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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk bestuur voor Den Helder & 
Julianadorp over het Integraal Meerjarenveiligheidsplan 2023. 
 
  
Aan de leden van de gemeenteraad, 
  
Op 19 januari 2023 heeft de fractie Behoorlijk bestuur voor Den Helder & Julianadorp onder verwijzing naar 
artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld 
over het “Integraal Meerjarenveiligheidsplan 2023” (IMV 2023), het antwoord vindt u onder de vraag. Onder de 
vragen 1 t/m 13 vindt u een tweede set met vragen over de “Benoeming Functionaris gegevensbescherming”: 
  
Eens in de vier jaar wordt het IMV vastgesteld voor een periode van vier jaar. Bij het laatste traject liepen de 
regionale en lokale vaststellingsprocedures door elkaar heen. Om de procedures van het IMV en de 
vaststelling van de lokale veiligheidsplannen beter op elkaar vast te stellen, is besloten een overgangsjaar in 
te lasten. Het IMV 2023 is een verlening van de afspraken die in het IMV 2019-2022 zijn vastlegt. In middels is 
het traject voor het opstellen van het IMV 2024-2027 gestart.  
 
In de brief van de regioburgemeester gaat men er in alinea 5 van uit dat er lokale kennis en 
specialisme ontbreken. 

1. Hoe is men tot deze conclusie gekomen? 
2. Is het dan geen zaak om dit gebrek aan lokale kennis en specialisme op te lossen, zodat deze 

wel aanwezig zijn? Waarom gebeurt dit niet? 
1 en 2  Uit het bestuurlijk overleg is gebleken dat niet alle thema’s bij alle 32 gemeenten spelen. De brief en 
het plan zijn geschreven vanuit de samenwerking tussen de 32 gemeenten, politie en het Openbaar 
Ministerie. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheidsbeleid. De samenwerking versterkt 
en ondersteunt de gemeenten in deze veiligheidsaanpak. Zo kun je gezamenlijk makkelijker projecten draaien 
en/of subsidies aanvragen die je als zelfstandige gemeenten niet kan oppakken. Dat geldt ook voor bepaalde 
specialismes op bepaalde veiligheidsthema’s. Voor Den Helder betekent dit dat we lokaal de werkzaamheden 
van het lokaal beleid uitvoeren en regionale projecten overnemen zoals HackShields of Geldezels.  
 
Als reden wordt o.a. opgegeven dat anders 32 gemeenten “opnieuw” het wiel uitvinden. 

3. Waarom kan er geen goed onderling overleg plaatsvinden, zonder een regionaal beleidsplan? 
Temeer omdat de problemen per gemeente verschillen, dus ook de aanpak. 

3 Het IMV is een wettelijke verplichting op basis van art 39. lid 1 van de Politiewet. Het plan is aanvullend op 
het regionaal overleg en geeft richting aan de samenwerking tussen de 32 gemeenten, politie en het OM. 
 
In alinea 6 wordt er gesproken het IMV als hulpmiddel om regionaal grip te krijgen op 
veiligheidsvraagstukken. 

4. Hoe kan het IMV “wendbaarder” is op regionaal niveau, dan een lokaal team, waar minder 
overleg hoeft plaats te vinden en waar ook de volksvertegenwoordiging nog betrokken wordt 
bij de lokale problematiek?  

5. Wordt hiermee gezegd dat er geen vertrouwen is in de lokale partijen? 
6. Te lezen valt dat medio april de gemeenteraad wordt geïnformeerd en de raad kan dan haar 

zienswijze kenbaar maken, al staat te lezen dat het IMV 2024-2027 in juni reeds voor 90% 
gereed is. Mocht de gemeenteraad voor veiligheidsbeleid op lokaal niveau kiezen, wordt dat 
gehonoreerd? 

4 t/m 6 De lokale veiligheidsplannen zijn de basis voor het IMV 2024-2027. In de RIB 2022-062710, die helaas 
niet tegelijk met de stukken is verstuurd, wordt het verband tussen het IMV en de lokale veiligheidsplannen 
verduidelijkt.  
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Wat zijn de definities van de RBOP die ook voor 2023 worden geprioriteerde? 
Hieronder vindt u de definities/doelstellingen vanuit het IMV 2019-2022. 
 

7. Een ondermijnend effect op de samenleving?  
Ondermijning richt zich op het gebied waar de onderwereld en de bovenwereld elkaar raken. Het vergroten 
van de weerbaarheid van de samenleving en de overheid tegen criminaliteit met een ondermijnend effect op 
de samenleving. Daarnaast integraal interveniëren op bestaande vormen van ondermijnende criminaliteit, 
door concrete zaken gezamenlijk op te pakken en de criminaliteit (zichtbaar) te doen stoppen. 
 

8. Ketensamenwerking tussen zorg en veiligheidsdomein? 
Het versterken van vroegsignalering en preventie en het ontwikkelen van een goed werkende systematiek 
voor de aanpak en ondersteuning van mensen die grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Dit doen we door 
het wegnemen van barrières in en tussen de zorg- en de veiligheidsketen, zodat passende maatregelen vanuit 
zorg- en/of veiligheidsperspectief kunnen worden genomen, waarbij rekening wordt gehouden met de 
belangen van het individu, van zijn of haar omgeving en van de samenleving. 
 

