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Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (LIVB 2019-2022)

Gevraagd besluit:
De gemeenteraad van de gemeente Den Helder stelt het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 vast en
geeft het college van burgemeester en wethouders de opdracht het LIVB uit te voeren.
Publiekssamenvatting
Artikel 172 lid 1 Gemeentewet geeft aan dat de burgemeester belast is met de handhaving van de openbare
orde en veiligheid. Samen met het Openbaar Ministerie en de politie (de driehoek) stuurt de burgemeester op
de operationele dagelijkse gang van zaken. Hiervoor stelt de driehoek jaarlijks een Veiligheidsmatrix vast met
de werkzaamheden voor het komende jaar. De werkzaamheden zijn gebaseerd op de politiecijfers (inclusief
duiding) en op de prioriteiten die gesteld zijn in het lokaal Integraal veiligheidsbeleid.
Het vaststellen van een lokaal veiligheidsbeleid is niet, zoals de bedoeling was, opgenomen als wettelijke
verplichting, maar is wel een goed instrument om de regie te voeren op het lokaal veiligheidsbeleid. Om een zo
groot mogelijk draagvlak te krijgen verzoekt het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad
eens in de vier jaar het lokaal veiligheidsbeleid vast te stellen.
Inleiding
In het Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (LIVB 2019-2022) zijn vier prioriteiten opgenomen:
a.
Ondermijning;
b.
Overlast;
c.
Samen Veilig Leven (vervolg van LIVB 2015-2018);
d.
Zorg en Veiligheid (vervolg van LIVB 2015-2018).
De prioriteiten zijn ontstaan na een bespreking met enkele leden van de commissie Bestuur en Middelen.
Tijdens de bespreking zijn de politiecijfers gepresenteerd en toegelicht(zie bijlage Politiecijfers 2014-2018).
Hieruit is een voorstel ontstaan dat vervolgens is neergelegd bij de collega’s van de verschillende afdelingen.
De prioriteiten zijn vervolgens uitgewerkt en opgenomen in het LIVB 2019-2022. Het LIVB is een compact
document geworden, waarin richting wordt gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid van de gemeente Den
Helder. Voor twee prioriteiten geldt dat deze een vervolg zijn op de prioriteiten van het LIVB 2015-2018.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Het LIVB 2019-2022 stuurt op het veiligheidsbeleid in de gemeente Den Helder met als doel een verdere daling
van het aantal misdrijven en incidenten. We streven naar minder overlast en verloedering in de openbare ruimte
en het verhogen van de veiligheidsbeleving. De insteek hierbij is dat de gemeente een volwaardige
veiligheidspartner is voor de politie en het Openbaar Ministerie met eigen bestuurlijke instrumenten en een
eigen informatiepositie.
Kader
Er is geen wettelijk kader voor het vaststellen van het LIVB 2019-2022. Tot vijf jaar geleden lag er een concept
wettekst om gemeente te verplichten eens in de vier jaar een lokaal veiligheidsbeleidsplan vast te laten stellen
door de gemeenteraad. Het toenmalig ministerie Veiligheid & Justitie heeft echter besloten dat borging in de wet
niet meer noodzakelijk was aangezien de meeste gemeenten reeds een lokaal veiligheidsplan hebben dat door
de gemeenteraad wordt vastgesteld. In Den Helder wordt hier sinds 2008 vorm aangegeven.
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De uitvoering van het LIVB ligt niet alleen bij de burgemeester en de driehoek. Veiligheid is bij uitstek een
beleidsterrein dat integraal opgepakt dient te worden. De veiligheidsproblemen zijn divers van hangplekken voor
de jeugd (openbare ruimte) tot overvallen (economie) en van mensenhandel tot huiselijk geweld (sociaal
domein). Voor de uitvoering is dan ook breed draagvlak nodig, zowel bestuurlijk, ambtelijk als bij onze partners.
Vandaar ook dat het LIVB ter vaststelling aan de raad wordt aangeboden en het college van burgemeester en
wethouders gevraagd wordt om het LIVB uit te voeren.
Argumenten
De prioriteiten zijn gebaseerd op de geduide politiecijfers van de afgelopen jaren en sluiten aan bij de
belangrijkste veiligheidsthema’s/vraagstukken die op dit moment spelen (lokaal en landelijk).
Het LIVB sluit met de prioriteiten aan bij het Integraal Meerjaren Veiligheidsplan 2019-2022 van de politie
eenheid Noord-Holland, waarin Ondermijning en Zorg & veiligheid zijn opgenomen als prioriteit. Met het
Integraal Meerjaren Veiligheidsplan geven de 35 gemeenten in de politie eenheid Noord Holland samen met
politie en openbaar ministerie richting aan het gezamenlijk veiligheidsbeleid. Beide prioriteiten zijn ook actuele
thema’s die landelijk spelen net als het thema overlast. Voor de laatste geldt dat er verschillende aanpakken zijn
voor de diverse soorten van overlast, o.a. woon, horeca, jeugd en verwarde personen. Het is vaak complexe
casuïstiek dat veel tijd kost. Door afspraken en overleggen te harmoniseren hopen we de komende jaren een
efficiëntere en meer eenduidige aanpak te realiseren. Prioriteit Samen Veilig Leven past binnen wijkgericht
werken en heeft de afgelopen jaren een aantal mooie langdurige projecten opgeleverd, o.a. buurtpreventie app.
