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Nawoord 

 

De rekenkamercommissie dankt het college voor haar reactie op het onderwerp “Sociale Veiligheid“. 

Zij wil benadrukken dat conclusies en aanbevelingen veelal niet slechts relevantie hebben voor het 

onderwerp in het betreffende rapport, maar dat deze vaak ook in algemene zin van toepassing 

kunnen zijn.  

De rekenkamercommissie spreekt de hoop uit dat raadsleden bij het vaststellen en bespreken van 

beleid deze (algemene) aanbevelingen in aanmerking nemen. Het is aan het college om 

raadsbesluiten voor te bereiden en op te stellen en dus ook om zorg te dragen dat voorgesteld beleid 

SMART wordt geformuleerd. Het is aan de raad om te controleren of het beleidsvoorstel van het 

college daaraan voldoet. De rekenkamercommissie 

Het onderzoek van de rekenkamercommissie heeft zich geconcentreerd op de uitvoering van het 

Lokaal Integraal Veiligheidsplan 2006‐2009. Het college geeft aan dat het huidige LIVP 2011‐2014 op 

meerdere punten reeds voldoet aan rekenkamercomissie‐ aanbevelingen.  De rekenkamercommissie 

neemt daarvan met genoegen kennis. Zij hoopt dat de gedane conclusies en aanbevelingen, 

eveneens in aanmerking worden genomen bij het opstellen van toekomstig beleid. 

 





CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

Inleiding 

Het bewaken van de veiligheid van burgers is een primaire taak van de overheid, zowel voor de 

landelijke overheid als ook voor de lokale overheid. Sociale veiligheid betreft de veiligheid in het 

publieke domein en wordt opgevat als een samenspel van criminaliteit, overlast en 

veiligheidsbeleving.  

 

In 2010 is de beleidsperiode van het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder 

afgesloten en in maart 2011 heeft de gemeenteraad het beleidskader voor het integrale 

veiligheidsbeleid voor de nieuwe beleidsperiode (2011‐2014) vastgesteld. 

 

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de doeltreffendheid van het gemeentelijk 

beleid in de periode 2006‐2009. De uitkomsten van het onderzoek kunnen – waar van toepassing – 

worden benut om de nieuwe beleidskaders aan te scherpen en hierop te controleren en bij te sturen. 

 

Conclusies 

De centrale onderzoeksvraag luidt als volgt:  

 

Heeft het sociale veiligheidsbeleid dat de gemeente Den Helder in de periode 2006‐2009 voerde, 

geleid tot een verbetering van de sociale veiligheid?  

 

Geconcludeerd wordt dat de opzet van het sociale veiligheidsbeleid in Den Helder in de onderzochte 

periode niet solide en samenhangend was. Het is echter belangrijk onderscheid te maken tussen dat 

wat op papier staat en hetgeen in de praktijk gebeurt in Den Helder (de werking van het beleid). Bij 

beleid dat niet gebaseerd is op een analyse van de problematiek (nulmeting) en dat een 

langetermijnvisie en meetbare doelstellingen ontbeert, ontbreekt het per definitie aan samenhang. 

Ook biedt het bestuurders niet de mogelijkheden om de uitvoering strak aan te sturen. Instrumenten 

en middelen worden dan ingezet vanuit globale ideeën die betrokkenen hebben over de problemen 

en wat werkt in de aanpak daarvan. Die ideeën zijn echter niet per definitie juist. De gemeenteraad 

heeft het LIVP 2006‐2009 vastgesteld en goedgekeurd, ondanks het feit dat een probleemanalyse 

ontbrak. Hoewel zowel in de voorbereidende commissievergadering als in de raadsvergadering zelf 

door één fractie hierop werd gewezen, is met deze signalering verder niets gedaan. 

