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Integraal veiligheidsjaarplan 2012 afdeling Den Hel der & Texel  
Veld 1 Veilige woon en leefomgeving  
 
 

Dit veiligheidsveld heeft betrekking op de alledaag se wonen leefomgeving van bewoners 
ofwel de veiligheid en leefbaarheid in de wijk, buu rt, straat, tussen buren. 

thema inzet gemeente inzet politie inzet OM 
Doelstelling:  
� verbeteren leefbaarheid,  reductie overlast, aanzien wijk verbeteren 
� verhogen leefbaarheid en veiligheid in specifieke wijken 
� verstoren en terugdringen straathandel en opsporen dealers 
 

Sociale kwaliteit 
(o.m. 
woonoverlast, 
overlast zwervers 
/verslaafden, 
alcohol/drugs) 
 

Den Helder: 
� Houden van klantenpanels op straat en 

buurtniveau  
� Onderzoek en uitvoeren overlast 

arbeidsmigranten / huisjesmelkers 
� Voortzetten integrale aanpak tegen overlast  
� Voortzetten horecamatrix Koningstraat en 

omgeving  
� Toezicht en handhaving gericht op de wijken 

(thema wijkveiligheid) Tuindorp, Visbuurt en 
Stadshart 

� Repressief optreden tegen 
milieuovertredingen en foutparkeerders 

� Evalueren en herijken project activering / 
dagbesteding voor overlastgevende in het 
Stadshart 

� Bestrijding overlast zwervers en daklozen in 
de binnenstad 

� Gebiedsontzeggingenbeleid uitvoeren 
� Inzet BOA’s op overlastlocaties 
 
Texel: 
� Gevoelige locaties voor dealen (zoals 

bij/rondom scholen en parken) minder 
aantrekkelijk maken door treffen van 
infrastructurele maatregelen. 

� Hangplekken jongeren inventariseren. 
� Maatschappelijke discussie voeren over 

alcohol- en drugsgebruik (jongeren) via 
dorpscommissies, scholen en 
sportverenigingen.  

� Samenwerken met politie om aan de burgers 
bekend te maken dat er bij de politie een 
meldpunt is voor drugsgerelateerde zaken. 

 

� Signaleren en adviseren 
� Houden van klantenpanels 
� Ontwikkelen registratie van overlast 

t.b.v. eventueel samenscholings- / 
gebiedsverbod 

� Ondersteunen bij handhavingsacties 
� Repressief optreden tegen hangjeugd en 

foutparkeerders 
� Gebruik maken van gebieds- en 

verblijfsontzeggingen  
 
Texel: 
� Contact houden met jeugd op 

hangplekken. 
� In overleg met gemeente een plan van 

aanpak maken om burgers te stimuleren 
melding te maken van strafbare feiten. 

� Bij meldingen voorzien in een snelle 
reactie en/of uitvoering van maatregelen. 

 

� Snelle interventies op het gebied van 
veelvoorkomende criminaliteit waar mogelijk 
(uitrollen ‘ZSM’) 

� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 
casusoverleg Veiligheidshuis) 
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 Den Helder (Middelen):  
� Camerabewaking 
� Burgerparticipatie 
� Buurtbemiddeling 
 
Doelstelling: 
� verbeteren leefbaarheid,  reductie overlast, aanzien wijk verbeteren 
� verstoren en terugdringen straathandel en drugshandel vanuit panden en opsporen dealers 
 
 
Drugsoverlast (Den Helder): 
� Toezicht houden op de aanwezige 

coffeeshops i.s.m. politie 
� Viermaal per jaar overleg met 

coffeeshophouders  
� Bewaken effect genomen maatregelen tegen 

overlast in de omgeving van coffeeshops en 
bewaken dat er geen nieuwe overlast 
ontstaat 

� Invoeren nieuwe richtlijnen (OM-
gedoogcriteria), o.a. afstandscriterium 

� Toepassen sluitingsbeleid (damocles) bij 
drugspanden 

Overig overlast (Den Helder): 
� Coördineren gemelde overlast situaties  
� Inzetten BOA’s op overlastlocaties tegen 

verloedering in wijken door o.a. zwerfvuil, 
graffiti en autowrakken  

� Uitvoeren project verpauperde panden 
(excessen) 

 
Texel 
� Samenwerken met politie om aan de burgers 

bekend te maken dat er bij de politie een 
meldpunt is voor drugsgerelateerde zaken 

 
 

Drugsoverlast: 
� Uitvoeren 3 projectmatige acties gericht 

op verstoren straathandel en bestrijden 
dealpanden.  

