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1. Inleiding 

De uitvoering van het integraal veiligheidsbeleid is een verantwoordelijkheid van het gehele college 
met een regierol voor de burgemeester. Daarnaast werkt de gemeente nadrukkelijk samen met 
partners, die een belangrijke inbreng hebben bij zowel het bepalen van de prioriteiten als de 
daadwerkelijke uitvoering van de maatregelen. De gemeente streeft naar een gezamenlijke aanpak 
van veiligheidsthema’s. In het voorliggende Uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015 benoemen wij 
onze ambities voor 2015. De onderstaande gekozen prioriteiten uit de Kadernota integrale veiligheid 
2015-2018 vormen hiervoor de basis. 
 

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

 
De integraliteit van de drie genoemde prioriteiten komt niet alleen tot uitdrukking door de onderlinge 
verbanden, maar ook door een viertal aandachtspunten die we extra benoemen. 
 

Aandachtspunten 
1. Informatiepositie 
2. Preventie 
3. Samen met burgers 
4. Communicatie 

 
Bovenstaande aandachtspunten zijn voor Beverwijk cruciaal. Zij komen niet alleen naar voren in de 
uitwerking van de drie prioriteiten uit de kadernota, maar zijn ook over de gehele breedte van het 
integraal veiligheidsbeleid belangrijk. Daarom is op elk van deze punten ook een eigen ambitie 
geformuleerd. 

Informatiepositie 

Voor het meten van de voortgang op de doelstellingen van het uitvoeringsplan en het in beeld 
brengen van de belangrijkste ontwikkelingen rond veiligheid zullen we als overheid beter in positie 
moeten komen. Eén van de belangrijkste doelstellingen is dan ook het verbeteren van onze 
informatiepositie zowel kwantitatief en kwalitatief én zowel op het gebied van subjectieve als 
objectieve veiligheid. Dit gaan we in de komende periode werkende weg opzetten. We zoeken naar 
verbanden en leggen afspraken zoveel mogelijk vast. In dit groeimodel werken we van klein naar groot 
om zoveel mogelijk concrete acties in beeld te krijgen. 
 

Ambitie 
1. Per kwartaal informeert het college de raad over het integraal veiligheidsbeleid 

(kadernota/uitvoeringsplan) door middel van een barometer; 
2. De barometer toont indicatoren die het veiligheidsbeleid in beeld brengen. 

Preventie 

In de uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt zoveel mogelijk de focus op preventie. Preventie is het 
voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid. Waar traditioneel bij onveiligheid de nadruk lag op 
repressie en bijna automatisch gekeken werd naar de politie, hebben we de overtuiging dat 
voorkomen beter is dan genezen. 
 

Ambitie 

1. Preventie vormt een zichtbaar onderdeel binnen elk van de gekozen prioriteiten. 

Samen met burgers 

Bij het vergroten van de veiligheid wil het bestuur maximaal gebruik maken van de kennis en 
betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Bijvoorbeeld door de inzet van Burgernet. Zij zijn 
de eersten die weten wat er speelt in een buurt en maken daar de overheid opmerkzaam op. 
Bewoners en ondernemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid bijvoorbeeld bij inbraak- en 
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winkelbeveiliging. Opvoeders en docenten vormen op hun beurt een eerste belangrijke 
verdedigingslinie tegen het afglijden van jongeren naar asociaal, amoreel of zelfs crimineel gedrag. 
 

Ambitie 
1. Het aantal deelnemers aan Burgernet1 stijgt met 20%; 
2. We faciliteren minimaal 2 burgerinitiatieven op het gebied van veiligheid. 

Communicatie  

Bij het uitvoeringsplan zijn diverse partners betrokken. Dit maakt onderlinge afstemming en 
eenduidige communicatie van belang. Communicatie maakt dan ook integraal onderdeel uit van het 
uitvoeringsplan. Sociale media speelt daarnaast een belangrijke rol bij het informeren van burgers 
over preventieve instrumenten en het zichtbaar maken van repressieve maatregelen. 
 

Ambitie 
1. Sociale media zetten we in als instrument voor het integraal veiligheidsbeleid via o.a. ons eigen 

twitteraccount en het opzetten van buurtnetwerken. 

Uitwerking prioriteiten Kadernota 

In de kadernota stellen we drie prioriteiten: Veilig wonen / ruimte, Veilig ondernemen en Jeugd & 
veiligheid. In de volgende paragrafen staat beschreven wat wij op deze gebieden in 2015 gaan 
uitvoeren. Tabel 1 toont hiervan een overzicht. Rode draad bij de aanpak is dat we per prioriteit onze 
informatiepositie versterken (prioriteit in beeld) om vervolgens een gerichte inzet te kunnen plegen. 
Daarnaast leggen we bij de (gerichte) inzet de focus op preventie en projecten samen met 
burgers/ondernemers. 
 
Tabel 1: Overzicht uitwerking prioriteiten 

Uitvoeringsjaar 2015 

Prioriteit Veilig wonen / ruimte Veilig ondernemen Jeugd & veiligheid 

In beeld Hotspots in kaart (I) Extra gebiedsscans (I) Risicogroepen en –
jongeren in beeld (I) 

Evaluatie VIOS (I) 

Gerichte inzet Politiekeurmerk Veilig 
Wonen (B,P) 

Keurmerk Veilig 
Ondernemen (B,P) 

Voorlichting en 
begeleiding (B,P) 

Preventie- en 
voorlichtingcampagnes 
(B,P) 

Breestraat inzet (B) VIOS/DOMST plus (B,P) 

Kleine verbeteringen 
aanbrengen (P) 

Bazaar aanpak (B,P) Veilig Thuis (B) 

Faciliteren 
buurtinitiatieven (P,B) 

Parkstad verkenning 
(B,P) 

Handhaving en controle 
horeca/coffeeshops (P) 

Ogen en oren in de 
wijk (P) 

Training en 
voorlichting (B,P) 

Ex-gedetineerden 
netwerk (P) 

 
Legenda: 
I = Informatiepositie versterken 
B = Inzet samen met burgers/ondernemers 
P = Focus op preventie 

 
  

                                                
1 Peildatum: 2740 deelnemers op 1-7-2014 
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2. Prioriteit: Veilig wonen / ruimte 

De gemeente heeft een groot aantal instrumenten om het ‘veilig wonen’ en een ‘veilige ruimte’ te 
stimuleren. Aantastingen op het ‘veilig wonen’ zijn bijvoorbeeld high impact crimes als 
woninginbraken. Deze grijpen diep in op het leven van de personen die dit hebben meegemaakt. Ook 
is de kwaliteit van de woonomgeving van grote invloed op de tevredenheid van de bewoners en de 
veiligheidsbeleving. 
 
