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Inleiding. 
In 2008 is het resultaat van de afstemming van de beleidsplancycli van politie, openbaar ministerie en 
gemeente voor het eerst vertaald in een lokaal integraal uitvoeringsprogramma. Met dit programma werden 
de prestaties op het terrein van openbare orde en veiligheid van de veiligheidspartners met elkaar 
verbonden en kreeg de uitvoering een sterkere lokale verankering. 
De ervaringen die wij hiermee hebben opgedaan, hebben geleerd dat het programma op enkele onderdelen 
moet worden doorontwikkeld. In het bijzonder waar het gaat om de sturing op de uitvoering, het monitoren 
van de voortgang ervan en het meten van de resultaten.  
Wij hebben in het voorliggende programma voor 2010 geprobeerd scherper aan te geven welke 
inspanningen op de verschillende veiligheidsthema’s zullen worden geleverd. Wij hebben dit gedaan door 
gebruik te maken van de systematiek van de matrix integrale veiligheid zoals die is ontwikkeld door het 
Regionaal Programmabureau Integrale Veiligheid. Het is een analyse-instrument dat antwoord geeft op de 
vraag: “Wie doet wat in de dagelijkse praktijk”. Het maakt het mogelijk het proces van uitvoering te 
monitoren, knelpunten vroegtijdig te signaleren en bijstellingen mogelijk te maken. De controlerende en 
sturende regie op hoofdlijnen is in eerste aanleg een verantwoordelijkheid van de driehoek en is vast punt op 
de agenda van het driehoeksoverleg.  
 
Over de voortgang van het uitvoeringsprogramma zullen wij rapporteren in de programmarapportages. Aan 
het eind van het jaar zal over het uitvoeringsprogramma verantwoording worden afgelegd. Wij doen dit aan 
de hand van een analyse van harde cijfers, de wijkscans van de politie en aanvullend (leefbaarheids-) 
onderzoek. De verantwoording zal daarbij in het teken staan van de vragen “zijn we met de goede dingen 
bezig” en “doen we de dingen goed”.  
 
Algemene doelstelling uitvoeringprogramma 2010. 
Vanuit de vaststelling dat veiligheid essentieel is voor het goed functioneren van stad en samenleving, zijn 
onze doelstellingen gericht op het handhaven van de openbare orde en het zorgen voor meer veiligheid in 
de stad door het terugdringen van de criminaliteit en de overlast. 
Veiligheid wordt in samenhang gebracht met sociale cohesie en leefbaarheid (met thema’s als werk 
inkomen, zorg, huisvesting en buurtbemiddeling), aspecten die bepalend zijn voor de woon- en leefkwaliteit 
van bewoners van wijken en buurten in onze gemeente. 
Het toezicht op de naleving van de regelgeving levert een wezenlijke bijdrage aan de veiligheid in het 
publieke domein. 
Kern van ons lokaal veiligheidsbeleid is dat de inspanningen die wij op het gebied van openbare orde en 
veiligheid leveren een aantoonbaar maatschappelijk effect moeten hebben op de openbare orde en 
veiligheidssituatie in de gemeente en de veiligheidsbeleving van de inwoners. Daarbij moeten wij wel de 
kanttekening plaatsen, dat onze inspanningen, in het bijzonder die welke gericht zijn op persoonsgerichte 
interventies, zich niet altijd direct laten vertalen in kwantificeerbare effecten op het objectieve 
veiligheidsbeeld van de stad. 
 
Aansluiting bij nationaal beleid. 
De inspanningen vastgelegd in dit uitvoeringsprogramma beslaan alle thema’s vastgelegd in het 
bestuursakkoord tussen het rijk en de gemeenten. In 2010 moet volgens het akkoord de overlast met 25% 
zijn gereduceerd ten opzichte van 2002. Deze ambitie lijkt op het terrein van overlast en verloedering nog 
niet volledig te worden gehaald.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Regionale veiligheidsthema’s. 
In de aanloop naar 2010 zijn de regionale veiligheidsthema’s van de politie in samenspraak met het 
openbaar ministerie heroverwogen. Dit heeft niet geleid tot wezenlijke aanpassingen in het jaarplan van de 
politie. De prioriteit blijft zoals het afgelopen jaar gericht op de volgende thema’s: 

- Geweld 
- Jeugd 
- Verkeer 
- Fietsendiefstal 
- Mensenhandel 
- Hennep 

 
De regionale thema’s zijn uitgewerkt in strategische uitgangspunten. 
Daarnaast heeft de gemeente in het Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2006 – 2009 de lokale 
veiligheidsthema’s vastgelegd. Ook op deze thema’s blijven wij inzetten. Wanneer de uitkomsten van de 
landelijke veiligheidsmonitor aanleiding geven om in 2010 ook op andere thema’s inzet te leveren, zal 
daarover in het driehoeksoverleg een besluit worden genomen. Het college van burgemeester en 
wethouders en de raad zullen daarin worden gekend. 
 
Geweld. 
Geweld heeft een grote impact op slachtoffers. Veel onderzoeken tonen een relatie aan tussen alcohol- en 
drugsgebruik en geweld. Het ligt voor de hand dat dit vooral geldt voor geweld dat in het uitgaansleven wordt 
gepleegd. In 2010 blijft het tegengaan van uitgaansgeweld een belangrijk thema. Daarnaast zijn het 
tegengaan van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld speerpunten van beleid. 
Eén specifiek geweldsdelict betreft het delict straatroof. In Den Helder is er een toename van het aantal 
vormen van straatroof te zien. Er zal meer opsporingscapaciteit worden ingezet om deze trend te stoppen.  
 
