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Thema's Hoofdonderwerp Deelonderwerpen Doel Gemeente Politie Justitie Deadline

Verdachtenratio

Verhogen 
oplossingspercentage op 
meest voorkomende 
geweldsdelicten (57,5%)

Het camerabewakingsysteem wordt uitgebreid met 
één camera en in optimale staat van onderhoud 
gehouden. Nu de beluifeling in het stadscentrum is 
verwijderd worden kleine verbeteringen in de 
plaatsing van enkele camera's aangebracht.

% Overdragen 260 OM verdachten geweld
% Monitoren op aangiften Bedreiging en Mishandeling - 
door groepschef AR
% Prioriteren zaken bij recherche/AVE
% Inzetten Snelrecht / Dagvaarding in Persoon

Aanpak stelselmatige 
geweldplegers

Terugdringen aantal 
stelselmatige 
geweldplegers

Gemeente controleert of de horecaondernemers 
zich houden aan het geactualiseerde 
horecaconvenant in het bijzonder waar het gaat om 
de toepassing van (collectieve) 
verblijfsontzeggingen en het toezicht in en direct 
buiten hun onderneming.

% Voeren administratie stelselmatige geweldplegers 
% Invoeren maatregelen tegen stelselmatige overtreders 
(zoals snelrecht, melden aan BM, extra 
schorsingsvoorwaarden RC) 

Ontzeggingenbeleid
Bestrijden overlast in 
horecagebied

Uitvoering geven aan de regelgeving 
gebiedsontzeggingen

% Voeren administratie gebieds/verblijfs ontzeggingen - 
door wijkagent Centrum
% Aanwijzen contactpersoon 
% Bekendmaken ontzeggingen bij Horeca
% Handhaven ontzeggingen

Convenant Veilig Uitgaan

Optimaliseren politie-inzet 
voor handhaving openbare 
orde

Er wordt een nieuwe handhavingsmatrix voor 
horecaondernemers gemaakt.                   Strikte 
toepassing van het sanctiebeleid bij nalatigheid van 
de exploitant openbare orde

% Afsluiten convenant
% Tolerantiegrenzen vaststellen en bekend maken
% Deelname aan periodiek overleg convenantpartners
% Inzet middels HIT-teams
% Verder professionaliseren HIT (wo. Helmcamera's)
% Deelname aan evenementenwerkgroep
% Opstellen jaarlijkse evenementenkalender
% Analyseren en adviseren over HOT-Spots 

Veilig Uitgaan - "Helder in 
de Kop"

Tegengaan overmatig 
alcoholgebruik onder 
jongeren (21-) en 
bijbehorend 
uitgaansgeweld

In het eerste kwartaal van 2010 wordt  een 
uitvoeringprogramma gemaakt inhoudende  
maatregelen tegen overmatig alcoholgebruik onder 
jongeren (<21)

% Registratie geweldsincidenten t.o.v. alcoholgebruik jeugd 
in horeca
% Overzicht aanleveren voor lokaal driehoeksoverleg
% Signaleren en adviseren over alcoholmatigingsbeleid
% Optimaliseren handhavingsarrangementen

Huiselijk geweld

 

De gemeente geeft uitvoering aan de Wet tijdelijk 
huisverbod. De gecoördineerde hulpverlening vindt 
plaats onder regie van het Veiligheidshuis Den 
Helder

% Deskundigheidsbevordering bij o.a. de frontoffice 
medewerkers
% Aanpak "eerste incident huiselijk geweld".
% Consequenter toepassen van vroegsignalering en 
doorverwijzing.
% Aanpak van de recidivisten en veelplegers "huiselijk 
geweld".
% Toepassen van protocol huisverbod

Eergerelateerd 
geweld

In voorkomende gevallen wordt de Wet tijdelijk 
huisverbod toegepast. De gecoördineerde 
hulpverlening vindt plaats onder regie van het 
Veiligheidshuis Den Helder

% Deskundigheidsbevordering.
% Aanpak cf. landelijke protocol incident eergerelateerd 
geweld.
% Consequenter toepassen van vroegsignalering en 
doorverwijzing.

