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Inleiding 

 

Aanleiding 

De nut en noodzaak van dit Integraal Veiligheidsplan (IVP) zijn te vinden in een aantal 

ontwikkelingen: de Politiewet, het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015 - 2018 Noord 

Nederland en het feit dat er nu één integraal document is op het gebied van veiligheid. 

 

Politiewet 

Vanaf 2013 is het nieuwe politiebestel een feit. Er is één (nationaal) politiekorps, 

onderverdeeld in tien regionale eenheden. Samen met de herziening van de Gerechtelijke 

Kaart
1
 leidde dat voor ons tot de regionale eenheid Noord-Nederland. Het gezag blijft in het 

nieuwe politiebestel ongewijzigd: de burgemeester voert het gezag over de politie bij 

handhaving van de openbare orde en hulpverlening, de officier van justitie bij 

strafrechtelijke handhaving. De gezagsdragers maken in de driehoek, mede op basis van de 

lokale prioriteiten, afspraken over onder meer de taakuitvoering, de dienstverlening en de 

inzet van de politie. 

Het nieuwe bestel moet kansen bieden om de positie van het lokaal bestuur te versterken. 

Onder leiding van de regioburgemeester stellen de burgemeesters en de hoofdofficier van 

de regionale eenheid eens in de vier jaar een beleidsplan vast, waarin zij onder meer de 

politie-inzet verdelen en bepalen. Een Regionaal Beleidsplan dat tot stand komt op basis van 

de lokaal door de raad gestelde prioriteiten moet de sturing op de politie in de driehoek 

versterken en de raad de kans bieden (meer) grip te krijgen op de bijdrage van de politie aan 

de lokale prioriteiten. Een gemeentelijk IVP levert de input voor dat Regionaal Beleidsplan, al 

wordt het instrument  van een IVP op zich door de Politiewet niet voorgeschreven. Een 

Regionaal Beleidsplan, vastgesteld door de gezamenlijke burgemeesters nadat zij de raad 

erover hebben gehoord, is op basis van de Politiewet wel verplicht. 

 

Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015 に 2018 Noord-Nederland 

Het eerste op basis van de Politiewet verplichte Regionaal Beleidsplan is voor Noord-

Nederland inmiddels vastgesteld, door de hoofdofficier van justitie en de 62 burgemeesters 

van Noord-Nederland. Per 1 januari 2015 treedt het tweede Regionaal Beleidsplan, versie 

2015-2018, in werking. Gemeenten, OM en politie maken in het plan afspraken over 

gezamenlijke prioriteiten op basis van door de gemeenten aangedragen lokale prioriteiten. 

De gemeenteraden worden altijd voor de vaststelling van het plan けｪWｴﾗﾗヴSげき ｷﾐ H;ヴﾉｷﾐｪWﾐ ｷゲ 
dit gebeurd op 8 oktober 2014.  

                                                 
1
 De nieuwe gebiedsindeling van de Rechtspraak is geregeld in de wet Herziening Gerechtelijke Kaart. De 19 

voormalige rechtbanken zijn per 1 januari 2013 samengevoegd tot tien nieuwe rechtbanken. Vanaf 2013 

vormen Assen, Groningen en Leeuwarden het arrondissement Noord-Nederland.  



 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) Gemeente Harlingen 2015 - 

2018 

 
 

 
4 

Idealiter komt een regionaal beleidsplan tot stand op basis van de vooraf door de 

gemeenteraden vastgestelde IVP-en. Een IVP biedt daarmee ook het toetsingskader aan de 

hand waarvan de burgemeester, college en raad een (concept-)regionaal beleidsplan kunnen 

beoordelen. In dat licht had dit IVP iets eerder moeten verschijnen. In Harlingen is er door de 

grote drukte die de Tall Ships Races (3 tot en met 6 juli 2014) met zich meebrachten, 

gekozen voor een nieuw voor te leggen IVP in november.   

Dit IVP dient vervolgens als input voor het volgende Regionaal Beleidsplan.   

 

Overzicht 

Door het jaar heen passeren vele beleidsplannen en rapportages over verschillende 

┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲ SW ヴW┗┌Wく DW ┗ヴ;;ｪ ｷゲ vaak hoe het één zich tot het ander verhoudt. Waar 

en wanneer de raad, het college of de burgemeester aan zet is, wie welke bevoegdheden en 

taken heeft en door wie de kaders gesteld en verantwoord worden. Het zijn vragen die 

┗ﾗﾗヴデﾆﾗﾏWﾐ ┌ｷデ SW ┗WﾉW デｴWﾏ;げゲが taken en bevoegdheden die horen bij het gemeentelijke 

regievoeren op veiligheid en de belangrijke rol van de burgemeester.  

Een integraal veiligheidsplan helpt met de beantwoording van deze vragen en geeft inzicht 

en overzicht.  

Niet alles hoeft te zijn uitgewerkt in het IVP, als maar duidelijk wordt waar alle beleid dat 

gerelateerd is aan het veiligheidsdoelen en de taken dan wel zijn uitgewerkt
2
.  Een IVP kan, 

omdat het eens per vier jaar door de raad wordt vastgesteld en kaderstellend is voor die 

periode, de kapstok zijn: analyses, doelstellingen, keuzes en prioriteiten kunnen hierin 

worden vastgelegd. Het IVP is vervolgens het kader aan de hand waarvan college en 

burgemeester kunnen opereren en waaraan beleidsplannen, voorstellen en rapportages 

kunnen worden getoetst. 

Een IVP biedt overzicht en ondersteunt daarmee de raad en brengt hem beter in zijn 

kaderstellende en controlerende positie. Mede daardoor ondersteunt het tegelijkertijd het 

college, de burgemeester, politie en andere partners in de praktische uitvoering. 

Opbouw 

Inhoud 

De kern van dit IVP bestaat uit de volgende hoofdstukken:  

1. Veilige woon- en leefomgeving; 

2. Bedrijvigheid en veiligheid; 

3. Jeugd en veiligheid; 

4. Fysieke veiligheid;   

5. Integriteit en veiligheid. 

 

                                                 
2
 Vﾗﾗヴ ┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐSW デｴWﾏ;げゲ HｷﾐﾐWﾐ ｴWデ ｷﾐデWｪヴ;ﾉW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSsbeleid zijn afzonderlijk door raad of college 

verordeningen of beleidsstukken vastgesteld, waar in dit IVP naar wordt verwezen.  
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Kaders  

Vertrekpunt voor dit beleid zijn de door de gemeenteraad bepaalde kaders en doelstellingen 

en de door de wetgever aan de gemeente toebedeelde taken. Het gemeentelijk kader wordt 

door de raad bepaald aan de hand van de vragen in de programmabegroting: wat willen we 

bereiﾆWﾐ Wﾐ ┘;デ ｪ;;ﾐ ┘W ｴｷWヴ┗ﾗﾗヴ SﾗWﾐい Iﾐ ┗WヴゲIｴｷﾉﾉWﾐSW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;げゲ ┣ｷﾃﾐ Sﾗﾗヴ SW ヴ;;S 
doelstellingen en indicatoren voor het onderwerp veiligheid vastgelegd, variërend van het 

veiligheidsgevoel tot de overlast door hondenpoep. Ook de financiële kaders zijn hier 

bepaald. Het wettelijk kader varieert van de bepalingen in de Gemeentewet tot een 

toenemend aantal bijzondere wetten die de gemeente, in het bijzonder de burgemeester, 

specifieke taken en bevoegdheden in het kader van openbare orde en veiligheid geeft. 

Voorbeelden daarvan  zijn de Drank- Wﾐ HﾗヴWI;┘Wデが SW WWデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲヴWｪｷﾗげゲ Wﾐ SW 
Opiumwet.  

VWｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉSWﾐ Wﾐ デｴWﾏ;げゲ  

Een erkende methode om integraal veiligheidsbeleid vorm te geven, is de methode 

Kernbeleid Veiligheid van de VNG. De methode werkt met vijf veiligheidsvelden die samen 

het gemeentelijke integrale veiligheidsterrein vormen. Binnen elk veld zijn meerdere 

┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲ デW ﾗﾐSWヴゲIｴWｷSWﾐく Dﾗﾗヴ ﾗﾐゲ IVP ;;ﾐ SW ｴ;ﾐS ┗;ﾐ SW┣W ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉSWﾐ 
op te bouwen, zijn we compleet én sluiten we aan bij de methodiek in 

veiligheidsrapportages, van het Regionaal Beleidsplan Veiligheid Noord Nederland en van 

andere gemeenten binnen Noord Nederland. 

De gemeente Harlingen vormt samen met Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, 

Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel, Vlieland en Terschelling het politiebasisteam Noordwest 

Fryslân. Binnen dit team is afgesproken om de IVP zoveel mogelijk volgens hetzelfde format 

op te stellen.   
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De aard en omvang van de veiligheidsproblematiek verschilt per gemeente. Sommige 

tｴWﾏ;げゲ HｷﾐﾐWﾐ SW┣W ┗ｷﾃa ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉSWﾐ ┣ｷﾃﾐ ┗ﾗﾗヴ de gemeente Harlingen dan ook minder 

relevant.  

De gemeentelijke prioriteiten van Harlingen voor de komende periode zijn opgenomen in 

het Regionaal Beleidsplan Veiligheid 2015 に 2018 Noord Nederland. Het gaat om: 

- Algemene overlast; 

- Woninginbraken; 

- Veilige evenementen; 

- Overlast gevende jeugd. 

Deze punten worden in het Regionaal Beleidsplan op het niveau van Noord Nederland 

uitgewerkt, en in dit IVP op lokaal niveau en diepgaander uitgewerkt.   
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Opbouw per thema 

Per thema komt, voor zover relevant, voor Harlingen het volgende aan bod:  

- Kader (wettelijk en/of lokaal) 

- Werkwijze  

- Analyse van de huidige situatie   

- Ontwikkelingen 

- Doelen (aan het einde van de periode van dit IVP) 

- Inspanningen (van de gemeente én van partners) 

Indicatoren 

Vertrekpunt voor beleid is per definitie een verschil tussen de huidige situatie en de 

gewenste situatie. Hoe staat het ervoor en waar willen we naartoe? Beide vragen staan 

centraal bij ieder thema. We richten ﾗﾐゲ Hｷﾃ SW ﾗﾐSWヴSWﾉWﾐ け;ﾐ;ﾉ┞ゲWげ Wﾐ けSﾗWﾉWﾐげ steeds op 

een aantal effectindicatoren.  

 

Politiecijfers en Veiligheidsmonitor 

Veel specifieke indicatoren zijn afkomstig uit twee bronnen: de jaarlijkse cijfers van de politie 

Noord Nederland en Veiligheidsmonitor. Eerstgenoemde geeft ons de meest objectief 

mogelijke weergave van de omvang van een veiligheidsprobleem. De Veiligheidsmonitor is 

een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap en is in de 

tweede helft van 2013 in Harlingen uitgevoerd. Het is een goed en per definitie subjectief 

instrument om het veiligheidsgevoel van inwoners te meten. De uitkomsten van deze 

gemeente zijn afgezet tegen de resultaten in de referentiegemeenten Bunschoten, 

Enkhuizen en Veere, de Veiligheidsregio Fryslân (aangeduid als VR Fryslân) en de landelijke 

cijfers over 2013. 