Doelstelling  
Het voorkomen en bestrijden van uitgaansgeweld en straatroof door extra (camera-) toezicht en het 
opsporen en vervolgen van de daders. 
Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod.  
 
Activiteiten 
Leidend voor de aanpak van het uitgaansgeweld is het in 2008 geactualiseerde Horecaconvenant waarin de 
verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen zijn vastgelegd die partijen in het kader van het 
tegengaan van uitgaansgeweld zijn aangegaan. Er zal extra worden geïnvesteerd op het tegengaan van de 
geweldsmisdrijven mishandeling en bedreiging, waarbij uitgaansgeweld en straatroof speerpunten zijn.  
Onderzoek heeft aangetoond dat de inrichting van de openbare ruimte volgens het concept van het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen kan bijdragen aan het terugdringen van geweld. Het keurmerk zal als leidraad 
worden gebruikt voor de (her-)inrichting van het stadshart. 
De gemeente zal wanneer de situatie het vraagt uitvoering aan het bestuurlijk juridische instrumentarium 
geven, waaronder het opleggen van verblijfs- en gebiedsontzeggingen voor geweldplegers, het zo nodig 
aanwijzen van gedeelten van het stadscentrum als veiligheidsrisicogebied om preventief fouilleren mogelijk 
te maken. 
Er wordt uitvoering gegeven aan de Wet tijdelijk huisverbod. De wet is er op gericht om door het tijdelijk 
opleggen van een huisverbod een afkoelingsperiode tussen dader en slachtoffer in te lassen en om de 
hulpverlening aan beiden te kunnen starten.  
De coördinatie van de hulpverlening vindt vanuit het Veiligheidshuis plaats. 
 
Beoogd resultaat  
Het terugdringen van het aantal geregistreerde geweldsdelicten met 15% ten opzichte van 2009. 
 
 
 
 



 

Jeugd. 
Eind november 2008 heeft de gemeente het concept van de “Kadernota Integraal Jeugdbeleid” vastgesteld. 
De doelstellingen in deze nota richten zich op het creëren van een veilige, leerzame omgeving, waarin 
jeugdigen zich optimaal kunnen ontwikkelen en hun talenten een kans krijgen. 
In het op te richten Centrum voor Jeugd en Gezin, een instituut qua multidisciplinaire aanpak te vergelijken 
met het Veiligheidshuis,  
werken instellingen samen om deze doelstellingen te realiseren. 
De politie voert tweemaal per jaar de inventarisatie van jeugdgroepen uit. De bevindingen hiervan worden 
besproken in het driehoeksoverleg. 
De politie Noord-Holland Noord conformeert zich aan landelijke doelstellingen op het terrein van signaleren 
en strafrechtelijk ingrijpen. Meer concreet richten de doelstellingen zich op de vroegsignalering van 
probleemjongeren, de inzendtermijnen van dossiers, het aantal aan te leveren minderjarige verdachten en 
de inzet van jeugdagenten.  
Het Veiligheidshuis is het platform waar de lokale jeugdproblematiek wordt besproken en waar, onder regie 
van de gemeente, in het repressieve deel van de veiligheidsketen een gezamenlijke aanpak wordt 
ontwikkeld. 
Binnen de politie is een jeugdcoördinator aangesteld die zorgt voor de structuur en samenhang in de 
jeugdaanpak en de aansturing van de vier jeugdagenten. 
Voor zover de jeugdinterventies zich richten op het herstel van de openbare orde is de aanpak van de 
hangjongerenproblematiek een speerpunt van het uitvoeringsprogramma.  
 
Doelstelling  
Het terugdringen van jeugdoverlast waarbij uitvoering wordt gegeven aan het driesporenbeleid: 

- een situatiegerichte aanpak 
- een persoonsgerichte aanpak 
- het terugdringen van de overlast door handhavend optreden. 

Onder regie van het Veiligheidshuis worden twee overlastgevende hanggroepen aangepakt op basis van het 
beproefde BEKE-shortlist methodiek.  
 
Activiteiten 
Politie en gemeente leveren op alle schakels in de veiligheidsketen – van proactie tot repressie - maatwerk 
op de uitvoering van het driesporenbeleid. 
De regie op de persoonsgerichte aanpak ligt bij de ketenbeheerder Veiligheidshuis in samenwerking met de 
afdelingen OWS, WIZ, de wijkmanagers, Woningstichting Den Helder en de in het Veiligheidshuis 
samenwerkende zorg- en hulpverleningsinstellingen. Daar waar afgesproken in het Veiligheidshuis vindt 
handhaving door politie en gemeente plaats door middel van inzetopdrachten gericht op overlastgevend 
gedrag. In het kader van strafafdoening wordt gebruik gemaakt van de beproefde Haltmethodiek.  
 
Resultaat 
Een afname van overlast en verloedering van de woonomgeving veroorzaakt door jeugdgroepen met 15% 
ten opzichte van de resultaten 2009. Het resultaat wordt gemeten aan de hand van de incidentenrapporten 
van de politie en rapportages van de wijkmanagers. 
 
