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Voorwoord 
 
Verandering! In het 1e kwartaal van 2010 is er heel hard gewerkt aan de 
doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen. Op 31 maart jl. heeft het regionaal 
college ‘groen licht’ gegeven voor de doorontwikkeling. Er moeten nog een aantal 
puntjes worden uitgewerkt, maar het Veiligheidshuis Den Helder zal zich de komende 
tijd zich gaan introduceren bij de overige 8 gemeenten in de Noordkop. 
 
Hieraan gekoppeld ben ik erg tevreden met het beschrijven en herschrijven van de 
werkprocessen. In samenwerking met Veiligheidshuis Kennemerland, Veiligheidshuis 
Zaanstreek- Waterland en het Veiligheidshuis in Alkmaar worden de 
procesbeschrijvingen aan het papier toevertrouwd. Het ziet er naar uit dat er het jeugd 
proces veel effectiever gaat worden en dat er ook (meer) inhoud gegeven gaat worden 
aan de thema’s huiselijk geweld en veelplegers in het algemeen. 
 
Het is bijzonder jammer te moeten constateren dat, ondanks vele signalen vanuit het 
Veiligheidshuis, de huisvesting problematiek in Den Helder voor bepaalde 
doelgroepen niet tot concrete resultaten heeft mogen leiden. Hierdoor zijn deze 
doelgroepen aangewezen op kamers bij veel te dure huisjesmelkers of zijn zij op de 
straat aangewezen. Door dat de doelgroepen op deze wijze geconcentreerd moeten 
wonen, ontstaat gemakkelijk overlast en is het voor hen zeer moeilijk zich los te 
koppelen uit het criminele milieu. Recidive is vaak het resultaat hier van. De 
professionals vanuit het Veiligheidshuis kunnen dit ondanks de vele inspanningen die 
zij verrichten niet voorkomen. 
 
De resultaten voor het 1e kwartaal zien er goed uit. Het Veiligheidshuis ligt goed op 
schema voor wat betreft de afgesproken resultaten die in het jaarplan 2010 zijn 
beschreven en vastgesteld. 
Ik zie het 2e kwartaal dan ook met vertrouwen tegemoet! 
 
 
 
 
Arjan Dijkman 
Ketenmanager Veiligheidshuis Den Helder 
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Resultaten speerpunten 2010 

 
1. Regie 

In de laatste stuurgroepvergadering heeft u een overzicht gekregen van de 
taken en verantwoordelijkheden van de ketenbeheerder Gemeente en de 
ketenbeheerder OM. Onlangs heeft het OM besloten dat de rol van 
ketenbeheerder OM niet meer in de taak- en doelstelling van de 
Veiligheidshuizen past. Voor de veiligheidshuizen Alkmaar en Den Helder (en 
in de toekomst Hoorn) zal het OM een veiligheidshuizenofficier in gaan zetten 
(medio mei/ juni 2010). Het takenpakket van de veiligheidshuizenofficier is op 
dit moment nog niet bekend. Zodra het takenpakket van deze officier vast 
staat, zal er een herschrijving plaats vinden van de taken en 
verantwoordelijkheden zoals deze bij u bekend zijn. Alertheid is geboden dat 
bovenstaande niet zal leiden tot taakverzwaring van de gemeentelijke 
ketenbeheerder. Aandachtspunt is ook de bezetting en opening van het 
Veiligheidshuis. 