� Repressief verbaliseren op overlast + 
10x inzetopdrachten gedurende de 
reguliere dienst 

� Signaleren op mogelijke overlast en 
uitbrengen van advies hieromtrent aan 
gemeente  

� Samenwerking met gemeentelijke 
handhavers m.b.t. het houden van 
toezicht op de aanwezige coffeeshops 

 

� Snelle interventies op het gebied van 
veelvoorkomende criminaliteit waar mogelijk 
(‘uitrollen ZSM’) 

 
 

Fysieke kwaliteit 
(o.m. vernieling, 
graffiti, zwerfvuil) 
 
 

Den Helder (Middelen): 
� Camerabewaking 
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Doelstellingen: 
� Effectief bestrijden geweldsdelicten, zoals huiselijk geweld, straatroof  en uitgaansgeweld 
� stimuleren eigen verantwoordelijkheid actoren (o.a. horeca) 
� terugdringen aantal woninginbraken, 13% van het aantal woninginbraken wordt opgelost 
� terugdringen aantal fietsdiefstallen 
 

Geweld algemeen: 
• Vernieuwen en uitvoeren convenant Veilig 

Uitgaan 
• Bestrijden geweldsdelicten in de openbare 

ruimte 
• Uitvoeren gerichte nazorg van ex-

gedetineerden voor potentiële 
geweldplegers (via Veiligheidshuis) 

 

Geweld algemeen: 
� Verdachtenratio conform afspraken met 

het OM (nog aan te vullen) 
 

Geweld algemeen 
� Snelle interventies op het gebied van 

veelvoorkomende criminaliteit waar mogelijk 
(uitrollen ZSM = Zo Spoedig Mogelijk) 

� Speciale aandacht vanuit het OM voor 
slachtoffers (conform wet ‘versterking positie 
slachtoffers’, w.o. introductie 
voorschotregeling, ruimere mogelijkheden 
slachtoffers om geïnformeerd te worden over 
invrijheidsstelling verdachten en/of 
veroordeelden, mogelijkheid voegen bij ad-
informandumfeiten) 

 
 

Straatroof: 
• Opstellen actieplan overvallen. 

Straatroof: 
• Gericht toezicht houden op potentiële 

slachtoffers (b.v. uitgaanspubliek) 
• Gerichte maatregelen gericht op 

veelplegers (o.a. adoptie, toezicht) 
 

Straatroof 
� Speciale aandacht vanuit het OM voor 

slachtoffers  
 

Objectieve 
veiligheid/veelvo
orkomende 
criminaliteit (o.m. 
woninginbraak, 
fietsendiefstal, 
geweldsdelicten) 
 
 
 
 
 

Huiselijk Geweld/ kindermishandeling: 
� Regie op uitvoering Wet tijdelijk huisverbod 
� Case management en crisisinterventie bij 

huiselijk geweld 
 
Den Helder als centrumgemeente: 
� Uitvoeren kaderstellende rol richting Advies- 

en Steunpunt Huiselijk Geweld 
� Uitvoeren regionale aanpak 

kindermishandeling RAAK (Noordkop)  
 
Den Helder: 
� Signalerende rol Centrum voor Jeugd en 

Gezin (CJG) 
� Afstemmen hulpverlening op 

casuïstiekniveau in Platform hulpverlening 
huiselijk geweld  

 

Huiselijk Geweld/ kindermishandeling: 
� Gebruik zorgformulier bij vermoeden van 

kindermishandeling  
� Toepassen protocol voor huiselijk 

geweld is speerpunt binnen de afdeling; 
er is een procesbewaker benoemd 

� Uitvoeren Wet Tijdelijk Huisverbod 

Huiselijk Geweld/ kindermishandeling 
� Contactfunctionaris huiselijk geweld (+ 

eergerelateerd geweld + kindermishandeling) 
benoemd 

� Uitvoeren acties aanwijzing huiselijk geweld 
en eergerelateerd geweld (w.o.: slachtoffers 
worden op de hoogte gesteld van het verloop 
van de procedure) 

� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 
casusoverleg Veiligheidshuis) 

� Zichtbaar registreren huiselijk geweldzaken 
� Onderzoeken effectieve maatregelen tegen 

kindermishandeling i.s.m. partners 
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Eergerelateerd Geweld: 
Den Helder 
� Deelnemen aan het Landelijk Expertise-

centrum Eergerelateerd Geweld (LEEG) 
� Uitvoeren kaderstellende rol richting Advies- 

en Steunpunt Huiselijk Geweld 
 

Eergerelateerd Geweld: 
� Toepassen protocol eergerelateerd 

geweld (screening en gericht onderzoek 
door doelgroepcoördinator) 

� Signaleren en adviseren 
 

Eergerelateerd Geweld 
� Uitvoeren acties aanwijzing huiselijk geweld 

en eergerelateerd geweld 
� Uitvoering geven aan stelsel bewaken en 

beveiligen  
� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 

casusoverleg Veiligheidshuis) 
 

Geweld tegen medewerkers met een publieke 
taak: 
� Uitvoeren agressieprotocol 
 

Geweld tegen medewerkers met een 
publieke taak 
� Registratie van geweldsincidenten  
� Actief bevorderen schadeafhandeling 
� Actieve communicatie over de inzet 
� bespreking van de voortgang in de 

lokale driehoek 
� Werken conform eenduidige landelijke 

afspraken met het OM (protocol Veilige 
Publieke Taken ) 