Woninginbraken: inzet neerwaartse trend 
Uit cijfers van de politie over 2012 en 2013 blijkt dat in Beverwijk respectievelijk 236 en 234 
woninginbraken per jaar plaatsvinden. In 2014 is naar alle waarschijnlijkheid een daling waar te 
nemen. Omdat het hier een high impact crime betreft en het een prioriteit is heeft de gemeente in de 
kadernota als doel gesteld dat het aantal inbraken in 2017 met 10% gedaald moet zijn. 
 
In 2015 gaan we de betrokkenheid van onze inwoners te verhogen door meer in te zetten op 
preventieprojecten aangaande high impact crimes, zoals woninginbraken en geweldsdelicten. Denk 
hierbij aan het vergroten van het aantal deelnemers aan Burgernet, maar ook aan andere vormen van 
burgerparticipatie en bewustwordingscampagnes. We ontwikkelen een aanpak die gericht is op het 
verhogen van de participatie en de eigen verantwoordelijkheid van de burger alsmede op de 
communicatie hierover richting de inwoners van Beverwijk. De aanpak zal gericht zijn op de eigen rol 
van de burger, de manier waarop zij bij kunnen dragen en de wijze waarop de gemeente (en haar 
partners) hen kunnen motiveren om hun eigen bijdrage te kunnen vergroten. Belangrijk in deze is dat 
de diverse projecten die in dit kader passen meegenomen worden in de aanpak. Denk hierbij aan het 
Project WAAKS, de inzet van de buurtauto Woninginbraken, het Donkere Dagen Offensief en de inzet 
van de gebiedsmanagers. 
 
Eveneens merken we dat het aantal gecertificeerde woningen in het kader van het Politiekeurmerk 
Veilig Wonen in Beverwijk is afgenomen. Met minder dan 8% gecertificeerde woningen zitten we 
onder het landelijk gemiddelde van 8 tot 10%. Dit gaan we aanpakken. Vooral de oudere woningen in 
Beverwijk zonder extra beveiligingsmaatregelen blijven een zorgpunt. 
 
Bovenstaande aanpak staat of valt met een goede informatiepositie en analyse op het gebied van 
woninginbraken. Acties hebben alleen resultaat als we weten waar en wanneer we deze het beste in 
kunnen zetten. 
 

Ambitie 
1. We verbeteren onze informatiepositie op het gebied van woninginbraken en brengen zogenaamde 

hotspots in kaart; 
2. We zetten op deze hotspots in 2015 verschillende campagnes in zoals: een deur tot deur aanpak 

van politie en handhaving, de inzet van de buurtauto Woninginbraken, het project WAAKS (waar 
hondenbezitters de ogen en oren van de buurt vormen) en het Donkere Dagen Offensief; 

3. Met een gerichte inzet van het Politiekeurmerk Veilig Wonen groeien we toe naar meer dan 8% 
gecertificeerde woningen. 

 
Brandveiligheid verhogen 
Minder brand betekent minder leed, minder slachtoffers en minder schade. Helaas lukt het de laatste 
jaren in Beverwijk, maar ook in de rest van Nederland, niet om de brandveiligheid echt omhoog te 
krijgen. We blijven continu vastzitten op het huidige niveau van brandveiligheid. Daarom zoeken we 
op dit onderwerp meer het contact met de burger. Burgers, bedrijven, instellingen en overheid hebben 
hun eigen rol bij het voorkomen van brand. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we bewuster zijn van 
onze risico's en weten wat ons te doen staat om woonomgeving veiliger te maken. Dit noemen we 
Brandveilig leven. Bij de brandweer staat dit hoog op de agenda. Een brandveilig leven bereiken we 
door kleine en grote dingen: het gesprekje met onze buren, de voorlichting van de brandweer op 
school en het aangaan van samenwerking met bedrijven of zorginstanties. Samen met de Brandweer 
Kennemerland nemen we twee nieuwe initiatieven voor het bevorderen van Brandveilig leven. Één 
gericht op kwetsbare groepen in Beverwijk en één gericht op kwetsbare woningen in Beverwijk. 
 

Ambitie 
1. In samenwerking met de brandweer zorgen we voor een gerichte aanpak op het gebied van 

Brandveilig leven. Kwetsbare groepen en kwetsbare woningen krijgen in 2015 voorlichting en 
rookmelders/CO-melders. 
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Ruimte: tegengaan verloedering 
Verloedering en aantasting van de kwaliteit van de woonomgeving tast al gauw het gevoel van 
veiligheid aan. De gemeente heeft hier een belangrijke verantwoordelijkheid en zal zodra verloedering 
van een straat of buurt dreigt moeten ingrijpen. Belangrijk signaal zijn klachten van burgers die over 
de woonomgeving bij de gemeente binnen komen (melding van graffiti, losliggende stoeptegels, 
kapotte bankjes e.d.). De registratie van klachten en opvolging van klachten is met de invoering van 
de Melddesk nog niet verbeterd. In 2008 was 66% hierover tevreden, in 2013 is dit nog een kleine 
40%. Ook het aandeel inwoners dat vindt dat de gemeente voldoende informeert over de aanpak van 
leefbaarheid en veiligheid in de buurt is afgenomen van ruim 50% naar 33%.  
De opvolging van deze klachten is van belang, maar tijdig een aantal situaties voor zijn is beter. Dit 
betekent dat de gemeente “ogen en oren” op straat moet hebben. Hier speelt de buitendienst een 
belangrijke rol, maar ook bijzondere opsporingsambtenaren (boa’s) hebben hierin een belangrijke 
functie. Tijdig rotzooi opruimen, kapotte zaken repareren en de groenstroken en plantsoenen 
bijhouden draagt bij aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. Ook van belang is dat inwoners 
van Beverwijk hun huisvuil op de juiste wijze aanleveren. 
 

