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Motie vreemd aan de orde van de dag over integraal actieplan voor veiligere 
Helderse straten 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 24 februari 2020, 

constaterende dat: 

op zondag 16 februari 2020 een steekpartij met meerdere gewonden heeft plaatsgevonden op 
Willemsoord nabij de horecagelegenheden; 
tevens op 16 februari 2020 een man voor de politie op de vlucht sloeg vanwege verboden wapenbezit; 
op zaterdag 15 februari 2020 een 15-jarige jongen met geweld werd beroofd aan de Basstraat; 
op zaterdag 18 januari 2020 een man op het Julianaplein in zijn rug werd gestoken; 
de Helderse criminaliteitscijfers flink boven het landelijk gemiddelde liggen; 

overwegende dat: 

iedere inwoner van Den Helder recht heeft op een zo veilig mogelijke gemeente; 
het zorgen voor een zo veilig mogelijke gemeente een essentiële taak is van de lokale overheid en 
resulteert in een gemeente waar het prettig wonen, werken, ondernemen en recreëren is; 
de politie haar uiterste best doet om met de beschikbare middelen de Helderse straten zo veilig mogelijk te 
houden, maar door omstandigheden tegen haar grenzen aanloopt; 
BOA's de politie kunnen ondersteunen in het handhaven van de openbare orde en veiligheid; 
beveiligers en toezichthouders misstanden bij de politie melden en burgers preventief kunnen aanspreken 
op wangedrag; 
een integraal actieplan, waarbij BOA's, beveiligers en toezichthouders oneer toezicht van se politie staan, 
een waardevolle aanvullende bijdrage kee leveren aan het verder vergroten van de veiligheid in Den Helder; 

k_vNIJ/r;,:J 

verzoekt het college van burgemeester en wethouders/ de burgemeester: 

1. zo snel mogelijk met de politie (District Noord-Holland Noord) in kaart te brengen op welke wijze BOA's, 
beveiligers en toezichthouders een aan"t11:Jllende eijdrage IEl:lnnen leveren aan het verder vergroten vee-se 
veiligl'leid il'I Del'I I lelder, i) t vc,. i L1 Gk(-\i) 1" ~'" N 1-l~L l>Hl k\J ~~ ,J 

f'\f:tll +.- op basis van de bevindingen.een integraal actieplan op te stellen,en dit voor het zomerreces aan de raad ~, 
voor te leggen. « N 

en gaat over tot de orde van de dag. 

PW Den Helder, 

V.H. van den Born N. List 

Behoorlijk Bestuur, 
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S. Hamerslag 


