gevallen geconstateerd dat prostitutie zonder vergunning
werd aangeboden vanuit een woning door zgn.
thuiswerksters.
Alle coffeeshops zijn in 2008 integraal gecontroleerd.
Over de uitkomsten wordt de raad separaat geïnformeerd.
Ook is in 2008 een aantal growshops integraal
gecontroleerd. Deze controles hebben niet geleid tot
eventuele bestuurlijke maatregelen op grond van de
Opiumwet.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

5
In het Haagse Economisch Interventieteam(HEIt),
dat integraal ondernemingen controleert,
participeren gemeente, Belastingsdienst,
Arbeidsinspectie, (Vreemdelingen)Politie, OM en
UWV. Indien nodig werkt HEIt samen met instanties
als de Voedsel en Warenauthoriteit (VWA).

Integrale controles vinden plaats door onder andere
Politie, handhavingsteams, brandweer, Voedsel en
Waren Autoriteit, douane, belastingdienst, Haags
Economisch Interventie Team en SIOD, in
wisselende samenstelling.
Bij geconstateerde overtredingen heeft het bestuur
handhavend opgetreden in de vorm van
waarschuwing, dwangsom en/of tijdelijke sluiting
van de inrichting of escortbedrijf.
In 2008 dienden de bezwaar- en
beroepsprocedures naar aanleiding van een
tweetal sluitingen van growshops in 2007. In beide
zaken is het beleid van de gemeente Den Haag
overeind gebleven en gesanctioneerd.

5

5

16
Vanuit het Regionaal Informatie- en
Expertisecentrum (RIEC) voor de bestuurlijke
aanpak van georganiseerde misdaad, dat in 2009
van start gaat, zal de samenwerking ook op deze
thema’s verder verdiept worden. Bedoeling is om
de informatiepositie van de partners te versterken.
Ook wordt aandacht besteed aan de analyse van
de mogelijkheden voor een geïntegreerde aanpak
via bestuursrecht, fiscaal recht en strafrecht.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald
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Nr

Doelstelling

Resultaten

Eventuele toelichting

33.

Verbeteren van het digitaal
handhavingsvolgsysteem waarbij
gegevens uit diverse
bronsystemen worden
gecombineerd.
Alle nieuwe vergunningaanvragen
voor een recreatie- of
seksinrichting aan Bibob toets
onderwerpen.

De tweede verbeterde versie van een digitaal
Handhavingsvolgsysteem (het HHVS) is in gebruik genomen.

Het HHVS wordt verder doorontwikkeld.

34.

35.

36.

2007
Aantal vergunningaanvragen getoetst
Aantal adviesaanvragen bij Landelijk
Bureau Bibob
Aantal vergunningen geweigerd/
ingetrokken nav advies Landelijk
Bureau Bibob
Specifieke voorwaarden aan
vergunning verbonden nav advies
Landelijk Bureau Bibob
Aantal aanvragen alsnog verleend na
advies Landelijk Bureau Bibob

2008
395
17

11

10

5

1

1

6

Er is in 2008 geen gebied aangewezen waarbinnen alle
horecagelegenheden aan een Bibob toets zijn onderworpen.

Alle gemeentelijke
aanbestedingen in bouw, ICT en
milieu onderwerpen aan een
Bibob-toets

De aanbestedende diensten voeren zelf aan de hand van een
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en financiële stukken een
integriteitstoets uit.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

5

368
17

In aan te wijzen risicogebieden
een Bibob toets uitvoeren t.a.v.
bestaande horeca voorzieningen.

Behaald

5

In 2008 was geen aanleiding om, naast de
reguliere Bibobtoetsen bij nieuwe APVvergunning of OM-tip, een specifiek
risicogebied te benoemen om deze integraal
aan een Bibob-toets te onderwerpen.
De uitkomsten van de controles van het
Haags Economisch Interventieteam (HEIt)
gaven hiervoor ook geen aanleiding.
In juli 2008 is in de Eerste Kamer de nieuwe
Aanbestedingswet verworpen. Momenteel is
EZ bezig om een nieuwe wet voor te
bereiden met in achtneming van de
gemaakte opmerkingen. Die zagen vooral op
de juridische structuur.

n.v.t.

5
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37.

38.

39.

40.

41.

