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1. Vertrekpunt 

Voor u ligt de kadernota integrale veiligheid 2015 - 2018 van de gemeente Beverwijk. Met deze nota 
wil de gemeente Beverwijk haar ambitie vastleggen en een handvat bieden voor alle betrokken 
partijen om te komen tot een nieuwe koers op het gebied van integrale veiligheid. Gedurende de 
afgelopen maanden heeft de gemeenteraad aangegeven groot belang te hechten aan een concrete 
visie op het gebied van integrale veiligheid die meetbaar en realistisch is. Middels deze nota, maar 
vooral met het bijbehorende uitvoeringsplan integrale veiligheid geeft het college invulling aan deze 
wens van de gemeenteraad. 

Waarom is een nieuwe kadernota nodig? 

De kadernota ‘Samen werken aan veiligheid’ voorzag in veiligheidsbeleid voor de jaren 2013 en 2014. 
Dat betekent dat het tijd is voor een nieuwe kadernota integrale veiligheid om een tweetal redenen: 

1. Artikel 172 Gemeentewet geeft aan dat de burgemeester verantwoordelijk is voor handhaving 
van de openbare orde. Om dit te kunnen waarborgen is er een kapstok nodig die de kaders 
biedt waarmee de burgemeester vanuit zijn portefeuille vorm kan geven aan deze 
verantwoordelijkheid. Het gemeentebestuur heeft een eigen positie om de burgemeester een 
kader mee te geven. Hoewel dit in de vorm van een nota geen verplichting is, is het wel 
wenselijk. Veiligheid vinden we in Beverwijk namelijk belangrijk. 

2. Het oude veiligheidsbeleid (kadernota integrale veiligheid 2013-2014) heeft een duur tot en 
met 2014. Er is dus een nieuw kader benodigd voor de periode hierna. Het tijdsbestek 2015-
2018 is gekozen zodat deze synchroon loopt met het tijdsbestek van de regionale 
beleidsplannen van politie en veiligheidsregio. Bovendien loopt deze dan gelijk geschakeld 
met de bestuurscyclus van de gemeente. 

Beperkte positie gemeentebestuur 

De kadernota integrale veiligheid geeft de gemeentelijke prioriteiten en ambities op het gebied van 
veiligheid voor de gemeente Beverwijk weer. De prioriteiten vormen onder meer input voor het 
Integraal meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015-2018, waarin naast de prioriteiten van de andere 
gemeenten uit de eenheid Noord-Holland, ook die van de politie, het OM en de landelijke prioriteiten 
van de minister zijn verwerkt. Gezamenlijk geven deze richting aan de inzet van de (politie)capaciteit, 
naast de regulier te vervullen taken van de gezagsdriehoek IJmond. Dit zogenaamde ‘speelveld’ is 
complex en veel in beweging (zie Tabel 1). De politie zit bijvoorbeeld midden in een reorganisatie. Dat 
betekent automatisch een zoekproces naar de juiste balans. 
 
Tabel 1: Multilevel governance 

Niveau Kaders 

Landelijk Minister van Veiligheid & Justitie stelt beleidsdoelen en beheerskaders 
vast. Centrale sturing. 

Regionaal Uitvoering regionale beleidsplannen politie eenheid NH en regionaal 
beleidsplan Veiligheidsregio Kennemerland  

IJmond De gezagsdriehoek IJmond (burgemeesters -vz Velsen-, OM, politie) stuurt 
politie aan. IJmond prioriteiten zijn: criminaliteitsbestrijding, veiligheid. 

Lokaal Handhaving OOV is bevoegdheid van de burgemeester. Deels autonoom 
en deels (in overleg) met de gemeenteraad. 
De gemeenteraad stelt doelen op het terrein van veiligheid in de kadernota 
integrale veiligheid. 

 

Eigen positie gemeenteraad en burgemeester 

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en het controleren van de 
uitvoering van het lokale veiligheidsbeleid. Hiermee kan de gemeenteraad invloed uitoefenen op de 
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koers van een gemeente en de te voeren regie. Het hebben van kennis over de eigen rol en 
bevoegdheden is van belang om de taak als raadslid goed te kunnen uitoefenen. Zeker als het gaat 
om het integrale veiligheidsbeleid van een gemeente. Tabel 2 laat zien hoe de gemeenteraad hier 
invulling aan kan geven. 
 
Tabel 2: Taken en rollen gemeenteraad 

Rol gemeenteraad Inhoud 

Autonoom Via de algemene verordenende bevoegdheid (APV) vaststellen van 
regels op het gebied van veiligheid. 

Besluitvormend Met de kadernota integrale veiligheid geeft de gemeenteraad kaders aan 
het lokaal veiligheidsbeleid voor het college. Daarmee geeft de 
gemeenteraad kaders mee aan de burgemeester.  