Ondanks een gebrekkige aansturing, kan de uitvoeringspraktijk toch effect sorteren. Activiteiten 

kunnen wel degelijk leiden tot effecten, de vraag is alleen of het de gewenste effecten zijn. In Den 

Helder is te zien dat voor een belangrijk deel in de onderzochte periode veiligheidsontwikkelingen 

zijn gerealiseerd en dat het aannemelijk is dat die ontwikkelingen (mede) beïnvloed zijn door de 

uitvoering, bijvoorbeeld omdat die uitvoering gestoeld is op bewezen effectieve methoden. 

De conclusie van dit rapport moet dan ook niet gelezen worden als een vernietigend oordeel over de 

manier waarop de gemeente met zijn verantwoordelijkheden op het gebied van de sociale veiligheid 

omgaat. Het moet wel gelezen worden als waarschuwing: de manier waarop in de vorige 

beleidsperiode het beleid was ingericht en werd uitgevoerd, kent risico’s voor de doelbereiking en 

derhalve de effectiviteit van het beleid en daarmee voor de sociale veiligheid in Den Helder. 



In het nieuwe beleidskader voor integrale veiligheid zijn deze risico’s voor een deel weggenomen, 

maar voor een deel ook niet. Belangrijke risico’s voor de effectiviteit van het beleid (en dus voor het 

realiseren van het gewenste veiligheidsniveau) bestaan doordat:  

 niet is na te gaan of de beleidsprioriteiten die de gemeente stelt, inderdaad de belangrijkste 

veiligheidsproblemen betreffen; 

 het beleid onvoldoende richting voor de uitvoering biedt en daarmee onvoldoende handvatten 

voor sturing door de ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken, omdat een koppeling tussen 

meetbare doelstellingen en in te zetten instrumenten en middelen ontbreekt. 

 

In het beleid is echter ook veel verbetering ten opzichte van de vorige beleidsperiode zichtbaar. De 

informatie die nodig is voor een probleemanalyse is wel degelijk aanwezig en waarschijnlijk ook 

benut; betrokken partijen binnen de Driehoek en binnen de ambtelijke organisatie werken beter met 

elkaar samen; de uitvoeringsmatrix bevat een goede eerste poging om de inzet te koppelen aan 

doelstellingen. 

 

Uitwerking in deelvragen 

De centrale onderzoeksvraag valt uiteen in deelvragen op het gebied van het opstellen en vaststellen 

van het gemeentelijk beleid, de uitvoering van het beleid en de resultaten en effecten van het 

uitgevoerde beleid. De beantwoording van deze deelvragen vormen de basis voor de beantwoording 

van de centrale onderzoeksvraag. 

 
 
Onderzoeksvraag 1 

Is door de gemeente Den Helder beleid vastgesteld op het gebied van de 

sociale veiligheid? Zo ja, hoe ziet dit beleid eruit? 
  

 
Het Lokaal Integraal Veiligheidsprogramma (LIVP) 2006‐2009 bevat het beleid op het gebied van 
sociale veiligheid voor de onderzochte periode. In 2011 heeft de raad het beleid voor de periode 
2011‐2014 vastgesteld. Dit onderzoek betreft echter het beleid in de periode 2006‐2009. 
 
 
Onderzoeksvraag 2 

Op welke wijze en door wie vindt besluitvorming plaats over het beleid ten 

aanzien van sociale veiligheid? 
  

 

Het beleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Deze stelt, op voorstel van het college, de 

kaders vast. Dat geldt zowel voor het overkoepelende beleid, als voor de uitwerking op een deel van 

de in het LIVP 2006‐2009 genoemde thema’s en projecten.  

Aan de besluitvorming door de gemeenteraad vallen twee dingen op: 

 ten eerste werd tijdens de behandeling van het voorstel tot vaststellen van het LIVP in 2006 

weliswaar door één fractie gewezen op het ontbreken van een probleemanalyse als basis voor 

het beleid en door een andere fractie (in de commissie) op de gebrekkige koppeling van het 

beleid aan gewenste effecten, het voorstel werd vervolgens toch zonder wijziging raadsbreed 

aanvaard. Deze opmerkingen hebben vervolgens ook niet geleid tot een overzichtelijke, 



complete uitwerking in een later stadium. De uitwerking heeft op deelterreinen plaatsgevonden, 

maar is daarbij niet (altijd) gekoppeld aan de in het LIVP 2006‐2009 opgenomen doelstellingen. 