Geweld tegen medewerkers met een publieke 
taak 
� Werken conform eenduidige landelijke 

afspraken met de politie (protocol Veilige 
Publieke Taken ) 

� Overleg met politie over ernst van de zaak 
(geprioriteerd oppakken) 

� Zwaardere strafeisen 

 

Woninginbraken: 
� Stimuleren Politie Keurmerk Veilig Wonen bij 

nieuwbouw   
� Stimuleren PKVW bij bestaande bouw 
� Organiseren publieksvoorlichting rondom 

preventie op basis politie informatie 
� Uitvoeren gerichte persoonsgericht aanpak 

t.a.v. veelplegers woninginbraken (i.s.m. 
politie)  

 

Woninginbraken 
� Woning inbraken team  
� Monitoring in het opsporingsoverleg 

i.s.m. het OM 
� Persoonsgerichte aanpak t.a.v. 

veelplegers woninginbraken (i.s.m. 
Veiligheidshuis) 

� Buurt- en forensisch onderzoek in 100% 
van de aangiftes 

� Signaleren en adviseren over 
woninginbraken  

� Structureel informeren locatie inbraken, 
tbv preventie bijeenkomsten 

� Stimulering van het invoeren Politie 
Keurmerk Veilig Wonen 

� Doel oplossingspercentage 13% 

Woninginbraken 
� Vaste OvJ als aanspreekpunt 
� Indien mogelijk alle verdachten van 

woninginbraken voorgeleiden   
� Informatie over impact op slachtoffer 

toevoegen aan dossier  met als doel 
aandacht bij de rechter voor ernst en 
gevolgen voor slachtoffer 
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 Fietsendiefstal: 
Den Helder: 
� Onderzoeken fietsenaanpak 
� Verspreiden flyers en posters nabij hotspots 

(publieks-campagne) 
� Uitvoeren 52 toezicht door gemeentelijke 

handhavers op de hotspots  
� Uitvoeren grootschalige fietsendiefstal 

controle op hotspot met politie  
 

Fietsendiefstal 
� Facilitair: ondersteuning en regie op 

uitvoering van regionale en landelijke 
processen van registratie, beheer en 
teruggave/verkoop van onbeheerde 
fietsen 

� Externe communicatie om de perceptie 
van potentiële daders over de pakkans 
bij te stellen 

� Aangiftebereidheid verhogen 
� Aanleveren ten minste 10 OM-

verdachten fietsdiefstal  
� Handhaven huidig beleid m.b.t. 

fietsendiefstal (specifieke aandacht in de 
dagelijkse briefing, meer gerichte 
controles organiseren, structurele media-
aandacht, samenwerking met 
fietsenhandelaren) 

� Werken conform interregionaal 
handboek fietsendiefstal (handhaving 
t/m vervolging) 

� Gemeente adviseren over hotspots. 
 

Fietsendiefstal  
� Snelle interventies op het gebied van 

veelvoorkomende criminaliteit waar mogelijk 
(uitrollen ‘ZSM’) 

� Werken conform interregionaal handboek 
fietsendiefstal (handhaving t/m vervolging) 
Voorbeelden: witwassen, inzet lokfiets. 

 

 Helingbestrijding: 
� Onderzoeken mogelijkheden toezicht op het 

opkopen van gestolen goederen  

Helingbestrijding 
� Onderzoeken mogelijkheden toezicht op 

het opkopen van gestolen goederen  

 

Doelstelling: verhoging veiligheidsgevoel inwoners Subjectieve 
veiligheid/ 
veiligheidsgevoel 

� Invoering Burgernet (doel tenminste 5% 
deelname onder inwoners) 

� Deelnemen Integrale Veiligheidsmonitor 
 
Den Helder 
� Houden van klantenpanels op straat en 

buurtniveau 
� Uitvoeren wijkveiligheidsenquête Visbuurt 
� Organiseren van Wijkplatforms o.a. met 

belangenvereniging 
� Vanuit het thema wijkveiligheid toezicht en 

handhaving gericht op de wijken: Tuindorp, 
Visbuurt en Stadshart 

 
Den Helder (Middelen):  
� Buurtbemiddeling 

� Toepassen Burgernet 
� Deelname klantenpanels 
� Deelname Integrale Veiligheidsmonitor 
 
Texel: 
� Deelname aan en een bijdrage leveren 

aan de jaarlijkse ronde langs de dorpen 
(door het college) ten aanzien van het 
taakveld openbare orde en veiligheid. 
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Veld 2 Bedrijvigheid en Veiligheid  
 
 

Binnen dit veiligheidsveld vallen aantastingen van de veiligheid rond recreatieve en 
economische voorzieningen zoals winkelcentra, bedri jventerreinen en 
uitgaansmogelijkheden. Veiligheidsthema’s binnen di t veld zijn Veilig winkelgebied, 
Veilige bedrijventerreinen, Veilig uitgaan, Veilige  evenementen en Veilig toerisme. 

thema inzet gemeente inzet politie inzet OM 
Doelstellingen:  
� beheersbaar uitgaansklimaat door eenduidige afspraken 
� vermindering incidenten uitgaansgeweld  
� tegengaan overmatig alcoholgebruik onder jongeren (-23) en bijbehorend uitgaansgeweld 

Veilig uitgaan 
 
 

� Vernieuwen en uitvoeren convenant Veilig 
Uitgaan’  

� Opnemen APV-vechtverbod 
� Uitvoeren verblijfs,-en 

gebiedsontzeggingenbeleid 
� Uitvoeren handhavingsmatrix Horeca. 
 