Aanvragers bouwvergunning
boven de 750.000 euro aan Bibob
toets onderwerpen.

In 2008 zijn alle 31 (t.o 40 in 2007) bouwvergunningen met een
bouwsom boven € 750.000 getoetst. Er is geen aanvraag
voorgelegd aan het Landelijk Bureau.

Vanuit organisatorisch oogpunt zal een
verband worden gelegd tussen het toetsen
van de bouwvergunningen en het Regionaal
Informatie- en Expertisecentrum van
Haaglanden/Hollands Midden dat binnenkort
van start gaat en meer in het bijzonder met
de RIEC-werkgroep vastgoedfraude.

Beëindiging overlast van de door
drugswoonpanden veroorzaakte
overlast binnen een termijn van 4
maanden.
Daling aantal overlastgevende
panden door voortzetting
overlastgevende panden overleg.

Alle gesignaleerde drugsgerelateerde overlast in woningen is in
2008 binnen een termijn van 4 maanden beëindigd.

De aanpak van (drugs)overlastpanden in de
stadsdelen is gerealiseerd. Deze aanpak
geeft ruimte voor lokaal maatwerk.

In 2008 heeft de samenwerking op decentraal niveau in de
overlastgevende pandenoverleggen geleid tot een optimale
afstemming van de te nemen maatregelen.

Bestrijding hennepkwekerijen en
beëindigen criminele activiteiten.

Op 1 januari 2006 is het Haagse convenant voor de aanpak van
de illegale hennepteelt ondertekend. De samenwerking tussen
de convenantpartners is in vele opzichten succesvol. In 2008
zijn meer hennepkwekerijen ontmanteld dan in 2007, namelijk
362 (316 in 2007).
De convenantpartners hebben aangegeven dat zij deze
samenwerking in 2009 e.v. willen continueren.

In 2007 heeft Den Haag een meldpunt
woonoverlast gekregen. In geval van
meldingen woonoverlast helpen
medewerkers van het meldpunt bij een zo
snel en effectief mogelijke aanpak van de
overlast. Het meldpunt is ondergebracht bij
DSO.
De Commissie VBF wordt hierover separaat
geïnformeerd in de voortgangsrapportage
aanpak hennepteelt 2008.

Uitvoeren 750 brandveiligheidscontroles per jaar en 600
brandveiligheidsadviezen per jaar.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

Aantal gebruiksvergunningen door
de brandweer gecontroleerd
Aantal brandveiligheidsadviezen

2007
850

2008
1249

600

694

5

5
5

5

5
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42.

Intensief strandtoezicht in de
zomerperiode.

Acties voor baders en
zwemmers
Drenkelingen
EHBO
Zoekgeraakte kinderen
Totaal aan
bewakingsdagen

43.

Aanpak malafide infrastructuur
(Amfi) continueren en
intensiveren.

Stadsdelen

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

2006

2007

2008

124

82

106

184
836
137

122
349
172

150
509
71

65

73

75

In het kader van de aanpak malafide infrastructuur rondom
illegalen/huisjesmelkerij zijn in 2008 132 adressen
gecontroleerd. In 45 gevallen was sprake van illegale
kamerverhuur. Dit geeft een overtredingspercentage van 34%.
Bij deze controles zijn 261 illegale slaapplaatsen geconstateerd
en zijn er 55 illegalen aangetroffen. In 26 gevallen is een
aanvullend proces verbaal van de Bijzondere
Opsporingsambtenaren van DSO opgemaakt en gevoegd bij de
processen verbaal die door de Vreemdelingenpolitie zijn
opgemaakt.

De vijf Haagse strandposten zijn volgens een
overeenkomst met de Haagse vrijwillige
Reddingsbrigade gedurende de
zomermaanden in de weekends en
gedurende de schoolvakanties ook op
weekdagen bezet.
In totaal deed de reddingsbrigade in alle
weekenden tussen eind mei en begin
september vanuit vijf posthuizen haar werk.

5

Op initiatief van het KVO zijn in 2008
polsbandjes ten behoeve van kinderen bij
politieposten, posten van de reddingsbrigade
en strandtenten, om te voorkomen dat
kinderen zoekraakten.
Vanuit organisatorisch oogpunt zal een
verband worden gelegd tussen de aanpak
van de malafide infrastructuur en het
Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
(RIEC) (RIS 155287) van
Haaglanden/Hollands Midden dat binnenkort
van start gaat en meer in het bijzonder met
de RIEC-werkgroepen mensenhandel en
vastgoedfraude.