9. Contraterrorisme, polarisering, radicalisering en extremisme? 
Het stimuleren van een inclusieve samenleving en stimuleren van de kracht van de samenleving om 
zodoende polarisering en radicalisering te voorkomen. Het vroegtijdig onderkennen van de dreiging die uitgaat 
van geradicaliseerde en extremistische personen, groeperingen en instituties. Het borgen van het adequaat 
uitvoeren van geheel van overheidsmaatregelen ter bestrijding van extremisme en terrorisme in de eenheid 
Noord-Holland. 
 

10. Praten we hier over de ISIS of over burgers van Nederland?  
We praten hierbij over alle vormen van contraterrorisme, polarisatie, radicalisering en extremisme, zowel met 
betrekking tot bv geloof-, rechtse- of linkse ideologieën. 
 

11. Gedigitaliseerde vormen van criminaliteit? Waar ligt hier de prioriteit? 
Betekenisvol interveniëren op cybercrime en gedigitaliseerde vormen van criminaliteit door preventie, het 
notificeren van slachtoffers, het verminderen van de schade, het verstoren van criminele activiteiten en het 
opsporen en vervolgen van daders. De prioriteit hierbij is op dit moment jongeren en kwetsbare personen. 
 

12. Graag zouden wij de stukken ontvangen van de instemming van de gemeenteraad met de 
besluitvormingsprocedure van het IMV 2019-2022. Kan u deze ons toekomen? 

De procedure tot vaststelling van het IMV 2019-2022 (nov 2018) in het RBOP en het LIVB 2019-2022 (februari 
2019) in de gemeenteraad hebben elkaar gekruist. Dit was bij meerdere gemeenten het geval en was bij de 
start van het proces al bekend. De raadsinbreng is toen vooral gebeurd tijdens de raadssessies waarvoor alle 
raadsleden van de eenheid Noord-Holland konden deelnemen en het ophalen van de prioriteiten per 
gemeenten. In het RBOP is toen gemeld dat de reactie van de gemeente Den Helder na de vaststelling van 
het LIVB 2019-2022 zou worden aangeleverd. Dat vastgestelde prioriteiten uit het LIVB 2019-2022 zijn na de 
vaststelling ambtelijk aangeleverd.  
 
Om te voorkomen dat de procedures deze periode weer botsen is er voor gekozen om voor 2023 een tussen 
jaar in te lasten. De besluitvormingsprocessen van de lokale veiligheidsplannen en het eenheidsplan sluiten 
nu beter op elkaar aan.  
 

13. Kennelijk is de regioburgemeester (door 32 burgemeesters gekozen?) en de hoofdofficier van 
Justitie tot opdrachtgever benoemd, is hier onze lokale raad bij betrokken geweest, zo ja 
zouden wij graag de stukken hiervan willen inzien. 
Zo nee, waarom niet? 

Nee, de raad heeft hier geen bevoegdheid. De regioburgemeester wordt aangewezen door de burgemeesters 
in de eenheid. Op grond van artikel 39 lid 1 geldt dat de burgemeesters en de Hoofdofficier van Justitie van de 
betreffende regionale eenheid het beleidsplan vaststellen. Om die reden zijn de regioburgemeester (namens 
alle burgemeesters in de eenheid) en de HOvJ de opdrachtgevers van het IMV. 
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Daarnaast is er door de fractie Behoorlijk bestuur voor Den Helder & Julianadorp in dezelfde brief onder 
verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende 
vragen gesteld over benoeming Functionaris gegevensbescherming, de antwoorden van die vragen vindt u 
onder de vragen: 
  
Benoeming Functionaris gegevensbescherming 
 
Dit is een functionaris die toezicht houdt op de toepassing van de AVG.  

1. Wat is de reden/aanleiding dat deze functionaris is aangenomen? 
De gemeente is wettelijk verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) te hebben.  
 

2. Worden er momenteel ernstige fouten gemaakt door eigen ambtenaren? 
Dat is momenteel niet aan de orde.  
 

3. Is de raad naar uw mening hiervan voldoende nop de hoogte gesteld? 
Op 22 juni jongstleden is aan de raads- en commissieleden door de CISO en de FG een workshop 
informatieveiligheid en bescherming van de privacy gegeven.  
 

4. Deze functionaris is hetzelfde als een Chief Information Security Officer, waarom heeft de 
gemeente  deze nodig?  

De CISO richt zich op informatieveiligheid met betrekking tot alle waardevolle informatie van de organisatie; 
De FG houdt toezicht op de omgang met persoonsgegevens en ziet toe op correcte naleving en toepassing 
van de AVG-wet.  
 

5. De CISO werkt vanuit een onafhankelijke positie en ontvangt geen instructies van de gemeente 
en/of werknemers. Is deze ambtenaar in overheidsdienst? En zo ja, wie betaalt haar salaris? 

De FG werkt vanuit een onafhankelijke positie zonder last of ruggenspraak. De CISO werkt vanuit een 
onafhankelijke positie door gevraagd en ongevraagd advies te geven aan de organisatie over 
informatieveiligheid. De CISO en de FG zijn beide in dienst van de gemeente en worden ook betaald door 
gemeente.  
 

6. Wat wordt bedoeld dat dit besluit ingaat met terugwerkende kracht t/m 1/7/22? 
De betreffende ambtenaar is per 01-07-2022 aangewezen als CISO en daardoor met terugwerkende kracht 
verantwoordelijk voor informatieveiligheid. 
  
 
Den Helder, 14 februari 2023 
  
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Den Helder, 

  
  
 
 
 
 

 J.A. (Jan) de Boer MSc.  
 burgemeester 

K. (Koen) van Veen 
secretaris 

 
  