Consulterend De gemeenteraad levert input t.a.v. actuele situaties. 
De gemeenteraad wordt gehoord over het ontwerpbeleidsplan van de 
regionale politie. 

Informerend De burgemeester informeert de raad over besluiten die hij vanuit zijn 
zelfstandige bevoegdheid heeft genomen (voorbeeld: Opiumwet). 

 
Hiernaast heeft de burgemeester een aantal zelfstandige taken en bevoegdheden. Zo is de 
burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde. De burgemeester kan 
optreden tegen overtredingen van wettelijke voorschriften die betrekking hebben op de openbare 
orde. Aan de burgemeester is hiervoor een aantal bevoegdheden toegekend die het hem/haar 
mogelijk maken de veiligheid in de gemeente te verzekeren. Het zijn bevoegdheden die te maken 
hebben met het tegengaan van overlast, ordeverstoringen, het voorkomen van gevaar en het 
waarborgen van een ordelijk verloop van het dagelijks leven (zie Tabel 3).  
 
Tabel 3: Taken en rollen burgemeester 

Rol burgemeester Inhoud 

Burgemeester Stuurt politie aan, neemt eigenhandig besluiten over handhaving OOV, 
hoort/consulteert en informeert de raad. 
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2. Terugblik kadernota en uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013-2014 

Bij het opstellen van een nieuwe kadernota integrale veiligheid is het gebruikelijk om terug te blikken 
naar de voorgaande periode. In de planperiode 2013-2014 heeft de gemeente prioriteit gegeven aan 
de volgende drie thema’s: 
 

1. Veilige woon- en leefomgeving 
2. Bedrijvigheid en veiligheid 
3. Jeugd en veiligheid 

 
De focus van de kadernota “Samen Werken” 2013-2014 was gericht op het bevorderen van de 
leefbaarheid in de wijken, opdat mensen zich veilig voelen en ook bereid zijn de veiligheid samen te 
bevorderen. Hiermee werd integrale veiligheid nadrukkelijk verbonden met de sociale pijler. Aangezien 
de afgelopen kadernota gold voor de overgangsperiode 2013-2014 had deze vooral een pragmatisch 
karakter zonder echt concrete doelstellingen. Voor het geven van een beschrijving van de geboekte 
resultaten uit de afgelopen twee jaar is gebruik gemaakt van de high impact crime cijfers van de 
politie. Dit zijn de objectieve gegevens over veiligheid binnen de gemeente Beverwijk. Naast deze 
gegevens is gebruik gemaakt van gegevens verkregen uit een documentstudie, interviews en een 4-
tal bijeenkomsten met in- en externe partners. Deze beschrijving richt zich niet alleen op de resultaten 
zelf, maar vooral op de gehanteerde aanpak. Hieronder worden de resultaten per prioriteit kort 
schematisch weergegeven. 

Veilige woon- en leefomgeving 2013-2014 

 
Tabel 4: Politiecijfers 

Incidenten/misdrijven 2010 2011 2012 2013 t/m okt 2014 

Vernieling c.q. zaakbeschadiging 524 522 474 405 413 

Overlast gestoorde / overspannen personen 136 140 141 184 204 

Diefstal / inbraak woning 140 161 235 235 133 

 
Resultaten 
- Inzetten gebiedsmanagers, buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en wijkagenten om 

ongewenste situaties (overlast o.a.) tegen te gaan; 
- Acties om zwerfvuil te verwijderen; 
- Versterken nazorgrol gemeente en samenwerking politie door aandacht te besteden aan ex-

gedetineerden. 
 
Conclusie 
Dit is een diep ingrijpend thema. Er is een start gemaakt met een aantal activiteiten. Het aantal 
woninginbraken daalt, maar absolute aantallen zijn nog steeds te hoog. Zwerfvuil is nog steeds een 
flink probleem. 

Bedrijvigheid en veiligheid 2013-2014 

 
Tabel 5: Politiecijfers 

Incidenten/misdrijven 2010 2011 2012 2013 t/m okt 2014 

Diefstal / inbraak bedrijf 88 81 73 90 48 

Winkeldiefstal 147 146 149 147 158 

Zakkenrollerij 241 190 205 173 113 

Straatroof 11 23 9 11 8 

Overvallen 7 3 12 6 1 

 
Resultaten 
- Aanbieden trainingen ter voorkoming winkeldiefstal/overvallen; 
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- Start Zorgplan Overvallen; 
- Start Actieprogramma Keurmerk veilig ondernemen (KVO) Wijkermeer; 
- Met de nieuwe Drank en Horecawet start toezicht op alle horecavoorzieningen en incidenteel bij 

winkels en supermarkten. 
- Verschillende handhavingsarrangementen zijn toegepast; 
- Toepassen Wet Bibob bij aanvraag vergunning. 
 
