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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende Meerdere inbraken in de 
gemeente Den Helder 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 10 maart 2020 heeft de fractie PVV onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over Meerdere inbraken in de gemeente Den 
Helder, het antwoord vindt u onder de vragen: 
  

1) Deelt u de mening dat de gaande zijnde inbraaktsunami onacceptabel is, waarschijnlijk te maken 
heeft met het onder grote druk staande politieapparaat en zoveel mogelijk aandacht verdient van de 
politie en Handhaving? Zo ja, welke maatregelen zijn er door u en/of de politie genomen (zowel 
preventief als repressief) of worden nog genomen om deze problematiek voortvarend aan te pakken 
en zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord met zoveel mogelijk details. 
 

2) Bent u bereid, al dan niet met andere gemeenten, een brandbrief naar minister Grapperhaus (Justitie 
en Veiligheid) te sturen met de noodkreet dat er zo snel mogelijk extra investeringen moeten komen in 
het politieapparaat? Zo nee, waarom niet? 
 

3) Bij hoeveel misdrijven is het voor u bespreekbaar om alsnog serieus te kijken naar mogelijkheden om 
commerciële partijen en/of andere overheidsinstanties (tot op zekere hoogte en tijdelijk) een rol te 
geven in het verder verbeteren van de veiligheid in Den Helder, totdat er structurele investeringen zijn 
vanuit het Rijk en deze effect sorteren? Graag een gemotiveerd antwoord.  

  
Beantwoording: 

1) Bij een woninginbraak sturen wij standaard een besmettingsbrief naar de direct omwonenden. Bij 
meerdere inbraken in een buurt organiseren we een “Witte voetjes” ronde. Tijdens deze ronde door de 
wijk wijzen we bewoners op kwetsbare situaties en kijken naar kwetsbare plekken in de openbare 
ruimte. Samen met politie, handhaving en wijkmanager hebben we op 5 maart 2020 een Witte voetjes 
ronde gelopen door de Jeruzalem buurt. Naast deze waarschuwingsactie is de politie bezig met een 
grootschalig onderzoek en is er een tweewekelijks HIC (High Impact Crime, o.a. woninginbraak, 
overvallen en straatroof) overleg met professionals.  
 
Elk incident waarbij een burger slachtoffer wordt, is er een te veel. Dat geldt zeker voor de 
zogenaamde HIC feiten die een grote impact hebben op de slachtoffers. Vandaar dat wij bij elke 
woninginbraak gezamenlijk actie ondernemen. 
 

2) Binnen de politie eenheid Noord-Holland maken wij ons, vanuit het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Politie (RBOP), gezamenlijk sterk voor een goede en stevige politie organisatie en een goede 
koppeling tussen handhavers en politie. Vanuit het RBOP ondernemen we bij knelpunten gezamenlijk 
actie richting het rijk middels een brandbrief en/of door deze te agenderen, via de regioburgemeester, 
op het landelijk veiligheidsberaad.  
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3) In het veiligheidsbeleid van de gemeente Den Helder zetten we breed in op samenwerking tussen de 

diverse partijen. Elke organisatie heeft zijn eigen taak en zijn eigen bevoegdheden binnen de 
veiligheidsketen. Dat geldt zeker voor de politie. Mocht er een knelpunt ontstaan bij de uitvoering van 
de politietaken, dan zal ik daar als burgemeester op acteren. Dit is echter op dit moment niet aan de 
orde.  

 
 
 Vertrouwende u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
  
 Den Helder 24 maart 2020, 
  
 Met vriendelijke groet, 
 Burgemeester van Den Helder,- 
  

 
 
 
 
 
Jeroen Nobel 
 

 

  
  