De cijfers van de politie en de tweejaarlijkse Veiligheidsmonitor geven ons aan de hand van 

┗WWﾉ ゲヮWIｷaｷWﾆW ｷﾐSｷI;デﾗヴWﾐ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷW ﾗ┗Wヴ ┗ヴｷﾃ┘Wﾉ ;ﾉﾉW デｴWﾏ;げゲ HｷﾐﾐWﾐ ｴWデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲHWﾉWid: 

van het absolute en objectief te meten aantal woninginbraken tot het relatieve en 

subjectieve oordeel van een deel van de bevolking over bijvoorbeeld de leefbaarheid of 

sociale overlast. Per thema wordt al deze informatie teruggebracht tot een aantal voor 

H;ヴﾉｷﾐｪWﾐ ヴWﾉW┗;ﾐデW Wﾐ ┣ﾗｪWﾐ;;ﾏSW けﾗ┗WヴﾆﾗWヮWﾉWﾐSWげ WaaWIデｷﾐSｷI;デﾗヴWﾐ SｷW ゲ;ﾏWﾐ WWﾐ 
algemeen en betrouwbaar beeld van de stand van zaken van dat thema geven. Bij de 

け;ﾐ;ﾉ┞ゲWげ HWゲIｴヴｷﾃ┗Wﾐ ┘W SW ﾏWWゲデ ;Iデ┌WﾉW aWｷデWﾐが IｷﾃaWヴゲ Wﾐ ゲIﾗヴWゲ ﾗヮ SｷW WaaWIデｷﾐSｷI;デoren 

ﾗﾏ ┗Wヴ┗ﾗﾉｪWﾐゲ Hｷﾃ けSﾗWﾉWﾐげ streefwaarden op te stellen.  
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Cijfers interpreteren  

Hoewel we aansluiten bij de indicatoren uit de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor om 

doelstellingen meetbaar te maken, geven deze niet altijd een absoluut beeld van de 

veiligheid en leefbaarheid. Slachtoffers doen bijvoorbeeld om verschillende redenen vaak 

geen melding of aangifte bij de politie, waardoor het aantal meldingen uit de politiecijfers 

soms maar een fractie van het eigenlijke aantal slachtoffers is. Daarnaast kan een daling van 

het aantal meldingen betekenen dat de meldingsbereidheid is afgenomen en een toename is 

soms juist een positieve ontwikkeling
3
.  

Van belang bij het interpreteren van de cijfers en scores op de meetbare indicatoren uit de 

politiecijfers en de Veiligheidsmonitor is dus de nuancering dat deze soms een beperkte 

weergave van de werkelijkheid geven en een toe- of afname meerdere verklaringen kunnen 

hebben.   

Naast dit algemene voorbehoud ten aanzien van het werken met streefindicatoren, is het 

van belang te realiseren dat de invloed van de gemeente op het thema veiligheid relatief 

beperkt is. Externe invloeden als de crisis of een reorganisatie bij de politie of het OM 

hebben soms veel meer invloed op de inzet van politie, de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

in Harlingen. Dat betekent niet dat de gemeente langs de zijlijn staat; gemeentelijke keuzes 

doen ertoe, zij het in beperkte mate.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Bij delicten als huiselijk geweld is het juist wenselijk dat de bereidheid om te melden toeneemt, zodat 

instanties kunnen ingrijpen achter de voordeur. 
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Veiligheidsbeleid in de gemeente Harlingen に het proces 

Kaders en beleid 

Het is goed om helder te hebben hoe het IVP zich verhoudt tot het regionaal beleidsplan en 

hoe beide beleidsplannen tot stand komen. Dit proces wordt voortaan in het begin van 

iedere raadsperiode doorlopen om invloed te hebben op het regionaal beleidsplan en 

daarmee op de inzet van politie op onze lokale prioriteiten. 

 
- De raad stelt met het IVP  (eens per vier jaar) de prioriteiten en de kaders voor het 

veiligheidsbeleid vast.  

- Het vastgestelde IVP is vervolgens de inbreng namens Harlingen op het Regionaal 

Beleidsplan Veiligheid, waarin de regionale prioriteiten en de inzet van de politie worden 

bepaald en verdeeld.  

- Na behandeling van het concept Regionaal Beleidsplan Veiligheid in de raad, waarbij de 

raad het dus kan toetsen aan het eerder vastgestelde eigen IVP (zijn onze lokale prioriteiten 

voldoende verwerkt in beleid en inzet van politie?), wordt het plan vastgesteld door de 

hoofdofficier van justitie en de 62 burgemeesters van Noord Nederland. 

 

Bij het vaststellen van veiligheidsplannen moet helder zijn dat de inzet van de politie slechts 

deels kan worden bepaald door lokale prioriteiten. De politie-inzet wordt naast de lokale 

prioriteiten immers voor een groot deel bepaald door de landelijk en regionaal vastgestelde 

doelstellingen en de reguliere werkzaamheden waarmee het grootste deel van de politie-

inzet is gemoeid (noodhulp, hulpverlening, handhaving en basisopsporing).  

Uitvoering 

Het IVP vormt lokaal het meerjarenkader voor de uitvoering door het college en 

veiligheidspartners; het college maakt over de uitvoering van het IVP afspraken met hen. 

Voorbeelden daarvan zijn het jaarplan van de politie en de dienstverlenings- of 

uitvoeringsovereenkomsten met partners als de Veiligheidsregio of het Veiligheidshuis. De 

gemeentelijke inspanningen of maatregelen werkt het college zelf verder uit. 

Hét gremium voor de lokale aansturing van de politie is het driehoeksoverleg
4
. Daar maken 

gemeente (burgemeester) en OM in samenwerking met de politie afspraken over onder 

meer de taakuitvoering, de dienstverlening en de inzet van de politie.  

                                                 
4
 De lokale Driehoek Noordwest bestaat uit de gemeenten Franekeradeel, Menaldumadeel, het Bildt, Vlieland, 

Terschelling, Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Harlingen en vergadert drie keer per jaar. Naast de 

burgemeesters van deze acht gemeenten schuift de teamchef van politieteam Noordwest en de gebiedsofficier 

van het OM aan. Door de lage vergaderfrequentie en het grote aantal deelnemers worden in dit overleg vooral 

ｴﾗﾗaS┣;ﾆWﾐ HWゲヮヴﾗﾆWﾐく  Lﾗﾆ;ﾉW デｴWﾏ;げゲ ┘ﾗヴSWﾐ ┗ﾗﾗヴﾐ;ﾏWﾉｷﾃﾆ ｷﾐ ｴWデ ┗ｷWヴ-wekelijkse politieoverleg 

doorgenomen.  
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Verantwoording en analyse 

Het college en de burgemeester leggen aan de raad verantwoording af met een jaarverslag 

over de uitvoering en de resultaten van het IVP. Het jaarverslag bundelt de rapportages van 

politie, OM en andere partners en bijvoorbeeld de Veiligheidsmonitor. Het jaarverslag 

rapporteert conform de opbouw, opzet en (meetbare) doelstellingen uit het IVP.  Het geeft 

een tussenstand ten aanzien van die doelen, van de uitvoering van de aangekondigde 

maatregelen en van de (nieuwe) relevante ontwikkelingen.  

Het jaarverslag is daarmee tegelijkertijd een jaarlijkse veiligheidsanalyse. Als er op basis van 

die analyse aanleiding toe is, kan de raad de prioriteiten binnen het integrale 

veiligheidsbeleid en daarmee dus het IVP tussentijds bijstellen. Als daar geen aanleiding toe 

is, wordt het geldende IVP gecontinueerd.  

Door eens per jaar een integraal jaarverslag (conform de opzet van het door de raad zelf 

vastgestelde IVP) van het integrale veiligheidsbeleid aan te bieden, wordt de raad (beter) 

gefaciliteerd in zijn kaderstellende en controlerende rol. Het is ook het moment waarop de 

burgemeester verantwoording aflegt over de uitvoering van zijn gezag over de politie. 

 

Dit IVP is een plan dat bestaat uit al elders vastgesteld beleid binnen de wettelijke en 

gemeentelijke kaders. Over het bestaande beleid zijn al uitvoeringsafspraken gemaakt met 

veiligheidspartners. Dit  bestaande beleid richt zich op de door de raad bepaalde 

doelstellingen, zoals bijvoorbeeld opgenomen in de Programmabegroting. Het 

vernieuwende in dit IVP is dat het bestaande beleid wordt samengebracht in één integraal 

veiligheidsplan en in het feit dat het integrale veiligheidsbeleid in zijn geheel door de raad 

wordt vastgesteld. Daarom was voor dit IVP minder overleg vooraf met partners en de raad 

nodig. 
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1. Veilige woon- en leefomgeving 

 

Algemeen 

Veiligheidsveld 1 heeft betrekking op de alledaagse woon- en leefomgeving van bewoners: 

de veiligheid en leefbaarheid in het dorp, de wijk, buurt of straat. Het is  het meest 

ﾗﾏ┗;デデWﾐSW Wﾐ けｪWHヴ┌ｷﾆWﾉｷﾃﾆWげ ┗WﾉS ｷﾐ ｴWデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲHWﾉWｷSく  
BｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉS ┣ｷﾃﾐ Wヴ ┗ｷWヴ ﾆWヴﾐｷﾐSｷI;デﾗヴWﾐ ﾗa ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲ デW 
onderscheiden:  

- sociale kwaliteit; 

- fysieke kwaliteit; 

- objectieve veiligheid; 

- subjectieve veiligheid. 

Essentieel is dat het zowel om de veiligheid als om de leefbaarheid van de buurt gaat. 

Veiligheid heeft vooral betrekking op de objectieve en subjectieve veiligheid en leefbaarheid 

heeft te maken met de sociale en fysieke kwaliteit van de omgeving. Er is gekozen voor deze 

combinatie, omdat veiligheid en leefbaarheid met elkaar verweven zijn: elk van de vier 

ﾆWヴﾐｷﾐSｷI;デﾗヴWﾐ ﾗa デｴWﾏ;げゲ ┘Wヴﾆデ ヴWIｴデゲデヴWWﾆゲ Sﾗﾗヴ ｷﾐ Wﾉﾆ ┗;ﾐ SW SヴｷW ;ﾐSWヴWく 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

1.1 Sociale kwaliteit 

De sociale kwaliteit van eWﾐ Sﾗヴヮが H┌┌ヴデ ﾗa ┘ｷﾃﾆ ｴWWaデ HWデヴWﾆﾆｷﾐｪ ﾗヮ SW けｷﾐデWヴﾏWﾐゲWﾉｷﾃﾆW 
ヴWﾉ;デｷWゲげが デ┌ゲゲWﾐ HW┘ﾗﾐWヴゲ Wﾐ W┗Wﾐデ┌WWﾉ ;ﾐSWヴW ;;ﾐ┘W┣ｷｪW ヮWヴゲﾗﾐWﾐく BWﾉ;ﾐｪヴｷﾃﾆW ;ゲヮWIデWﾐ 
van de sociale kwaliteit zijn betrokkenheid van bewoners bij de buurt, de kwaliteit van 

sociale netwerken en de mate van informele sociale controle. De sociale kwaliteit kan onder 

druk komen te staan door verschijnselen als woonoverlast, burengerucht, drank- en 

drugsoverlast, overlast van prostitutie en overlast van zwervers. 
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Kaders 

Gemeentewet 

Artikel 172: De burgemeester kan een gebiedsverbod opleggen, waardoor iemand tijdelijk 

niet in een bepaalde straat, wijk of gemeente aanwezig mag zijn. 

Artikel 174a: De burgemeester kan tijdelijk een woning sluiten, bij ernstige en aanhoudende 

woonoverlast. 

Het inzetten van deze bevoegdheden is een laatste middel; het wordt toegepast als de 

situatie zeer ernstig is of andere maatregelen niet helpen.  

 

Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (In Bewaring Stelling - IBS) 

De burgemeester is bevoegd om personen die een gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen 

op te laten nemen in een gesloten afdeling van een GGZ-instelling, zelfs wanneer dit tegen 

de wil van de op te nemen persoon is. Een dergelijk besluit van de burgemeester vindt altijd 

plaats op advies van een behandelend arts of psychiater.  

 

Opiumwet 

De burgemeester heeft de bevoegdheid om tijdelijk een woning te sluiten waarin 

aanhoudende drugsoverlast is geconstateerd.  

Het handelen en het voorhanden hebben van (soft)drugs is volgens de Opiumwet strafbaar. 

Gemeentes kunnen een gedoogbeleid voeren en door een gedoogbeschikking coffeeshops 

toestaan om softdrugs te verkopen.  

 

Participatiewet (per 1 januari 2015) 

In de Participatiewet worden de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale 

werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong samengevoegd. De bedoeling van de 

Participatiewet is dat iedereen die kan werken, ook echt aan het werk gaat. In de 

Participatiewet maken de gemeenten geen onderscheid meer tussen werkzoekenden met en 

zonder beperking. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening 

In de APV is een aantal artikelen opgenomen waarmee de gemeente overlast aan kan 

pakken. Denk hierbij aan overlast door drugs, stank, fietsen en bromfietsen, loslopende 

honden of door baldadige personen. 