Het Convenant Veilige School richt zich op het vergroten van de veiligheid en het bestrijden van de 
criminaliteit in en rondom scholen. Over de uitvoering vindt overleg plaats met de scholen in het voortgezet 
onderwijs. De aanpak kan van school tot school verschillen. Met de ondertekening het geactualiseerde 
Convenant Veilige School heeft de uitvoering een nieuwe impuls gekregen. 
De gemeente is hiermee de eerste in de regio Noord-Holland Noord. De regie op de uitvoering ligt bij de 
afdeling Veiligheid Vergunningen en Handhaving 
 
Doelstelling 
Het convenant heeft tot doel om een eenduidig en sluitend stelsel van afspraken te maken ten behoeve van 
het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en ander crimineel gedrag en het creëren van een 
(sociaal) veilig klimaat op en rondom scholen van de gemeente Den Helder.  



 

 
Activiteiten 
De gemeente voert de regie over de aanpak van het convenant, houdt zicht op de naleving van de gemaakte 
afspraken en biedt facilitaire ondersteuning bij de uitvoering van de afspraken. Deze ondersteuning ligt 
onder meer op taakvelden schoolverzuim, vroegtijdig school verlaten, voorlichting op en advies over 
veiligheid en leefbaarheidsvraagstukken. Een uitputtende opsomming van activiteiten is opgenomen in het 
convenant en het daarbij behorende “Handelingsprotocol Schoolveiligheid”. 
 
Resultaat 
Een borging van de samenwerking tussen de in het convenant genoemde partijen. Dit moet leiden tot 
concrete uitvoeringsmaatregelen, die per school kunnen verschillen, die gericht zijn op het terugdringen van 
het schoolverzuim, een vermindering van het vroegtijdig schoolverlaten, minder overlast en criminaliteit in en 
rond de scholen. Om de resultaten in 2011 concreter te kunnen formuleren is 2010 het peiljaar. 
 
Verkeer.  
Het aantal ernstige verkeersongevallen waarbij doden en ziekenhuisgewonden vallen, is in Noord-Holland 
Noord hoog vergeleken met de rest van Nederland. Verkeersonveilig gedrag is nog altijd oorzaak nummer 1 
van verkeersongevallen, ook in Den Helder. Daarnaast kunnen een onoverzichtelijke verkeersinfrastructuur 
en verkeersgevaarlijke situaties bijdragen aan ongevallen. 
 
Doelstelling 
Het verhogen van de verkeersveiligheid door het treffen van verkeersmaatregelen, het ongedaan maken van 
verkeersgevaarlijke situaties en het beïnvloeden van het gedrag van de weggebruikers. 
 
Activiteiten 
In Den Helder is een aantal locaties in beeld gebracht waar bovengemiddeld vaak verkeersonveilige 
situaties voorkomen. Er vindt structureel overleg plaats tussen gemeente en politie om maatregelen te 
nemen en infrastructurele ingrepen te doen om de verkeersveiligheid te bevorderen.   
Er wordt  repressief toezicht gehouden op verkeersovertredingen, vooral op gevaarlijk en ergerlijk 
verkeersgedrag als: 

- alcoholgebruik in het verkeer 
- snelheidsovertredingen in de woonomgeving 
- rijden door rood licht 
- overlast van brommers en scooters 
- het niet voeren van (fiets-) verlichting 
- het niet dragen van helm en gordel 

Er wordt aangesloten bij de jaarlijkse verkeerscampagne kalender, zodat van te voren aangegeven thema’s 
in bepaalde periodes extra aandacht krijgen in de media.  
 
Resultaat 
Een daling van het aantal behandelde verkeersongevallen met 20% ten opzichte van het aantal behandelde 
verkeersongevallen in 2008 (455).  
(Trend: 2005-690  2006-633  2007-614). 
 
Fietsendiefstal. 
Uit politiecijfers blijkt dat het aantal fietsendiefstallen in Noord-Holland Noord gemiddeld ten minste honderd 
keer per week voor komt. Het daadwerkelijke aantal fietsendiefstallen ligt hoger omdat de aangiftebereidheid 
laag is. 
Het aantal fietsendiefstallen in Den Helder is het hoogst in de politieregio.  
Aangiften: 2006 – 751  2007 – 685  2008 - 680  
Helingpraktijken blijken sterk aan fietsendiefstallen gerelateerd te zijn. 
 
Doelstelling 
Het terugdringen van het aantal fietsendiefstallen.  



 

 
Activiteiten 
In onze gemeente zijn de plaatsen in kaart gebracht waar het merendeel van de 
fietsendiefstallen plaatsvindt en is een aantal daderprofielen gemaakt waarmee gerichter kan 
worden opgespoord. Politie en gemeente houden toezichtcontroles en communicatie wordt ingezet als 
middel gericht op het voorkomen van fietsendiefstal. De uitbreiding van bewaakte stallingmogelijkheden in 
het Stadshart wordt door Zeestad bv/cv onderzocht. 
 
Resultaat: 
Een verhoging van het aantal OM-verdachten fietsendiefstal of daaraan te relateren heling tot minimaal 75% 
van het aantal vergelijkbare aanhoudingen in 2007.  
 