 
2. Doorontwikkeling 

Afgelopen 31 maart heeft het Regionaal College ingestemd met de 
doorontwikkeling van de Veiligheidshuizen in Noord-Holland Noord. Het 
Regionaal College wil wel meer duidelijkheid over de financiering- en 
besturingsstructuur. Dit zal de komende tijd verder worden uitgewerkt door de 
accountmanager AJB, de ketenmanager Alkmaar en de ketenmanager Den 
Helder. 
Op 27 april a.s. zal er een ‘handen en voeten’ conferentie plaats vinden 
bestemd voor de beleidsmedewerkers Veiligheid en Welzijn van alle 26 
gemeenten in Noord-Holland Noord. Zodra de nieuwe werkprocessen zijn 
goedgekeurd, zal er een plan van aanpak worden gemaakt voor de uitrol van 
de thema's voor de overige 7 gemeenten. 
Het Veiligheidshuis Den Helder heeft zich gepresenteerd in de Veiligheids 
driehoeken in de Noordkop. Dit heeft reeds geleid tot een casus vanuit de 
gemeente Niedorp en vanuit de gemeente Wieringen wordt gekeken welke 
casussen kunnen worden overgedragen naar het Veiligheidshuis. 

 
3. Ontwikkeling CJG 

In tegenstelling tot het jaarplan heeft het bestuur CJG (BOJOZ) nog niet om 
tafel gezeten met de stuurgroep van het Veiligheidshuis. Er is gekozen om 
tussen de projectleiders CJG en de ketenmanagers Veiligheidshuizen tot een 
voor overleg te komen. Ondertussen is er vanuit de projectleiders CJG een 
visiedocument geschreven zonder overleg met de Veiligheidshuizen. Op 
initiatief van de beide keten managers en het OM is er een overleg geweest in 
maart met 2 projectleiders van het CJG. Afgesproken is dat het visiedocument 
samen met de projectleiders CJG herschreven gaat worden. In dit document 
dient een duidelijke afbakening te komen wie wat gaat doen. Voor het einde 
van het 2e kwartaal dient dit gereed te zijn. Hoewel nog niet besproken zal ik 
voorstellen dat dit op korte termijn tot een samenwerkingsconvenant moet 
gaan leiden. 
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4. Werkprocessen 
Er zijn sinds maart 3 proces beschrijvers van het OM aangewezen om de 
processen aangaande jeugd, veelplegers, nazorg ex-gedetineerden en huiselijk 
geweld aan te passen en te beschrijven. Dit gebeurd in overleg met de keten 
managers van Alkmaar, Purmerend, Haarlem en Den Helder zo dat er een 
uniform werkproces ontstaat in de regio. De eerste versie, welke gereed is, 
wordt met de partners besproken en waar nodig aangepast. Zodra de 
procesbeschrijvingen gereed zijn worden deze ter goedkeuring aan de 
stuurgroep voorgelegd. Het laatste omdat er waarschijnlijk een andere inzet 
van partners zal worden gevraagd. 

 
 

5. Convenant 
Dit punt is uitgesteld tot de nieuwe procesbeschrijvingen zijn goedgekeurd. 
Een en ander is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Indien de nieuwe 
procesbeschrijving wordt goedgekeurd zal er een andere inzet van diverse 
partners gevraagd worden dan op dit moment het geval is. Op deze wijze 
wordt voorkomen dat er meerdere keren per jaar een supplement dient te 
worden opgemaakt. Op dit moment is de aanwezigheid van de convenant 
partners tijdens de overleggen redelijk goed. 

 
 

6. Huisvesting 
Er is wat geschoven met werkplekken om nog een spreekkamer te realiseren. 
Er zijn dagen in de week dat 2 spreekkamers niet voldoende zijn, waardoor er 
ook gesprekken op de werkkamers worden gehouden. De veiligheid van de 
medewerkers kan ik nog steeds niet waarborgen. Voornamelijk het ontbreken 
van overval en/of paniek knoppen is een manco. In de begroting van 2010 is 
echter geen ruimte meer over om hier in te investeren. 

 
7. Automatisering 

Het landelijke systeem (Gcos) komt versneld beschikbaar. Er is vanuit de 
projectgroep Gcos een aanmeldingsbrief verstuurd naar de Veiligheidshuizen. 
De opgegeven kosten voor implementatie zijn exorbitant hoog (tussen €50.000 
en €70.000). Hier dient meer duidelijkheid over te komen alvorens er 
goedkeuring aan de stuurgroep wordt gevraagd. 
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 Producten 
 

 Riscant 
 

Riscant           
  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Cumulatief 
Aantal lopende riscanter's  21       21 
waarvan begeleidings traject 18       18 
waarvan sanctie traject 3       3 
recidive 2010 10       10  

 
 Met ingang van 1 januari 2010 staat er 21 personen op de Riscantlijst. 