Een probleemanalyse is in de vorige beleidsperiode in het geheel niet opgesteld. 

 Ten tweede heeft het college geen uitvoering gegeven aan het door de portefeuillehouder 

overgenomen amendement, waarin werd gevraagd om de concretisering van het programma op 

onderscheidende projectonderdelen uiterlijk in december 2006 aan de raad voor te leggen. Pas 

in 2009 is voor het eerst een uitvoeringsprogramma voor het gemeentelijke integraal 

veiligheidsprogramma opgesteld. 

 
Onderzoeksvraag 3 

Wat is de kwaliteit van het beleid? 
  

 

Voor de kwaliteit van het beleid zijn normen opgesteld voor de opzet en samenhang van het beleid. 

De belangrijkste bevindingen ten aanzien van deze normen zijn: 

 er is geen meerjarenvisie die de grote lijnen en ambities van het beleid weergeeft; 

 het beleid is niet navolgbaar gebaseerd op een empirische analyse van de lokale situatie; 

 er is een strategische doelstelling geformuleerd; 

 de tactische en operationele doelstellingen zijn niet allemaal SMART; 

 het beleid ziet er op papier integraal uit: de projecten waaruit het beleid is opgedeeld vertonen 

samenhang, beslaan meerdere beleidsvelden en betreffen zowel preventie als repressie. In de 

praktijk is het beleid niet integraal: het is niet tot stand gekomen in onderlinge afstemming tussen 

betrokken afdelingen; 

 omdat een navolgbare probleemanalyse ontbreekt, kan niet worden beoordeeld of het beleid alle 

terreinen omvat waarop beleid noodzakelijk is. 

 

Hieruit vloeit voort dat in opzet de kwaliteit van het beleid in de onderzochte periode onvoldoende 

is. Het is niet (zichtbaar) gebaseerd op een meerjarenvisie en een empirische veiligheidsanalyse en 

ontbeert daarom een goede basis. Doelen zijn onvoldoende concreet en de inzet is onvoldoende 

gekoppeld aan deze doelen. Onduidelijk is waarom de gemaakte keuzes zullen bijdragen aan het 

vergroten van de sociale veiligheid. De gebreken bemoeilijken daarnaast sturing op resultaten en 

effecten door ambtelijk en bestuurlijk verantwoordelijken. De richting waarin gestuurd moet 

worden, is niet duidelijk.  

Ten aanzien van de onderzoeksvragen die het beleid betreffen, kan worden gesteld dat de gemeente 

in de onderzochte periode weliswaar beschikte over door de gemeenteraad vastgesteld beleid op het 

gebied van de sociale veiligheid, maar dat de kwaliteit van dit beleid op punten onvoldoende was. De 

tekortkomingen zijn door het nieuwe beleidskader gedeeltelijk, maar niet geheel, weggenomen. 

 
Onderzoeksvraag 4 

Hoe is de uitvoering van het beleid vormgegeven, zowel wat het gekozen 

instrumentarium als wat de uitvoeringsorganisatie betreft? 
  

 

Hoewel in de LIVP 2006‐2009 een uitvoeringsorganisatie is geschetst, is in de praktijk de Driehoek 



leidend geweest en daaronder de afdelingen VVH en OWS. In de onderzochte periode geldt dat de 

samenwerking zowel binnen de Driehoek als tussen de afdelingen VVH en OWS niet altijd voldoende 

was. In de Driehoek nam de gemeente onvoldoende het initiatief. De samenwerking tussen VVH en 

OWS was marginaal. De oorzaak hiervan was dat een structuur voor afstemming op ambtelijk niveau 

ontbrak. 