Mensenhandel 
Mensenhandel is een schending van het fundamentele grondrecht van alle mensen op zelfbeschikking en 
heeft een enorme impact op de slachtoffers. Bij mensenhandel zijn vaak criminele organisaties betrokken. 
Het merendeel van de zaken heeft betrekking op de prostitutiewereld en een klein gedeelte betreft uitbuiting 
in andere sectoren. Hoe gevoelig de sector in onze gemeente is, blijkt uit het feit dat een bordeel enkele 
jaren geleden wegens mensenhandel is gesloten. Een langdurige BIBOB-procedure voor een 
prostitutiebedrijf, waarbij de gemeente uiteindelijk in het gelijk is gesteld, heeft er toe geleid dat één bordeel 
meer dan twee en een half jaar gesloten is geweest.    
De gemeente Den Helder heeft momenteel twee panden waarin bordeelactiviteiten kunnen worden 
uitgeoefend. In 2009 is vergunning verleend voor de uitoefening van een escortbedrijf. Dit bedrijf heeft zijn 
activiteiten inmiddels beëindigd. 
 
Doelstelling  
Integrale uitvoering van het “Handhavingsarrangement prostitutiebedrijven”.  
De Wet Bibob wordt toegepast op bestaande vergunningen voor deze bedrijven. 
Er wordt extra aandacht gegeven aan het fenomeen “pooierboy problematiek”.  
 
Activiteiten   
De in het handhavingsarrangement genoemde instanties houden toezicht op het voldoen aan geldende 
exploitatie-eisen voor prostitutiebedrijven. De Gewestelijke Gezondheids Dienst controleert op het voldoen 
aan de hygiëne richtlijnen voor prostitutiebedrijven. Er wordt uitvoering gegeven aan het sanctiebeleid. In 
geval mensenhandel wordt vastgesteld legt de gemeente een sluitingsbevel op en worden de daders 
strafrechtelijk vervolgd. Er wordt ingezet op de opsporing van illegale prostitutiebedrijven. Er wordt 
bekendheid gegeven aan het regionale meldpunt mensenhandel. Voorlichting op scholen draagt bij aan de 
preventieve aanpak van de loverboyproblematiek.  
 
Resultaat 
Prostitutiebedrijven in Den Helder zijn legale bedrijven waarin geen mensenhandel of uitbuiting plaatsvindt. 
Er zijn geen illegale prostitutieactiviteiten in onze gemeente. De uitbuiting van prostituees is aan banden 
gelegd. 
 
Hennep 
Uit een in 2009 uitgevoerd onderzoek naar de regionale hennepproblematiek blijkt dat in Noord-Holland 
Noord sprake is van georganiseerde teelt van hennep en dat growshops daarin een spilfunctie vervullen. De 
illegale teelt van hennep is ook in onze gemeente een structureel voorkomend delict. Den Helder heeft drie 
growshops waar de “infrastructuur” voor hennepteelt verkregen kan worden. 
Hennep is niet soft. Achter hennepteelt gaat steeds vaker harde georganiseerde criminaliteit schuil.  
Daar komt bij dat de teelt en de ontmanteling van kwekerijen gevaren kunnen opleveren voor de 
woonomgeving. Wij zetten daarom in om illegale hennepteelt en de criminaliteit daarachter op te sporen en 
de verdachten te vervolgen. Leidraad voor ons handelen is het in oktober 2009 ondertekende regionale 
hennepconvenant. 
 



 

Doelstelling  
Het opsporen en bestrijden van de illegale teelt van hennep en de criminaliteit daarachter.  
Het houden van intensief toezicht op de exploitatie van coffeeshops en smartshops en het bestrijden van 
overlast en de handel en het gebruik van softdrugs op straat. 
 
Activiteiten 
In 2010 wordt ingezet op: 

1. Het opsporen van illegale hennepkwekerijen en het vernietigen van de teelt 
2. Gericht  strafrechtelijk onderzoek van de afdelingsrecherche naar de betrokkenheid van growshops 

bij de illegale hennepteelt 
3. Het handhaven van de openbare orde in de omgeving van de coffeeshops 
4. Toezicht op de exploitatie van coffeeshops en smartshops  
5. Voortzetting structureel overleg met de lokale coffeeshophouders over de ontwikkelingen binnen de 

branche en de uitvoering van de intenties “Nota Herijking Lokaal Softdrugsbeleid” uit 2007.   
 
Beoogd resultaat 
Een daadkrachtige bestrijding van de illegale teelt van hennep vanuit een gesloten handhavingsketen, 
waarin gemeente, politie en het openbaar ministerie  samenwerken. 
De exploitatie van coffeeshops vindt plaats binnen de grenzen van de AHOJ-G-criteria.   
25% minder overlastmeldingen in de omgeving van Koningstraat/Koningdwarsstraat ten opzichte van 2009. 
 
 
 
LOKALE PRIORITEITEN. 
 
Vernieling. 
Een vaak geregistreerd delict in Den Helder betreft vernieling. Een groot deel van de vernielingen wordt 
gepleegd door minderjarigen en door specifieke jeugdgroepen. Er is daarom gekozen de jeugdgroepen 
centraal te stellen in de aanpak van dit delict. In het totaal van de gemelde vernielingen laten die van auto’s 
een toename zien. 
 
Doelstelling 
Het integreren van de aanpak van vernielingen in de totale aanpak van voor de jeugdgroepen die voor 2010 
zijn geselecteerd. Naast deze jeugdgroepen zal de aanpak zich ook richten op de groepen in Julianadorp. 
  