 

Werkwijze 

Sociale problematiek  

De problematiek wordt besproken in het Integrale Veiligheidszorg (IVZ)-overleg. Dit overleg 

wordt gevormd door de wijkagenten, de groepschef van de gemeente Harlingen en de 
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beleidsmedewerkers Openbare orde en Veiligheid van de gemeente. Als het nodig is, 

schuiven andere beleidsmedewerkers (Handhaving, Milieu) aan.  

 

De aanpak van woonoverlast wordt ook regelmatig besproken in het gezelschap politie, 

Bouwvereniging en gemeente, omdat een integrale aanpak vruchtbaar is. Als het gaat om 

burenruzies, bemiddelt de wijkagent tot op zekere hoogte. Wanneer dit op korte termijn 

geen verbetering van der situatie oplevert, is Buurtbemiddeling een optie. De ruziënde 

partijen wordt hulp aangeboden van getrainde, onafhankelijke vrijwilligers, die met beide 

partijen in gesprek gaan en de zaak oplossen zonder tussenkomst van een rechter. Een 

geslaagde aanpak levert dat een hogere sociale kwaliteit van de buurt op.  

 

Daarnaast zijn door de gemeenten Sociale Teams in het leven geroepen, waar hulp wordt 

gezocht voor mensen die met een multiproblematiek kampen. Denk hierbij aan combinaties 

van bijvoorbeeld schulden, psychische/psychiatrische klachten, verslaving, niet goed voor 

zichzelf kunnen zorgen en dreigende uithuiszetting. Daarbij ondervindt de omgeving 

regelmatig overlast van de levenswijze van deze personen. Een Sociaal Team bestaat onder 

andere uit medewerkers van het maatschappelijk werk, de politie, de woningcorporatie, de 

GGZ, de verslavingszorg, de sociale dienst de GGD en de gemeente. Deze gemeente maakt 

deel uit van het Sociaal Team Franekeradeel/Harlingen. 

 

Het Veiligheidshuis Fryslan komt in beeld wanneer zaken complexer zijn en de lokale kennis 

en mogelijkheden overstijgen. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van 

partners uit de strafrechtketen, de zorgketen, en de gemeente en heeft tot doel om overlast, 

huiselijk geweld en criminaliteit terug te dringen. Ook de Nazorg Ex-gedetineerden is 

ondergebracht bij het Veiligheidshuis. Het is de verantwoordelijkheid van gemeenten om ex-

gedetineerden soepel terug te laten keren in de maatschappij en de kans op recidive te 

verkleinen; de uitvoering is belegd bij een coördinator die vanuit het Veiligheidshuis werkt.  

 

Bij problemen met een grote maatschappelijke impact wordt er een Scenarioteam in het 

leven geroepen. Dit gebeurt in veel gevallen wanneer er sprake is van een zedenzaak en er 

onrust onder de inwoners leeft. Voor de gemeente is het zaak om deze onrust te kanaliseren 

en inwoners te voorzien van juiste informatie, zonder het strafrechtelijke onderzoek in 

gevaar te brengen. Deze taken vragen om deskundigheid, nauwe samenwerking en 

afstemming tussen verschillende partners. De GGD voert hier de regie in. 

 

De politie controleert structureel horecalocaties en veerbootgangers op aanwezigheid en 

het bezit van drugs.  
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Analyse 

Aantal incidenten sociale kwaliteit: woonoverlast, burengerucht, overlast gestoord persoon, 

overlast zwervers, drugsoverlast, overige overlast sociaal  

 

    Totaal van 2011 2012 2013 

    1.1.1.Woonoverlast/Burengerucht  

          en relatieproblemen 182 197 232 

1.1.2. Overlast gestoord/overspannen persoon 50 91 167 

1.1.3. Overlast zwervers 1 1 0 

1.1.4. Drugsoverlast 6 12 46 

1.1.5. Overige overlast sociaal 17 4 7 

 

 

    (Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

Uit de cijfers blijkt dat het aantal incidenten binnen alle vormen van sociale overlast de 

laatste drie jaar gestegen is.   
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Schaalscore sociale overlast: dronken mensen op straat, rondhangende jongeren, 

drugsgebruik of にhandel, mensen die op straat worden lastig gevallen, overlast door 

buurtbewoners 

 

Op basis van de antwoorden op vier van de vijf vormen van sociale overlast (dronken 

mensen op straat, rondhangende jongeren, drugsgebruik of drugshandel en mensen die op 

straat worden lastig gevallen) is een schaalscore samengesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De  schaalscore voor sociale overlast komt in Harlingen uit op 0,9. Dat is 0,4 punt lager dan 

het gemiddelde voor geheel Nederland. De sociale overlast in Harlingen is ook duidelijk 

geringer dan in de referentiegemeente Enkhuizen, maar groter dan in Veere. De overlast 

door alle vier vormen van sociale overlast is in Harlingen geringer dan in de 

referentiegebieden, afgezien van Veere. Het verschil is het grootst bij de ervaren overlast 

door rondhangende jongeren.  Ten opzichte van 2009 is de positie van Harlingen in de 

rangorde van referentiegemeenten ten aanzien van sociale overlast verbeterd.  

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) Gemeente Harlingen 2015 - 

2018 

 
 

 
16 

Schaalscore sociale cohesie. Bepaald aan de hand van de volgende stellingen: de mensen 

kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige 

manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar mensen elkaar helpen en dingen 

samen doen; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De schaalscore voor de sociale cohesie is in 2013 in Harlingen 6,3. Dat is een fractie hoger 

dan het Nederlandse gemiddelde, maar de schaalscore blijft duidelijk achter ten opzichte 

van de schaalscore in de veiligheidsregio Fryslân en in Bunschoten en Veere. De 

achterblijvende score voor de sociale cohesie is vooral het gevolg van het feit dat er in 

Harlingen meer instemming is met de stelling dat mensen in de buurt elkaar nauwelijks 

kennen.  

 
(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

Ontwikkelingen 

Burenconflicten 

Het komt steeds vaker voor dat inwoners van Harlingen de gemeente vragen om zich uit te 

spreken over conflicten die zij hebben met buren. Denk hierbij aan pesterijen over en weer, 

ruzie over de schutting en de erfgrens, bomen die gesnoeid moeten worden of het parkeren 

┗;ﾐ ;┌デﾗげゲ ┗;ﾐ SW WﾐW HW┘ﾗﾐWヴ ┗ﾗﾗヴ SW SW┌ヴ ┗;ﾐ SW ;ﾐSWヴく  
De verwachting is daarom dat de gemeente meer gebruik zal maken van Buurtbemiddeling, 

een onafhankelijke, instanties die in gesprek gaan met beide buren om zo, zonder 

tussenkomst van politie of de rechter, tot een oplossing van het conflict te komen.  

 

Decentralisaties sociaal domein 

De Rijksoverheid draagt per 1 januari 2015 een aantal taken rond zorg en welzijn over naar 

gemeenten. Zo gaat een deel van de zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere 

Ziektekosten) valt over naar de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook 

zijn gemeenten straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 
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Bij alle veranderingen is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk bij u in 

de buurt of wijk aangeboden wordt. Daarom ontwikkelt gemeente Harlingen het Stadsteam, 

dat kan helpen bij het vinden van oplossingen voor problemen die te maken hebben met 

werk, inkomen en uitkeringen, zelfstandig leven en meedoen in de samenleving. 

 

Doelen 

Het aantal incidenten overlast buren < 2013 

De schaalscore op sociale cohesie > 2013 

 

Inspanningen 

De gemeente gaat verder met het huidige beleid en is zeer alert op overlast veroorzaakt 

door zorgproblematiek.  

 

1.2 Fysieke kwaliteit  

De fysieke kwaliteit van een dorp, buurt of wijk heeft logischerwijze betrekking op fysieke 

kenmerken van de woonomgeving, in het bijzonder de inrichting, het onderhoud en beheer 

van de openbare ruimte. Meer algemeen gaat het bij dit thema om de vraag: hoe prettig is 

het wonen in de buurt gegeven die fysieke kwaliteit? Belangrijke aspecten bij het zorgen 

voor een waarborging van goede kwaliteit, zijn onder andere onderhoud van het groen, 

aanpak van het zwerfvuil en verlichting van stegen. Inbreuk op de fysieke kwaliteit maken 

onder meer vernielingen, graffiti, zwerfvuil; dit kan leiden tot verloedering van de buurt. Op 

deze inbreuk ligt in dit IVP de nadruk.  

 

Kaders 

Algemene Plaatselijke Verordening 

Er staat een aantal artikelen in de APV die betrekking hebben op de opslag van voertuigen, 

vaartuigen, mest en afvalstoffen, plakken en kladden, verontreiniging door honden.  

 

Werkwijze 

Overlast hondenpoep 

Hondenpoep op straat is een grote ergernis van de inwoner van Harlingen. De gemeente wil 

dan ook dat iedereen weet dat er binnen de gemeentegrenzen een aanlijnplicht geldt en dat 

hondenbezitters de poep van hun hond op moeten ruimen. Om dat makkelijker te maken, 

zijn er op 60 plekken in HaヴﾉｷﾐｪWﾐ ｴﾗﾐSWﾐヮﾗWヮSｷゲヮWﾐゲWヴゲ ｪWヮﾉ;;デゲデく DW BOAげゲ ﾆ┌ﾐﾐWﾐ WWﾐ 
bekeuring uitschrijven als iemand de poep van zijn of haar hond niet opruimt, maar moet 

diegene dan wel op heterdaad betrappen. Daarom blijft de gemeente communiceren dat 

thuiskomen met hondenpoep onder de schoenen smerig is, in de hoop dat deze boodschap 

een verandering in het gedrag van sommige hondenbezitters stimuleert.  
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Aangifte vernielingen 

Bij vernielingen aan openbare werken en openbaar groen doet de gemeente altijd aangifte.  

Extra aandacht is er ook voor vernielingen die rondom de jaarwisseling plaatsvinden. 

Er wordt dan geprobeerd om de schade op de dader te verhalen. De gemeente voegt zich 

dan als benadeelde partij in het strafproces.  

 

Evenementen 

Evenementen in de stad zorgen voor plezier, maar ook overlast. In de 

evenementenvergunning worden dan ook altijd voorschriften opgenomen over het schoon 

en netjes achterlaten van het evenemententerrein. In de vergunning voor de Visserijdagen 

staat zelfs vermeld hoeveel afvalbakken en containers met een bepaalde inhoud er op welke 

plekken moeten staan. De gemeente maakt bij grote evenementen zelf ook extra 

schoonmaakrondes.  

 

Analyse 

Aantal incidenten fysieke kwaliteit: vernieling 

 

Totaal van  2011 2012 2013 

        

1.2.1. Vernieling 475 370 314 

 

(Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

Het aantal incidenten wat betreft vernieling is in de afgelopen jaren afgenomen.  

 

 

Percentage slachtofferschap vernieling: één keer of vaker slachtoffer van vernielingen aan 

voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen 
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Van de inwoners van Harlingen was 5 procent tussen eind 2012 en eind 2013 slachtoffer van 

vernieling(en). In de veiligheidsregio Fryslân en gemiddeld in Nederland was respectievelijk 6 

procent en 7 procent slachtoffer van vernieling. In Bunschoten is een groter deel van de 

bevolking slachtoffer van vernieling (9 procent) dan in Harlingen. In Harlingen is van de 

vernielingen ruim de helft een vernieling aan een motorvoertuig en wat minder dan de helft 

een andere vernieling. 

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

Schaalscore verloedering: fysieke verloedering in de buurt. Bepaald aan de hand van vier 

mogelijke buurtproblemen: bekladde muren of gebouwen; rommel op straat; hondenpoep op 

de stoep, straat of in de perken; straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, 

die vernield zijn.   

 
 

 

De schaalscore voor fysieke verloedering komt voor Harlingen uit op 2,3. De mate van 

fysieke verloedering in Nederland is gemiddeld groter, met een schaalscore van 2,8. De 

fysieke verloedering in Harlingen is groter dan in de referentiegemeente Veere, maar 

geringer dan in Enkhuizen en ongeveer gelijk aan Bunschoten. 