5
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diefstal uit
woning
diefstal uit
bedrijf

Scheveningen

Centrum

Laak

Haagse Hout

Ypenb./ L.veen

Straatroof
zakkenrolle
rij

Segbroek

Indexcijfer
2008 als
2002=100
%
fietsdiefstal
diefstal uit
auto
diefstal van
auto

Escamp

Per stadsdeel meest
voorkomende criminaliteit
aanpakken.
Loosduinen

44.

100

51

72

60

68

59

42

604

74

55

36

53

40

50

31

155

55

39

56

28

35

48

44

82

40

45

38

38

22

33

27

220

88

149

168

82

78

101

49

300

197

101

59

51

97

64

40

263

72

68

60

60

71

56

45

70

bedreiging

230

135

579

119

193

150 120

438

mishandeli
ng

137

139

245

112

193

138 122

316

vernieling

114

154

147

123

131

134

371

98

Per stadsdeel is voor de meest voorkomende
criminaliteitsvormen in 2008 de volgende aanpak gekozen:
Loosduinen: In samenwerking met een aantal scholen zijn
preventieve acties, gericht op diefstal uit auto, fietsendiefstal en
babbeltrucs, in het stadsdeel uitgevoerd.
Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

De tabel laat zien hoe de vormen van veel
voorkomende criminaliteit in 2008 in de
stadsdelen zich ontwikkelden ten opzichte
van 2002. In de tabel zijn de percentages
aangiften van de verschillende delicten uit
2008 afgezet tegen die van 2002. Het aantal
van 2002 is op 100% gesteld. Alleen voor
bedreiging, mishandeling en vernielingen
werden ten opzichte van 2002 in 2008 meer
aangiften opgenomen dan in 2002. Voor de
overige delicten werden minder aangiften
geregistreerd.
De hoge percentages in LeidschenveenYpenburg zijn te verklaren door het sterk
gestegen bewonersaantal ten opzichte van
2002.
Opvallend is de sterke stijging van bedreiging
in stadsdeel Segbroek (+479%), waar ook
verhoudingsgewijs meer aangiften van
zakkenrollerij en mishandeling zijn
opgenomen. In Loosduinen valt het hoge
percentage diefstal uit woning ((+ 97%) op.

5

21
Escamp:
Fietsdiefstalproject met het JTT. Actie diefstal uit auto samen
met het JTT en ROC Mondriaan. Bezoekers van winkelgebied
Leyweg en markt door JTT gewaarschuwd tegen zakkenrollers.
Extra actie vanuit stadsdeel: In etalages van lege winkelpanden
zijn informatieborden geplaatst over zakkenrollerij.
Segbroek: Diefstal uit auto: Tussen januari en maart 2008
voerde de politie samen met ROC Mondriaan een project,
waarbij autobezitters informatie kregen over het voorkomen van
diefstal. Daarnaast samen met de BITS een project waarbij
bewoners huis aan huis informatie kregen om te waarschuwen
tegen babbeltrucs.
Scheveningen: Diefstal uit auto: In Scheveningen heeft het
Scheveningen Preventieteam tijdens het strandseizoen
bezoekers van de badplaats in drie talen geïnformeerd hoe zij
diefstal uit auto’s kunnen voorkomen.
Fietsdiefstal: Daarnaast voert het Fiets Preventie Team - een
samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en ROC
Mondriaan - projecten uit in Scheveningen.
Centrum: Fietsdiefstal: actie waarbij naast fietsdiefstal tevens
aandacht was voor verlichting, rijden op trottoirs, in
winkelgebieden, staat van onderhoud en heling. In
Zeeheldenkwartier mogelijkheid om fietsen te graveren.
Zakkenrollerij: in november en december acties in binnenstad en
Haagse Markt.
Laak: Woninginbraken en straatroof: voorlichtingsactie.
Haagse Hout: In samenwerking met bureau Overbosch is in juni
een diefstal uit auto project en in september een
fietsendiefstalproject in het werkgebied uitgevoerd.
Ypenburg-Leidschenveen: Prioriteit in 2008 hadden diefstal uit
auto, diefstal van fiets, inbraak uit woning en vernieling. De
politie heeft op deze onderwerpen plannen van aanpak
ontwikkeld en in uitvoering. Voorbeelden van aanpak zijn het op
Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald
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Politie Keurmerk Veilig Wonen niveau brengen van buurten en
woningen, het verbeteren van sociale controle en betrokkenheid
van bewoners op de hotspot, het verruimen van mogelijkheden
om fietsen bij openbaar vervoerknooppunten te stallen.

