
¥ 
Raadsinformatiebrief 

 

Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 1 van 3 
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Betreft: Integraal Veiligheidsjaarplan, Den Helder - Texel 2012 
 
 

Aan de leden van de Gemeenteraad 
 
In februari 2011 heeft u het lokaal integraal veiligheidsbeleid (LIVB) gemeente Den Helder 2011-2014 
vastgesteld. Op basis van het LIVB wordt ieder jaar in samenwerking met de politie, het Openbaar 
Ministerie en de gemeente Texel het Integraal veiligheidsjaarplan Den Helder – Texel opgesteld. Het 
Integraal Veiligheidsjaarplan is het gezamenlijke actieplan voor het komende jaar waarin de 
werkzaamheden en afspraken tussen de betrokken partijen afgestemd, beschreven en vastgelegd 
worden. Het Integraal Veiligheidsjaarplan 2012 is op 30 januari 2012 vastgesteld door de driehoek.  
 
Integraal Veiligheidsjaarplan 2012 
In het Integraal Veiligheidsjaarplan 2012 is de uitvoering van de activiteiten en de prioriteiten 
beschreven binnen het kader van het LIVB. Voor 2012 besteden we, naast de in het LIVB 
aangegeven prioriteiten, tevens extra aandacht aan de stijging van het aantal overvallen van de 
afgelopen maanden. De layout van het Integraal Veiligheidsjaarplan 2012, die als bijlage is 
toegevoegd, is dit jaar gewijzigd ten opzichte van voorgaande jaren. De vernieuwde matrix is 
gebaseerd op het nieuwe regionale format dat beter is afgestemd op de landelijke politiethema’s. 
 
LIVB versus Nationale politie 
De komst van de nieuwe Politiewet geeft geen wijziging in de bevoegdheden van de burgemeester en 
de gemeenteraad t.a.v. het gezag over de politie. De raad blijft het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
vaststellen en de burgemeester blijft verantwoording afleggen aan de raad over de uitoefening van de 
gezagsbevoegdheid. De komst van de Landelijke Politie zorgt er voor dat een deel van de prioriteiten 
van de politie, net als bij het Openbaar Ministerie, bepaald gaat worden door de landelijke prioritering. 
Deze landelijke prioriteiten worden opgebouwd uit de aandachtspunten van de Tweede Kamer en de 
belangrijkste lokale prioriteiten. Vooralsnog komen de landelijke en lokale prioriteiten voor Den Helder 
overeen.  
 
Naast de landelijke prioriteiten blijft er in het lokaal integraal veiligheidsbeleid en dus ook in het 
integraal veiligheidsjaarplan voldoende ruimte voor de lokale problematiek. Om als bestuur een goede 
sturing te behouden op de lokale veiligheidsvraagstukken is de noodzaak van een goed afgestemd 
LIVB en Integraal veiligheidsjaarplan noodzakelijk. Het is een instrument geworden om de lokale 
zaken op de regionale agenda te krijgen en te houden. 
 
De operationele uitvoering van de prioriteiten blijft natuurlijk een samenspel tussen diverse interne- en 
externe partners waaronder naast de politie en OM ook een belangrijke rol is weggelegd voor 
ondernemers, burgers, veiligheidshuis, wijkmanagers, woningcorporaties en diverse 
organisaties/instanties als GGZ en Actief talent. Gezien de positieve ervaringen in 2011 wordt ook in 
2012 extra ingezet op de samenwerking met de partners, zodat bv overlast in een vroeg stadium 
aangepakt kan worden. Een overzicht van de resultaten van 2011 vindt u verder in deze 
raadsinformatiebrief. 
 
LIVB 
De betrokkenheid van de diverse organisaties bij de huidige veiligheidsvraagstukken vraagt om een 
strakke gezamenlijke aanpak. In het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2011-2014 (LIVB), dat door u 
in februari 2011 is vastgesteld, komen verschillende veiligheidsthema’s aanbod. Hierbij zijn de 
volgende prioriteiten aangewezen:  Aanpak jeugdoverlast;  Veilig uitgaan in het stadscentrum;  Coffeeshopbeleid;  Buurtgerichte aanpak overlast, drugs en huisjesmelkers. 
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De prioriteiten worden elk jaar in het integraal veiligheidsjaarplan uitgewerkt en aangevuld met de 
acties uit de andere veiligheidsthema’s. Hieronder vindt u een kort overzicht van de resultaten over 
2011 welke daarna vertaald worden naar het plan van 2012. De focus voor 2012 ligt op de gestelde 
prioriteiten en belangrijkste ontwikkelingen van 2011 o.a. de stijging van het aantal overvallen. De 
overige veiligheidsthema’s worden in de raadscommissie bestuur en middelen van 20 februari 2012 
toegelicht. 
 
Resultaten integraal veiligheidsjaarplan 2011 
De focus voor 2011 lag op de: 
 
Aanpak jeugdoverlast 
Jeugdgroepen die in het publieke domein voor overlast zorgen, typeert de politie met behulp van de 
shortlistmethodiek als hinderlijk, overlastgevend of crimineel (BEKE-methode). In Den Helder waren 
`twee hinderlijke jeugdgroepen te weten groep Jeruzalemboy en groep Heiligharn. Op deze twee 
groepen de diverse partijen hebben er extra aandacht besteed, waardoor het aantal meldingen voor 
het derde achtereenvolgende jaar gedaald is. De jeugdgroepen zijn nog aanwezig, maar de hinder is 
gedaald. Enkele ondernomen acties zijn:  Regulier overleg jeugdoverlast;  Inspelen vroege signalering jeugdoverlast;  Bewonersenquête jeugdoverlast Heiligharn;  Inzet wijkagenten en straathoekwerkers (preventie);  Toezicht en handhaving, politie en gemeente;  Behandeling leden jeugdgroepen in het RJ-overleg en in het justitieel casusoverleg jeugd voor 

passende aanpak jeugdgroep (Veiligheidshuis). 
 