Dit hopen we in de komende periode te continueren.
In het LIVB 2019-2022 zijn tevens de resultaten opgenomen van het LIVB 2015-2018 en afspraken die wij met
de burgers maken over de uitvoering van werkzaamheden.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Iedereen beleeft veiligheid op een andere manier en veiligheidsgevoelens worden beïnvloed door de meest
uiteenlopende zaken. Het nieuws, een inbraak, ervaringen van familieleden of een onguur type dat door de
straat loopt.
We proberen door een goede afhandeling van meldingen en aangiftes, een duidelijke actieve communicatie en
het betrekken van burgers bij veiligheidsthema’s, een reëel beeld te schetsen van de veiligheid in de directe
leefomgeving van onze bewoners. Dit doen we zodat zij een goed handelingsperspectief hebben om zelf
maatregelen te nemen als dat nodig is en om (on)veiligheid in het juiste perspectief te kunnen plaatsen. De
realiteit is echter ook grillig en vereist een operationele en flexibele inzet van ons en een goede relatie met onze
partners en inwoners, zodat snel ingespeeld kan worden op actuele veiligheidsproblemen. Daarbij komt dat
achteraf repareren altijd lastiger is dan vooraf voorkomen. Daarom sturen we vooral op preventie en niet op
repressie.
Het veiligheidsbeleid is op basis van de Referendumverordening gemeente Den Helder 2012, artikel 2 lid b niet
referendabel.
Duurzaamheid
Het LIVB 2019-2022 borduurt voort op het LIVB 2015-2018. De titel van het nieuwe LIVB 2019-2022 is dan ook
“Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging (Marcus Aurelius)”. Daarnaast is de insteek van ons
veiligheidsbeleid om escalatie te voorkomen en zo snel mogelijk, het liefst met preventie, aan de voorkant van
het probleem te komen.
De tweede uitleg van de titel “Wat volgt, staat altijd in verband met wat eraan voorafging (Marcus Aurelius)”
betreft het feit dat een stijging van politiecijfers vaak een signaal is dat er in het voortraject iets gewijzigd is.
Wanneer er bv. dure nieuwe apparaten in auto of huis worden geïntroduceerd leidt dit vaak tot een stijging van
autokraken of woninginbraken. Een ander voorbeeld is bv het afbouwen of wegvallen van zorg of inkomen wat
kan leiden voor problemen die vaak het eerst zichtbaar worden in het veiligheidsdomein. Wanneer wij een
stijging constateren, dan wordt deze geduid en proberen wij de oorzaak daarvan integraal aan te pakken, zowel
op individueel niveau in het Ketenhuis als op gemeenteniveau.
Het Ketenhuis is de plek waar de gemeente samen met zorg- en veiligheidspartners complexe casuïstiek (bv
ernstige overlast) gezamenlijk aanpakken.
Financiële consequenties
Het LIVB 2019-2022 wordt uitgevoerd binnen de kaders van de reguliere programmabegroting. De kosten die
verbonden zijn aan de burgerparticipatie projecten bij de prioriteit “Samen Veilig Leven” worden ingediend in het
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kader van de Wijkconvenantgelden en de projecten worden dan ook beoordeeld conform de hiervoor geldende
richtlijnen.
Sinds 2008 hebben we hard gewerkt om het team veiligheid vorm te geven. Geconstateerd is dat het cluster
veiligheid volwassen is geworden en de gemeente een volwaardige partner is geworden in het
veiligheidsnetwerk met een eigen bestuurlijk instrumentarium en een eigen informatiepositie. De borging van
het cluster veiligheid in de Planning & Control -cyclus blijft nog achter net als de registratie van informatie en de
verdere samenwerking tussen de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de politie. De komende
periode worden deze cruciale onderdelen verder opgepakt, zodat deze passen binnen de huidige afspraken en
verantwoordelijkheden van de gemeente Den Helder. Hiervoor volgt in de komende periode een apart
raadsvoorstel met daarin de voorgestelde aanpak en de daarbij behorende financiële consequenties en
onderbouwing.
Communicatie
Het LIVB 2019-2022 wordt als (digitale) folder beschikbaar gesteld aan betrokken organisaties en burgers.
Realisatie
Nadat de gemeenteraad het LIVB 2019-2022 heeft vastgesteld, wordt het beleid conform afspraak uitgevoerd.

Den Helder, 18 december 2019.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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