Van de bijbehorende overlastvormen is de fysieke overlast door vernieling van 

straatmeubilair en door bekladde muren of gebouwen in de buurt in Harlingen geringer dan 

in de referentiegebieden. De overlast door hondenpoep op straat of in de perken en door 

rommel op straat is in Harlingen vergelijkbaar groot als in de referentiegebieden.  

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 
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Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer) 

 

 
 

Inwoners van Harlingen waarderen de veiligheid van de woonomgeving met het 

rapportcijfer 7,4. Dat is 0,3 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. Vergeleken met de 

referentiegemeenten neemt Harlingen een middenpositie in. Inwoners van Veere waarderen 

de veiligheid van de woonomgeving hoger (rapportcijfer 7,7) en inwoners van Enkhuizen 

lager (rapportcijfer 7,0). 

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

Ontwikkelingen 

Wijkschouw 

Er is afgesproken dat er jaarlijks wijkschouwen georganiseerd worden door het collegelid dat  

┗Wヴ;ﾐデ┘ﾗﾗヴSWﾉｷﾃﾆ ｷゲ ┗ﾗﾗヴ SW HWデヴWaaWﾐSW ┘ｷﾃﾆく Bｷﾃ ┣ﾗげﾐ ゲIｴﾗ┌┘ ┘ﾗヴSデ Wヴ Sﾗﾗヴ SW ┘ｷﾃﾆ 
gewandeld en kunnen bewoners punten aandragen bij het collegelid of de ambtenaars van 

de gemeente. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk wordt het gezelschap voor de 

schouw bepaald; zo zijn soms ook de wijkagent en de Bouwvereniging aanwezig. De 

wijkschouw in de beide dorpen (Midlum en Wijnaldum) vindt al een tijd plaats.  

Uit de schouw kunnen punten komen die actie behoeven van de gemeente of haar 

veiligheidspartners.  

 

Doelen 

Het aantal incidenten vernielingen < 2013 

 

Inspanningen 

Het bestaande beleid wordt voortgezet. 
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Wanneer er bij vernielingen duidelijk is wie de daders zijn en het zijn jeugdigen, ontvangen 

zij volgens de werkwijze van de werkgroep jeugdoverlast (zie ook 3.1) een brief van de 

burgemeester met de boodschap dat we als gemeente dit soort gedrag niet tolereren.  

 

1.3 Objectieve veiligheid/veelvoorkomende criminaliteit  

Bij dit thema gaat het om de diverse, veelvoorkomende vormen van criminaliteit in buurt, 

wijk, gemeente. Vormen van criminaliteit met een grote impact op slachtoffers en 

maatschappij worden uitgewerkt in de analyse. Het gaat dan om woninginbraken en 

geweldscriminaliteit, waaronder huiselijk geweld. 

 

Kaders 

Wetboek van strafrecht  

In het Wetboek van Strafrecht worden strafbare feiten en de daarbij behorende strafmaat 

beschreven. De opsporing en bestraffing van veelvoorkomende criminaliteit zijn de 

domeinen van de politie en het Openbaar Ministerie (OM).  

 

Wet Tijdelijk Huisverbod 

Om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren, is de burgemeester bevoegd om een 

huisverbod van tien dagen, eventueel verlengd met nog een keer achttien dagen, op te 

leggen.  

 

APV 

In de APV is opgenomen dat het verboden is om op een openbare plaats 

inbrekerswerktuigen te vervoeren of bij zich te hebben. Dit geeft de politie een handvat om 

op te treden.  

 

Werkwijze 

Woninginbraken 

De politie en de gemeente geven hoge prioriteit aan de aanpak van woninginbraken. Een 

woninginbraak is een high impact crime: een delict met een grote impact op het slachtoffer, 

diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij. In 2012 is er, vanwege 

een golf aan inbraken in onze gemeente, een projectgroep woninginbraken opgericht. In 

deze projectgroep werken we samen met politie, de gemeente Franekeradeel en de 

woningbouwverenigingen Accolade en De Bouwvereniging. De gemeenten en de 

woningbouwvereniging richten zich op de preventieve aanpak.  

De gemeente Harlingen heeft al ruim drie jaar te maken met een に in wisselende 

samenstelling に opererende lokale inbrekersgroep. De politie heeft veel geïnvesteerd in 

surveillance en opsporing.  
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De tactische (tactisch onderzoek door recherche en crimeteam) en repressieve 

(dadergerichte aanpak; stalken en verstoren) aanpak is succesvol geweest. Een paar daders 

hebben vastgezeten. De komende jaren zal de aanpak worden doorgezet op deze 

succesformule.  

 

De gemeente heeft in 2012 een preventiebudget beschikbaar gesteld. Voor de komende 

jaren is dit budget structureel in de begroting opgenomen. Tot nu toe is uit dit budget o.a. 

SW ゲ┌ヴ┗Wｷﾉﾉ;ﾐIW ﾏWWｪWaｷﾐ;ﾐIｷWヴS Wﾐ ┣ｷﾃﾐ Wヴ ゲﾉｷﾏﾏW I;ﾏWヴ;げゲ ;;ﾐｪWゲIｴ;aデ SｷW Sﾗﾗr de politie 

worden ingezet bij kwetsbare panden. Er zijn kortingsacties gehouden om het voor burgers 

aantrekkelijk te maken een beveiligingssysteem aan te schaffen. Vanaf juni 2014 kregen 

ゲﾉ;IｴデﾗaaWヴゲ ┗;ﾐ WWﾐ ┘ﾗﾐｷﾐｪｷﾐHヴ;;ﾆ デW┣;ﾏWﾐ ﾏWデ SW けﾐ;┣ﾗヴｪHヴｷWaげ ┗;ﾐ de politie een 

┘;;ヴSWHﾗﾐ ┗;ﾐ SW ｪWﾏWWﾐデWく D;;ヴﾏWW ﾆヴｷﾃｪWﾐ ┣ｷﾃ オ Αヵがヰヰ ﾆﾗヴデｷﾐｪ ﾗヮ WWﾐ 
beveiligingssysteem aan te schaffen bij een van de vijf plaatselijke winkeliers die deze actie 

ondersteunen.  

 

De gemeente geeft voorlichting aan burgers over de preventieve rol die zij kunnen spelen: 

door gerichte acties, door publiciteit in de media te genereren en door middel van de 

facebookpagina Stop Woninginbraken. De voorlichtingsmaterialen van de campagnes van 

het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid worden hierbij ingezet. Het Donkere 

Dagen Offensief en de Week van de Veiligheid zijn goede momenten om publiciteit te 

genereren en voorlichtingsacties te houden.  

 

Inmiddels is in Harlingen in een wijk buurtpreventie actief. Politie en gemeente hebben deze 

vrijwilligersgroep gestimuleerd en gemotiveerd. De gemeente heeft daarnaast ook 

gefaciliteerd: reflecterende hesjes voor de surveillanten, zaklampen, een walkietalkie en de 

waarschuwingsborden bij de toegangswegen naar de wijk Groot Ropens.  

 
Huiselijk geweld 

In het geval van huiselijk geweld kan er een huisverbod opgelegd worden. Dit is een 

bestuurlijke maatregel; de burgemeester is dus bevoegd om dit huis- en tevens 

contactverbod op te leggen. Het opleggen is gemandateerd aan de Hulpofficier van Justitie  

ふHO┗Jぶく PWヴ ﾃ;;ヴ ┘ﾗヴSWﾐ Wヴ ｪWﾏｷSSWﾉS ┣ﾗげﾐ SヴｷW ｴ┌ｷゲ┗WヴHﾗSWﾐ ﾗヮｪWﾉWｪS ｷﾐ SW┣W ｪWﾏWWﾐデWく 
Om de afhandeling van huisverboden te vereenvoudigen, is er in 2013 gestart met 

Huisverbod Online, een elektronisch dossier. Vanaf 2014 draait er een pilot om een 

huisverbod ook op te leggen in het geval van (een vermoeden van)  kindermishandeling. 

De gemeente financiert Fier Fryslan voor de uitvoering van hulpverlening aan zowel het 

slachtoffer als de pleger van huiselijk geweld.  
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Burgernet 

In 2011 is de gemeente gestart met deelname aan burgernet. Op 1 juni 2014 telde onze 

gemeente 1698 deelnemers. Dat wil zeggen dat 10,72 % van de inwoners meedoet. We 

staan daarmee in de top 5 van Fryslân. 

Op dit moment wordt al 1 op de 10 burgernetacties opgelost dankzij tips van deelnemers. 

Burgernet wordt ingezet bij dringende zaken waarbij een duidelijk signalement beschikbaar 

is. Bijvoorbeeld bij diefstal of inbraak of bij vermiste personen. Burgernetdeelnemers in de 

buurt ontvangen van de politie een spraak- of sms-bericht met het verzoek uit te kijken naar 

een persoon of voertuig. 

 

Sinds augustus 2014 is burgernet uitgebreid met e-mail. Per mail wordt informatie gegeven 

over incidenten in de wijk van de deelnemer. Bijvoorbeeld over een woninginbraak. In de 

mail staat dan specifieke informatie: het tijdstip, de locatie en de manier waarop de 

inbrekers te werk zijn gegaan. Deze informatie kan leiden tot tips van burgers die voor het 

politieonderzoek zeer nuttig kunnen zijn. De e-mail is tegelijkertijd ook een waarschuwing 

voor de burgernetdeelnemers en hun medebuurtbewoners dat er inbrekers in de buurt 

actief zijn geweest.  

Uitgangspunt voor burgernet in de toekomst is dat de politie-eenheden geen gemeentelijke 

taken meer zullen uitvoeren. Daarom wordt onderzocht of gemeenten ook zelf taken 

kunnen uitvoeren of door middel van basis- en aanvullende pakketten de diensten gaan 

afnemen van een regionaal orgaan. 

 

Analyse 

 

Aantal woninginbraken en fietsendiefstallen 

 

Totaal van 2011 2012 2013 

    1.3.01. Diefstal/inbraak woning 172 223 102 

1.3.02. Diefstal/inbraak 

box/garage/schuur/tuinhuis 12 8 3 

1.3.06. Diefstal brom-, snor-, fietsen 147 132 140 
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 (Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

Woninginbraken 

Het aantal woninginbraken is tussen 2011 en 2012 fors gestegen en vervolgens in 2013 weer 

flink gedaald. Het aantal in 2013 is echter nog steeds onacceptabel.  

 

Fietsendiefstallen 

Het aantal diefstallen is stabiel. Er worden nog regelmatig fietsen gevonden. Daarom 

organiseert de gemeente eens ヮWヴ ﾏ;;ﾐS WWﾐ けaｷWデゲﾆｷﾃﾆS;ｪろく Iﾐ┘ﾗﾐWヴゲ ┗;ﾐ ┘ｷW ｴ┌ﾐ aｷWデゲ 
vermoedelijk gestolen is, hebben regelmatig maand de mogelijkheid om op de 

Westerzeedijk te komen kijken of hun fiets hier staat.  

 

Aantal bedreigingen 

 

Totaal van  2011 2012 2013 

        

1.3.08. Bedreiging (psychisch 

geweld) 57 41 74 

 

Het aantal bedreigingen is tussen 2012 en 2013 flink toegenomen. Echter, de politiecijfers 

houden niet automatisch in dat er meer incidenten plaatsvinden op dit gebied, het kan ook 

zo zijn dat de meldingsbereidheid van inwoners van Harlingen verhoogd is. Dit laatste wordt 

namelijk  gestimuleerd. Desalniettemin willen gemeente en veiligheidspartners graag het 

aantal incidenten verlagen.  

 
(Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 
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Slachtofferschap 

 
Van de inwoners van Harlingen is 14 procent tussen eind 2012 en eind 2013 slachtoffer 

geworden van een bepaald delict. Dit is iets minder dan gemiddeld in de veiligheidsregio 

Fryslân en duidelijk minder dan gemiddeld in Nederland (20 procent).  