Den Helder: 
� Aanpassen 'handhavingsmatrix horeca'.  
� Opstellen en uitvoeren plan van aanpak 

horeca 
� Evalueren cameratoezicht (jaarlijks) 
� GAVO cliënten worden besproken binnen het 

Veiligheidshuis 
� Controleren exploitatievergunning en 

ontheffing sluitingsuur op beveiligingseisen  
Den Helder (Middelen): 
� Camerabewaking 
 
Texel: 
� Inzetten extra toezicht (dorpswacht) in De 

Koog (zomer) en Den Burg (indien nodig). 
� Toepassen sanctiebeleid bij nalatigheid 

horeca-exploitant. 
� Vaststellen handhavingsmatrix Horeca. 
� Periodiek overleg convenantpartners. 
� Periodiek belanghebbendenoverleg 

openbare orde (zomeroverleg De Koog, 
overleg Den Burg). 

� Zorgdragen voor ketenaanpak openbare 
orde, veiligheid en leefbaarheid. 

� HALT inzet project Nuchter Besef en 
voorlichting over alcoholmisbruik (zomer). 

� Naleving van het sanctiebeleid in de horeca 
bevorderen (lokaalverboden). 

� Aanpak looproute Jeugdcamping De Koog. 

� Maken voortgangsrapportages aan de 
hand van regionaal format 

� Signaleren en adviseren inzake uit-
gaansgeweldplegers naar burgemeester 
en OM (horeca- en gebiedsontzeggingen 
overtredingen door horeca-exploitant; 
alcoholmatigingsbeleid) 

� Vertaling hot items / hot places analyse 
op lokaal niveau naar inzetbepaling HIT 

� Bij alle vormen van uitgaansgeweld 
overleg met OvJ over mogelijkheden 
toepassing snelrecht (doelstelling: 27 
totaal) 

 
Den Helder: 
� Opnemen camerabeelden zondag t/m 

donderdag en live uitlezen 
camerabeelden op vrijdag en zaterdag 
door wachtcommandant.  

 
Texel: 
� Deelnemen aan 

belanghebbendenoverleg De Koog en 
Den Burg 

� Resultaten van politietoezicht en –
optreden actief uitdragen (voorlichting). 

� Zorgen voor aansturing dorpswacht. 
� Ondersteuning verlenen aan BOA’s  

gemeente. 

� Mogelijkheden in het kader van de wet 
maatregelen bestrijding voetbal-vandalisme 
en ernstige overlast inzetten waar mogelijk 
(in afstemming met burgemeester) 

� In geval sprake is van geweld met ernstig 
letsel altijd voorgeleiden aan de RC 

� Indien maatschappelijk relevant zal de OvJ in 
het requisitoir aandacht geven aan de 
problematiek rond uitgaansgeweld en de 
aanpak daarvan 

� Inzetten snelrecht/dagvaarding in persoon 
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Doelstelling:   
� veilig en ordelijk verloop van evenementen 
 

Veilige 
evenementen 
 
 � Uitvoeren van het regionaal vastgesteld 

evenementenbeleid  
 

� Begeleidingstraject ‘Veiligheid bij 
Evenementen’; door een goed overzicht 
kan een samenloop van risicovolle 
evenementen voorkomen worden 

� Participeren in het evenementenoverleg 

� Mogelijkheden in het kader van de wet 
maatregelen bestrijding voetbal-vandalisme 
en ernstige overlast inzetten waar mogelijk 
(in afstemming met burgemeester) 

� In geval sprake is van geweld met ernstig 
letsel altijd voorgeleiden aan de RC 

� Inzetten snelrecht/dagvaarding in persoon 
 

Doelstelling:  
� vermindering inbraken en diefstallen  
� creëren van een veilig ondernemingsklimaat 
 
 

Veilige bedrijven-
terreinen 
 
 

� Voortzetten KVO traject Kooijpunt 
 

� Participeren in KVO traject �  

Doelstelling: veilige recreatie op en rond het water 
 

Veilig toerisme 

� Inzet blauwe vlag rond 3 
strandstrandopgangen en in 3 jachthavens 

�  �  

Doelstelling: bevordering veiligheid winkelgebieden  Veilig 
winkelgebied 

� KVO winkelgebieden: 
• Binnenstad 
• Ravelijn 
• De Schooten 
• De Riepel  
• Marsdiepstraat 