Veilig uitgaan in het stadscentrum 
In de halfjaarrapportage is de stijging van het alcoholgebruik bij jongeren, het schenken aan jeugdigen 
en het doorschenken aan dronken mensen geconstateerd. Door gericht handhaven van de VWA in 
combinatie met de gemeente zijn naast Bar Bonaire ook Odeklonje en Hof van Holland in 2011 twee 
weken gesloten geweest. Uit een landelijk onderzoek van de Universiteit Twente naar de verkoop van 
alcoholische dranken aan jongeren werden de resultaten zichtbaar. Den Helder scoorde hierbij als 
beste van de regio. 
 
Verder is het aantal overlastmeldingen en incidenten in het uitgaansgebied grotendeels gelijk 
gebleven in 2011. De politie heeft wel aangegeven dat er een verschuiving optreedt van incidenten en 
meldingen naar de vroege ochtend. Aangezien dit een ongewenste ontwikkeling is, is de stuurgroep 
Horeca in 2011 gestart met de voorbereidingen van het plan van aanpak “Veilig uitgaan regel je 
samen”. Dit samenhangend pakket van maatregelen van politie, OM, horeca en gemeente wordt in 
2012 geïmplementeerd. De aanpassing van o.a. de APV (o.a. vechtverbod en geen glas op straat), de 
beleidsregels sluitingstijden, de regeling beveiliging horeca bedrijven en de handhavingmatrix horeca 
moeten er voor zorgen dat het alcoholgebruik bij jongeren omlaag gaat en de veiligheid in het 
uitgaansgebied omhoog gaat. 
 
Coffeeshopbeleid 
De burgemeester heeft in 2010 in het kader van het coffeeshopbeleid nieuwe beleidsregels, o.a. 
nieuwe openingstijden en inzet eigen toezichthouder, vastgesteld. Voor 2011 ontbreken de specifieke 
cijfers om vast te stellen of de beleidsregels effect hebben gehad. Uit de meldingen met betrekking tot 
drugs blijkt wel dat er een duidelijke scheiding is ontstaan tussen overlast van coffeeshops en overlast 
van straathandel. Ook in de resultaten van het klantenpanel Koningstraat / Koningdwarsstraat zien we 
een verschuiving in de focus van de overlast optreden. In 2011 lag de nadruk niet op overlast rond de 
coffeeshops, maar richtte deze zich meer op overlast naar aanleiding van geluid en vuil. 
 
Buurtgerichte aanpak overlast, drugs en huisjesmelkers. 
 
Buurtplannen 
In 2011 is een vervolg gegeven aan de aanpak en verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in de 
Visbuurt en Tuindorp. In beide overleggen zitten alle partners die een rol hebben in kader van de 
veiligheid. Daarnaast is voor beide buurten een jaarplan opgesteld. De hierin opgenomen acties zijn 
gezamenlijk uitgevoerd met de buurt. De acties variëren van schoonmaken tot activiteiten op het 
gebied van sociale cohesie. Enkele voorbeelden van 2011 zijn de handhavingcontroles doorgang 
hulpdiensten, aanpassingen verlichting en bestrating, bewonersavonden, aanschrijvingen 
verpauperde panden, Nationale burendag, de bunker en inzet Actief Talent in de wijk. 
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Beide overleggen zorgen ervoor dat de contacten kort zijn en overlastmeldingen en actuele zaken 
snel opgepakt of geïnitieerd kunnen worden.  
 
Drugsoverlast 
In 2011 zijn 3 rooidagen geweest waarbij in totaal uit tien panden hennep verwijderd is. Dit aantal is 
ongeveer gelijk aan 2010 toen in totaal uit negen panden hennep is verwijderd.  
 
De aanpak van overlast van straathandel en het opsporen van dealers blijft achter bij voorgaande 
jaren. De verplaatsing van de capaciteit naar andere prioriteiten zorgt er voor dat de noodzakelijk 
aandacht in 2011 minder was. Dit heeft ook geresulteerd in een daling van onderzoeken en 
aanhoudingen.  
 
De overlast rondom de kruising Koningstraat – Koningdwarsstraat is met het nemen van een fors 
aantal maatregelen teruggebracht naar een beheersbare situatie. Op deze locatie blijft echter 
aandacht van politie en gemeente noodzakelijk. 
 
Overlast huisjesmelkers 
In 2011 is het plan van aanpak woonoverlast en huisjesmelkers vastgesteld. Hierdoor zijn er vooral in 
de Visbuurt op het gebied van woonoverlast en huisjesmelkers een aantal grote stappen gemaakt. 
Vanuit de burgerparticipatie is daar gestart met een overleg tussen eigenaren van 
kamerverhuurpanden en buurtbewoners. Tevens zijn er in de Visbuurt, Centrum en aan de 
Nieuweweg diverse veiligheidscontroles geweest bij panden waarin kamerverhuur plaatsvindt. Hierbij 
zijn aanpassingen opgelegd en/of panden gesloten.  
 
Den Helder, 31 januari 2012 
 
 
Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
 
 
burgemeester 
Koen Schuiling  
 
 
secretaris 
H. Raasing  
 
 