Drie personen zijn van de lijst af omdat er in het peiljaar 2009 geen nieuwe p.v.'s 
tegen hen is opgemaakt en er ook anderszins geen belang meer is voor extra 
begeleiding in het kader van Riscant. 
Van de 21 personen volgen er 18 een begeleidingstraject en 3 een sanctietraject.  

  
Tegen 9 personen is in het eerste kwartaal van 2010 een proces-verbaal ingeboekt bij 
het OM. Tegen 1 van die 9 zelfs 2 processen-verbaal wegens kantonfeiten. 

  
Van de 10 ingestuurde processen-verbaal zijn er 5 opgemaakt wegens kantonfeiten. 

  
De 5 ingestuurde processen-verbaal wegens een misdrijf betreffen een overtreding 
van de Wet Wapens en Munitie (bezit busje traangas), belediging, bedreiging en 
eenvoudige mishandeling (2x). 
Geen van deze misdrijven was ernstig genoeg en/of in combinatie met het strafblad 
om de verdachte voor te geleiden aan de Rechter-commissaris om de bewaring te 
vorderen. 
 
Zoals in het jaarplan beschreven blijft de wens om het aantal personen in dit traject 
te vergroten. Er is nog geen concreet voorstel geformuleerd. Bij het kwartaaloverleg 
Riscant, waarbij de aanvulling van de Riscant lijst werd besproken kwam het 
volgende naar voren. 
Aan de hand van een technische lijst van de politie, die een overzicht geeft van de  
processen-verbaal opgemaakt tegen (Antilliaanse) verdachten uit Den Helder, wordt 
een voorselectie gemaakt van verdachten die als veel- of meerpleger kunnen worden 
aangemerkt. Aan de hand van de voorselectie wordt door het OM bekeken of de 
processen-verbaal ook hebben geleid tot een veroordeling. Dat leidt uiteindelijk tot 
een definitieve selectie van verdachten die in aanmerking komen voor de Riscantlijst. 
Voor een aantal Riscanter is het traject met succes afgerond en deze gaan van de lijst 
af. Met de nieuwe selectie komt het aantal Riscanter op de lijst niet boven het 
afgesproken aantal van 25. Kortom op basis van de huidige criteria van het Riscant-
convenant kan het aantal personen in het Riscant traject niet worden uitgebreid. Er 
zal gezocht kunnen worden naar een andere invalshoek. Te denken valt aan de de 
namen op de zogenaamde BOT-lijst in combinatie met de instroomcijfers van het OM. 
Daar zal buiten het riscant nog overleg over moeten volgen. 
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 Justitieel Casusoverleg Jeugd 
 

Justitieel Casus Overleg Jeugd             

  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Cumulatief 
Norm 
2010 

Aantal jeugdigen t/m 17 jaar 62       78   
Aantal jeugdigen 18 t/m 23 jaar 11       11   
              
% ontvangen binnen 30 dagen na 1e verhoor  74         80% 
% registratie 1e beoordeling binnen 60dagen  84         80% 
% 1e verhoor -> 1e beoordeling binnen 90 dgn  83         80% 
% 1e verhoor -> eindvonnis binnen 180 dagen  81         80% 
              
Totaal aantal jongeren afgedaan 89       89    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

 Onderhoud ten Parkette (transactie in officiersmodel) 
 

Onderhoud ten Parkette           
  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Cumulatief 
Taakstraf opgelegd 15       15 
Leerstraf opgelegd 4       4 
Taakstraf + ½ jaar begeleiding Jeugdrecl. 3       3 
½ jaar begeleiding Jeugdreclassering 2       2 
Voorwaardelijk sepot met proeftijd 2       2 
Sepot 2       2 
        