 

� Participeren in KVO trajecten � Vervolgen diefstal 
� Inzetten snelrecht/dagvaarding in persoon 
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Veld 3 Jeugd en Veiligheid 
 

Binnen dit veiligheidsveld vallen de gebruikelijke veiligheidsthema’s in relatie tot jeugd 
zijnde ‘overlastgevende jeugd’, ‘criminele jeugd/in dividuele probleemjongeren’, ‘jeugd, 
alcohol en drugs’ en ‘veilig in en om de school’. Z odoende handelt dit veiligheidsveld 
over de veiligheid rond jeugd thuis, in de buurt, o p school en bij het stappen. 
 

thema inzet gemeente inzet politie inzet OM 
Doelstelling: 
� Terugdringen aantal incidenten jeugdoverlast 
� In kaart brengen problematiek jeugd via Veiligheidshuis  
� Beheersbaar houden hinderlijke jeugdgroepen 
 

Overlastgevende 
jeugd 
 
 
 
 
 
 

� Aanpakken van minimaal 1 groep in de 
driehoek 

� Deelnemen HALT-projecten 
 
Den Helder: 
� Inzetten op breed integraal overleg 

jeugdoverlast 
� Organiseren specifieke aandacht voor de 

groepen die uit de Beke-inventarisatie naar 
voren komen 

� Benoemen en uitvoeren gezamenlijke acties 
op de jeugdgroepen 

� Inzet BOA’s op overlastlocaties 
 
Den Helder (inzet): 
� Tienerwerk 
� Centrum Jeugd en Gezin 
� Jeugd en Jongerenwerk 
� Straathoekwerkers 
 
Texel: 
� Relatie met veld 1. 
� Hanggroepen in kaart brengen en begeleiden 

door Jeugd- en Jongerenwerk (Pharos). 
 

� In kaart brengen jeugdgroepen (Beke); 
signaleren en rapporteren 
ontwikkelingen jeugd 

� Aanpak vanuit driehoek van minimaal 1 
groep 

� Gericht toezicht bij jeugdoverlast 
 
Texel: 
� De wijkagent /schoolagent houdt contact 

met hanggroepjongeren en neemt deel 
aan overleggen hierover. 

 

� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 
casusoverleg Veiligheidshuis) 

� OM als voorzitter van het justitieel 
casusoverleg 

� Prioriteren in driehoek van aan te pakken 
jeugdgroepen (n.a.v. Beke-inventarisatie) 
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Doelstelling:  
� Effectief opsporen en aanpakken probleemjeugd 
� In kaart brengen problematiek jeugd via Veiligheidshuis  
 

Criminele jeugd/ 
individuele 
probleem-
jongeren 
 � Regie voeren over integrale aanpak 

 
Den Helder: 
� Uitvoeren overleg Risico Jongeren door het 

Veiligheidshuis 
� Faciliteren bevordering sluitende keten 

zorgrepressie (casusoverleg Veiligheidshuis) 
� Casuïstiek inbrengen en bespreken in het 

Veiligheidshuis  
 
Texel: 
� Zorgdragen voor een goed functioneren van 

het meldpunt voor jongeren in het Centrum 
voor Jeugd en Gezin en de benodigde 
vervolgacties en doorverwijzingen. 

 

� Aantal OM-verdachten jeugd: 164 
� Aantal OM-verdachten HALT: 101 
� Zaken die zich t.a.v. jeugd lenen voor 

snelrecht daadwerkelijk aanleveren 
� Vroegsignalering: gebruik zorgformulier 
� Landelijke doelen verdachten en 

inzendtermijnen 
� ‘Niemand weg zonder overleg’  
� Inzet jeugdagenten 
� Alle minderjarige veelplegers zijn 

geadopteerd 
� Weggelopen / vermiste jeugdigen 

worden bij terugkeer bezocht met als 
doel het doorgronden van de motivatie 
om (on)vrijwillig afwezig te zijn (bv. 
pooierboys) 

� In de rol van signaleren en adviseren het 
doen van zorgmeldingen 

 
Texel: 
� De politie neemt deel aan het 

Zorgoverleg Probleemjongeren (OGGZ 
Overleg). 

 
 

� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 
casusoverleg Veiligheidshuis) 

� Benoemen en uitvoeren gezamenlijke acties  
� voorzitter justitieel casusoverleg 
� Speciale aandacht voor criminele jongeren in 

hinderlijke en overlastgevende groepen 
 

Doelstelling:   
� Verbetering nalevingsgedrag regels verstrekking alcohol 
� Opnemen doelstellingen vanuit Helder in de Kop  
 
 

Jeugd, alcohol en 
drugs 
 
 
 
 
 
 

� Participeren in het project 'Helder in de Kop' 
� Uitvoeren toezicht door (voormalig) VWA-

inspecteurs 
� Toepassen handhavingsmatrix Horeca 

� Uitvoeren ‘Veilig Uitgaan en Jeugd 
Alcohol en drugs.  
 