Activiteiten 
Er zal op basis van de geregistreerde incidenten en aangiften een gedetailleerd beeld worden gemaakt waar 
in de gemeente meer structureel sprake is van vernielingen. Naast een persoonsgerichte aanpak zal een 
situatiegerichte aanpak  worden ontwikkeld. De aanpak van zogenaamde “slooproutes” die de gemeente 
Alkmaar heeft ontwikkeld, zal als leidraad worden gebruikt. Schadeverhaal op de daders is een wezenlijk 
onderdeel van de aanpak.  
 
Resultaat  
Een afname van het aantal vernielingen in Den Helder, met 10% ten opzichte van het aantal vernielingen in 
2009. 
 
Vermogensmisdrijven. 
In het bijzonder gaat het hierbij om de handel in verdovende middelen. Hoewel het door de aard van het 
delict niet blijkt uit de aangiftecijfers, is wel bekend, dat in Den Helder op diverse plaatsen en door personen 
uit verschillende bevolkingsgroepen wordt gehandeld in bij de wet verboden opiaten.  
Het in 2009 voor het eerst met succes ingezette project “Cesar” zal in 2010 worden voortgezet. 
 
 
 



 

Doelstelling 
Het uitvoeren van strafrechtelijke onderzoeken door de afdelingsrecherche in combinatie met het toepassen 
van de zogenaamde “tegenhoudstrategie” om overlast en excessief dealgedrag tegen te gaan. 
 
Activiteiten 
Op de in kaart gebrachte locaties waar zich alcohol- en drugsgebruik concentreren wordt extra toezicht 
gehouden door stelselmatige surveillances. 
De zogenaamde “patseraanpak” wordt toegepast op personen die beschikken over geld en goederen 
waarvan niet kan worden aangetoond dat deze rechtmatig  zijn verkregen. 
 
Resultaat 
Een daling van het aantal drugsoverlastmeldingen en van geregistreerde dealers met 10% ten opzichte van 
2009. 
 
Thema’s Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2006 – 2009. 
Het Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma 2006 – 2009 wordt geëvalueerd.  
De resultaten moeten nog geanalyseerd worden voordat deze gebruikt kunnen worden als input voor een 
nieuw meerjarig integraal beleidsprogramma. De uitkomsten van de benchmark “Sturen op Veiligheid” zijn 
pas eind 2009 beschikbaar. Het onderzoek in het kader van de Landelijke Veiligheidsmonitor heeft in 2009 
plaatsgevonden waarvan de uitkomsten in maart 2010 bekend zijn. De resultaten van de wijkscans van de 
politie komen iets eerder.  
Omdat de gegevens uit de evaluatie en onderzoeken belangrijke input leveren voor een nieuw meerjarig 
beleidsplan, zal in 2010 voor de periode 2011 – 2014 een nieuw integraal beleidsprogramma worden 
uitgewerkt. In 2010 wordt wel uitvoering gegeven aan de projecten die in het Lokaal Integraal 
Veiligheidsprogramma 2006 – 2009 zijn opgenomen.   
 
Aanpak overlast zwervers. 
Doelstelling  
Het terugdringen van de overlast van zwervers in het stadshart en daarbuiten en het terugdringen van 
criminele activiteiten die door de doelgroep worden gepleegd.  
 
Activiteiten 
Om de doelgroep een alternatief te bieden voor hun hinderlijke aanwezigheid wordt op sociaal 
maatschappelijk terrein het aanbod gericht op behandeling, begeleiding en sociale activering 
(dagarrangementen) uitgebreid. 
Er moet snel worden voorzien in de ontbrekende schakel in de ketenaanpak. Het gaat hier om de realisering 
van containerwoningen voor die leden van de doelgroep waarvoor in het sociaal pension geen plaats is. 
 
Resultaat 
Een “gesloten ketenaanpak” ter bestrijding van de overlast van zwervers, een betere dagbesteding en betere 
woon- en leefomstandigheden voor de doelgroep.  
Minder overlast van zwervers zowel in het stadshart als elders in de gemeente. Als indicatoren wordt het 
aantal overlastmeldingen van burgers in 2009 afgezet tegen die in 2010 en wordt gebruik gemaakt van de 
wijkscan van de politie en worden de deelnemers aan het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad 
bevraagd.  
 
Bevordering veiligheidsbeleving uitgaanscentrum. 
Doelstelling 
Het verbeteren van de veiligheidsbeleving van de bezoekers van het uitgaanscentrum.  
 
Vergeleken met het regionale beeld is Den Helder één van de gemeenten met het hoogste aantal 
uitgaansgerelateerde misdrijven. (Bron: politie Noord-Holland Noord “Effecten van het project Veilig Uitgaan 
in Noord-Holland Noord september 2009” ).  



 

Bezoekers die al langer uitgaan zijn geënquêteerd en gevraagd hoe ze de veiligheidssituatie beoordelen in 
vergelijking met twee jaar geleden. 50% van de geënquêteerden in Den Helder geeft aan dat de veiligheid in 
het uitgaanscentrum is verbeterd. 38% dat deze stabiel is gebleven en 12% vindt dat de situatie is 
verslechterd. Op dit punt scoort Den Helder het beste van de acht onderzochte gemeenten in de regio. Ruim 
6 van de 10 ondervraagde uitgaanders bestempelt de veiligheid in de binnenstad van Den Helder als goed, 
2 op de 10 bezoekers als matig en minder dan 2 op de 10 als slecht. 
 