Geweld

Geweld Algemeen

Uitgaansgeweld
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Jeugdgroepen

Jeruzalembuurt
Terugdringen hinderlijk / 
overlastgevend en/of 
crimineel gedrag 
minderjarigen

Er wordt uitvoering gegeven aan de 
maatregelenmatrix Jeruzalembuurt onder regie van 
het Veiligheidshuis. Het laatste voorzover het  
persoonsgerichte interventies betreft gericht op 
toeleiding naar scholing en werk.   De handhavers 
openbare ruimte controleren ten minste 3 X per 
week of de doelgroep zich houdt aan de 
gebruiksafspraken voor het gebruik van de voor 
hen geplaatste container. De wijkmanagers zorgen 
in samenwerking met  maatschappelijke 
instellingen voor een activiteitenaanbod voor de 
jeugdgroep.                                                                                                                                                                                                                                                   

% Opleveren BEKE-rapportage
% Bijdrage aan operationele matrix (regie bij Gemeente)
% Inzetopdrachten
% Deelname casusoverleg
% Eindrapportage politie-inzet 
% Veelplegeraanpak Minderjarige geweldplegers

Scholen

Gemeente voert regie op uitvoering convenant 
'veilige school'                                                                                                
Medio 2010 wordt dit geëvalueerd op basis van het 
nieuwe convenant 2009                                               
K.A.N.S.: inzetten handhavers Openbare Ruimte 
tijdens actieweken

% Het onderhouden van contacten met scholen van het 
lager onderwijs en het op aanvraag verzorgen van 
voorlichting op deze scholen; 
% Het uitvoering geven aan het convenant Veilige School 
op het voortgezet onderwijs en het via een vast 
aanspreekpunt  verzorgen van wekelijkse spreekuren op 
deze scholen; 
% Kluiscontroles op een aantal scholen tussen in voorjaar 
en vlak voor de kerstvakantie (er zal in principe voor de 
jeugd onaangekondigd worden gecontroleerd) (Koppelen 
met verkeercontrole en softdrugscontrole)
% Controles in het kader van project K.A.N.S (“kinderen 
anders naar school”) in diverse wijken in Den Helder en 
Texel; (3 controleweken in Den Helder en 1 controle-week 
op Texel)

Jeugd - overig

Aanpak probleemjongeren i.s.m. de zorg en 
hulpverleningsinstanties vindt plaats onder regie 
van het Veiligheidshuis

% Overdragen 160 minderjarige OM verdachten
% Overdragen 100 minderjarige OM verdachten naar 
HALT/STOP
% Inzendtermijnen: 80 % dossiers minder jarige verdachten 
binnen 30 dagen bij OM - bewaking bij Jeugdcoordinator)
% Deelname casusoverleg Jeugd in Het Veiligheidshuis 
Den Helder - door de jeugdcoördinator
% Handhaving middels inzetopdrachten gericht op 
overlastgevend gedrag. - in het kader van integrale 
matrices
% Vroegsignaleren: doorverwijzen naar het Bureau 
Jeugdzorg gebeurt middels het zorgformulier 
% Vuurwerkcontroles in samenwerking met bureau HALT. 
(koppelen met fietsendiefstal en bromfietscontroles)

Jeugd
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Verkeersveiligheid Advisering

Neemt initiatief om structureel overleg te voeren 
met de betrokken partijen op gebied van 
infrastructuur met de bedoeling om de 
verkeersveiligheid op hotspots te verbeteren

Signaleren en adviseren: per wegbeheerder brengen we de 
gevaarlijke verkeerslocaties in kaart (hot spots en black 
spots) en maken we afspraken over de (her)inrichting van 
de wegen (gevaarlijk, 30-km, en 60-km) in relatie tot onze 
handhaving.

Alcohol in het verkeer Terugdringen aantal 
alcoholgerelateerde 
ongevallen onder niveau 
2006 (190 regionaal)

Bromfietscontroles Terugdringen aantal 
ongevallen met 
bromfietsen tot max. 20% 
van het totaal aantal 
verkeersslachtoffers

Snelheidcontroles 50 km -
wegen
Autolijst Beïnvloeden van 

verkeersgedrag door 
handhaving op specifieke 
doelgroep Regulier 

Verkeerstoezicht

Alcohol:
% Iedere periode (13 x) uitvoeren alcoholcontrole op 
zaterdagavond-nacht. Deelname: VHT- Studententeam, 2 
BPZ voor coordinatie. 
% Koppelen alcoholcontrole aan de grotere evenementen 
(Julianapop, Jazz-festival, Ronde van Texel)
% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op 
eenheid)