Totaal 28       28  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JCO gedifferentieerd naar leeftijd         
  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. 
12 jaar 1       
13 jaar 12       
14 jaar 9       
15 jaar 10       
16 jaar 11       
17 jaar 19       
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 Risico Jongeren Overleg 
 

Risico Jongeren Overleg             

  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Cumulatief 
Norm 
2010 

Aantal jongeren begin kwartaal 15       15   
Aantal jongeren nieuw 28       28   
Aantal jongeren geen risico meer 4       43   
              
Totaal 47       47 60  

 
 Vanuit dit overleg is ook de groepsaanpak verder ontwikkeld, er zijn in het 1e 
kwartaal 2 overlast gevende jeugdgroepen gemeld. De 1e groep uit Julianadorp 
zorgde voor veel overlast, vernielingen, bedreigingen rondom winkelcentrum 
Drooge Bol. Deze groep is samen met ouders uitgenodigd op het 
Veiligheidshuis voor een preventief gesprek met alle ketenpartners op 11 
maart 2010. Opmerkelijk is dat na het gesprek het aantal overlastmeldingen is 
gereduceerd tot 0 (bron politie d.d.:13 april 2010) 
Een 2e overlastgroep uit “de Schooten” is inmiddels samen met de partners in 
kaart gebracht. Ook deze groep zal samen met ouders voor een preventief 
gesprek worden opgeroepen in het Veiligheidshuis. 

 
Intake overleg 
In overleg met de deelnemers is besloten met het intake overleg te stoppen. De 
reden hier voor is dat de aanmelding van individuele casussen niet op zich laat 
wachten tot een intake overleg, maar dat deze de weg naar het Veiligheidshuis 
toch al vinden. Om de binding met het Veiligheidshuis niet kwijt te raken is 
besloten om alle deelnemers van het intake overleg voor het algemene 
deelnemers overleg in het Veiligheidshuis uit te nodigen. 

 
 

Casusoverleg 
 

Casusoverleg             

  1e kwart. 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. Cumulatief 
Norm 
2010 

Aantal lopende casussen 17       17   
waarvan Antilliaanse casussen 9       9   
Aantal nieuwe casussen 3       3   
Afgesloten casussen 2       2   
Aantal overlegmomenten 13       13   
         
Totaal         19 60  

 
In al deze casussen is sprake van multi- problematiek. Wat echter vaak de 
boventoon voert is de problematiek m.b.t. huisvesting. Er zijn in Den Helder 
(nog steeds) onvoldoende mogelijkheden voor bepaalde doelgroepen. Op 
papier lijkt het geregeld, echter uit de praktijk blijkt anders. 
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 Geïntegreerde Aanpak Verslavingsgerelateerde Overlast (GAVO) 
Voor dit traject volgt een halfjaar rapportage vanuit de reclassering in juli. 

 
Nazorg ex- gedetineerden 
Voor dit traject volgt een halfjaar rapportage in juli. 

 
Traject Marine bedrijf 
Dit traject verloopt voor alle 5 de deelnemers goed. De deelnemers hebben wel 
moeite met de theoretische leerweg maar worden met extra 
huiswerkbegeleiding ondersteund. De praktijkopleiding bij het marinebedrijf 
loopt voor alle deelnemers prima. Er wordt op dit moment bekeken of er in 
september 2010 5 nieuwe deelnemers kunnen instromen. 
 
Huiselijk geweld 
De ketenbeheerder Gemeente zal voortaan aanschuiven bij het platform 
huiselijk geweld voor het delen van informatie. In de ontwikkeling van de 
werkprocessen zal het thema “Huiselijk Geweld” worden meegenomen. 
 
Jaarverslag 2009 
Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het jaarverslag 2009. Het streven is 
om het jaarverslag eind mei gereed te hebben. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