Activiteiten 
Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de ruimtelijke omgeving in het uitgaanscentrum. 
Overlast en verloedering worden bestreden. 
De horecaondernemers worden gestimuleerd om de veiligheidsvoorzieningen in en rond hun 
horecagelegenheden in stand te houden en daar waar nodig te optimaliseren zoals vastgelegd in het 
horecaconvenant. Er wordt uitvoering gegeven aan het opleggen van verblijfsontzeggingen en 
gebiedsontzeggingen. 
De politie is op de uitgaansavonden zichtbaar aanwezig. 
Er wordt uitvoering gegeven aan de mogelijkheden die de wijziging van de Drank- en Horecawet biedt om 
overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. 
 
Resultaat: 
75% van de uitgaanders bestempelt de veiligheid in het uitgaansgebied in 2010 als goed. 
 
Veiligheidshuis   
Doelstelling  
Vanuit een netwerkstructuur waarin bestuurlijke, strafrechtelijke en zorginstellingen samenwerken, wordt een 
bijdrage geleverd aan de aanpak van criminaliteit en overlast. Speerpunten zijn de aanpak van 
Antillianenproblematiek, jeugdcriminaliteit en veelplegers met als doel potentiële risicogroepen in onze 
gemeente te behoeden voor een criminele carrière door het bieden van een alternatief voor crimineel 
gedrag. De nazorg van ex-gedetineerden, de aanpak van huiselijk geweld en eergerelateerd geweld zijn ook 
in 2010 kernthema’s van het Veiligheidshuis.  
Het afstemmingsoverleg met de gemeente Alkmaar gericht op samenwerking tussen de veiligheidshuizen 
Den Helder en Alkmaar op het terrein van het ontwikkelen van uniforme werkmethoden wordt in 2010 
voortgezet. 
 
Activiteiten 
1. Het Riscantoverleg richt zich op Antillianen die op grond van hun justitiële achtergronden een verhoogd 

risico vormen voor hun omgeving.  
2. Het Justitieel Casus Overleg is een afdoeningsoverleg voor leerplicht- en jeugdstrafzaken en de aanpak 

van jeugdige veelplegers.  
3. Het Risico Jongeren Overleg is bedoeld voor jongeren die een risico vormen voor zichzelf of voor hun 

omgeving. De aanpak is preventief van aard en richt zich zowel op de zorg voor individuele jongeren als 
op het voorkomen van overlast door een jongere of een groep jongeren.  

4. Geïntegreerde Aanpak Verslavingsgerelateerde Overlast (GAVO). Binnen dit traject vallen degenen die 
op grond van hun verslavingsproblematiek veelvuldig strafbare feiten plegen. 

5. Nazorg volwassen ex-gedetineerden. 
 Het project is gericht op het actief bieden van nazorg aan veelplegers, bij wie in justitieel kader op basis 

van diagnose gedragsinterventies zijn gepleegd.  
6.   Nazorg jeugdige ex-delinquenten (trajectberaad). Een trajectberaad beoogt de kans op recidive door de 

doelgroep te verkleinen. 
7. Er wordt een oplossing gezocht voor de huisvestingsproblematiek van ex-gedetineerden. 
8. Het leveren van een wezenlijke bijdrage aan de geografische en thematische doorontwikkeling van de 

veiligheidshuizen in onze Veiligheidsregio.  
 
 
 



 

Beoogd resultaat 
Betere woon- en leefomstandigheden voor de doelgroepen. 
De integrale persoonsgerichte aanpak van de doelgroepen moet leiden tot minder criminaliteit en                       
overlast in Den Helder. Omdat hier de persoonsgerichte aanpak binnen het Veiligheidshuis centraal staat, 
laat het effect van de aanpak op het lokale criminaliteitsbeeld zich moeilijk kwantificeren.   
 
Hanggroep Grebbestraat - Peelstraat 
Het Veiligheidshuis voert de regie over de ketenaanpak van de hanggroep Grebbestraat-Peelstraat. Hiervoor 
is een afzonderlijke maatregelenmatrix gemaakt. 
 
Doelstelling 
De uitvoering van de interventies vastgelegd in de ketenaanpak wordt in 2010 voortgezet.  
 
Activiteiten 
De aanpak bestaat uit drie componenten: 

- een persoonsgerichte aanpak 
- een situatiegerichte aanpak en 
- een handhavingstraject. 

De persoonsgerichte aanpak richt zich op scholing- en werkgelegenheidsbevordering. Er loopt een traject 
waarbij leden van de doelgroep stage kunnen lopen bij de Koninklijke Marine.  
Voor de doelgroep is en bejegeningsprofiel vastgesteld. Het geeft de grenzen aan waarbinnen de groep zich 
in de openbare ruimte, waaronder de ruimten in de flatgebouwen, dient te gedragen. 
In de periode van 9 mei tot en met 23 juli 2009 heeft de politie 21 controleacties uitgevoerd.  
In 16 gevallen werden geen bijzonderheden gemeld, in 3 gevallen was er sprake van opslag van meubilair in 
een plantsoen en 2 keer is opgetreden tegen het gebruik van alcohol op straat. Er is 1 keer melding gemaakt 
van verkeersoverlast. De handhavers openbare ruimte houden dagelijks toezicht op de doelgroep.  
 
Resultaat 
Voor 2010 wordt gestreefd naar een afname van het aantal corrigerende politieinterventies met 10% ten 
opzichte van het aantal interventies in 2009.   
Tien leden van de doelgroep zitten in een scholingstraject of hebben werk. 
 
