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Hoofdonderwerp 
geweld  

 

Geweld algemeen: de uitbreiding van het camerabewakings-
systeem is gerealiseerd. De aanbevelingen in het 
evaluatierapport zijn deels gerealiseerd. Communicatie over de 
werking van de camera’s heeft plaatsgevonden door middel van 
twee publicaties op de gemeentelijke voorlichtingspagina. Er 
wordt binnenkort een begin gemaakt met het opstellen van een 
nieuw camerareglement. Het huidige systeem wordt over 2 jaar 
weer geëvalueerd. Voor die periode wordt camerabewaking in 
stand gehouden. 
Er zijn vanaf 1 januari tot eind mei 4 gebiedsontzeggingen 
opgelegd. Het concept handhavingsmatrix horeca is klaar en rijp 
voor besluitvorming. 
Uitgaansgeweld: uit controles blijkt dat de ondernemers het 
horecaconvenant goed naleven. Er zijn in het 1e kwartaal geen 
waarschuwingen uitgegaan noch sancties opgelegd. 
Alcohol en jeugd (bestrijding overmatig alcoholgebruik): het 
projectvoorstel ‘Helder in de kop’ is klaar. Hierin zijn de 
kernpunten van het alcoholmatigingsbeleid vastgelegd. De pijlers 
van het alcoholmatigingsbeleid zijn: het vergroten van de 
bewustwording en de betrokkenheid bij het onderwerp alcohol-
gebruik bij jongeren, het beïnvloeden van de omgeving van 
jongeren door regelgeving en de handhaving van de naleving 
ervan en draagvlakvergroting voor alcoholmatiging door een 
heldere eenduidige communicatie.  
Huiselijk geweld: de politie heeft in de periode 1 januari 2010 – 
heden in totaal 14 toetsingen uitgevoerd. Dit heeft geresulteerd 
in 7 opgelegde huisverboden. 
Eergerelateerd geweld:  de politie heeft hierin de regie. 
 

Hoofdonderwerp 
jeugd 
 

Jeugdgroepen:  
Hanggroep Jeruzalembuurt: de handhavers openbare ruimte 
hebben 3 maal per week gecontroleerd of de hanggroep zich aan 
de gemaakte afspraken houdt. Vastgesteld is dat de voor de 
hanggroep geplaatste hangcontainer regelmatig wordt gebruikt. 
Er is sprake van enige vervuiling rond de container, maar deze 
wordt direct verwijderd. Er zijn enkele vernielingen gepleegd aan 
het Buurthuis De Kroft waarvoor de hanggroep verantwoordelijk 
wordt gehouden. Er is een activiteitenprogramma samengesteld. 
Er is een intensief contact tussen de groep en de wijkagent en de 
wijkmanager van de gemeente. School- en werkuitval wordt als 
het belangrijkste probleem van de jongeren gezien. De wijkagent 
en de buurthuisbeheerder hebben een lijst opgesteld van de 
hanggroepjongeren. Deze lijst is door tussenkomst van het 
Veiligheidshuis gekoppeld aan die van Jeugdzorg. Aan de hand 
daarvan zijn persoonsprofielen opgesteld. Voor de daarvoor in 
aanmerking komende personen wordt gewerkt aan een breed 
toeleidingstraject naar werk-/re-integratie. 