Conclusie 
Dit thema is in ontwikkeling. De directe effecten van inzet zijn nog niet meetbaar. De cijfers van high 
impact crimes zijn stabiel. Zakkenrollerij, straatroof en overvallen zijn wel veel voorkomende 
incidenten op het bedrijventerrein de Pijp. 

Jeugd en veiligheid 2013-2014 

 
Tabel 6: Politiecijfers 

Incidenten/misdrijven 2010 2011 2012 2013 t/m okt 2014 

Overlast jeugd 404 377 412 275 278 

Jeugd gerelateerde incidenten 690 660 670 493 450 

 
Resultaten 
- Regulier activiteitenaanbod evenementenmakelaar en in 2014 extra inzet door ambulant 

jongerenwerk; 
- Meldingen Meldpunt Jeugd opgepakt en analyse van risicogroepen jeugd. Uitgangspunt hierbij is 

vroegsignalering; 
- Uit Veiligheid In en Om scholen (VIOS): 

o Uitvoering DOMST: drugsgebruik onder minderjarigen structureel terugbrengen 
(uitgebreid met alcohol) in samenwerking met Halt/politie/Brijder; 

o Op elke school een veiligheidsplan. 
 
Conclusie 
Bewoners geven in de veiligheids-/leefbaarheidsmonitor aan jeugdoverlast te ervaren. De 
jeugdoverlast is door losse groepjes/individuen. Interventie is op dit niveau nodig. Beverwijk kent geen 
problematische jeugdgroepen. 

Samenvattend 

De voornoemde resultaten geven nog een onvoldoende beeld van de daadwerkelijke 
veiligheidssituatie in Beverwijk. De kadernota 2013-2014 was dan ook een veiligheidsplan met een  
korte tijdspanne. Er is weliswaar zichtbare inzet gepleegd, maar hieraan waren nog weinig doelen 
gekoppeld. Veel voornemens zijn uitgevoerd zonder dat het effect echt te traceren viel. Dit gaan we in 
de komende periode veranderen. De drie hoofdthema’s blijven daarbij belangrijk, maar ditmaal zetten 
we in op het boeken van resultaten ondersteund door cijfers. Kortom, het is goed dat we in 2013 zijn 
begonnen met een meer integrale blik op het gebied van veiligheid. Dit heeft in- en extern het besef 
en de noodzaak verhoogd van een gezamenlijke inspanning op veiligheidsgebied. Deze opgedane 
ervaring willen we graag benutten om richting de toekomst met een bredere blik naar het integraal 
veiligheidsbeleid te kijken. 
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3. Vooruitblik 2015-2018 

Van de overheid mag verwacht worden dat zij iedereen zoveel mogelijk beschermt tegen gevaar, 
criminaliteit en overlast. Voorop staat dat de overheid toeziet op de openbare orde en deze handhaaft, 
dat criminaliteit wordt opgespoord en vervolgd en dat daarbij tegelijkertijd de nodige hulp en zorg 
plaatsvindt om recidive te voorkomen. Daarnaast heeft het openbaar bestuur de verantwoordelijkheid 
om te voorkomen dat criminelen bewust of onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen 
investeren in de reguliere economie. Dit zijn in de kern de overheidsinspanningen voor veiligheid, 
waarbij de huidige tijden en beschikbare middelen vragen om gerichte keuzes en gefocuste inzet.  
 
De afgelopen jaren zat de gemeente Beverwijk in een omslagsituatie. De afspraak was dat er integraal 
veiligheidsbeleid kwam tot en met 2014 en dat daarna de cyclus van vier jaar weer gehanteerd zou 
worden. Zo kan er beter aangesloten worden op de beleidsplannen van de nationale politie en de 
cyclus van de gemeenteraad. Hierdoor is nu de mogelijkheid ontstaan om te bouwen aan een 
gedegen toekomstvisie. Centraal daarbij staan de objectieve (de feitelijke aan- of afwezigheid van 
bedreigingen) en de subjectieve veiligheid (veiligheidsbeleving van burgers) in de gemeente 
Beverwijk. Gezamenlijk vormen deze twee de veiligheidspositie van de gemeente Beverwijk. 
 
Om de objectieve veiligheid te kunnen meten, gebruiken we de AD Misdaadmeter. In de laatste editie, 
2014, staat Beverwijk op de 42e plek. Hier is de gemeente terecht gekomen door het aantal 
woninginbraken in woonhuizen en schuren, het grote aantal zakkenrollen en door de vele 
geweldsmisdrijven. Het streven is om in 2017 uit de top 100 te zijn. De subjectieve veiligheid wordt 
gemeten aan de hand van de leefbaarheids-/veiligheidsmonitor Beverwijk, waarbij onderzoek is 
uitgevoerd naar de veiligheidsbeleving van de inwoners van Beverwijk. In 2013 werd dit beoordeeld 
met het cijfer 6.4. Onze ambitie is dit cijfer te verhogen naar minimaal een 7 in 2017. Dit resulteert in 
de onderstaande doelstelling en ambitie. 