Bromfiets:
% Iedere periode (13 x) uitvoeren bromfietscontrole op 
donderdag of vrijdagmiddag/avond. Deelname: VHT- 
Studententeam, 2 BPZ voor coordinatie (jeugd en/of 
wijkagenten) 
% Koppelen bromfietscontroles aan periodieke vuurwerk en 
kluiscontroles (mei - december)
% Uitvoeren bromfietscontroles op hotspots/places 
fietsendiefstal 
% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP op ochtend-middag 
(specifiek op eenheid, bij voorkeur met motorrijders)

Snelheid (laseren):
% Iedere periode (13 x) uitvoeren snelheidscontrole op 
ochtend-middagdiensten. Deelname: Studententeam, 2 
BPZ voor coordinatie (motorrijders) 
% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op 
eenheid) bij voorkeur met motorrijders) ook op bromfietsen 

De gemeeentelijke handhavers controleren 
wekelijks in het stadshart op overtredingen van 
gebruikers van scooters en van fietsers Politie en 
Gemeente werken gezamenlijk een 
publiekscampagne uit gericht op jeugd en verkeer 
tijden evenementen in het eerste kwartaal van 2010

Verkeer
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Fietsendiefstal - 
Preventie

Het inrichten van een nog nader te bepalen aantal 
bewaakte en beveiligde stallingsplaatsen                                                
In 2010 wordt er een onderzoek gestart naar de 
mogelijkheid voor een overdekte fietsenstalling                                                     
Politie en Gemeente werken gezamenlijk een 
publiekscampagne uit

% We brengen de lokale 'hot spots' fietsdiefstallen in kaart, 
waarna we - vanuit de analyses - afspraken maken met de 
partners (in de afdelingsdriehoek) over een gezamenlijke, 
gerichte en gestructureerde aanpak. 

Fietsendiefstal - 
Repressie

Terugdringen 
fietsendiefstal met 10% 
minder aangiften. Op 
Texel de trend (+8%) 
keren.

Gemeentelijke handhavers voeren 52 controles uit 
op de hotspots fietsendiefstal  Politie en Gemeente 
voeren 1 grootschalige fietsendiefstalcontrole uit op 
HOT spot

% Eventueel 1 grootschalige fietsendiefstalcontrole op HOT-
spot in samenwerking met partners (zowel 1 op Texel als 1 
in Den Helder)
% Uitvoeren periodieke controles gekoppeld aan thema's 
JEUGD en VERKEER
% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op 
eenheid)                                                                                                                                                       
% Uitvoeren digitale opsporing i.v.m. heling via Internet door 
AR                      

Fietsen
diefstal
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Reguliere 
handhaving

% Bewustwording
% Signalering en advisering

Gemeente controleert de prostitiebedrijven in 
samenwerking met politie ten minste 4 keer per 
jaar. Gemeente geeft bekendheid aan het regionale 
meldpunt mensenhandel. In samenwerking met de 
gemeente Alkmaar wordt een regeling gemaakt 
voor de opvang van prostituees die de branche 
willen verlaten

% Actief doorgeven van signalen van mensenhandel
% Volgen beroepsvaardighedentraining
% Advisering aan ketenpartners

Jeugdproblematiek - 
Pooierboys

Gemeente geeft voorlichting op alle scholen 
bovenbouw lager onderwijs over 
loverboyproblematiek.

Actief informatie verzamelen over activiteiten pooierboys, 
afstemmen aanpak ketenpartners, rapportage over 
activiteiten pooierboys in DH&T door jeugdcoördinator

Illegale 
prostitutiebedrijven 
en escortbureaus

De gemeente onderzoekt samen met de politie alle 
signalen over illegale prostitutieactiviteiten

Uitvoeren periodieke controles - wisselende plaats en tijd - 
eventueel in samenwerking met partners

Illegale hennepteelt  
Gemeente draagt zorg voor het verwijderen / 
vernietigen van de hennep                             