Wat betreft het instrumentarium dat is gekozen voor de uitvoering valt op, dat de koppeling tussen 

instrumenten en doelrealisatie niet volledig is. Op diverse thema’s ontbreekt deze koppeling.  

Dat wil zeggen dat niet duidelijk is hoe de aanpak moet bijdragen aan de gestelde doelen op het 

gebied van sociale veiligheid. De reden daarvoor is dat er vaak geen meetbare indicatoren zijn 

benoemd die met de inzet gerealiseerd moeten worden. De vraag ‘Hoe leidt deze activiteit tot het 

gestelde doel’ blijft daarom vaak onbeantwoord. 

Tot 2009 heeft de gemeente niet gewerkt met jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s. De voorgenomen 

inzet per jaar werd opgenomen in de programmabegroting en verantwoord in de jaarrekening. Dat 

betrof echter niet de inzet op alle projecten/thema’s uit het LIVP 2006‐2009. Daarnaast ontbrak bij 

de beschrijving van de inzet in deze documenten een koppeling met de doelen van het 

veiligheidsbeleid. 

 
 
Onderzoeksvraag 5 

Wat is de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie? 
  

 

Afgezet tegen de normen voor de uitvoeringsorganisatie kan uit het onderzoek het volgende worden 

geconcludeerd: 

 verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden op bestuurlijk, ambtelijk en uitvoerend niveau 

zijn duidelijk beschreven; 

 expliciet is aangegeven welke ketenpartners op welke wijze bij de opzet, organisatie en uitvoering 

van het integrale veiligheidsbeleid zijn betrokken; 

 doelstellingen zijn slechts gedeeltelijk vertaald naar meetbare indicatoren; 

 duidelijk is welke middelen en beleidsinstrumenten worden ingezet; de relatie met de 

doelstellingen is echter niet overal gelegd; in de beleidsstukken ontbreekt daardoor een 

eenduidige relatie tussen doelstelling en middelen/instrumenten. 

 
 
Onderzoeksvraag 6 

Verloopt de uitvoering van het beleid conform de opzet? 
  

 

De uitvoering van het beleid is deels conform de opzet gebeurd, maar deels ook niet, zo laat het 

onderzoek zien. Het valt op dat op een aantal terreinen de uitvoering pas in 2009 of later echt op 

gang kwam. Het betrekken van burgers bij het veiligheidsbeleid is in de onderzochte periode 

onvoldoende in het beleid en in de uitvoeringsorganisatie geïntegreerd. 

Op een aantal terreinen is de gemeente echter wel voortvarend met de uitvoering aan de slag 

gegaan. Bij het bestrijden van criminaliteit betreft dit het handhavingsbeleid, het Veiligheidshuis (en 



RiskAnt), het Keurmerk Veilig Ondernemen en bij het bestrijden van overlast gaat het om de aanpak 

gericht op dak‐ en thuislozen en verslaafden, Veilig Uitgaan en de wijkveiligheid in de Visbuurt. Op 

deze terreinen kan ook vastgesteld worden dat de gekozen instrumenten en middelen optimaal zijn 

ingezet. Op andere terreinen is het minder goed mogelijk om dat na te gaan, omdat ofwel de 

maatregelen niet (geheel) zijn uitgevoerd of duidelijke verantwoordingsinformatie ontbreekt. 

Samenvattend geldt dat de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie in de periode 2006‐2009 

onvoldoende was, onder andere doordat de afstemming op bestuurlijk en ambtelijk niveau niet 

optimaal verliep. De uitvoering zelf verliep op onderdelen goed, maar deels niet conform de opzet.  

 
Onderzoeksvraag 7 

Op welke wijze worden de resultaten en effecten van het gemeentelijk 

beleid gemeten? 
  

 

De resultaten en effecten van het beleid zijn in de periode 2006‐2009 niet structureel gemeten. De 

beschikbare verantwoordingsinformatie is: 

 een jaarlijks verslag van activiteiten op een deel van de thema’s/projecten uit het beleid in de 

gemeentelijke jaarrekening; 

 een evaluatie van het LIVP 2006‐2009 uit 2010, ook op basis van uitgevoerde activiteiten met 

soms een vermelding van behaalde resultaten (output). 