Geïntegreerde aanpak verslaving en overlast (GAVO). 
Doelstelling 
Het terugdringen van overlast van een groep zeer actieve veelplegers met een verslavingsproblematiek. Het 
trachten recidive bij de dadergroep te voorkomen en het verbeteren van het sociaal maatschappelijk 
functioneren van de groep.  
 
Activiteiten 
Intensieve sociaal maatschappelijke begeleiding van tien zeer actieve veelplegers in Den Helder, door de 
Brijderverslavingszorg. Het weigeren van behandeling of het zich onttrekken aan het zorg- en 
begeleidingstraject, leidt tot plaatsing in een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD). 
 
Resultaat 
60% minder recidivegedrag van de groep zeer actieve veelplegers die door de Brijderverslavingszorg 
intensief zijn behandeld en daardoor een reductie van de verwervingscriminaliteit in Den Helder. Omdat de 
behandeling niet in directe zin is gericht op het reduceren van de verwervingiscriminaliteit maar op het beter 
functioneren van de doelgroep, is de afname niet te kwantificeren. 
Het resultaat is overigens mede afhankelijk van het kunnen voorzien in een tussenfasehuis voor de 
doelgroep van waaruit zij na begeleiding kunnen doorstromen naar een reguliere woning. 
  
 
 
 



 

Project Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad.  
Doelstelling 
Het project Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebied moet de veiligheid en de leefbaarheid in 
winkelstraten in de binnenstad bevorderen. Dit gebeurt op basis van een samenwerkingsconvenant tussen 
winkeliersvereniging, politie, brandweer en gemeente.  
 
Activiteiten 
Het ontwikkelen en inrichten van het winkelgebied Den Helder centrum conform de prestatie-eisen van het 
handboek KVO-w. (Keurmerk Veilig Ondernemen winkelgebieden). 
In 2007 is gestart met het uitvoering geven aan de maatregelenmatrix zoals die door de  
KVO-werkgroep is vastgesteld. Op grond van een winkeliersenquête, een dag- en avondschouw en 
politiecijfers wordt de matrix aangepast. 
 
Resultaat  
Een grotere mate van veiligheid in het centrum winkelgebied door het plegen van ingrepen in de ruimtelijke 
omgeving, maatregelen in de sfeer van toezicht en voorzieningen op objectniveau.  
Voor de acties wordt verwezen naar de afzonderlijk bijgevoegde matrixen. 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerrein Kooypunt.   
Doelstelling  
Op 17 maart 2009 is het convenant veilig ondernemen voor bedrijventerrein Kooypunt ondertekend en 
daarmee is de eerste KVO-b ster behaald. In het convenant is als doelstelling opgenomen dat alle 
ondertekenende partijen gaan samenwerken om de veiligheid van personen en een ongestoord en 
rechtmatig gebruik van goederen en zaken op bedrijventerrein Kooypunt te bevorderen. Onder meer door de 
verkrijging en het behoud van het keurmerk KVO-b is het de intentie om bedrijventerrein Kooypunt te 
ontwikkelen en in te richten conform de prestatie-eisen van het handboek KVO-b. 
 
Activiteiten 
De bij het convenant opgenomen maatregelenmatrix is door de KVO-b werkgroep vastgesteld. De 
werkgroep voert deze matrix uit.  
 
Acties 
De concrete acties in het kader van het KVO-b project zijn benoemd in de maatregelenmatrix.  
De clusters waarbinnen de acties worden uitgevoerd zijn: 

- Beheer, onderhoud en groenvoorziening (verlichting, integraal beheer en onderhoud openbare 
ruimte, jaarlijkse schouw, vuilstort, bewegwijzering en huisnummering, verwijzingsborden,  
meldsysteem); 

- Verkeer(-sproblematiek) en vervoer (inventarisatie verkeersknelpunten, verplaatsen 
bushaltevoorzieningen, ontsluiten terrein, verbeteren parkeergelegenheid, bereikbaarheid openbaar 
vervoer);  

- Preventie en aanpak criminaliteit (opstellen tips bedrijfsleven, grote deelname stimuleren aan 
deelname beveiliging, stimuleren aangiftebereidheid, stimuleren preventiemiddelen, bespreken 
incidentcijfers, mailcirculatiesysteem, preventiebijeenkomsten organiseren, verlichting donkere 
plekken);   

- Brandveiligheid (database contactpersonen, aanduiding blusvoorzieningen, toezicht en controle);  
- Communicatie (hogere deelname aan de vereniging, gebruik maken van websites en nieuwsbrieven, 

jaarlijkse enquête, klacht- en meldsysteem);   
- Kwaliteitsverbetering (camerasysteem, defibrillatoren, uitbreiden van openbaar groen);  
- Overlastvormen (inzet controleurs, inspannen tot terugdringen overlast, meldpunt invoeren); 

 
Resultaat 
Het bedrijventerrein Kooypunt voldoet in 2010 aan de richtlijnen van de prestatie-eisen van het handboek 
KVO-bedrijventerreinen. 
 