Ambitie 
1. We laten met cijfers zien dat we de registratie en opvolging van klachten in het kader van de 

openbare ruimte dit jaar verbeteren; 
2. We vergroten de zichtbaarheid van onze handhavers en de buitendienst. Bestaande BOA’s zijn 

aantoonbaar meer in de wijk te vinden; 
3. Over kleine ingrepen om de onveiligheidsgevoelens te verminderen doen we niet moeilijk. We 

stimuleren en faciliteren initiatieven vanuit de buurt zoals het op verzoek aanbrengen van 
achterpadverlichting; 

4. We pakken het verkeerd aanleveren van huisvuil aan door extra focus op het misbruik van het 
pasjessysteem van vuilcontainers. 
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3. Prioriteit: Veilig ondernemen 

Een veilig ondernemersklimaat is een van de belangrijkste onderdelen van een goed 
vestigingsklimaat. Het is een voorwaarde om te kunnen ondernemen. Beverwijk vindt het belangrijk 
om de veiligheid voor ondernemers te verbeteren. In 2012 was een sterke afname van het aantal 
diefstallen/inbraken te zien. De cijfers van 2013 zijn helaas echter terug op een hoger niveau dan van 
voor 2012 (zie Tabel 2). 
 
Tabel 2: Overzicht diefstal/inbraken bedrijven en instellingen 

Jaar Aantal 

2010 101 

2011 106 

2012   83 

2013 109 

 
Informatiepositie verbeteren 
In 2015 zetten we in op het verbeteren van onze informatiepositie door het extra inzetten van onze 
ondernemerscoördinator op het thema veiligheid. Zij vormt immers de ogen en oren van de problemen 
die bij ondernemers spelen. Aan de hand van een gebiedsscan kan worden bezien welke preventieve 
maatregelen op de bedrijventerreinen en de winkelgebieden genomen moeten worden. Op dit moment 
is al een Veiligheidsscan Kleine Bedrijven afgerond voor bedrijven in het centrum, maar ondernemers 
van buiten het centrum hebben laten weten ook open te staan voor deze scan. 
 

Ambitie 
1. Extra inzet van onze ondernemerscoördinator op het thema veiligheid; 
2. Samen met ondernemers buiten het centrum initieert de ondernemerscoördinator in 2015 nieuwe 

gebiedsscans. 

 
Veilig ondernemen 
Gezamenlijk met politie, openbaar ministerie, georganiseerd bedrijfsleven en omliggende gemeenten 
werken we samen in het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Noord-Holland (RPC) aan het 
terugdringen van criminaliteit tegen het bedrijfsleven en het bevorderen van een veilig 
ondernemersklimaat. Hier willen we extra vaart mee maken, want het aantal winkeldiefstallen en 
diefstallen/inbraken bij bedrijven neemt nog steeds niet af. In het kader van parkmanagement in de 
IJmond is er een parkmanager aangesteld voor de bedrijventerreinen Wijkermeer en de Pijp. De 
parkmanager houdt toezicht op de bedrijventerreinen en is de schakel tussen diverse partijen, 
waaronder de politie, de ondernemers en de gemeente. 
 
Zowel voor het centrumgebied als voor de Pijp lopen er onderzoeken om te bekijken wat de 
mogelijkheden zijn voor een KVO (Keurmerk Veilig Ondernemen) traject. Voor het centrumgebied 
wordt onderzocht of er voldoende draagvlak is en indien dit het geval is, zal er gestart worden door het 
tekenen van intentieverklaring. In de Pijp is parkmanagement gestart met een verkenning voor de 
toepassing van het KVO. Op basis van de uitkomsten zal er besloten worden of het KVO hier 
wenselijk is. 
 
Op jaarbasis worden in Beverwijk diverse overvaltrainingen verzorgd voor medewerkers van 
ondernemingen. Het doel is deze medewerkers kennis te geven voor hun optreden bij bijvoorbeeld 
een overval. Het nut en de noodzaak van de training zijn aanwezig. Echter, het trainingsmodel is 
traditioneel van opzet en in bepaalde opzichten verouderd. Het RPC is aan de slag gegaan met een 
groep internetdeskundigen en mediaspecialisten. Doel was te komen tot een trainingsconcept waarbij 
werkgevers en leidinggevenden concreet worden betrokken. En ander punt was de optimale 
ontsluiting van kennis voor medewerkers. De kennis die nodig is om te kunnen handelen bij 
criminaliteit. In een tweede fase moet de toegang tot de training zijn weg vinden via sociale media. 
Omdat een overval vaak kort duurt én de eenvoud van de training terug moest komen in de 
naamgeving, is er gekozen het concept “1 minuut” te noemen.  
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Ambitie 
1. We zetten twee KVO programma’s op voor zowel het centrumgebied als voor de Pijp gekoppeld 

aan parkmanagement; 
2. Het aantal aangiften van winkeldiefstal en diefstal/inbraak waarmee ondernemers worden 

geconfronteerd daalt met 5% (peildatum 2013, bij gelijkblijvende aangiftebereidheid);2 
3. We verkennen collectieve veiligheidsarrangementen à la Parkstad; 
4. We initiëren en experimenteren met nieuwe trainingsvormen voor ondernemers zoals het concept 

“1 minuut”. 