 

Achteraf kan worden vastgesteld dat het ontbreken van een nulmeting de verantwoording over het 

beleid de gehele beleidsperiode heeft belemmerd. Het LIVP bevatte het voornemen in 2006 een 

veiligheidsanalyse uit te voeren, die kon dienen als nulmeting voor monitoring van de resultaten en 

de effecten. Die veiligheidsanalyse heeft echter niet plaatsgevonden. Doordat een nulmeting 

ontbrak, was onduidelijk wat de omvang was van de problemen die werden aangepakt en was het 

niet mogelijk om streefwaarden te bepalen voor te realiseren resultaten en effecten. Daarom was 

het evenmin mogelijk om resultaten en effecten te meten en daarover verantwoording af te leggen. 

Wat wel gemeten werd, betrof inspanningen en prestaties (aantallen controles, aantallen trajecten 

etc.) die niet in verband werden of konden worden gebracht met de ontwikkeling van de aard en 

omvang van de problematiek. De gemeente lijkt zich dit ook niet gerealiseerd te hebben. Bij het 

gemeentebestuur bestond blijkbaar de indruk dat men goed op de hoogte was van de 

veiligheidssituatie en de bijdrage die de gemeente leverde aan de ontwikkeling daarvan. Op basis van 

de onderzochte documentatie en de gevoerde gesprekken moet echter worden geconcludeerd dat 

de gemeente (raad, college en ambtelijke organisatie) daarvan niet op de hoogte heeft kunnen zijn, 

omdat het overzicht ontbrak. 

 
Onderzoeksvraag 8 

Hoe benut het college de informatie over de ontwikkelingen op het gebied 

van sociale veiligheid in Den Helder in de periode 2006‐2009? 
  

 

Het antwoord op deze vraag hangt samen met het antwoord op vraag 7. Informatie over de 

ontwikkelingen op het gebied van de sociale veiligheid in Den Helder is waarschijnlijk besproken in de 

Driehoek. Documentatie over deze ontwikkelingen is niet bij de gemeente aangetroffen. Ook cijfers 



op basis van de politieregistratie konden moeizaam door de gemeente worden geleverd. In 

combinatie met het ontbreken van informatie over gerealiseerde resultaten en effecten, wordt 

vastgesteld dat in de vorige beleidsperiode informatie over de veiligheidsontwikkelingen tussentijds 

niet lijkt te zijn benut door het college voor evaluatie en eventueel bijsturing van de uitvoering of 

bijstelling van het beleid. 

 
Onderzoeksvraag 9 

Wat zijn de geconstateerde ontwikkelingen op het gebied van de sociale 

veiligheid in Den Helder in de periode 2006‐2009? 
  

 

De criminaliteit is in Den Helder in de periode 2006‐2010 op belangrijke punten gedaald. Met name 

op het gebied van diefstal en vernieling is een verbetering zichtbaar. Op het gebied van 

geweldsdelicten is een verbetering aannemelijk, maar niet geheel zichtbaar in de cijfers. Over de 

ontwikkeling van drugsgerelateerde criminaliteit is onvoldoende bekend; de cijfers laten een grillig 

beeld zien. De ontwikkelingen op het gebied van overlast zijn redelijk stabiel. Belangrijk is de overlast 

van de jeugd, die in 2010 weliswaar daalt maar toch in hoge mate aanwezig blijft. Drugsoverlast 

daarentegen laat een scherpe daling zien. Op het gebied van de veiligheidsbeleving is geen trend 

beschikbaar. 

De situatie in Den Helder verhoudt zich redelijk goed tot het landelijke beeld. Op het gebied van 

criminaliteit lijkt de stad het iets beter te doen dan landelijk, op het gebied van overlast gaan de 

ontwikkelingen gelijk op. Het veiligheidsgevoel is in Den Helder lager dan landelijk. 

