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Hoofdonderwerp 
geweld  

 

Geweld algemeen: instroom t/m maart 2010 68, dat is meer dan 
het periodedoel van 65, de afdeling Den Helder & Texel zit 
daarmee goed op koers zeker in vergelijking tot de regio waar de 
periodeafspraak niet wordt gehaald. Doel is nog om de uitstroom 
duidelijk in kaart te brengen. 
Uitgaansgeweld: 

- er is (nog) niet gespecificeerd naar uitgaansgeweld binnen 
het parket 

- wel wordt gespecificeerd naar openlijk geweld (hetgeen 
meestal in uitgaansgebieden voorkomt): van de 68 
geweldszaken vallen er 17 onder openlijk geweld 

- het OM is voorstander van het herijken van het convenant 
Veilig Uitgaan en het ontzeggingenbeleid 

- indien mogelijk wordt Lik op Stuk beleid uitgevoerd 
(snelrecht) 

Alcohol en jeugd:  er is (nog) niet gespecificeerd naar 
uitgaangsgeweld binnen het parket. 
Huiselijk geweld: van de 68 zaken vallen er 16 onder de 
categorie huiselijk geweld. Huisverbod loopt in de meeste 
gevallen samen met het strafrechtelijk traject. 
Eergerelateerd geweld: vanuit het OM wordt geparticipeerd in de 
projectgroep eergerelateerd geweld.  
 

Hoofdonderwerp 
jeugd 
 

Jeugdgroepen: in de afdeling Den Helder & Texel zijn geen 
criminele jeugdgroepen benoemd, er is wel sprake van 
overlastgevende groepen. Indien daar individuele criminele 
jongeren toe behoren, worden deze besproken in het Justiteel 
Casus Overleg. Gestreefd wordt naar goed contact met de 
gemeenten, met in acht neming van de privacy-wetgeving. 
Scholen: 

- OM is voorzitter van de werkgroep leerplicht, er zijn 6 
leerplichtwetzaken binnen gekomen vanuit Den Helder & 
Texel 

- een evaluatie van het convenant Veilige School moet nog 
plaatsvinden. 

Jeugd-overig: 
- aantal jeugdige plegers dat is ingestroomd vanuit de 

afdeling Den Helder & Texel is 38, periodedoel was 40 
(maart 2010) 

- de gemiddelde inzendtermijnen minderjarigen is 72% 
binnen 30 dagen na 1e verhoor (daarmee is het 
periodedoel van 80% niet gehaald) 

 
 
 
 
 



 

Hoofdonderwerp 
verkeer 
 

Verkeersveiligheid: 
- er zijn overleggen geweest met de gemeenten over 

infrastructurele maatregelen; daar was ook geen 
noodzaak toe 

- er is 1 zaak m.b.t. ongeval zeer ernstige gevolgen (WvW 
artikel 6) ingestroomd 

 
Regulier verkeerstoezicht:  
 

Hoofdonderwerp 
fietsendiefstal 
 

Fietsendiefstal – preventie: het OM onderstreept het belang van 
preventieve maatregelen. 
Fietsendiefstal – repressie:  er is geen aparte code fietsendiefstal 
waardoor over dit specifieke delict geen cijfers te geven zijn. 
 

Hoofdonderwerp 
mensenhandel 
 

Bewustwording; signalering en advisering:  
 
Jeugdproblematiek – pooierboys:  
 
Illegale prostitutie-bedrijven en escort-bureaus: OM is trekker 
van de Proeftuin, concrete resultaten zijn nog niet te noemen.  

Hoofdonderwerp 
hennep 
 

Illegale hennepteelt: in totaal zijn 12 zaken softdrugs binnen het 
OM ingestroomd, dit aantal betreft onder meer hennepteelt en 
handel en gebruik op straat. 
 
Toezicht coffeeshops – growshops: het OM onderstreept het 
belang van toezicht. 
 
Handel en gebruik op straat: zie hiervoor. 

Lokaal thema 
harddrugs 

 

Lokaal thema 
aanpak overlast 
zwervers 

 

Lokaal thema 
vernielingen 

 

Lokaal thema 
overlast Peelstraat 
/Grebbestraat 

 

Lokaal thema 
diefstal / inbraak 

 

Lokaal thema 
integriteit 

 

Lokaal thema 
aanpak overlast 
Koningstraat / 
Koningdwarsstraat 

 

Lokaal thema BSB 
 

OM vindt afstemming in de driehoek belangrijk. 

Voortgang / besluit  