Van de drie onderscheiden soorten delicten komen vermogensdelicten het meeste voor in 

Harlingen. Acht procent werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer. Vijf 

procent kreeg te maken met vernielingen en 3 procent werd slachtoffer van een 

geweldsdelict.  

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

Ontwikkelingen 

Woninginbraken 

De gemeente blijft voorlichting geven aan burgers over zelf te nemen maatregelen, vooral in 

en rond de wintermaanden. Buurtpreventie blijft een aandachtspunt; er wordt ingezet op 

uitbreiding van dit succesvolle project naar andere wijken in Harlingen. Er is, na de officiële 

start van de buurtpreventie in de wijk Groot Ropens in december 2013, slechts nog één 

inbraak in die wijk geweest. Het preventiebudget blijft structureel in de begroting 

opgenomen.  

 

Doelen 

Het aantal woninginbraken < 2013 

 

Inspanningen 

Voor wat betreft de woninginbraken gaan gemeente en politie door met de ingezette lijn. 

Zie ook het kopje Ontwikkelingen.  

 

1.4 Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel 

Naast de harde politiecijfers is ook het gevoel van veiligheid van de burgers relevant. Hierbij 

ｪ;;デ ｴWデ WﾐWヴ┣ｷﾃSゲ ﾗﾏ ｴWデ け;ﾉｪWﾏWﾐW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲｪW┗ﾗWﾉげ ┗;ﾐ HW┘ﾗﾐWヴゲ ふｴﾗW ┗;;ﾆ ┗ﾗWﾉデ ﾏWﾐ 
zich onveilig, in hoeverre mijdt men bepaalde plekken in de gemeente) en anderzijds om het 

veiligheidsgevoel van bewoners op bepaalde plekken binnen de gemeente (station, 

winkelgebied, uitgaansgebied). 
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Werkwijze 

Veiligheidsmonitor 

Om het jaar voeren we de zogenaamde Veiligheidsmonitor uit. Dit is een terugkerend 

bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Op deze manier 

kunnen we de veiligheidsbeleving van onze inwoners peilen en waar nodig ons beleid 

aanpassen.  

 

Integraal Veiligheidsplan 

Het veiligheidsgevoel van inwoners is per definitie subjectief en wordt daarom als indicator 

ｷﾐ ｴWデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉS けゲ┌HﾃWIデｷW┗W ┗WｷﾉｷｪｴWｷSげ HWゲIｴヴW┗Wﾐく TWｪWﾉｷﾃﾆWヴデｷﾃS ｷゲ ｴWデ WWﾐ ;ﾉｪWﾏWﾐW 
ｷﾐSｷI;デﾗヴ ┗ﾗﾗヴ ;ﾉﾉW デｴWﾏ;げゲ Wﾐ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉSWﾐ ｷﾐ ｴWデ IVPが ﾗﾏS;デ ;ﾉﾉW ﾗﾐSWヴ┘WヴヮWﾐ 
betrekking hebben op het veiligheidsgevoel van de inwoners.   

 

Analyse 

Uit de Veiligheidsmonitor 2013 blijkt dat 11 procent van de inwoners van Harlingen zich wel 

eens onveilig in de eigen woonbuurt. Dat is aanzienlijk lager dan het gemiddelde in 

Nederland, want landelijk voelt 19 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in de 

eigen buurt. Ook het aandeel van de bevolking dat zich vaak onveilig voelt in de eigen 

woonbuurt (1 procent) is kleiner dan het landelijke aandeel (2 procent). 

Inwoners van Harlingen waarderen de veiligheid van de woonomgeving met het 

rapportcijfer 7,4. Dat is 0,3 punt hoger dan het landelijk gemiddelde. 

 

Onwikkelingen 

- 

Doelen  

Zoals zichtbaar is in de Veiligheidsmonitor van 2013 voelt een kleiner percentage inwoners 

dan als doel gesteld zich wel eens onveilig (11 procent om 15%). Het doel is om de 11% te 

handhaven. 

 

Inspanningen  

Uitvoering geven aan het IVP en alle relevante beleidsstukken. 
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2. Bedrijvigheid en veiligheid 

 

Algemeen  

Veiligheidsveld 2 behandelt de aantasting van veiligheid rond recreatieve en economische 

voorzieningen, zoals winkelcentra, bedrijventerreinen en uitgaansmogelijkheden. De 

┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲ SｷW HｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ┗WﾉS ;;ﾐ HﾗS ﾆﾗﾏWﾐが ┣ｷﾃﾐぎ 
- Veilig winkelgebied 

- Veilige bedrijventerreinen 

- Veilig uitgaan 

- Veilige evenementen 

- Veilig toerisme 

Het gaat hier nadrukkelijk om sociale veiligheid; delicten als winkeldiefstal, bedrijfsinbraak 

en uitgaansgeweld komen aan bod, in tegenstelling tot de (externe) veiligheid rondom 

inrichtingen met gevaarlijke stoffen op bedrijventerreinen, wat in de hoek van fysieke 

veiligheid past.  

 

2.1 Veilig winkelgebied 

In een winkelgebied kunnen zich verschillende vormen van onveiligheid voordoen: 

winkeldiefstal, zakkenrollerij en overvallen. Ook jeugdoverlast, vernielingen, fietsen en 

bromfietsen in voetgangersgebied en de mate van brandveiligheid van de winkelpanden 

beïnvloeden de veiligheid.  Daarnaast kunnen zwerfvuil en andere tekenen van verloedering 

tot subjectieve onveiligheid leiden. 

Zowel publieke als private partijen hebben binnen dit thema een rol, het liefst in een 

samenwerkingsverband.  

 
Kaders 

Wetboek van strafrecht  

Winkelcriminaliteit wordt door middel van opgelegde straffen aangepakt. Bij diefstal wordt 

de zaak vaak afgedaan met een boete.  

 

Werkwijze 

Koopavond 

Als de situatie daar om vraagt, verhoogt de politie haar aanwezigheid in het centrum van 

Harlingen tijdens de koopavonden. Dit vind vaak plaats in de wintermaanden, of als groepen 

jeugd vervelend aanwezig zijn in de winkelstraat.  
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Winkelverbod 

Notoire winkeldieven of personen die het personeel lastig vallen, krijgen een verbod 

opgelegd om de winkel te betreden.  

 

Analyse 

Aantal winkeldiefstallen 

 

Totaal van 2011 2012 2013 

        

2.1.1. 

Winkeldiefstal 26 29 48 

 

 

De cijfers laten een verdubbeling zien tussen 2012 en 2013. Hier is geen duidelijke verklaring 

voor.  

 

(Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

 

Ontwikkelingen 

Winkeldiefstallen worden vaak gepleegd in supermarkten, waarbij het om relatief kleine 

bedragen gaat. Wanneer het jongeren betreft, worden niet alleen de ouders, maar vaak ook 

de school ingelicht. Diefstallen vinden namelijk nog weleens plaats onder schooltijd. De 

werkgroep jeugdoverlast moet de ontwikkelingen rondom winkeldiefstal mee gaan nemen 

in haar werkwijze.  

Het is belangrijk dat winkeliers goed contact maken met hun klanten en ook kordaat 

optreden bij een diefstal. Aangifte doen is ook relevant onderdeel; dit kan vaak ook digitaal.    

 

Doelen 

Het aantal winkeldiefstallen moet in 2014 lager liggen dan in 2013. 

 

Inspanningen  

Aandacht voor jonge winkeldieven in de aanpak jeugdoverlast. 
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2.2 Veilige bedrijventerreinen 

Onveiligheid op bedrijventerreinen kent zowel sociale als fysieke aspecten: bedrijfsinbraak, 

diefstal, overvallen en vernieling aan de ene kant en inrichting en onderhoud van de 

terreinen, verkeersveiligheid en brandveiligheid aan de andere kant.
5
  

Ook bij dit thema hebben publieke én private partijen gezamenlijk een  belangrijke rol. De 

rol van de gemeente is tweeledig: aan de ene kant aanpak van en/of regievoering rond 

criminaliteit en overlast in de openbare ruimte op bedrijventerrein en aan de andere kant 

het stimuleren en faciliteren dat ondernemers en actieve rol hebben bij de aanpak van 

veiligheidsproblematiek.  

 

Kaders 

Wetboek van strafrecht 

Bedrijfsinbrekers worden door middel van opgelegde straffen aangepakt. 

 

Werkwijze 

De veiligheid op bedrijventerreinen is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de 

daar aanwezige ondernemers. De gemeente heeft dan ook geen specifiek beleid voor wat 

deze omgeving.  

 

Analyse 

Aantal diefstallen/inbraken in bedrijven en kantoren 

 

Totaal van 2011 2012 2013 

        

2.2.1. Diefstal/inbaak in bedrijven en 

kantoren 32 44 27 

 

Zichtbaar is dat er een behoorlijke daling is ingezet.  

 

(Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

 

Ontwikkelingen 

Om de veiligheid van het bedrijf te vergroten, gebruiken sommige ondernemers 

cameratoezicht op eigen terrein.  

 

 

                                                 
5
 E┝デWヴﾐW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSげ ﾗa┘Wﾉ ┗WｷﾉｷｪｴWｷS ヴﾗﾐS ｷﾐヴｷIｴデｷﾐｪWﾐ ┘;;ヴｷﾐ ｪW┗;;ヴﾉｷﾃﾆW ゲデﾗaaWﾐ ┘ﾗヴSWﾐ ﾗヮｪWゲﾉ;ｪWﾐ Wﾐっﾗa 

bewerkt, is onderdeel van veiligheidsveld 4: Fysieke veiligheid. 
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Doelen 

Het aantal diefstallen/inbraken in bedrijven en kantoren mag het aantal van 2013 niet 

overstijgen.  

 

Inspanningen  

Er is voor de periode 2015 に 2018 geen directe aanleiding om specifiek beleid voor het 

デｴWﾏ; け┗WｷﾉｷｪW HWSヴｷﾃ┗WﾐデWヴヴWｷﾐWﾐげ デW ﾗﾐデ┘ｷﾆﾆWﾉWﾐく 
 

 

2.3 Veilig uitgaan 

Uitgaansvoorzieningen hebben een positief effect op de veiligheid (denk aan het culturele en 

sociale klimaat), maar kunnen ook veiligheidsproblemen veroorzaken. Het gaat dan om 

uitgaansgeweld, overlast en vernielingen.  

De gemeente voert binnen dit veiligheidsthema  de regie op de aanpak van en regievoering 

rond overlast in de openbare ruimte en stimuleert horecaondernemers om ook zelf actief 

voor een veilig uitgaansgebied te zorgen. Ook bij dit laatstgenoemde punt houdt de 

gemeente de regie.  

 
Kaders 

Wetboek van strafrecht 

Uitgaansgeweld wordt mede door middels van opgelegde straffen aangepakt.   

 

Drank- en Horecawet に APV 

De wet en de artikelen in de APV bepalen de voorschriften voor de verkoop en het schenken 

van alcohol.   

 

Algemene Plaatselijke Verordening 

In de APV is een aantal artikelen opgenomen om de openbare orde te bewaren, zoals het 

verbod op het nuttigen van alcoholhoudende drank op de openbare weg (het college heeft 

de bebouwde kom aangewezen) en hinderlijk gedrag op openbare plaatsen.  

 

Verordening Drank- en Horeca  

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet 

 

Werkwijze 

Drank- en Horecawet  - APV  

In verband met de nieuwe Drank- en Horecawet heeft de gemeente Harlingen in december 

2013 de APV gewijzigd en hierin een aantal voorschriften opgenomen wat betreft de 

paracommerciële instellingen (sportkantines, dorpshuizen). Zij mogen alleen op bepaalde 
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tijdstippen alcohol schenken. Ook zijn er restricties gesteld aan het schenken van alcohol op 

feestjes van persoonlijke aard op deze plekken.   

Verder geldt voor de horecalokaliteiten of op het terras dat de zogenaamde happy hours aan 

banden zijn gelegd.  

 
Collectieve Horeca Ontzegging  

Om een veilig uitgaansklimaat in de binnenstad van Harlingen te bevorderen, is de CHO 

ingesteld. Dit houdt in dat wanneer een bezoeker van een horecagelegenheid zich niet aan 

de huisregels houdt,  hij niet alleen die betreffende kroeg niet meer in mag, maar gedurende 

een nog af te spreken periode bij alle deelnemende Harlinger horecaondernemingen 

geweerd wordt. Hiermee wordt voorkomen dat een individu ergens overlast veroorzaakt en 

vervolgens in een andere gelegenheid  zijn of haar gedrag gewoon voortzet.  