 
Onderzoeksvraag 10 

Zijn deze ontwikkelingen conform de gestelde beleidsdoelen? 
  

 

De gestelde beleidsdoelen zijn niet geheel gehaald. Op belangrijke punten is wel een afname van het 

aantal misdrijven en overtredingen in de openbare ruimte en van overlast van drugsverslaafden 

gerealiseerd. Ook is de gemeente stringenter gaan handhaven. Er is echter geen 

mentaliteitsverandering bij de Helderse bevolking zichtbaar (de gemeente heeft ook geen activiteiten 

ondernomen, gericht op dit doel). Hoewel op het gebied van het veiligheidsgevoel geen trend 

waarneembaar is, ligt dit gevoel dermate lager dan landelijk, dat hier geen sprake kan zijn van 

doelbereik. 

 
Onderzoeksvraag 11 

Zijn het beleid en de uitvoering daarvan van invloed geweest op deze 

ontwikkelingen? 
  

 

Het is aannemelijk dat van bepaalde aspecten van het beleid een positieve ontwikkeling op de sociale 

veiligheid in Den Helder is uitgegaan. Het gaat dan met name om het programmatisch handhaven, 

het Veiligheidshuis, de trajecten die dak‐ en thuislozen en verslaafden hebben doorlopen, het 

Keurmerk Veilig Ondernemen, Veilig Uitgaan (wat overlast betreft) en de aanpak van overlast door 

Antillianen. Dat is ook terug te zien in de cijfers. Geweldsdelicten en overlast blijven echter 

hardnekkig en voor de aan drugs gerelateerde criminaliteit is niet aannemelijk dat het beleid daar 

veel effect op heeft gehad. Het relatief weinig betrekken van burgers bij het veiligheidsbeleid kan het 



relatief hoge onveiligheidsgevoel in Den Helder mogelijk (mede) verklaren. In die zin is ook zichtbaar 

dat het ontbreken van een goed geïntegreerde aanpak leidt tot het niet realiseren van effecten. 

 
Onderzoeksvraag 12 

Op welke wijze worden de ontwikkelingen in de sociale veiligheid en de 

koppeling daarvan aan de door de gemeente gepleegde beleidsinzet 

gerapporteerd aan de gemeenteraad? 
  

 

De informatie die de raad ontvangt bevat nauwelijks informatie over de effecten van het beleid, 

maar vooral over de prestaties die in het kader van het beleid worden gerealiseerd. Aangezien een 

nulmeting ontbreekt, is het ook niet mogelijk te rapporteren over effecten. De ontvangen informatie 

heeft de raad in de periode 2006‐2009 daarom niet goed in staat gesteld invulling te geven aan haar 

controlerende taak. 

 
Onderzoeksvraag 13 

Hoe is door de gemeente in de periode 2006‐2009 richting burgers 

gecommuniceerd over de sociale veiligheid? 
  

 

Communicatie richting burgers heeft niet op een gestructureerde manier plaatsgevonden. Er is geen 

communicatieplan opgesteld voor dit beleidsterrein. Via de wijkaanpak wordt een deel van de 

burgers geïnformeerd over en betrokken bij het beleid. De gemiddelde inwoner van Den Helder zal 

vanuit de gemeente echter weinig hebben vernomen over de ontwikkeling van de sociale veiligheid 

en de activiteiten van de gemeente op dat gebied. 

AANBEVELINGEN 

Gelet op de conclusies komt de rekenkamercommissie tot de volgende aanbevelingen.  

Deze zijn ondergebracht in drie categorieën. 

 

Beleid 

1. Baseer de doelstellingen op een inzichtelijke analyse van de objectieve en subjectieve 

veiligheidssituatie in de gemeente Den Helder. 

2. Formuleer meetbare doelen voor het beleid op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 

Laat de doelen op elkaar aansluiten. 

3. Draag er zorg voor dat de uitvoeringsmatrix bij het beleid aansluit bij de gestelde 

doelstellingen. 