Daarover zijn vanuit het Veiligheidshuis afspraken gemaakt met 
het UWV-werkbedrijf. 
Scholen: de projectgroep waarin de Pijler, het ROC, School aan 
Zee, politie en gemeente zitting hebben (en op afroep ook de 
GGD en HALT) is in het eerste kwartaal 2 keer bijeengeweest. 
Aan het convenant en het onderliggende protocol, waarin acties 
zijn vastgelegd op de thema’s alcohol, drugsgebruik, pornografie, 
loverboys, (digi)pesten en gokken is uitvoering gegeven. 
Jeugd-overig:   
Inspanningen Veiligheidshuis: 
Riscant: er staan 21 personen op de Riscantlijst. Van de 21 
personen volgen er 18 een begeleidingstraject en 3 een 
sanctietraject. Voor meer informatie over Riscant wordt verwezen 
naar de 1e kwartaalrapportage van het Veiligheidshuis. 
Justitieel Casus Overleg (JCO) 
78 jongeren in de leeftijd tot 17 jaar en 11 jeugdigen in de 
leeftijd tussen de 18 en 23 jaar. Het totale aantal jongeren dat in 
het 1e kwartaal via het JCO is afgedaan bedraagt 89. 
Risico Jongeren Overleg(RJO) 
Er zijn totaal 47 jongeren in het RJO voorgeleid. In het overleg is 
een groepsaanpak ontwikkeld. Deze is toegepast op een 
overlastgevende groep in Julianadorp rond het winkelcentrum 
Drooghe Bol. Deze groep is samen met de ouders uitgenodigd 
voor een ‘preventief’ gesprek met de ketenpartners. Opmerkelijk 
is dat na het gesprek het aantal overlastmeldingen tot nul is 
gereduceerd. 

Hoofdonderwerp 
verkeer 
 

Verkeersveiligheid: de ambtelijke verkeerscommissie vergadert 
elke 6 weken. In de commissie hebben de politie, de afdelingen 
Stadsbeheer, Ruimte, Wonen en Ondernemen (planontwikkeling) 
van de gemeente zitting. Op de actielijst van de laatste 
vergadering worden 30 locaties genoemd waarvoor maatregelen 
in voorbereiding of in uitvoering zijn. 
Regulier verkeerstoezicht: de gemeentelijke handhavers hebben 
op dit thema 14 keer gecontroleerd. Er zijn door BOA’s 135 pv’s 
opgemaakt. Het uitwerken van een publiekscampagne vindt 
plaats in het 2e kwartaal 2010. 

Hoofdonderwerp 
fietsendiefstal 
 

Er hebben tot 1 april 16 controles plaatsgevonden op 
fietsendiefstallen. Er is niets verdachts vastgesteld. Wel zijn er 
veel fietswrakken her en der gestald. Er wordt momenteel met de 
NS gewerkt aan een handhavingsarrangement voor het opruimen 
van wrakken. Zeestand BV/CV onderzoekt de mogelijkheden voor 
een overdekte bewaakte fietsenstalling. Bij het station en de 
Hema zullen binnenkort een groot aantal nieuwe goede 
fietsenrekken worden geplaatst. In het kader van de te houden 
publiekscampagne om het aantal fietsendiefstallen terug te 
dringen komt in juni een promotieteam van de landelijke 
organisatie Centrum Fietsendiefstal naar Den Helder om mensen 
praktische tips te geven hoe zij fietsendiefstal kunnen 
voorkomen. En ten slotte wordt een enquête gehouden onder 
bezoekers van de binnenstad om van hen informatie te krijgen. 
 
 
 
 



Hoofdonderwerp 
mensenhandel 
 

Bewustwording; signalering en advisering:  er is nog 1 
prostitutiebedrijf actief. Dit bedrijf is in het 1e kwartaal 1 keer 
gecontroleerd. Er zijn geen bijzonderheden vastgesteld. Er is een 
aanvraag in behandeling genomen voor de vestiging van een 
bordeel in het pand Weststraat 60, dat eigendom van de 
gemeente is. De BIBOB-vragenlijst voor bordelen wordt 
uitgebreid om nog meer dan nu het geval is inzicht te krijgen in 
de exploitatie van de bordelen. Het maken van een regeling voor 
de opvang prostituees die willen uittreden, moet nog zijn beslag 
krijgen. 
Jeugdproblematiek – pooierboys: in het 1e kwartaal zijn 18 
voorlichtingsbijeenkomst gegeven aan groep 8 van het 
basisonderwijs (streefgetal 2010: 20 voorlichtings-
bijeenkomsten). Het is verheugend te merken dat sommige 
scholen dit onderwerp zelf oppakken met gebruikmaking van 
eigen lespakketten. 
Illegale prostitutie-bedrijven en escort-bureaus:  zie hiervoor. 