Een horecaondernemer mag een klant die de grenzen overschrijdt een Individuele Horeca 

Ontzegging (IHO) opleggen; na meer dan één IHO plus meer dan twee schriftelijke 

waarschuwingen van de ondernemer, wordt de IHO een CHO. Deze CHO kan echter ook 

onmiddellijk opgelegd worden, als het gedrag van de klant daar aanleiding toe geeft.  

De CHO is een maatregel die door de horecaondernemers zelf opgelegd wordt. Politie en 

gemeente ondersteunen hen hierin; tussen de drie partijen is een convenant gesloten. 

 

Overlast en openbare orde 

Wanneer horecaondernemers in en in de nabijheid van hun zaal te maken krijgen 

ﾗﾐｪWヴWｪWﾉSｴWSWﾐが HWﾉﾉWﾐ ┣W SW ヮﾗﾉｷデｷW ﾗヮ SW ┣ﾗｪWﾐ;;ﾏSW けｴﾗヴWI;デWﾉWaﾗﾗﾐくげ DｷW kan op deze 

manier snel reageren en ter plekke komen.  

 

Voor het Preventie- en Handhavingsplan van deze gemeente, zie 3.3. Jeugd, alcohol en drugs. 

 

Analyse 

Oordeel overlast horeca 

In deze gemeente komt volgens 10% van de inwoners wel eens hinder van de horeca in de 

buurt voor. Daarnaast ervaart 2% van de inwoners zelf veel overlast van 

horecagelegenheden. 

 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

Ontwikkelingen  

De toezichthouders van de gemeente zijn op dit moment bezig met kennismakingsrondes 

langs de horecaondernemers en paracommercie, en treden waarschuwend op. In de rest van 

de periode 2015 に 2018 zal dit accent verschuiven naar handhavend optreden.  
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Doelen 

Het aantal inwoners dat wel eens hinder van de horeca ervaart moet in de volgende 

Veiligheidsmonitor lager liggen dan 10%. 

 

Inspanningen 

De gemeente zet het relatief nieuwe beleid wat betreft Drank- en Horeca voort en stuurt bij 

waar nodig.  

 

2.4 Veilige evenementen 

Evenementen, zeker de grootschalige, kunnen behoorlijk wat veiligheidsrisｷIﾗげゲ ﾗヮﾉW┗WヴWﾐく  
DW ヴｷゲｷIﾗげゲ ┣ｷﾃﾐ ﾏWデ ﾐ;ﾏW ｪWﾉWｪWﾐ ｷﾐ ｪW┘WﾉSが ﾗ┗Wヴﾉ;ゲデが ┗WヴﾐｷWﾉｷﾐｪが Hヴ;ﾐS┗WｷﾉｷｪｴWｷS Wﾐ 
crisisbeheersing. Het is aan de gemeenten om de juiste voorwaarden te stellen en die te 

handhaven en het is de taak van de organisator van een evenement om die voorwaarden 

voor de veiligheid te realiseren. 

De burgemeester is formeel verantwoordelijk voor de openbare orde, en maakt op basis van 

die verantwoordelijkheid keuzes over de wenselijkheid en toelaatbaarheid van 

evenementen, de veiligheidsvoorwaarden daarvoor en de controle en handhaving. De 

uitgangspunten en beslispunten omtrent evenementen legt de gemeente vast in haar 

evenementenbeleid.  

Wat betreft de veiligheid van specifieke evenementen kan als uitgangspunt gehanteerd 

worden dat de ondernemer zelf daar primair verantwoordelijk voor is に en die ondernemer 

heeft dus ook het voortouw bij het realiseren van de veiligheidsmaatregelen. Maar strekt dit 

zich uit tot de veiligheid buiten het evenemententerrein? De gemeente heeft toch 

toestemming verleend, op basis van haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde? 

Uiteindelijk zal de gemeente met haar veiligheidspartners vaak toch nog de nodige 

voorzieningen treffen en voert daarnaast de regie op de samenwerking tussen en inzet van 

de publieke en private partijen. 

 
Kaders 

Algemene Plaatselijke Verordening 

In de APV zijn bepaling rondom evenementen en het al dan niet aanvragen van een 

vergunning opgenomen.  

 

Regionaal evenementenbeleid 

De Veiligheidsregio Fryslân heeft regionale afspraken opgesteld over wanneer de gemeente 

regionaal advies in moeten winnen bij hen en over het afgeven van een vergunning. Dit in 

verband met de inzet van partners als politie, brandweer, GHOR en Rode Kruis. 

Lokaal evenementenbeleid 
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Het evenementenbeleid van de gemeente Harlingen bevat voorwaarden voor diverse zaken 

die met het organiseren en toestaan van evenementen te maken hebben, zoals 

┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲヮﾉ;ﾐﾐWﾐが ｷﾐ┣Wデ ┗WヴﾆWWヴゲヴWｪWﾉ;;ヴゲ Wﾐ EHBOげWヴゲが Hヴ;SWヴｷW¥ﾐ Wﾐ ｴWデ ﾏ;ﾆWﾐ ┗;ﾐ 
risico-inschattingen.    

 

Ontheffing artikel 35 

Artikel 35 van de Drank- en Horecawet geeft de mogelijkheid tot het aanvragen van een 

ontheffing om te zwak-alcoholische drank te schenken op de openbare weg (tappunt). Deze 

ontheffing wordt vrijwel altijd aangevraagd in combinatie met een evenementenvergunning.  

 

Werkwijze 

Multidisciplinaire voorbereiding / lokaal evenementenbeleid 

Evenementen zorgen voor een levendige gemeente en dragen bij aan het imago van een 

stad. Tegelijkertijd vragen evenementen om een goede voorbereiding, aangezien ze de 

openbare orde in het gedrang kunnen brengen en zowel organisator als gemeente en 

hulpdiensten het feestgebeuren veilig willen laten verlopen. 

Vergunningen voor grootschalige evenementen worden daarom pas verleend na overleg 

met diverse veiligheidspartners. Aan sommige evenementen gaan voorbereidingen vooraf 

die maanden (Visserijdagen) of zelfs jaren (The Tall Ships Races) duren. 

Tijdens de voorbereidingsperiode komen verschillende zaken aan bod, zoals onder andere 

veiligheid van de bezoekers (Informatie en communicatie, crowd management, beveiligers), 

verkeer (afzettingen, verkeersregelaars, calamiteitenroute), gezondheid (EHBO, Rode Kruis, 

ambulances, toiletten, drinkwater, opruimen afval), alcohol (aantal tappunten, 

leidinggevenden in het bezit van een verklaring van Sociale Hygiëne, leeftijdscontroles) en 

ﾗ┗Wヴﾉ;ゲデ ┗ﾗﾗヴ ﾗﾏ┘ﾗﾐWﾐSWﾐ ふﾗヮヴ┌ｷﾏWﾐ ;a┗;ﾉが ﾏ;┝ｷﾏ;;ﾉ ;;ﾐデ;ﾉ SBげゲ ﾏ┌┣ｷWﾆぶく E┗WﾐWﾏWﾐデWﾐ 
worden vervolgens met dezelfde veiligheidspartners geëvalueerd.  

De gemeente zorgt daarnaast zelf voor een goed voorbereide crisisorganisatie, ook wel 

Bevolkingszorg. In het geval van een calamiteit tijdens een evenement wordt het 

betreffende incident door daarvoor aangewezen personen aangepakt.   
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Elfstedentocht 

De Schaats Elfstedentocht is een regionaal evenement dat beschouwd wordt als een GRIP 4-

situatie.
6
 Het evenement wordt gezien als een voorbereide ramp waarbij zowel bestuurlijk 

als operationeel maximaal is opgeschaald. Dit heeft te maken met zowel de grote 

oppervlakte die het evenement bestrijkt, het hoge aantal te verwachten bezoekers en het 

feit dat de tocht in 1997 voor het laatst verreden is en er dus een aantal zaken simpelweg 

een verrassing zullen zijn. Om toch goed voorbereid te zijn, wordt het draaiboek Schaats 

Elfstedentocht ieder jaar door gemeente en veiligheidspartners, onder regie van de 

Veiligheidsregio Fryslân, geactualiseerd. Het reguliere personeel van de gemeente, de 

crisisorganisatie, hekwerken, beveiligers, spreiding van standplaatsen, afspraken met de 

horeca, verkeersplannen en samenwerking met de politie, die in groten getale inzet levert, 

moeten zorgen voor een geweldige dag.  

 

Analyse 

Het aantal evenementen in Fryslân groeit, waardoor de politie steeds zwaarder belast wordt.  

 

Of inwoners overlast ervaren van een evenement is vooral te meten aan de hand van het 

aantal klachten dat zowel de politie als de gemeente krijgt. Voor de gemeente is het altijd 

zoeken naar een balans tussen het bruisend houden van een stad en het faciliteren van 

horecaondernemers enerzijds, en het garanderen van leefbaarheid en woongenot van 

inwoners van de stad anderzijds.  

 

Ontwikkelingen 

Een aantal taken rondom evenementen dat voorheen bij de politie belegd was, wordt nu 

steeds vaker ingevuld door beveiligers, ingehuurd door de evenementenorganisator. Deze 

terugtrekkende beweging is een tendens die verder voort zal duren.  

 

Het is voor de gemeente van belang om te weten hoe zowel ondernemers als inwoners de 

evenementen in met name de binnenstad ervaren. Evenementen worden daarom steeds 

vaker geëvalueerd. Een pilot van een reeks weekenden met livemuziek op de Grote 

Bredeplaats heeft na een evaluatie met omwonenden geleid tot een vermindering van het 

aantal weekenden en het aantal avonden per weekend waarop livemuziek plaatsvond in de 

editie van het daarop volgende jaar.  

 

Aan evenementen worden door de maatschappij en door de overheid steeds hogere 

veiligheidseisen gesteld. Verschillenden incidenten in het land hebben er namelijk toe geleid 

                                                 
6
 GRIP: Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure. Zie 4.4 Voorbereiding op 

rampenbestrijding 
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dat er nog weinig zaken aan het toeval overgelaten worden. Een gedegen voorbereiding 

blijft belangrijk, hoewel het helder moet zijn dat 100% veiligheidsgarantie niet bestaat.  

 

Doelen 

De gemeente blijft in overleg met de veiligheidspartners evenementenvergunningen 

verlenen met duidelijke voorschriften, die bijdragen aan een veilig verloop van een 

evenement.  

 

Inspanningen 

Het voortzetten van de bestaande werkwijze.  

 

2.5 Veilig toerisme 

Dit thema heeft betrekking op de onveiligheid die zich kan voordoen in en rond 

recreatiegebieden zoals strand- en duingebied, natuurgebieden, recreatieplassen en op en 

rond toeristische verblijfslocaties zoals campings, bungalowparken en jachthavens. De 

ヴｷゲｷIﾗげゲ HWデヴWaaWﾐ Hｷﾃ┗ﾗﾗヴHWWﾉS HWヴﾗ┗ｷﾐｪが SｷWaゲデ;ﾉ ┌ｷデっ┗;ﾐ ┗;;ヴデ┌ｷｪWﾐが ｷﾐHヴ;;ﾆが ｪW┘WﾉSが 
overlast, vernieling.  

De gemeente houdt de veiligheid van toeristische gebieden , zoals het strand en de havens, 

goed in de gaten. Dit gebeurt in overleg met zowel publieke als private partners.  

 
Kaders 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting  

 

Diverse water- en havengerelateerde verordeningen (Verordening op de heffing en de 

invordering van watertoeristenbelasting, Binnenhavengeldverordening, Havenverordening, 

Kadegeldverordening, Zeehavengeldverordening) 

 

APV 

In de APV is een aantal artikelen opgenomen over het gebruik van openbaar water, 

woonschepen, openbare orde.  