� Geen gedoogbeleid bij gebruik drugs 
minderjarigen 
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Doelstelling:  
� Bevorderen veiligheid op het voortgezet- en beroepsonderwijs 
 

Veiligheid in- en 
om scholen 

� Regievoeren op nakomen afspraken 
convenant Veilige School 

� Aanbieden voorlichting over pooierboys in 
het basisonderwijs 

� Aanbieden lessen in het kader van o.a. 
verslavingsproblematiek aan basisscholen en 
voortgezet onderwijs door HALT en Brijder 

� Aanscherpen aanpak schoolverzuim 
Texel 
� In OSG-gebouw is spreekruimte aanwezig 

voor spreekuur wijkagent 

� Uitvoeren landelijk proces Veilige School 
 
Den Helder 
� Project KANS 
� Spreekuur voortgezet onderwijs 
 
Texel: 
� De schoolagent houdt 2-wekelijks 

spreekuur op de OSG De Hogeberg en 
maakt daarvan een kwartaalrapportage. 
De kwartaalrapportage wordt in het 
politieoverleg besproken. 

 

� Vaste OvJ als aanspreekpunt leerplichtzaken 
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Veld 4 Fysieke Veiligheid  Binnen dit veiligheidsveld vallen de fysieke veilig heidsthema’s, zijnde: 
verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veilig heid en rampenbestrijding. 

thema inzet gemeente inzet politie inzet OM 
Doelstelling:  
� Verhoging verkeersveiligheid: verlaging aantal ongevallen met letselgewonden t.o.v. 2005-2008 
 
Snelheidsovertredingen: 
� Structureel overleg met de betrokken partijen 

op het gebied van infrastructuur met de 
bedoeling om de verkeersveiligheid op 
hotspots te verbeteren 

 
Texel: 
� Aanpak gevaarlijke kruising Pontweg / 

Keesomlaan 
� Overleg met taxiondernemers m.b.t. 

verkeersveiligheid en openbare orde 

snelheidsovertredingen 
Lokaal: 
� Snelheidscontrole (laser): op 50 km 

wegen; alleen op hotspots 
Regionaal: 
� - 936 uur radarcontrole op kenteken op 

50 km wegen (VHT) 
- 3.640 uur snelheidscontrole op 50 km 
wegen (VHT) 

� Periodieke radar controle op 
snelheidsovertredingen van taxi’s (VHT) 
op Texel 

 

snelheidsovertredingen 
� Inbeslagneming bij verkeersdelicten                                                                      
� In overleg met politie aandacht voor black 

spots 
� Met gemeenten (wegbeheerder) 

infrastructurele maatregelen afstemmen 
� Bij 6 WvW-zaken in beginsel voorgeleiden, 

indien er gronden voor de voorlopige 
hechtenis aanwezig zijn. 

� Implementatie flitspalenbeleid 
 

Veiligheid (brom)fietsers  
 

Veiligheid (brom)fietsers  
Lokaal: 
� 12 bromfietscontroles en 12 

verkeerscontroles per jaar 
Regionaal: 
� 1.560 uur bromfietscontroles (VHT) 
 
Texel 
� Controle op (brom)fietsverlichting bij 

scholen 

Veiligheid (brom)fietsers  
snelheidsovertredingen 
� Inbeslagneming bij verkeersdelicten                           
� In overleg met politie aandacht voor black 

spots 
� Met gemeenten (wegbeheerder) 

infrastructurele maatregelen afstemmen 
� Bij 6 WvW-zaken in beginsel voorgeleiden, 

indien er gronden voor de voorlopige 
hechtenis aanwezig zijn. 

� Implementatie flitspalenbeleid 
 
 

Verkeers-
veiligheid 
 
 

Alcohol en verkeer  
 

Alcohol en verkeer  
Lokaal: 
� 12 alcoholcontroles per jaar (voor Texel 

gekoppeld aan evenementen) 
� 261 OM-verdachten alcohol 
Regionaal: 
� 2.600 uur alcoholcontrole in de 

weekendnacht 
� 1.750 artikel 8 verbalen 

Alcohol en verkeer  
� Onderzoek extra maatregelen herhaalde 

delictplegers 
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 Ongevallen 
� Structureel overleg met de betrokken partijen 

op het gebied van infrastructuur met de 
bedoeling om de verkeersveiligheid op 
hotspots te verbeteren 

 
 

Ongevallen 
 
 

Ongevallen 
 

Brandveiligheid Texel 
• Afronden project brandveiligheid bij 

logiesverstrekkers 
• Concretiseren samenwerking brandweer 

Den Helder en Texel 

  

Doelstelling: Implementatie nieuwe crisisorganisatie  Voorbereiding op 
rampen-
bestrijding 

� Opleiden en oefenen personeel in kader van 
de nieuwe crisisorganisatie 

� Onderhouden en beoefenen in kader van de 
RBP’s; 