4. Stuur in de uitoefening van de kaderstellende rol op resultaten (outcome) en effecten en niet 

op inspanningen en prestaties die door het College in de uitvoering moeten worden 

geleverd. Het College is verantwoordelijk voor de aansturing van uitvoering van beleid. 

5. Voorkom dat incidenten de hoofdmoot vormen van de bespreking van dit thema in raads‐ en 

commissievergaderingen. Incidenten zijn belangrijk, maar dan wel als aanleiding om op 

strategisch niveau over het beleid te praten, niet als incident op zich. Een incident op zich 

dient te worden doorgegeven aan het college, dat vervolgens de ambtelijke organisatie 

opdracht kan geven na te gaan of er inderdaad sprake is van een probleem waar de 

gemeente verantwoordelijk voor is en zo ja, een oplossing voor dat probleem te ontwikkelen. 

 



Uitvoering 

6. Zorg dat de uit te voeren activiteiten naadloos aansluiten op de operationele doelen. 

7. Zorg voor een daadwerkelijke geïntegreerde aanpak van sociale veiligheid door de afdelingen 

VVH, OWS en de wijkmanagers. 

8. Stuur uitvoeringsorganisaties niet (alleen) aan op inspanningen en prestaties, maar (ook) op 

resultaten en effecten. Maak inzichtelijk hoe de door deze organisaties uitgevoerde 

activiteiten (behoren) bij (te) dragen aan de realisatie van de doelen op het gebied van 

sociale veiligheid. 

 

Effecten 

9. Laat het college jaarlijks monitoren of de voorgenomen activiteiten zijn uitgevoerd en hoe de 

veiligheidssituatie zich heeft ontwikkeld. Laat het college jaarlijks rapporteren aan de raad 

over de voortgang van de uitvoering. 

10. Communiceer de uitkomsten van de uitgevoerde activiteiten en de ontwikkeling van de 

veiligheidssituatie met de inwoners van de gemeente Den Helder. 

 

TOT SLOT 

Het beleid van de gemeente moet gezien worden in samenhang met het beleid van de politie en het 

Openbaar Ministerie: deze activiteiten tezamen dienen te zorgen voor een betere objectieve en 

subjectieve veiligheid in de stad. De goede samenwerking tussen deze partijen die op dit moment 

bestaat in de Driehoek dient daarom in de toekomst te worden bewaakt en waar mogelijk 

uitgebouwd. De gemeente heeft daarbij de regie of, zoals de commissie Tops het heeft verwoord, 

door sturing op het lokale veiligheidsbeleid stuurt de gemeente ook de activiteiten van de politie.1 

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners zich veilig voelen. Veiligheidsbeleving is slechts 

gedeeltelijk te beïnvloeden via de objectieve veiligheid. De Raad voor het openbaar bestuur doet een 

aantal aanbevelingen waarmee de gemeente zijn voordeel kan doen als het gaat om het bevorderen 

van het veiligheidsgevoel van de inwoners van Den Helder: 

 Maak duidelijk hoe de verantwoordelijkheid voor veiligheid verdeeld is tussen burgers, 

maatschappelijke instellingen en de overheid. 

 Erken de waarde die burgers hechten aan subjectieve veiligheid. 

 Houd een breed perspectief op de oorzaken en aanpak van onveiligheid (dus over de grenzen van 

veiligheid en handhaving in strikte zin heen). 

 Betrek burgers zowel in beleid als in organisatie meer bij veiligheid.2  

 

  

                                                            
1 P.W. Tops, M. van Duin, P. van Os en S. Zouridis (2010). Sleuren of sturen. Gemeenten en de sturing van 
veiligheid en politie. Apeldoorn/Den Haag: VNG. 
 
2 Raad voor het openbaar bestuur (2011). Veiligheid en vertrouwen. Kernen van een democratische rechtsstaat. 
Den Haag: Raad voor het openbaar bestuur.   


















































































































