 

Werkwijze 

De havenmeester van de gemeente ziet onder andere toe op het veilig gebruik van de 

haven, treedt op bij overlast en regelt het gebruik van de haven door de scheepvaart.  
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Analyse 

De openbare orde is in het kader van toerisme niet in het geding. In de Veiligheidsmonitor 

en de Integrale Veiligheids Rapportage (IVR) zijn daarom voor Harlingen geen specifieke 

indicatoren opgenomen die betrekking hebben op toerisme.  

 

Ontwikkelingen 

Inmiddels heeft een aantal cruiseschepen de haven van Harlingen bezocht; de gemeente wil 

de frequentie van deze bezoeken verder uitbouwen. Dit past ook in het plaatje van de 

ontwikkeling van de Willemshaven.  

 

Doelen 

Er zijn geen specifieke doelen gesteld wat betreft dit thema.  

  

Inspanningen 

Het voortzetten van de bestaande werkwijze.  
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3. Jeugd en veiligheid 

 

Algemeen 

BｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉS ﾆﾗﾏWﾐ SW ┗ﾗﾉｪWﾐSW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲ ;;ﾐ HﾗSぎ 
- Overlast gevende jeugd 

- Criminele jeugd / individuele probleemjongeren 

- Jeugd, alcohol en drugs 

- Veilig in en om de school 

De veiligheid van jeugd thuis, in hun buurt, op school en tijdens het stappen wordt in een 

apart veiligheidsveld behandeld, en niet opgenomen in  het eerste veld (Veilige woon- en 

leefomgeving). Dit heeft te maken met het feit dat er rondom de jeugd een specifiek 

ﾐWデ┘Wヴﾆ ┗;ﾐ ｪWﾏWWﾐデW Wﾐ ヮ;ヴデﾐWヴゲ ﾗヮｪWHﾗ┌┘S ｷゲが S;デ ﾗヮ SW┣W ﾏ;ﾐｷWヴ HWデWヴ デﾗデ ┣げﾐ ヴWIｴデ 
komt.  

3.1 Overlast gevende jeugd 

De gemeente is vanuit haar algemene taakstelling ten aanzien van de kwaliteit van de lokale 

gemeenschap én haar verantwoordelijkheid voor de openbare orde, ook verantwoordelijk 

voor de aanpak en beheersing van jeugdoverlast.  

Binnen dit thema komt de overlast van groepen jongeren aan bod. Deze groepen 

veroorzaken soms geluidsoverlast, zijn intimiderend aanwezig , laten zwerfvuil achter, 

plegen vernielingen of houden zich bezig met andere vormen van kleine criminaliteit. 

DW ｪWﾏWWﾐデW ｴﾗ┌Sデ ｷﾐ ｴ;;ヴ ;;ﾐヮ;ﾆ SW けゲｴﾗヴデ ﾉｷゲデ-ﾏWデｴﾗSWげ ┗;ﾐ ﾃW┌ｪSｪヴﾗWヮWﾐ ;;ﾐ SｷW Sﾗﾗヴ 
het ministerie van Veiligheid en Justitie opgesteld is: aanvaardbare jeugdgroepen 

(hangjongeren), hinderlijke jeugdgroepen (maling aan alles hebbend), overlast gevende 

jeugdgroepen (intimidatie en vernieling) en criminele jeugdgroepen (zwaardere strafbare 

feiten). Deze laatste groep komt in dit IVP bij thema 3.2 aan bod. 

 

Kaders 

Wetboek van strafrecht に artikel 461 

Op grond van dit artikel is het mogelijk dat bijvoorbeeld een school de jeugd op bepaalde 

デｷﾃSWﾐ ┗WヴHｷWSデ ﾗﾏ ｴWデ ゲIｴﾗﾗﾉヮﾉWｷﾐ デW HWデヴWSWﾐく Dｷデ ｷゲ S;ﾐ ;;ﾐｪWｪW┗Wﾐ ﾏWデ WWﾐ けVWヴHﾗSWﾐ 
デﾗWｪ;ﾐｪげ-bordje.  

 

Jeugdwet (per 1 januari 2015) 

Op grond van de nieuwe Jeugdwet worden gemeenten onder andere verantwoordelijk voor 

ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, 

psychische problemen en stoornissen. Ook worden gemeenten verantwoordelijk voor de 

uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en 



 

Integraal Veiligheidsplan (IVP) Gemeente Harlingen 2015 - 

2018 

 
 

 
38 

verwerking van meldingen inzake huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten 

hebben een jeugdhulpplicht, die waarborgt dat jeugdigen de hulp ontvangen die zij nodig 

hebben.  

De overheid verwacht dat gemeenten sneller hulp kunnen bieden en een betere 

samenwerking tussen hulpverleningsorganisaties kunnen organiseren dan tot nu toe het 

geval is. Gemeenten weten namelijk welke jeugdhulpinstanties er in hun regio actief zijn. Het 

idee is dat er meer in wordt gezet op preventie.  

 

Gemeentewet 

De burgemeester is op basis van artikel 172a bevoegd om specifieke verboden op te leggen 

om ernstige overlast te bestrijden.  

- een verbod om zich bij bepaalde objecten of in bepaalde delen van de gemeente te 

bevinden; 

- een verbod om zich in bepaalde delen met meer dan drie personen in groepsverband op te 

houden; 

- een plicht om zich te melden op bepaalde plaatsen, al dan niet in de gemeente gelegen. 

 

Algemene Plaatselijke Verordening 

In de APV staan diverse artikelen aan de hand waarvan overlast in openbare gebouwen of op 

de openbare weg aangepakt kan worden.  

 

Werkwijze 

Werkgroep Jeugdoverlast 

Gemeente (zorg, jongerenwerk en veiligheid) en politie (in de vorm van de wijkagent) 

vormen de integrale werkgroep jeugdoverlast.  Doel van de werkgroep is het vroegtijdig 

signaleren van overlast door jongeren en de achterliggende problematiek, voordat jongeren 

afglijden naar het criminele circuit. Een individuele aanpak staat daarbij voorop.  

Hinderlijk gedrag of overlast komen de jongerenwerker en de wijkagent vaak het eerste ter 

ﾗヴWが ﾗﾏS;デ ┣ｷﾃ a┞ゲｷWﾆ ﾗヮ ゲデヴ;;デ ;;ﾐ┘W┣ｷｪ ┣ｷﾃﾐ Wﾐ S;;ヴﾗﾏ ｪﾗWS ┘WデWﾐ け┘;デ Wヴ ゲヮWWﾉデくげ  
Beide personen kunnen goed inschatten hoe de groep jongeren geclassificeerd kan worden, 

en voor iedere groep (hinderlijk, overlast gevend en crimineel) is een specifieke aanpak. 

Overlast gevende jongeren en hun ouders ontvangen een aangetekende brief van de 

burgemeester. Hen wordt verzocht om naar het politiebureau of stadhuis te komen, voor 

een gesprek met politie en burgemeester. Daarnaast worden de jongeren ingebracht in een 

overleg tussen verschillende hulpverleners,  waardoor er per jongere een beeld bekend 

wordt van de leefsituatie. De gemeente houdt de regie op de aanpak van en zorg voor deze 

jeugd. Daarnaast worden de jongeren terugkerend in de werkgroep jeugdoverlast 

besproken. Bij de werkgroep jeugdoverlast schuiven waar nodig partners aan: onderwijs, 

leerplichtambtenaar of het Veiligheidshuis.  
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Wetboek van strafrecht に artikel 461 

Op verschillende plaatsen in Harlingen (denk aan speeltuinen en voetbalkooien) zijn 

ｴ┌ｷゲヴWｪWﾉゲ ﾗヮｪWゲデWﾉSが ｪWﾆﾗヮヮWﾉS ;;ﾐ ｴWデ けVWヴHﾗSWﾐ デﾗWｪ;ﾐｪげ-bordje. In de huisregels wordt 

onder andere gesproken over de tijdstippen waarop er mensen in de speeltuin of 

voetbalkooi aanwezig mogen zijn. Deze tijdstippen en huisregels zijn bepaald in overleg met 

omwonenden en buurt- en speeltuinverenigingen en zijn vaak het gevolg van overlast wat 

betreft geluid, hard ballen trappen of afval achterlaten. 

Aan de hand van artikel 461- bord kan de politie handhavend optreden; eerst waarschuwen 

en eventueel later beboeten.  

 

Analyse 

Aantal incidenten overlast jeugd 

 

Totaal van  2011 2012 2013 

        

3.1.2. Overlast jeugd 94 105 79 

    Het aantal incidenten is in 2013 aanzienlijk gedaald. Dit kan samenhangen met de hierboven 

beschreven aanpak overlast gevende jeugd.   

 

(Bron: BVH - basis voorziening handhaving - registraties politie Fryslân) 

 

 

 

Oordeel overlast jeugd 

In Harlingen ervaart 3% van de inwoners veel overlast van rondhangende jongeren.  
 

(Bron: Veiligheidsmonitor gemeente Harlingen 2013) 

 

 

 

Ontwikkelingen 

Decentralisaties sociaal domein 

De Rijksoverheid draagt per 1 januari 2015 een aantal taken rond zorg en welzijn over naar 

gemeenten. Zo wordt de uitvoering van Jeugdzorg een taak voor gemeenten en gaat een 

deel van de zorg die nu onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) valt over 

naar de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Ook zijn gemeenten straks 

verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. 

Bij alle veranderingen is het belangrijk dat de hulp en ondersteuning zo dicht mogelijk in de 

buurt of wijk aangeboden wordt. Daarom ontwikkelt de gemeente Harlingen twee 
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gebiedsteams: het Stadsteam voor volwassenen in de gemeente en het Jeugdteam voor 

kinderen, jongeren en de ouders in de gemeente.  

In dit laatste team moet de link gemaakt worden tussen veiligheid en zorg, omdat daar de 

kracht van de aanpak in Harlingen ligt. Het Jeugdteam helpt bij het vinden van oplossingen 

voor de hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders. Dit gebeurt in een samenwerking 

tussen de gemeente Harlingen, GGD Fryslân, GGZ Fryslân, Jeugdzorg, Maatschappelijk werk 

Fryslân, De Skûle Welzijn, Mee Friesland en de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

Noordwest Fryslân.  

De combinatie politie, veiligheid, jongerenwerk en zorg werkt op dit moment uitstekend. 

Aangezien er in de hoek van de zorg een en ander verandert, is op dit moment de vraag op 

welke wijze er gezorgd wordt voor het voortbestaan van de disciplines zorg en veiligheid in 

één overlegorgaan.  

 

Doelen 

Aantal meldingen overlast gevende jeugd eind van deze periode <  2013 

 

Inspanningen  

De gemeente en haar partners zetten de bestaande werkwijze aanpak jeugdoverlast door. 

 

3.2 Criminele jeugd / individuele probleemjongeren  

Probleemjongeren staan in dit thema centraal. Vaak zijn ze in diverse opzichten de 

maatschappelijke aansluiting kwijt. Ze vormen de harde kern van jeugdgroepen en plegen 

verschillende vormen van criminaliteit. In sommige gevallen is er sprake van vorming van 

een criminele jeugdgroep, de zwaarte categorie in de short list-methode (zie ook  3.1). Het 

Veiligheidshuis en het OM spelen bij de aanpak hiervan een belangrijke rol. 

 
Kaders 

Zie de kaders zoals genoemd bij 3.1, Overlast gevende jeugd 

 

In aanvulling hierop: 

Wetboek van strafrecht 

Veelvoorkomende criminaliteit onder jeugd, zoals vernielingen, drugsdelicten, 

verkeersovertredingen en geweldsdelicten wordt met opgelegde straffen (waaronder 

boetes) aangepakt.  
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Werkwijze 

Veiligheidshuis 

De aanpak van de jeugdige veelpleger kent een repressieve kant en een zorgkant. De 

combinatie van deze twee aspecten vindt plaats binnen het Veiligheidshuis. In het 

Veiligheidshuis worden alle strafrechtzaken waarbij minderjarige verdachten tussen de 12 en 

18 jaar zijn betrokken, behandeld. Daarin wordt op het niveau van de individuele jongere de 

inzet vanuit de diverse disciplines gecoördineerd. Zodoende is sprake van een zogenaamde 

けヮWヴゲﾗﾗﾐゲｪWヴｷIｴデW ;;ﾐヮ;ﾆげく ISWW ｷゲ Sat voor elke jongere een sluitend traject wordt 

vastgesteld met zowel justitiële als zorgelementen. Dit traject moet de kans op aansluiting 

na de detentie vergroten. Aspecten van de aanpak zijnに naast strafoplegging に scholing, 

toeleiding naar werk of stage, zinvolle dagbesteding. 