 
Breestraat: veiligheid verbeteren 
In de Breestraat, het centrale hart van ons winkelgebied, komen verschillende vormen van 
onveiligheid voor. Het gaat bijvoorbeeld om winkeldiefstal, zakkenrollerij en overvallen, maar ook om 
jongerenoverlast, vernielingen, fietsen en bromfietsen in voetgangersgebied en de mate van 
brandveiligheid van de winkelpanden. Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen van 
verloedering zoals leegstaande panden tot subjectieve onveiligheid leiden. 
 

Ambitie 
1. We verhogen de sociale veiligheid van het centrum door betere zichtbaarheid van onze BOA’s en 

de wijkagent; 
2. We hebben extra aandacht voor leegstaande panden in de omgeving Breestraat. 

 
Bazaar: schoon en mooi 
De Beverwijkse Bazaar is de grootste overdekte markt van Europa. Elk weekend bezoeken meer dan 
40.000 klanten en handelaren de markt. Daardoor is het een belangrijke toeristische trekpleister voor 
Beverwijk en Noord-Holland. Vanuit het oogpunt van veiligheid krijgt de Beverwijkse Bazaar al 
jarenlang aandacht. De betrokken ondernemer spant zich onder andere in door de inzet van 
cameratoezicht, marktmeesters en deelname aan het plan van aanpak zakkenrollen. De omvang en 
positie van de Beverwijkse Bazaar rechtvaardigen extra maatregelen in 2015, die we samen met de 
Beverwijkse Bazaar gaan oppakken. Hierbij betrekken we eveneens onze ketenpartners. 
 

Ambitie 
1. Samen met de Beverwijkse Bazaar zetten we zichtbare extra stappen om de veiligheid in en om 

de markt te verbeteren. 

 
 

  

                                                
2 Het aantal aangiften van winkeldiefstal en diefstal/inbraak in 2013 was respectievelijk 147 en 90. 
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4. Prioriteit: Jeugd & veiligheid 

Uit onderzoek blijkt dat er een positieve trend gaande is inzake jeugd en veiligheid. Er wordt minder 
overlast ervaren en er zijn momenteel geen overlastgevende jeugdgroepen volgens de definitie die de 
politie hanteert. Toch speelt het thema in de Beverwijkse samenleving. Het aantal jeugd gerelateerde 
incidenten is in absolute aantallen namelijk hoog (in 2013: 493). Voor de gemeente Beverwijk is het 
belangrijk om de dalende trend aangaande overlast van en door jongeren vast te houden. Daarnaast 
is het verder tegengaan van alcohol- en drugsgebruik onder jongeren, het verminderen van de 
daarmee gepaard gaande openbare orde problematiek en veiligheid in en om scholen (VIOS) van 
belang.  
 

Resultaten jeugdmonitor Emovo3 
 
Roken, alcohol en drugs 
In Beverwijk rookt 7% van de leerlingen minstens één keer per week. In de afgelopen maand heeft 
31% van de leerlingen alcohol gedronken. Van deze leerlingen zegt 41% dat hun ouders het goed 
vinden dat zij alcohol drinken. Ruim een vijfde van de leerlingen (22%) is ‘bingedrinker’, dat wil zeggen 
dat zij in de afgelopen maand minstens één keer 5 of meer drankjes bij één gelegenheid hebben 
gedronken. Vijf procent van de leerlingen heeft in de afgelopen maand hasj of wiet gebruikt. 
 
Criminaliteit, sociale veiligheid 
Een kwart van de leerlingen (26%) is slachtoffer geweest van een strafbaar feit, zoals diefstal of 
vernieling. Ruim een derde (36%) voelt zich wel eens onveilig. 

 
Risicogroepen jeugd in beeld 
Ook op dit thema geldt dat we de informatiepositie van zowel de gemeente als van de betrokken 
partners willen verbeteren, zodat adequater ingespeeld kan worden op veiligheidsproblemen in en om 
scholen, maar ook op gezinssituaties die zorg nodig hebben en op verslavingsproblemen onder 
jongeren. 
 
De gemeente heeft de afgelopen jaren ook meer taken gekregen voor de problematiek achter de 
voordeur. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van de burgemeester om een huisverbod op te leggen bij 
huiselijk geweld. Met de transitie van het sociaal domein komen er meer nieuwe taken bij op het 
gebied van veiligheid. De belangrijkste nieuwe taken zijn: 

 Gemeenten worden op basis van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
verplicht de bestaande meldpunten voor kindermishandeling en huiselijk geweld samen te 
voegen tot één meldpunt. Veilig Thuis (VT) doet onderzoek naar (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

 Op basis van de nieuwe Jeugdwet worden gesloten jeugdhulp, 
kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering opgelegd door de rechter, maar 
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van en gefinancierd door de gemeente. De gemeente 
wordt verantwoordelijk om de Raad voor de Kinderbescherming in te schakelen indien een 
jeugdbeschermingsmaatregel noodzakelijk wordt geacht. Indien de burgemeester het 
noodzakelijk acht kan hij bovendien de Raad dwingen de rechter een uitspraak te laten doen 
over een jeugdbeschermingsmaatregel. 

Om deze taken goed uit te voeren worden samen met de gemeenten in Kennemerland afspraken 
gemaakt en gaan we samenwerken met organisaties en instellingen die deze taken kunnen uitvoeren.  
 