Doelstelling en ambitie 

 

Algemene doelstelling 
Verbeteren van de veiligheidspositie van de gemeente Beverwijk door een samenhangende inzet op 
het gebied van integrale veiligheid. 

 

Ambitie 
1. Gemeente Beverwijk verdwijnt uit ‘AD misdaad top 100’ om te beginnen uit de top 50 (in 2014 

nr.42); 
2. In 2017 is het veiligheidsgevoel in de buurt stabiel en ≥ 7.1 

Keuze: prioriteiten 2015-2018 

Of het nu om handhaving van de openbare orde gaat of om opsporing. Bij het gezamenlijk verzorgen 
van veiligheid is het belangrijk dat er heldere kaders worden gesteld. Bovendien geldt voor alle 
partijen dat er altijd meer vraag zal zijn dan aanbod. Dit vraagt om kaders met heldere keuzes en 
prioriteiten. De gemeenteraad heeft de keuze om deze prioriteiten te benoemen. Uit de ervaringen met 
de Kadernota Integrale Veiligheid 2013-2014 blijkt dat we de met de onderstaande prioriteiten de 
goede thema's te pakken hebben. 
 

Prioriteiten 
1. Veilig wonen / ruimte 
2. Veilig ondernemen 
3. Jeugd en veiligheid 

 
Deze prioritering sluit goed aan op de prioritering zoals die de afgelopen jaren in Beverwijk is 
gehanteerd. Hierdoor wordt de continuïteit van het beleid versterkt. De afgelopen twee jaar is een start 
gemaakt met het oppakken van bovengenoemde thema’s. Nu is het belangrijk om slim door te zetten. 
We willen meer gericht zicht op 'wat we allemaal doen' en afspraken maken over extra inzet. Daarbij 
continueren we ook de lopende zaken. 

Groeimodel kadernota 

De Kadernota integrale veiligheid heeft een looptijd van vier jaar. In de kadernota staan kaders en 
prioriteiten op het gebied van veiligheid. In vier jaar gebeurt echter veel en het kan zijn dat de kaders 
of prioriteiten in de loop van de tijd bijgesteld dienen te worden. De kadernota is dus geen statisch 

                                                
1 Bron: leefbaarheids-/veiligheidsmonitor Beverwijk peiljaar 2013 = 6.4 
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document en de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid is een groeiproces. Om dit goed te monitoren 
stelt het college elk jaar een uitvoeringsplan integrale veiligheid op. In het jaarlijkse uitvoeringsplan 
staan de opgepakte acties en geboekte resultaten. Actuele ontwikkelingen worden meegenomen. Om 
de gemeenteraad goed mee te nemen en haar haar kader stellende rol te laten uitvoeren, zal het 
college de bouwstenen van de uitvoeringsprogramma’s jaarlijks aanbieden ter bespreking in de 
raadscommissie / raadscarrousel. Indien nodig kan ook de kadernota aangepast worden. Zo kan het 
college en de raad, zonder afbreuk te doen aan elkaars rollen, elkaar meer en dichterbij consulteren 
en zo de impact van het integraal veiligheidsbeleid op lokaal niveau maximaal maken. 

Ambities per prioriteit 

Deze paragraaf vormt het ‘hart’ van de kadernota integrale veiligheid. Per prioriteit worden de ambities 
benoemd die de komende vier jaar door de gemeente in samenwerking met haar partners zullen 
worden uitgevoerd. Belangrijk is hierbij een koppeling te maken met het jaarlijkse uitvoeringsplan, 
waarin de onderstaande ambities concreet worden uitgewerkt. 
 

1. Veilig wonen / ruimte 
- Woninginbraken nemen af met 10% in 2017 
- In 2017 is het veiligheidsgevoel in de buurt stabiel en ≥ 72. 

 

2. Veilig ondernemen 
- Ondernemers voelen zich veiliger in 2017 
- Kwetsbare gebieden worden extra aangepakt 

  

3. Jeugd en veiligheid 
- Beleving van jeugdoverlast daalt in 2017 
- Het aantal meldingen bij het Meldpunt Jeugd is in 2017 gedaald 

 
Naast bovengenoemde prioriteiten is specifiek aandacht voor preventie en communicatie, het 
verbeteren van onze informatiepositie en het betrekken van burgers en ondernemers bij het 
veiligheidsbeleid. Dit komt ook nadrukkelijk in de uitwerking van de prioriteiten in het uitvoeringsplan 
integrale veiligheid aan de orde.  
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