 

Toepassing Wet BIBOB.  
Doelstelling 
Het toepassen van de BIBOB-toets op alle vergunningaanvragen waarop krachtens de door de raad 
vastgestelde BIBOB-beleidslijn de wet van toepassing is. Het gaat hierbij om aanvragen voor 
horecagelegenheden, coffeeshops, speelautomatenhallen en prostitutiebedrijven. 
Het Regionaal college heeft op 26 juni 2009 ingestemd met het instellen van een Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum (RIEC). Het knooppunt Noord-Holland Noord is ondergebracht bij het Regionale 
Programmabureau Integrale Veiligheid. De gemeente heeft het RIEC-convenant ondertekend waarmee de 
gegevensuitwisseling tussen RIEC en de gemeente een juridische grondslag heeft gekregen. Het Regionaal 
college heeft prioriteit gegeven aan de thema’s mensenhandel, de cannabisketen, de vastgoedsector en 
onverklaarbaar vermogen. De laatste twee thema’s zijn (nog) niet in de gemeentelijke beleidslijn 
opgenomen, omdat voor de uitvoering de ambtelijke capaciteit ontbreekt.    
 
Activiteiten 
Alle genoemde vergunningaanvragen worden aan de marginale gemeentelijke BIBOB-toets onderworpen.  
In 2010 wordt de samenwerking op regionaal niveau verstevigd met een Regionaal Informatie en Expertise 
Centrum (RIEC). Bij een ernstig vermoeden dat een gevraagde vergunning mede zal worden gebruikt voor 
het faciliteren van criminele activiteiten, wordt het advies van het landelijk BIBOB-bureau gevraagd. 
 
Resultaat 
De gemeente verleent geen vergunningen waarvoor de vrees bestaat dat deze mede zullen worden gebruikt 
voor criminele activiteiten.  
 
Cameratoezicht. 
Doelstelling 
Het toezicht door middel van camera’s is gericht op de handhaving van de openbare orde en het voorkomen 
van strafbare feiten in het stadshart, daarmee een bijdrage leverend aan de objectieve en subjectieve 
veiligheid van de bewoners, ondernemers en de bezoekers van het stadshart.  
 
Activiteiten 
In 2010 wordt het bestaande camerabewakingssysteem uitgebreid waardoor een nagenoeg sluitend 
cameratoezicht in het centrumwinkelgebied en het uitgaanscentrum ontstaat.  
 
Resultaat 
Minder (gewelds-)incidenten, minder overlast en een groter gevoel van veiligheid bij bewoners, ondernemers 
en bezoekers van het stadshart. De resultaten worden gemeten aan de hand Landelijke Veiligheidsmonitor 
en de trendanalyse van de politiecijfers. Het cameratoezicht moet bijdragen aan de doelstelling die hiervoor 
onder het hoofdje geweld is vermeld.  
 
Handhaving.   
Doelstelling 
De basis voor het handhavingsprogramma 2010 is het in 2006 vastgestelde handhavingsbeleid verwoord in 
de nota ‘Meer (dan) handhaving’. De daarin vastgestelde prioriteiten en handhavingstrategieën zijn leidend 
voor het programma van 2010. 
De ontwikkelingsschets van sectoraal naar integraal’ wordt dit jaar gebruikt om ervaring op te doen met de 
verschillende vormen van integrale handhaving: 
- de oog- en oorfunctie; 
- één toezichthouder die een bedrijf grondig controleert op meerdere aspecten vanuit verschillende sectoren 
- meerdere toezichthouders voeren een gezamenlijke controle uit. 
Onderzocht wordt of dit leidt tot beter naleefgedrag, tot een lastenvermindering voor het bedrijfsleven en tot 
minder inzet van toezichthouders. 
 
 
 



 

Activiteiten 
Op het terrein van de handhaving van de openbare orde, worden de handhavers openbare ruimte ingezet op 
de volgende veiligheidsthema’s: 

- Jeugd: Er worden controles gehouden op de twee hangplekken Grebbestraat – Peelstraat en de 
hangplek Jeruzalembuurt; 

- Verkeer: Er worden controles gehouden op de overlast van scooters en fietsers in het centrum 
winkelgebied; 

- Fietsendiefstal: Er wordt toezicht gehouden op de hotspots fietsendiefstal en meegewerkt aan de 
uitvoering van het Lokaal Veiligheidsarrangement NS-stations. 

Vanaf 1 september 2010 wordt in de regio de bestuurlijke strafbeschikking geïmplementeerd. 
 
Resultaat 
Verwezen wordt naar de resultaten zoals beschreven onder de afzonderlijke thema’s. 
 
Tenslotte. 
Dit uitvoeringsprogramma vereist grote inspanningen van de partners. Anders dan in het 
uitvoeringsprogramma 2009, hebben wij geprobeerd deze zoveel mogelijk vast te leggen in doelstellingen en 
beoogde resultaten. In de matrix bij het programma kunt u afleiden wat u van de partners mag verwachten. 
Wij tekenen hierbij aan dat wij het format van het uitvoeringsprogramma op enkele onderdelen nog verder 
moeten vervolmaken. Uit de resultaten van de benchmark “Sturen op Veiligheid” waaraan de gemeente in 
2009 heeft deelgenomen, blijkt dat de informatievoorziening waar het gaat om het actueel houden van het 
locale criminaliteitsbeeld en het signaleren van trends daarin als middel voor het inzetten van de “best 
practices” moet worden verbeterd. Tenslotte zal in de uitvoering van enkele openbare orde en 
veiligheidstaken in de ontbrekende schakels in de ketenaanpak moeten worden voorzien.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 