% Uitvoeren 4 rooidagen per jaar
% Uitvoeren 4 strafrechtelijke onderzoeken op het gebied 
van hennepteelt als voortraject voor de rooidagen onder 
regie AR

Toezicht 
coffeeshops - 
growshops

 
 Strikte toepassing van het sanctiebeleid bij 
nalatigheid van de exploitatie eisen via de 
handhavingsmatrix
Gemeente heeft structureel overleg met de 
coffeeshophouders over de exploitatie en de 
uitvoering van de nota "Herijking lokaal 
softdrugsbeleid".   De coffeeshops worden ten 
minste 4 keer per jaar gecontroleerd door de 
handhavers openbare ruimte in samenwerking met 

% 4 keer per jaar coffeeshopcontrole- eventueel in 
samenwerking met partners - coördinatie Gemeente
% 1 keer per jaar growshopcontrole - eventueel in 
samenwerking met partners - coördinatie Gemeente

Strafrechtelijk 
onderzoek op 
grotere dealers

Specifiek onderzoeksteam Afdelingsrecherche - minstens 2 
strafrechtelijke onderzoeken waarvan 1 op Growshop

Softdrugs

In samenwerking met de politie wordt in het eerste 
kwartaal 2010 een integrale aanpak voor de 
overlast in de Koningstraat/Koningdwarsstraat 
ontwikkeld

Hennep

Mensen
handel
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Straathandel 
verdovende 
middelen Harddrugs

Cameratoezicht  draagt bij aan de opsporing van 
daders.                                                         

% Uitvoeren 3 actieweken (project Cesar) gericht op 
verstoren straathandel en repressief verbaliseren op 
overlast + 10 keer inzetopdrachten gedurende de reguliere 
dienst                                                                                                                                                  
% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op 
eenheid)

Strafrechtelijk 
onderzoek op 
grotere dealers

Specifiek onderzoeksteam Afdelingsrecherche - minstens 8 
strafrechtelijke onderzoeken

Lokaal Thema 
Aanpak overlast 
zwervers

Terugdringen overlast 
zwervers

% Uitvoeren ontzeggingenbeleid                                                                          
% GAVO project toepassen

% Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op 
eenheid)                                                                                                             
% Gerichte inzetopdrachten tijden reguliere diensten

Lokaal Thema 
Vernielingen

Terugdringen aantal 
vernielingen

% Medio 2010 moet er een analyse gereed zijn van 
de slooproutes binnenstad - dit koppelen aan het 
wijkveiligheidsplan Aanpak slooproutes

Lokaal Thema 
Overlast 
Peelstraat-
Grebbestraat

Overlastgevend gedrag 
terugdringen. 

Gemeentelijke toezichthouders controleren 
dagelijks de hangplek en informeren indien nodig 
politie. De hangplek wordt ten minste 3X per week 
gereinigd.  Er is maandelijks overleg met externe 
partijen over de ontwikkelingen in de aanpak 
hanggroep. Onder regie van het Veiligheidshuis 
wordt een actueel persoonsbestand van de 
doelgroep bijgehouden ten behoeve van een 

Lokaal Thema 
diefstal / inbraak

woning / bedrijf         winkel                        
straatroof

Terugdringen inbraak / 
diefstal

% Veelplegeraanpak in Veiligheidshuis gebruiken 
om recidieve te voorkomen                                                          
% Convenant 'veilig ondernemen'

% Adoptieagenten                                                                                                                              
% Bij het optreden van trends - verhogen van AR capaciteit % Uitvoeren ISD

Lokaal Thema 
Integriteit

Gemeente neemt deel aan Regionaal Informatie en 
Expertise Centrium.  In 2010 wordt toepassing wet 
BIBOB geevalueerd Deskundigheidsbevordeing Deskundigheidsbevordering

Lokaal Thema 
Aanpak overlast 
Koningstraat / 
Koningdwars-
straat

 

In samenwerking met de politie wordt in het eerste 
kwartaal 2010 een structurele en integrale aanpak 
ontwikkeld voor de bestijding van overlast en 
verloedering van dit gebied.                                                                                                                                    
Er komt een uitvoeringsmatrix 'aanpak zwervers' 
(1e kwartaal 2010). Wekelijks 1 Inzetopdracht voor GGP (specifiek op eenheid)

Lokaal Thema 
Harddrugs
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