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Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
• Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente 

Den Helder 2011-2014 
• Uitvoeringsmatrix integraal Veiligheidsbeleid 

2011 
• Bijlage bij Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 

gemeente Den Helder 2011-2014 
Onderwerp:  Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Den Helder 2011-2014 

 
Gevraagd besluit: 
De nota ‘Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Den Helder 2011-2014’ en de uitvoeringsmatrix integraal 
Veiligheidsbeleid 2011 vast te stellen. 
 
Inleiding en aanleiding 
Regie hebben over veiligheidsbeleid betekent sturing geven aan de selectie van veiligheidsthema’s en 
zorgdragen dat deze thema’s door alle interne en externe partners worden gedragen. De samenhang tussen 
beleidsvelden alsook de veelheid aan betrokken maatschappelijke spelers duiden op een bewustzijn dat 
veiligheidsbeleid en veiligheidsgevoelens afhankelijk zijn van zich voortdurend ontwikkelende factoren.  
Veiligheidsbeleid is een beleid ‘van iedereen voor iedereen’. Dit betekent een dynamisch en geen statisch 
beleid. Voor het schrijven van dit stuk is de nodige afstemming gezocht met medewerkers van de afdelingen 
Onderwijs, Welzijn en Sport (OW&S); Ruimte, Wonen en Ondernemen (RWO), Publiekszaken en Stadsbeheer. 
Extern, werd de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en het Programmabureau Integrale Veiligheid (PIV) 
bevraagd. Informatie vanuit de burger werd ingewonnen door middel van uitgevoerde wijkveiligheids-, en 
leefbaarheidsonderzoeken. Informatie over jeugdoverlast door middel van politierapportages enerzijds, 
toeleidingrapportages uit het ambulante jongerenwerk anderzijds. 
Ten behoeve van een analyse van de lokale veiligheidssituatie, is gebruik gemaakt van de systematiek van het 
‘Kernbeleid Veiligheid’. Kernbeleid Veiligheid helpt gemeenten bij het opstellen van een strategische visie, het 
selecteren van prioriteiten, het coördineren van de samenwerking met ketenpartners en geeft richtlijnen voor de 
organisatorische borging van het beleid. De volgende thema’s worden in het lokaal integraal veiligheidsbeleid 
geprioriteerd: aanpak jeugdoverlast, veilig uitgaan in het stadscentrum, coffeeshopbeleid en buurtgerichte 
aanpak overlast. Andere thema’s zijn ondersteunend aan het integraal veiligheidsbeleid en worden als overige 
veiligheidsthema’s benoemd: integrale aanpak van prostitutiebedrijven, cameratoezicht, publiek-private 
samenwerking (Keurmerk Veilig Ondernemen, Keurmerk Veilige Bedrijventerreinen en Politie Keurmerk Veilig 
Wonen), veiligheidshuis, programmatisch handhaven en evenementen. 
 
Kader 
Vanuit de wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente, krijgt 
de gemeente steeds meer midddelen en handvatten in de regievoering over het lokaal integraal 
veiligheidsbeleid. Zoals eerder beschreven, stelt de raad eenmaal in de vier jaar een integraal veiligheidsbeleid 
vast. Het integraal veiligheidsbeleid bevat de doelen, resultaten alsook inspanningen die beoogd worden ter 
realisatie van de doelstellingen. Het integraal veiligheidsbeleid kan tussentijds worden gewijzigd: jaarlijks wordt 
een uitvoeringsplan aan de hand van een uitvoeringsmatrix opgesteld. Hierin staan de doelen, resultaten en 
inspanningen per partner beschreven. 
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Argumenten / alternatieven 
 
Er zijn verder geen argumenten en of alternatieven te benoemen. 
 
Financiële consequenties 
 
Er zijn geen financiële consequenties. 
 
Juridische consequenties 
 
Er zijn geen juridische consequenties. 
 
Communicatie 
 
Uitvoering geven aan het lokaal integraal veiligheidsbeleid voor de komende jaren in samenwerking met alle 
interne-, en externe partners. De burger zal op een actieve manier bij het beleid worden betrokken zodat ook 
hij/zij een bijdrage kan leveren aan het integrale veiligheidsbeleid (jaarlijkse uitvoeringsmatrix). Afhankelijk van 
de gesignaleerde problematiek binnen de diverse veiligheidsthema’s zullen klantenpanels worden 
georganiseerd of door de gemeente worden deelgenomen aan wijkplatforms. 
 
 
Aanpak / uitvoering 
 
Na het vaststellen van het lokaal integraal veiligheidsbeleid, wordt er uitvoering aan het beleid gegeven. 
Uitvoering vindt plaats door middel van het nakomen van de inspanningen die per partner benoemd staan in het 
jaarlijkse uitvoeringsplan (aan de hand van een uitvoeringsmatrix). 
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