Lokaal is het Meldpunt Jeugd (MJ) opgericht, een structureel overleg tussen politie, ambulant 
jongerenwerker en gemeente. Door op straat al de probleemjongeren te signaleren kan in een 
vroegtijdig stadium hulp en ondersteuning worden geboden aan de jongeren en mogelijk het gezin 
waar hij/zij uitkomt. De basis zorgstructuur van het Centrum Jeugd en Gezin moet hierin een 
voorname rol gaan spelen. In het MJ worden periodiek risicogroepen (groepsaanpak) en hanglocaties 
(domeinaanpak) besproken. Indien nodig worden verdiepingsoverleggen georganiseerd. Hierin 
worden partners en jongeren rondom een hanglocatie betrokken om tot een integrale aanpak van de 
overlast te komen. Wanneer de jongeren niet meer in beeld zijn bij het jongerenwerk maar wel bij 
justitie, worden ze besproken in het casusoverleg van het Veiligheidshuis.  
  

                                                
3 In 2013-2014 deden 783 leerlingen woonachtig in Beverwijk mee aan de jeugdmonitor Emovo van de GGD. 
Tweede- en vierdeklassers uit het regulier voortgezet onderwijs vulden op school een internetvragenlijst in over 
hun gezondheid, welzijn en leefstijl. De leerlingen zijn afkomstig van verschillende scholen binnen en buiten 
Beverwijk. 
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Ambitie 
1. We verbeteren onze informatiepositie over risico jeugdgroepen door informatie vanuit 

jongerenwerkers, politie en andere partners écht samen te laten komen en maken een 
gezamenlijke analyse van de meest kwetsbare jongeren en gezinnen binnen het Meldpunt Jeugd; 

2. We zetten meer in op voorlichting en begeleiding van deze kwetsbare risicogroepen en -
individuen en richten hierop een integrale aanpak van veiligheid en zorg; 

3. Samen met de gemeenten in Kennemerland geven we vorm aan een Veilig Thuis. 

 
Veiligheid In en Om Scholen (VIOS) intensiveren 
De gemeenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest, de scholen, politie en HALT hebben in 
2010 het samenwerkingsverband Veilig in en om School (VIOS) ondertekend. Het terugdringen van 
drugs- en alcoholgebruik door minderjarigen is door de regiegroep VIOS benoemd als speerpunt. 
DOMST (Drug- en Alcoholgebruik Onder Minderjarigen Structureel Terugdringen) is in feite een 
integrale aanpak waarbij een bundeling plaatsvindt van de bestaande maatregelen, die de gemeente 
en haar partners al inzet, om alcohol en drugsgebruik onder minderjarigen structureel terug te dringen. 
Dankzij deze aanpak ontstaat er een krachtenbundeling op zowel maatregel als op interventieniveau 
als op de uitwisseling van informatie en samenwerking. DOMST is hierbij niet alleen vanuit het 
oogpunt van (volks)gezondheid opgericht, maar ook vanuit het perspectief van openbare orde en 
veiligheid en het algemeen jeugdbeleid. Bij alcohol- en drugspreventie leggen we een expliciete link 
met problematische verslaving en drugshandel. 
 
De VIOS aanpak wordt in 2015 geëvalueerd en basis daarvan zullen de benodigde maatregelen 
worden genomen om de sociale en fysieke veiligheid van scholieren, het personeel van de scholen en 
de omgeving van de scholen te verbeteren. Inmiddels zijn er veiligheidscoördinatoren aangesteld op 
de scholen met als taak zorg te dragen voor de uitvoering van het veiligheidsplan van de scholen. 
 

Ambitie 
1. We evalueren en intensiveren de regionale aanpak VIOS. Focus daarbij ligt op meer actie en 

minder papier. Dit doen we door de doelstellingen van VIOS te concretiseren; 
2. Drugsoverlast in en om scholen krijgt hoge prioriteit. Het project DOMST wordt nieuw leven 

ingeblazen. 

 
Ex-gedetineerde jongeren netwerk 
Mensen die uit de gevangenis komen, hebben recht op nazorg. Dergelijke begeleiding helpt recidive 
en overlast voorkomen. De gemeente is verantwoordelijk voor de nazorg aan ex-gedetineerden op vijf 
leefgebieden: ID-bewijs, huisvesting, inkomen & werk, schulden en zorg. Onze gemeentelijke 
nazorgcoördinator levert inzet op deze vijf leefgebieden. Tegelijkertijd vinden, indien noodzakelijk, 
casusoverleggen plaats binnen het Veiligheidshuis. Het Veiligheidshuis Kennemerland zorgt binnen 
de regio voor afstemming tussen partners uit de justitiële keten, de veiligheidsketen en de zorgketen. 
Omdat mensen vaak meerdere problemen tegelijkertijd hebben, werken in het Veiligheidshuis 
professionals van verschillende disciplines samen. De rol van de gemeente in het Veiligheidshuis is de 
afgelopen jaren veranderd van deelnemer naar regievoerder. Casussen die in het Veiligheidshuis 
worden besproken kenmerken zich door complexiteit en de aanwezigheid van een strafrechtelijke 
component. 
Er zijn signalen uit de praktijk dat de nazorg aan ex-gedetineerden nog niet intensief genoeg is of nog 
onvoldoende op maat gemaakt. Een ander probleem is het ontbreken van nazorg aan jongeren die 
een gedragsinterventie hebben afgerond. 
 

Ambitie 

1. Onze nazorgcoördinator maakt zo vroeg mogelijk afspraken met de gevangenis of het huis van 
bewaring waar de gedetineerde verblijft; 

2. We zetten een maatschappelijk netwerk voor ex-gedetineerde jongeren op met onze partners 
(politie, SWB, maatschappelijke organisaties) in aansluiting op reclassering. Doel hiervan is het 
voorkomen van recidive en zorgdragen voor school/werk en een netwerk voor de jongeren. 