� Aansluiten bij de regionale bestuurlijke 
oefeningen 

Den Helder 
� Actualiceren Havenbreedbeveiligingsplan 
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Veld 5 Veiligheid en integriteit  
 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een in breuk vormen op onze 
maatschappelijke integriteit c.q. op belangrijke re gels en andere afspraken in het kader 
van de veiligheid en stabiliteit van onze samenlevi ng. 

thema inzet gemeente inzet politie inzet OM 
Doelstelling: in kaart brengen signalen die wijzen op maatschappelijke onrust  Polarisatie en 

radicalisering 
 
 � Mogelijk uitvoeren scan maatschappelijke 

onrust 
 

� Mogelijk uitvoeren scan 
maatschappelijke onrust 

� Deelname regionale werkgroep polarisatie en 
radicalisering 

 
 

Doelstellingen:  
� Effectieve bestrijding van mensenhandel 
� zicht krijgen op signalen van mensenhandel / uitbuiting bij o.m. (seizoens-) werk 
� terugdringen aantal overvallen  
� terugdringen illegale hennepteelt d.m.v. effectieve bestrijding  
 
Vastgoedfraude 
Den Helder: 
� Uitvoeren vastgoed analyse met RIEC 
 

Vastgoedfraude 
� Signaleren en adviseren 

Vastgoedfraude 
� Fraude is een van de OM 

ondermijningsthema’s (zie hieronder) 
 

Georganiseerde 
criminaliteit 
 

 Ondermijning: 
� De aanpak van een CSV mbt het 

vervaardigen, distribueren en 
verhandelen van cannabis (regionaal)  

 

Aanpak ondermijningsthema’s 
� W.o. fraude, witwassen, vuurwapens, 

vreemdelingenwetgeving, financieel 
economische criminaliteit, computer 
criminaliteit, milieucriminaliteit (w.o. sturing 
via Functioneel Parket), kinderporno  

� Capaciteit vrijmaken voor oppakken 
ondermijning (opsporings- en 
vervolgingscapaciteit) 

� Betrekken bestuur w.o. informatie delen met 
het bestuur met het oog op te treffen 
bestuurlijke maatregelen (via bestuurlijke 
dossiers/bestuurlijke rapportage) 

� Sturen op oplevering informatieproducten 
� Speciale aandacht vanuit het OM voor 

slachtoffers  
� Speciale aandacht vanuit het OM voor 

ontnemen 
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 FinEc 
� Regionaal bureau finaciele recherche 
� Lokaal aanpak ‘ridder te voet’ 
 

FinEc 
� Capaciteit vrijmaken voor oppakken 

ondermijning (opsporings- en 
vervolgingscapaciteit) 

� Betrekken bestuur w.o. informatie delen met 
het bestuur met het oog op te treffen 
bestuurlijke maatregelen (via bestuurlijke 
dossiers/bestuurlijke rapportage) 

� Afnemen 
 

 Computer criminaliteit 
• Geen lokale inspanningen, wel 

regionaal en landelijk 
 

Computer criminaliteit 
• Verwerken zaken die via Meldpunt 

Internetoplichting instromen 
• Capaciteit vrijmaken voor oppakken 

ondermijning (opsporings- en 
vervolgingscapaciteit) 

 
 Milieucriminaliteit 

• Regionaal milieuteam 
• Lokaal een taakaccenthouder milieu 
• Deelname aanpak vuurwerk 
• Deelname aan integrale milieucontroles 

Milieucriminaliteit 
• Capaciteit vrijmaken voor oppakken 

ondermijning (opsporings- en 
vervolgingscapaciteit) 

• Betrekken bestuur w.o. informatie delen met 
het bestuur met het oog op te treffen 
bestuurlijke maatregelen (via bestuurlijke 
dossiers/bestuurlijke rapportage) 

• Overleg met Functioneel Parket over 
prioriteiten 

• Sturen op oplevering informatieproducten 
 

 

 Zeden (w.o. kinderporno) 
• Regionaal team jeugd en zeden 
• In de driehoek afstemmen over 

buurtbijeenkomsten in reactie op 
incidenten 

 

Zeden (w.o. kinderporno) 
• Capaciteit vrijmaken voor oppakken 

ondermijning (opsporings- en 
vervolgingscapaciteit) 

• In de driehoek afstemmen over 
buurtbijeenkomsten indien wenselijk 
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 Mensenhandel 
� Ontwikkelen van handhavingsbeleid 

Uitbuiting arbeidsmigranten 
� Uitvoeren Kaderwet Prostitutie (o.a. 

landelijke vergunningplicht, landelijk register 
escortbedrijven en registratieplicht 
prostituees) 

� Uitvoeren plan van (keten)aanpak 
escortservices 

 
Den Helder: 
� Controleren prostitutiebedrijven in 

samenwerking met politie en GGD o.a. op 
hygiëne richtlijnen  

� Aanpakken huisjesmelkers: controles door de 
gemeente i.s.m. andere partners 

� Geeft bekendheid aan het regionale 
meldpunt mensenhandel 

� Structureel overleg tussen de gemeente en 
de bordeelhouders 

� Onderzoeken (ism politie) alle signalen over 
illegale prostitutie-activiteiten; daar waar 
nodig i.s.m. het Regionaal Informatie- en 
Expertise-centrum (RIEC) 

 
Texel: 
� Opleggen bestuurlijke maatregel aan 

openbare inrichtingen bij herhaalde 
constatering illegale arbeiders/arbeider 
zonder werkvergunning. 

