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Geachte Raad, 

Hierbij wordt u het door ons college vastgestelde “Verslag Openbare Orde en Veiligheid 2020” ter 
informatie voorgelegd.  

In dit verslag wordt informatie verschaft over de uitvoering in 2020 van het gemeentelijk 
veiligheidsbeleid en de gemeentelijke crisisbeheersing, de vergunningverlening op grond van onder 
meer de Algemene Plaatselijke Verordening en de Drank- en Horecawet, het toezicht op de 
naleving van vergunningvoorschriften en het gemeentelijk toezicht in de openbare ruimte. 

Het verslag van de activiteiten van met name het gemeentelijk toezicht maakte voorheen 
onderdeel uit van het verslag Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit is het eerste verslag met 
een nadrukkelijke focus op Openbare Orde en Veiligheid.  

Naar de toekomst willen we met deze jaarlijkse verslaglegging de raad de mogelijkheid geven om 

eenvoudig de activiteiten binnen de portefeuille openbare orde en veiligheid te volgen. Het geeft de 
mogelijkheid om in grote lijnen te bezien welke activiteiten en interventies zijn uitgevoerd om het 
leven in de openbare ruimte van Wassenaar veilig en leefbaar te houden. Op basis van dit overzicht 
kan het de raad ondersteunen in de formulering van doelen en gewenste resultaten, vertaald naar 
daarmee samenhangende noodzakelijke inzet van formatie en/of financiële middelen. 

In toenemende mate is de laatste jaren sprake van, naast lokale uitgangspunten, bovenlokale 
prioriteitstelling en daarmee samenhangende inzet op vraagstukken. Uitgangspunten, die in een 
met ketenpartners afgestelde aanpak om aandacht en inzet vragen. Het inpassen van bovenlokale 
prioriteiten en lokale uitgangspunten zal zijn weerslag vinden in het periodiek door de 

gemeenteraad vast te stellen gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. 

Desgewenst kan tijdens een volgende commissievergadering Bestuur en Middelen een aanvullende 
toelichting worden gegeven op het veiligheidsbeeld in Wassenaar en de bereikte resultaten. In het 
verlengde hiervan is het gewenst ook eens in bredere zin van gedachten te wisselen over het 
proces om te komen tot de kaders van de gewenste ambities en inzet voor de volgende cyclus 

(vanaf 2023) van het gemeentelijk integraal veiligheidsbeleid. Wensen, ideeën en suggesties zijn 

welkom. 

Met vriendelijke groet, 
het college van burgemeester en wethouders, 

 

drs. H.I.P. Oppatja, drs. L.A. de Lange, 
gemeentesecretaris burgemeester 

 
Deze brief is digitaal vastgesteld. Hierdoor staat er geen fysieke handtekening in de brief. 
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