 
Handhaving drank- en horeca wet 
Jongeren onder de 18 zijn sinds 1 januari 2014 strafbaar als ze alcohol bij zich hebben op publiek 
toegankelijke plaatsen. Ook is het verboden om alcohol te verkopen aan 18-minners. In het kader van 
de nieuwe Drank- en Horecawet (DHW) heeft de gemeenteraad in 2014 een Preventie- en 
handhavingsplan Alcohol vastgesteld. Hier wordt in de komende periode uitvoering aan gegeven. Dat 
betekent dat alle vergunningsplichtige horeca-inrichtingen door de toezichthouders op de DHW 
worden gecontroleerd. Indien er overtredingen worden geconstateerd, wordt uitvoering gegeven aan 
het handhavingsarrangement dat in principe uitgaat van de formule: waarschuwing, vooraankondiging, 
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bestuurlijke boete (of last onder dwangsom), verhoging van de boete en daarna intrekking van de 
vergunning. Verder worden er leeftijdscontroles ingepland en worden ook niet vergunningsplichtige 
drankverstrekkers zoals winkels en supermarkten gecontroleerd. Voor de uitvoering is in de tweede 
helft van 2014 een bedrag van € 40.000 beschikbaar gesteld. Voor de verdere jaren is een evaluatie 
opgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald hoe het beleid wordt voorgezet. 
Eveneens is in 2014 het nieuwe coffeeshopbeleid van kracht geworden. Hierin staat de scheiding van 
de markten van soft- en harddrugs centraal en wordt nadruk gelegd op overlastbestrijding en het 
volksgezondheidsmotief: de bescherming van jongeren en kwetsbare groepen. De afspraken die in dit 
kader met de vier coffeeshophouders in Beverwijk zijn gemaakt gaan we in 2015 streng controleren. 
 

Ambitie 
1. We controleren alle vergunningplichtige horeca-inrichtingen en handhaven bij overtredingen; 
2. Bij winkels en supermarkten houden we leeftijdscontroles; 
3. We zien streng toe bij de coffeeshops op de afspraken uit het convenant aanvullend 

coffeeshopbeleid. 
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5. Overige prioriteiten 

Naast de prioriteiten zet de gemeente haar activiteiten op het gebied van andere thema’s voort en 
ontplooit nieuwe activiteiten indien noodzakelijk. Deze ‘going concern’ activiteiten zijn gebaseerd op 
wettelijke verplichtingen, maar ook op eerder afgesproken (beleids)voornemens. De belangrijkste 
prioriteiten lichten we hieronder toe. 
 
Radicalisering en polarisatie 
De afgelopen tijd is het onderwerp radicalisering veelvuldig in het landelijke nieuws geweest. Er is veel 
te doen rondom het onderwerp door de strijd van IS in Syrië. Het aantal geradicaliseerde personen dat 
naar het Midden-Oosten vertrekt om mee te vechten in de strijd stijgt landelijk bezien. Uiteraard speelt 
dit onderwerp ook in de Beverwijkse samenleving. Enige tijd geleden kwam Beverwijk nog in het 
nieuws, doordat er sprake zou zijn van het verkopen van vlaggen die door IS gebruikt zouden worden 
en radicaliserende teksten zouden bevatten op de Bazaar. Na zorgvuldig onderzoek bleek het te gaan 
om vlaggen die teksten uit de Koran bevatten, dus in principe niet als opruiend beschouwd worden. 
Echter, na overleg tussen de directie van de Bazaar en de betrokken professionele partijen, is 
besloten om de vlaggen niet meer te verkopen op de Bazaar. Dit laat zien dat het onderwerp ook in de 
gemeente Beverwijk speelt. Binnen de regio zijn inmiddels de eerste stappen gezet om dit onderwerp 
onderdeel te maken van het veiligheidsbeleid in de toekomst. Wij hebben hierin binnen de IJmond een 
coördinerende rol. 
 
Outlaw Motor Gang’s 
Uit onderzoek vanaf 2012 tot op heden is gebleken dat leden van de zogenaamde Outlaw Motorcycle 
Gangs (OMG’s) norm overschrijdend en crimineel gedrag vertonen. Aangetoond is onder meer 
verwevenheid met de georganiseerde misdaad, ondermijning door geweld, afpersing en bedreiging in 
de horeca en beveiligingsbranche. In sommige gevallen is betrokkenheid in de beveiligingsbranche 
gebleken. Het belang van een aanpak ten aanzien van OMG’s is landelijk benoemd door onder meer 
het OM, gemeenten, de politie, de Belastingdienst en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 
Landelijk laat het aantal OMG-chapters een sterke groei zien. Dat lijkt gepaard te gaan met een 
toenemende wisseling van leden tussen de verschillende chapters. Deze ontwikkelingen brengen 
spanningen met zich mee die hebben geresulteerd in een aantal geweldsincidenten. Naast het risico 
op ondermijning, zijn er dus ook risico’s op verstoringen van de openbare orde. 
 
In Beverwijk zijn deze OMG’s ook aanwezig waardoor er op dit onderdeel ook inzet van de gemeente 
mag worden verwacht. De gemeente werkt reeds samen met diverse partners om een eenduidig 
beeld te krijgen van de situatie en de mogelijke inzet die eventueel hierop gepleegd dient te worden. 
Ook hier hebben wij binnen de IJmond een coördinerende rol. 
 

Ambitie 
1. We ondernemen zichtbare stappen tegen ondermijning en/of verstoringen van de openbare orde 

van OMG’s. 

 
Arbeidsuitbuiting 
De Nationale Politie heeft in 2014 een criminaliteitsbeeldanalyse opgesteld over arbeidsuitbuiting in de 
eenheid Noord-Holland. Op basis van deze analyse heeft de Integrale Adviescommissie 
Arbeidsuitbuiting een voorstel gedaan voor een integrale aanpak. In de IJmondiale gezagsdriehoek 
van 8 september 2014 is de criminaliteitsbeeldanalyse en het voorstel voor de integrale aanpak aan 
de orde geweest. Uitbuiting treft met name de zwakkeren op de arbeidsmarkt zoals illegalen, 
minderjarigen, au pairs of stagiairs. Ook legale migranten zijn vaak slecht op de hoogte van hun 
rechten als werknemer. Dit draagt bij aan hun gebrek aan weerbaarheid tegen misbruik. Een groep 
waar de laatste tijd veel aandacht naar uit gaat zijn arbeidsmigranten uit Oost-Europese landen (MOE-
landen) die sinds 1 mei 2007 geen tewerkstellingsvergunning meer nodig hebben.  
De meeste signalen van arbeidsuitbuiting komen binnen de IJmond voor in Beverwijk. Daarom hebben 
wij ook op dit onderwerp een coördinerende rol. 
 