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald
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45.

Veiligheidsoverleggen per
stadsdeel instellen.

46.

Bemiddeling en mediation per
stadsdeel structureel maken.

47.

48.

Burgerinitiatieven ondersteunen
en belonen om vertrouwen in de
buurt te herwinnen en de
verantwoordelijkheid van burgers
te stimuleren.

Crisisbeheersing
Planvorming

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald
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Alle stadsdelen hebben een veiligheidsoverleg op ambtelijk
niveau, waarbij partners van gemeente, politie en
welzijnsinstellingen om tafel zitten en waar aandacht wordt
besteed aan ontwikkelingen rond overlast en criminaliteit.
Daarnaast zitten de partners ook op managementniveau
bijeen in het stadsdeelmanagementteam. Hier zijn de
bureauchef van de politie, de accountmanager Openbare
Orde en Veiligheid en de bestuursadviseur van de
stadsdeelwethouder vertegenwoordigd, en ook de
brandweer is uitgenodigd.
Aantal
aanmeldingen
Aantal
geslaagde
bemiddelingen
Aantal nietgeslaagde
bemiddelingen
Aantal
bemiddelingen
dat nog in
behandeling is
of
doorverwezen
Aantal
bemiddelaars
en mediators

2005
283

2006
282

2007
318

2008
485

120

148

282

339

-

20

18

60

-

51

120

84

54

60

84

91

Projecten Bewonersparticipatie en Veiligheid ("Bolle
pilots"): Pilot projecten in Bezuidenhout- West en
Zeeheldenkwartier.
Eerste voortgangsrapportage is op 16.12.2008
toegezonden aan de Commissie VBF (BSD/2008.51230RIS 160010).

In 2008 is het regionaal coördinatieplan overstromingen
afgerond en geoefend via de oefening Waterproof van
oktober 2008. (zie punt 49)

Per 1 september 2006 is Bemiddeling en
Mediation formeel ondergebracht bij bureau
Vrijwilligers van politie Haaglanden. Vanaf 2006
wordt er structureel € 100.000 geïnvesteerd in
bemiddeling en mediation.
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49.

Opleiden en oefenen
crisisorganisatie

54.

Terrorismepreparatie

55.

Alarmeren

Legenda:

5 : behaald
6 : niet behaald
± : deels behaald

In 2008 zijn voor de medewerkers van een aantal
gemeentelijke diensten diverse trainingen en oefeningen
gehouden ter voorbereiding van de multidisciplinaire
oefening Waterproof van oktober 2008 en van de
Algemene Doorlichting Rampenbestrijding (RADAR) van
begin december in de regio Haaglanden.

In 2008 is met het Nationaal Coördinator Terrorisme
bestrijding overleg geweest over de
alarmeringssystematiek ten aanzien van een aantal vitale
sectoren zoals de (drink)watervoorziening en het openbaar
vervoer. In 2009 zal dit leiden tot een alarmeringsoefening
van het stads- en streekvervoer met de NCTb.
In 2008 is een nieuwe opzet voor het crisispiket bij
Openbare Orde en Veiligheid van Bestuurszaken
opgesteld. De opzet bestaat uit een negental medewerkers
die om beurten piketdienst vervullen.
Deze opzet wordt ondersteund met een elftal alarmeerders
die ervoor zorgen dat bij crises alle belanghebbenden tijdig
worden geïnformeerd.

Beide grote periodieke oefeningen vonden plaats
onder leiding van de Inspectie Openbare Orde en
Veiligheid (IOOV) van het ministerie van BZK.
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De resultaten van de Algemene Doorlichting
Rampenbestrijding (RADAR) van begin december
in de regio Haaglanden zullen inzicht geven in de
wijze waarop de alarmering bij deze oefening is
verlopen.

5

5