 

Mensenhandel 
lokaal: 
� Herkennen uitbuitingssignalen en 

vastleggen in BVH en BVO 
� Aanpak pooierboys: signaleren, 

adviseren 
� Ondersteunen gemeenten bij toezicht 

escortbedrijven 
 
regionaal: 
� 18 prostitutiecontroles, waarvan 2 

hotelcontroles 
� 2 CSV’’s mensenhandel 
� 25 gesprekken slachtoffers mensen-

handel 
� Onderzoek signalen uitbuiting conform 

aanwijzing PG (zeden) 
� Eerstelijns ID-onderzoeken conform 

Progris: 67 (afdelingsbreed, niet 
specifiek gericht op mensenhandel) 

� Ondersteuning vergunningverlening 
gemeenten in het kader van prostitutie-
wetgeving i.s.m. Korpsexpert en 
prostitutieteam 

 
Texel: 
� Aantal keer gezamenlijke controle 

(Arbeidsinspectie en 
Vreemdelingenpolitie) op illegale 
werknemers. 

Mensenhandel 
� Zie afspraken bij politie (o.a. CSV) 
� Verbinden strafrechtketen met zorgketen (via 

casusoverleg Veiligheidshuis) 
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Hennep: 
� Zorg dragen voor het verwijderen  vernietigen 

van de hennep, conform convenant  
 
Den Helder: 
� Strikt uitvoeren van het sanctiebeleid bij 

nalatigheid van de exploitatie eisen via de 
handhavingsmatrix 'Integrale aanpak 
hennepteelt' 

� Uitvoeren structureel overleg met de 
coffeeshophouders over de exploitatie en de 
uitvoering van de nota ‘Herijking lokaal 
softdrugsbeleid’ als ook over aanvullende 
beleidsregels 

 
 

Hennep 
regionaal: 
� BVO vullen met hennep-info 

- uitvoeren van 2 420 bis zaken en 1 
CSV op het gebied van hennep 
(regionale recherche) 

� Aanpak 10 facilitors m.b.t. growshops 
hennepplantages 

� Regionale recherche 8 ontnemingen, 8 
conservatoir beslag 

� RIO: hennepcoördinator beschikbaar 
stellen 

� Afdeling communicatie: bijdrage leveren 
aan ombuigen van de (regionale 
publieke opinie; na elke rooidag een 
persbericht; uitnodigen regionale pers 
om bij rooidagen aanwezig te zijn 

lokaal: 
� Inzet van 1 coordinator, 3 

neventaakhouders. Waarvan 1 dag voor 
de hennepcoordinator. 

� Minimaal 4 hennepdagen per jaar + 3 
afhandeldagen voor de 
neventaakhouders. 
- via de afdeling communicatie wordt na 
elke hennepdag een persbericht 
verspreid 
- aantal OM-verdachten: 20 
- aantal ontnemingen: 7 
- conservatoir beslag: 6 
 

Hennep 
� Afstemmen rooien 
� Afstemming mogelijkheid ontnemen 
� Conservatoir beslag leggen indien mogelijk 
� Terugkoppeling opgelegde ontnemingen 

richting politie (incl. bedragen) 
� In gezamenlijke werkgroep landelijke 

ontwikkelingen coffeeshops vertalen naar 
regionaal beleid  

 

Growshops: 
� Deelnemen integrale controle growshops 
 

Growshops 
� Integrale controle growshops 
 

Growshops 
� Integrale controle growshops 
 

 

Overvallen: 
� Organiseren bijeenkomst voor ondernemers 
� Informeren ondernemers (slachtoffers) over 

subsidiemogelijkheden 
� Uitvoeren gerichte nazorg van ex-

gedetineerden (via Veiligheidshuis) 
 
Den Helder: 
� Opstellen actieplan overvallen. 
 

Overvallen 
� Deelname aan regionaal overvallenteam 
� Aanpak van illegaal vuurwapenbezit 
� Bezoeken risicovolle overvalobjecten  
� Gerichte (on)opvallende surveillance 

Overvallen  
Vast aanspreekpunt OvJ 
� Zwaardere strafeisen 
� Speciale aandacht vanuit het OM voor 

slachtoffers ) 
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Doelstelling: bevordering integer handelen door bestuurders en ambtenaren Ambtelijke en 
bestuurlijke 
integriteit 

� Toepassen integriteitprotocol  
 

�  Toepassen integriteitprotocol 
 
 

�  Toepassen integriteitprotocol 
 
 

 