Ambitie 
1. De gemeente wijst een sleutelfunctionaris aan die deelneemt aan een de Train-de-Trainer 

bijeenkomst en gemeentebreed voorlichtingsbijeenkomsten organiseert; 
2. Tijdens reguliere controles controleren we op indicatoren van arbeidsuitbuiting; 
3. We houden extra controles op risico-locaties. 
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Overzicht doorlopende activiteiten 
De gemeente voert in 2015 nog een groot aantal activiteiten uit die nodig zijn om de continuïteit van 
de veiligheidsaanpak te waarborgen of die, zoals eerder gezegd, voortvloeien uit een wettelijke 
verplichting. Hieronder worden deze activiteiten schematisch weergegeven.  
 

Veiligheidsveld Thema Acties 

Veilig wonen / ruimte Fietsendiefstal Uitvoering AFAC (Algemene Fiets Afhandel Centrale) 

Inzet lokfiets 

Drugsoverlast Uitvoering Damoclesbeleid  

Vandalisme Opstellen risico-inventarisatie (2 keer per jaar) 

In beeld brengen van schade (2 keer per jaar) 

Stimuleren meldingsbereidheid 

Overlast Honden Uitvoering van hondenuitlaatbeleid 

Discriminatie Uitvoering Antidiscriminatiebureau 

Rommel op straat Samenwerking Handhaving en woningcorporatie over 
ophalen vuil 

Deelname Actie Nederland Schoon 

Sociale stabiliteit Aansluiten op en uitvoeren van regionaal draaiboek 
Sociale Stabiliteit 

 

Veilig ondernemen Overvallen Uitvoeren Gemeentelijk Zorgplan Overvallen 

Afstemming Gemeentelijk en Regionaal Zorgplan 
Overvallen 

Opleidingen voor Ondernemers (vanuit RPC) 

Evenementen Actualisatie en uitvoering evenementenbeleid 

Toerisme Toezicht op strand van gemeentelijke toezichthouders 

Steun reddingsbrigade  

 

Fysieke veiligheid Verkeer 
 

Uitvoering Verkeer- en Vervoerplan met het 
uitvoeringsprogramma (o.a. educatie, monitoring en 
handhaving) 

Afhandeling meldingen verkeersoverlast 

Handhaving parkeren 

Brandveiligheid Preventie: In- en uitvoering effectievere systematiek 
brandveiligheidscontroles 

Preparatie: opleiden en oefenen brandweer 

Externe Veiligheid Inventarisatie (RRGS) en analyse risicovolle objecten 

Crisisbeheersing Uitvoering o.b.v. risico-inschatting VRK (o.a. planvorming, 
opleiden en oefenen)  

Uitvoering Regionaal Beleidsplan VRK 

  Capaciteitsinzet binnen het Bureau Bevolkingszorg  

 Noordzeekanaal Gezamenlijke aanpak met nadruk op preventie, 
voorbereiding en oefenen waarbij het Noordzeekanaal als 
één gebied wordt gekenmerkt. 

 Sail Het opstellen en uitvoeren van veiligheidsplannen ten 
behoeve van een veilig verloop van het evenement Sail 

 

Overheid en veiligheid Coffeeshops Uitvoering coffeeshopbeleid 2014 

Hennepteelt / drugs Aansluiten regionaal convenant hennepteelt 

Verbeteren samenwerking gemeente, politie en RIEC 

Mensenhandel / 
prostitutie 

Invoering van nieuwe prostitutiewet (medio 2015) 

Afstemming politie en gemeente over regelgeving 
prostitutie 

Bibob Uitvoering Wet bibob bij vergunningverlening (onderscheid 
lichte en zware variant) 

Veilige Publieke taak Implementatie en uitvoering agressieprotocol 

Aansluiten regionaal aanpak Veilige Publieke Taak 

Informatieveiligheid Uitvoering informatiebeleidsplan 2012-2015,strategisch 
informatiebeveiligingsbeleid 2016, verbeterplan Suwinet 
(Digi-d) 

Ambtelijke / 
bestuurlijke 
integriteit 

Uitvoering Integriteitsbeleid 2007 
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6. Financiën 

 
Integraal veiligheidsbeleid draait voor een belangrijk deel om de samenhang tussen (andere) 
beleidsterreinen en om de verbinding van sociaal-maatschappelijke en sociaaleconomische opgaven 
met veiligheidsvraagstukken. Het integraal veiligheidsbeleid geeft daarmee ook daadwerkelijk 
richting en sturing aan de programmering en uitvoering van andere beleidsterreinen. Het integraal 
veiligheidsbeleid is daarmee ook in financieel perspectief geen op zichzelf staand programma. Een 
belangrijk deel van de uitvoeringsactiviteiten die voortvloeien uit het voorliggende uitvoeringsplan 
krijgen ook in financieel opzicht hun beslag binnen flankerende beleidsterreinen en daarmee binnen 
flankerende budgetten. Dit geldt in het bijzonder voor de beleidsterreinen op het gebied van de 
openbare ruimte, handhaving en vergunningen, jeugd en communicatie. Voor de activiteiten uit het 
uitvoeringsplan wordt geprobeerd met bestaande middelen meer maatschappelijk resultaat te boeken 
door aspecten van veiligheid en leefbaarheid efficiënt en proactief te integreren. Dit kan in sommige 
gevallen consequenties hebben voor andere werkzaamheden. Uitgangspunt is dat het de bestaande 
kaders, middelen en uitgangspunten leidend zijn. Op de volgende onderdelen worden in 2015 extra 
kosten gemaakt.  
 