Hoofdonderwerp 
hennep 
 

Illegale hennepteelt: de gemeente heeft een bijdrage geleverd 
aan het rooien van plantages conform het regionale 
hennepconvenant. Voor een van de volgende controles zal de 
belastingdienst worden uitgenodigd (conform hun verzoek). 
Toezicht coffeeshops – growshops: er is een structureel overleg 
met de coffeeshophouders. Thema’s: het tegengaan van overlast 
en verloedering. De coffeeshopshouders geven aan te willen 
investeren in de kwaliteit van hun panden. 
De bedoeling is dat de gevels een meer open karakter krijgen 
wat het toezicht vanuit de coffeeshop op straat zal verbeteren. 
De coffeeshopshouders hebben een plan ingediend om 
gezamenlijk toezicht te gaan houden in de omgeving van hun 
coffeeshops. In het 1e kwartaal zijn aan 1 coffeeshophouder 
annex café-exploitant twee sluitingsmaatregelen opgelegd. Eén 
voor het café (gedurende 1 week) en 1 voor de coffeeshop 
(gedurende een maand). Er is een regeling opgesteld voor de 
coffeeshopshouders waarmee zij ernstige overlast rechtstreeks 
bij de politie kunnen melden. Er is bij het Ministerie van BZK een 
plan van aanpak voor de bestrijding van overlast en verloedering 
in de omgeving van de coffeeshops ingediend. In verband met de 
val van het kabinet is hierop nog geen reactie ontvangen. 
Bekeken wordt of onderdelen van het plan zonder subsidie 
kunnen worden uitgevoerd. 
Handel en gebruik op straat: zie hierna. 

Lokaal thema 
harddrugs 

Cameratoezicht is één van de middelen die wordt ingezet om het 
dealen op straat te kunnen vaststellen. 

Lokaal thema 
aanpak overlast 
zwervers 

Er zijn in het 1e kwartaal geen gebiedsontzeggingen aan de 
doelgroep opgelegd. Er zijn 10 personen in het GAVO-project 
opgenomen. Over de mogelijke bouw van containerwoningen 
komt in juni van dit jaar duidelijkheid. 

Lokaal thema 
vernielingen 

Er wordt in het 2e kwartaal aan de hand van politiecijfers van 
aangiften van vernielingen bezien welke slooproutes er in Den 
Helder zijn en welke maatregelen er nodig zijn om het aantal 
schadegevallen terug te dringen. 

Lokaal thema 
overlast Peelstraat 
/Grebbestraat 

Er wordt gewerkt aan de hand van de matrix Grebbestraat / 
Peelstraat. De gezamenlijke partners hebben hierin diverse acties 
uitgezet, onder regie van de gemeente. Het gaat te ver om deze 



 

acties hier uitgebreid te benoemen. Enkele voorbeelden: 
- uitvoering buurtschouw 
- toepassing meldingsplicht evenementen in de publieke 

ruimte 
- onderzoek naar haalbaarheid aanstellen personen die met 

behoud van uitkering toezicht kunnen uitoefenen op en 
rond het Cruyffcourt 

- gedragsregeling bezoekers MFC 
Lokaal thema 
diefstal / inbraak 

Veelplegersaanpak vanuit het Veiligheidshuis is mede gericht op 
het terugdringen van recidivegedrag, ook waar het gaat om het 
plegen van diefstallen en inbraken. De recidivecijfers zijn op dit 
moment nog niet bekend, wordt eind juni. Bij de toepassing van 
het Convenant Veilig Ondernemen Binnenstad en Kooypunt zijn 
het terugdringen van criminaliteit, waaronder diefstal en inbraak 
door het nemen van passende maatregelen in de sfeer van 
preventie, toezicht en handhaving speerpunt. 

Lokaal thema 
integriteit 

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum is in het 1e 
kwartaal 2 keer om informatie gevraagd. De BIBOB-vragenlijst 
voor bordelen wordt uitgebreid.  

Lokaal thema 
aanpak overlast 
Koningstraat / 
Koningdwarsstraat 

Zie hiervoor onder aanpak coffeeshops/growshops. 

Lokaal thema BSB 
 

 

Voortgang / besluit 
 

 