Begroting extra activiteiten uitvoeringsplan integrale veiligheid 2015   

    

 Omschrijving  Bedrag 

    

 Veilig wonen / ruimte   

1 Extra campagnes preventie woninginbraken (WAAKS, inzet buurtauto etc.)  € 2.500,00  

2 Bij activering van het politiekeurmerk veilig wonen in Beverwijk is extra 
inzet, communicatie, coördinatie en uitvoering van het team Bouw- en 
woningtoezicht noodzakelijk. De capaciteitsuitbreiding is berekend op 0.3 
fte, € 18.000 

  
 
 

€ 18.000,00 
3 Bijdrage in kosten bewoners politiekeurmerk veilig wonen  € 4.000,00  

4 Project brandveilig leven (plaatsen rookmelders/CO-melders)  € 8.000,00  

 Veilig ondernemen   

5 Extra capaciteit bestaande uit het initiëren/ activeren van winkeliers en 
bedrijven, projectopdrachten, uitwerkingen, advisering en bijeenkomsten. 
Uitgaande van 2 veiligheidsscans en 2 KVO programma’s. 

  
 

€ 30.000,00 
6 Overvaltrainingen volgens '1 minuut' model  € 7.000,00  

 Jeugd & veiligheid   

7 Extra bijdrage project DOMST  € 5.000,00  

8 Opleidingen tbv uitvoering Wet bibob en coffeeshopbeleid  € 3.000,00  

 Communicatie   

9 Promotie van Burgernet  € 5.000,00  

10 Uitbreiding sociale media activiteiten  € 10.000,00  

 Samen met burgers   

11 Faciliteren 2 burgerinitiatieven  € 5.000,00  

    

     

 Totaal  € 97.500,00  
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Bijlage: Prioriteiten politie4 

Integrale samenwerking tussen gemeenten, Openbaar Ministerie en politie heeft geleid tot het eerste 
integrale meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 – 2018 voor de eenheid Noord-Holland sinds de komst 
van de Nationale Politie. Binnen het integrale meerjarenbeleidsplan veiligheid 2015 – 2018 zijn er een 
vijftal gemeenteoverschrijdende prioriteiten aangewezen te weten: 
1. High Impact Crimes; woninginbraken, overvallen en straatroven 
2. Geweld; geweld in de horeca en het uitgaansleven, relationeel geweld en geweld tegen mensen 

met een publieke taak 
3. OGGZ problematiek; overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met 

psychosociale problemen. 
4. Jeugd; jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en alcohol- en drugsgebruik onder jongeren 
5. Ondermijning; Georganiseerde criminaliteit die de werking van de maatschappelijke structuur 

ernstig misbruikt en verzwakt. Met in aanvang specifieke inzet op de aanpak van: 
drugscriminaliteit (specifiek grootschalige hennepteelt), fraude en witwassen van crimineel geld, 
mensenhandel, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) 

 
Naast het integrale meerjarenbeleidsplan dat een looptijd van vier jaar kent, wordt jaarlijks een 
Uitvoeringsprogramma Veiligheid opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma wordt in het V10 vastgesteld. 
Gedurende het jaar zal het V10 overleg de regie over de uitvoering op zich nemen en de 
werkzaamheden zullen ambtelijk worden gecoördineerd door het Samenwerkingsverband Integrale 
Veiligheid Noord Holland. 
 

Ambitie High Impact Crimes 
1. De gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie in de eenheid Noord- Holland spannen zich 

maximaal in om het aantal woninginbraken te laten dalen van 7299 in 2011 naar 6600 in 2015, 
overvallen van 196 in 2011 naar 130 in 2015 en straatroven van 465 in 2011 naar 304 in 2015; 

2. De politie en het Openbaar Ministerie streven naar een ophelderingspercentage van 14% voor 
woninginbraken, 33% voor straatroven en 50% voor overvallen in de periode 2015 tot en met 
2018. 

 

Ambitie Geweld 
1. Het voorkomen en terugdringen van geweld door toepassing en versterking van integrale 

samenwerking op het thema geweld. 

 

Ambitie OGGZ problematiek 
1. Integrale en sluitende aanpak van OGGZ problematiek door procesgerichte samenwerking; 
2. Een sluitende aanpak creëren door een transparant werkproces te ontwikkelen die aan alle 

organisaties helderheid biedt over rollen en taken. 

 

Ambitie Jeugd 
1. Nadruk leggen op vroegtijdige signalering van problematiek en het toepassen van interventies met 

een pedagogisch karakter. Jongeren vanaf het eerste politiecontact continu monitoren; 
2. Verbinding maken tussen de strafrechtketen enerzijds en de jeugdzorgtaken van de gemeenten 

anderzijds. Met de decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeenten biedt dit kansen om zorg 
en straf beter met elkaar te verbinden. Door een integrale aanpak wordt de problematiek optimaal 
aangepakt en kan worden voorkomen dat jongeren een criminele carrière ontwikkelen; 

3. Verder terugdringen van het aantal criminele, overlast gevende en hinderlijke jeugdgroepen met 
aandacht voor de sociale media waarop (problematische) jeugdgroepen en/of jongeren zich 
steeds meer manifesteren. Signaleren, adviseren, rapporteren, interveniëren en 
opsporingsindicaties inzichtelijk maken; 

4. Het terugdringen van alcohol- en drugsmisbruik onder jongeren; 
5. Overlast en crimineel gedrag door jongeren voorkomen. 

 

Ambitie Ondermijning 
1. Integrale samenwerking om (actuele) vormen van ondermijnende criminaliteit aan te pakken. 

 

 
 
 

                                                
4 Bron: Uitvoeringsprogramma veiligheid Noord-Holland 2015 