 

Werkgroep Jeugdoverlast 

Door het plegen van strafbare feiten en via de short list-methode (lijst opgesteld door de 

wijkagent) komt een criminele jongere in beeld bij de werkgroep Jeugdoverlast. Als hij/zij op 

dat moment al niet in beeld is bij het OM en het Veiligheidshuis, wordt hij/zij daar door de 

werkgroep ingebracht.  

De gemeente houdt vervolgens de regie op de acties die het OM en Veiligheidshuis 

uitvoeren. Dat wil zeggen dat de gemeente er voor zorgt dat ze steeds voldoende 

geïnformeerd wordt over de aanpak en deze aanpak plus effect monitort.   

In 2013 had Harlingen te maken met een criminele jeugdgroep; deze is inmiddels niet meer 

als zodanig te classificeren. Enkele individuele jongeren vragen echter wel nog een tijd lang 

aandacht en zorg.  

 

ZSM-tafel  

De politie streeft er naar om strafzaken met jeugdige verdachten snel aan te bieden aan de 

Officier van Justitie. In januari 2013 is er gestart met de ZSM (Zorgvuldig, Snel, Maatwerk) に 

methode en in mei 2013 met ZSM-jeugd. Er wordt door verschillende veiligheidspartners 

gewerkt aan een versnelde, simpelere en selectievere afdoening van strafzaken, zoals 

vernieling en winkeldiefstal.  

 

Analyse 

De Criminaliteitsbeeld Analyse Jeugd wordt niet meer beschikbaar gesteld door het OM, 

waardoor cijfers van het aantal jeugdige delinquenten per gemeente en hun aandeel in het 

totaal aantal incidenten / strafbare feiten niet meer beschik baar is.  
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Ontwikkeling 

De werkgroep Jeugdoverlast blijft de groep die voorheen als crimineel aangemerkt werd, in 

de gaten houden en zorgt dat de leden van de groep een aanpak op maat krijgen. Deze 

aanpak vindt plaats in nauwe samenwerking met het OM en het Veiligheidshuis.  

 

Doelen 

Er is door gebrek aan rapportages met concrete aantallen geen cijfermatig doel te stellen. 

Een beter te omschrijven doel is het behoud van de combinatie zorg en veiligheid, waarmee 

zoveel winst te behalen is.  

 

Inspanningen  

De werkgroep Jeugdoverlast blijft zich, waar nodig aangevuld met partners,  inzetten voor 

een vroegtijdige, individuele aanpak.  

 

3.3 Jeugd, alcohol en drugs 

Verschijnselen die binnen dit thema vallen, zijn de overlast van alcohol- en drugsgebruik in 

de openbare ruimte en bijvoorbeeld in het uitgaansgebied/- gelegenheden. Het drank- en 

drugsgebruik kan in verband staan met geweld, vernielingen, geluidsoverlast. De beheersing 

daarvan is een belangrijke opgave van de gemeente. Een ander onveiligheidsaspect speelt 

S;;ヴHｷﾃ ﾗﾗﾆ WWﾐ HWﾉ;ﾐｪヴｷﾃﾆW ヴﾗﾉぎ SW ｪW┣ﾗﾐSｴWｷSゲヴｷゲｷIﾗげゲ ┗;ﾐ ふﾗ┗Wヴﾏ;デｷｪぶ ;ﾉIﾗｴﾗﾉ- en 

drugsgebruik. 

 
Het jeugdbeleid van de gemeente Harlingen is vastgelegd in een aantal beleidsstukken.  

 

Gezond opgroeien に jeugd in Harlingen in 2013 en verder en  

Harlingen gezond. Gezondheidsbeleid 2013 に 2017 

Beide plannen zijn mooi aan elkaar te koppelen en beschrijven ambities en activiteiten voor 

het lokale gezondheidsbeleid, met aandacht voor de jeugd. Zo komt, net als bij 3.1 en 3.2, de 

belangrijke rol van jongerenwerk en de zorg weer aan bod,  bij het signaleren en daarnaast 

bestrijden van het gebruik van alcohol en drugs door jongeren.  

 

Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horecawet Harlingen 2014 に 2017  

De gemeente is sinds 2013 de belangrijkste uitvoerder van de Drank- en Horecawet (DHW) 

geworden. Zowel op juridisch, handhavings- als educatief vlak is de gemeente regisseur van 

het alcoholbeleid. Op 1 januari 2014 is de leeftijd voor het kopen van alcoholhoudende 

drank gestegen van 16 jaar naar 18 jaar. 

Jongeren in Harlingen drinken naar verhouding meer en vaker dan het gemiddelde in 

Fryslân.  De doelstellingen voor de komende periode zijn hierop gebaseerd.  
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3.4 Veilig in en om de school 

Jongeren kunnen zowel dader als slachtoffer zijn van onveiligheid に thuis, in de buurt, bij het 

stappen maar ook op school. Mogelijke veiligheidsproblemen op en rond scholen zijn 

pesten, geweldpleging, diefstal, overlast (voor omwonenden), vernielingen, 

verkeersonveiligheid, alcohol en drugs.  

 

Dit thema is verder uitgewerkt in Gezond opgroeien に jeugd in Harlingen in 2013 en verder, 

in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Gemeente Harlingen. Educatie op scholen 

vindt plaats door middel van Permanente verkeerseducatie ( PvE) via een convenant met de 

Provinsje Fryslân.  
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4. Fysieke Veiligheid  

 
Algemeen 

BｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉS ┗;ﾉﾉWﾐ SW けWIｴデWげ a┞ゲｷWﾆW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲデｴWﾏ;げゲぎ  
- Verkeersveiligheid; 

- Brandveiligheid; 

- Externe veiligheid; 

- Rampenbestrijding. 

HWデ ｪ;;デ ｴｷWヴ W┝Iﾉ┌ゲｷWa ﾗﾏ SW a┞ゲｷWﾆW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲヴｷゲｷIﾗげゲ Wﾐ ﾐｷWデ ﾗﾏ ゲﾗIｷ;ﾉW ┗WｷﾉｷｪｴWｷSく HWデ 
eerste veiligheidsveld van deze IVP bevat ook fysieke aspecten, maar slechts daar waar ze 

relevant zijn voor het oorzakelijke verband met sociale veiligheid. 

 

4.1 Verkeersveiligheid 

Verkeersveiligheid heeft betrekking op de veiligheid van verkeer voor verkeersdeelnemers in 

het algemeen, voor specifieke doelgroepen en in bepaalde gebieden (woongebied, scholen, 

winkelgebied). Deze veiligheid wordt beïnvloed door fysieke factoren (infrastructuur) en het 

rijgedrag van verkeersdeelnemers. We onderscheiden objectieve en subjectieve 

verkeersveiligheid.  

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op en rond het gemeentelijk 

wegennet. Niet alleen de wegen, maar ook de veiligheid van het omliggende gebied に in het 

bijzonder woongebied に maakt daar deel van uit. De gemeente realiseert 

veiligheidsvoorwaarden in de ontwerpfase, beheert en onderhoudt die in de gebruiksfase en 

brengt dan ook eventueel extra voorzieningen aan. Voor het verkeersveilig gebruik van de 

wegen organiseert de gemeente verkeerseducatie en werkt zij samen met onder meer de 

politie, die toezicht en handhaving uitoefent. De gemeente voert zowel beleidsmatig als in 

belangrijke opzichten ook operationeel de regie over de verkeersveiligheid. Haar visie en 

operationalisering legt zij vast in verkeers- en vervoersbeleid, eventueel mede in RO-beleid 

alsook eventueel in het integrale veiligheidsbeleid.  

 

De uitwerking van het thema Verkeersveiligheid is te vinden in het Gemeentelijke Verkeers- 

en Vervoerplan Gemeente Harlingen. 
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4.2 Brandveiligheid 

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerptechnische en gebruikstechnische 

brandveiligheid van soorten gebouwen en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve 

repressie. Om de brandveiligheid te borgen ziet de brandweer toe op preventie en geeft zij 

voorlichting aan doelgroepen. Daarnaast prepareert de brandweer zich op de bestrijding 

(repressie) van branden.  

 

De gemeente voert beleidsmatig de regie over de lokale brandveiligheid. Belangrijkste 

uitvoeringspartner is vanzelfsprekend de brandweer; sinds 1 januari 2014 in de vorm van 

Brandweer Fryslân, ondergebracht bij de Veiligheidsregio Fryslân. Deze organisatie is een 

verplichte Gemeenschappelijke Regeling en de Friese burgemeesters vormen samen het 

Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Fryslân. De VR Fryslân ziet in alle gevallen toe op 

een adequate vormgeving van de brandweertaken en bewaakt en bevordert daarbij de 

wisselwerking van de brandweertaken met onder meer integrale handhaving en de 

uitvoering van de Wabo (Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht) c.q. de 

omgevingsvergunning.  

 

Kaders 

WWデ VWｷﾉｷｪｴWｷSゲヴWｪｷﾗげゲ ふW┗ヴぶ 
Deze wet is sinds oktober 2010 van kracht en zorgt ervoor dat de operationele partijen bij 

een ramp に politie, brandweer, GHOR en gemeente に beter samenwerken. Een wetswijziging 

heeft gezorgd voor een regionalisering van de brandweerkorpsen in 2014; personeel, beheer 

en materieel zijn overgegaan naar de Veiligheidsregio Fryslân.  

 

Werkwijze 

Regionaal Risicoprofiel 

Elke regio moet, als basis voor het Beleidsplan Veiligheidsregio (artikel 14 Wvr) beschikken 

over een Regionaal Risicoprofiel (artikel 15 Wvr). Een Regionaal Risicoprofiel stelt het 

bestuur van de Veiligheidsregio in staat om keuzes te maken over het gewenste beleid. Het 

bevat een overzicht van risicovolle situaties binnen de regio die tot brand, ramp of crisis 

kunnen leiden; een overzicht van de aard, omvang en effecten van soorten branden, rampen 

en crises die zich in de regio kunnen voordoen en een analyse waarin weging en inschatting 

van gevolgen van soorten branden, rampen en crises zijn opgenomen. In 2012 is het 

Risicoprofiel voor Fryslân geactualiseerd.  

 

Brandrisicoprofiel 

HWデ Hヴ;ﾐSヴｷゲｷIﾗヮヴﾗaｷWﾉ ｷゲ WWﾐ aWｷデWﾉｷﾃﾆW ┘WWヴｪ;┗W ┗;ﾐ SW Hヴ;ﾐS┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲヴｷゲｷIﾗげゲ SｷW ﾗヮ 
gebouwniveau in de Veiligheidsregio Fryslân aan de orde zijn.  
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Dekkingsplan  

Opkomsttijden van de brandweer en eventuele afwijkingen daarvan vast te leggen in het 

Dekkingsplan. Het plan is een soort kwaliteitsmeter en laat zien welke repressieve 

ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷW SW Hヴ;ﾐS┘WWヴ デWｪWﾐﾗ┗Wヴ SW ヴｷゲｷIﾗげゲ ┌ｷデ ｴWデ Bヴ;ﾐSヴｷゲｷIﾗヮヴﾗaｷWﾉ ゲデWﾉデく  
Het Dekkingsplan van de gemeente Harlingen is in 2013 vastgesteld door de raad.  

 

Evenementen 

Inbreng van de brandweer is vaak onmisbaar bij evenementen. Wanneer er een tent 

geplaatst wordt, er een hal wordt gebruikt of er bak- en braadkramen opgezet worden, geeft 

de brandweer advies. Ook let de brandweer op de calamiteitenroute in en om een 

evenemententerrein. De adviezen worden vrijwel altijd als voorschriften opgenomen in de 

evenementenvergunning.  

 

Uitvoering WABO 

De brandweer adviseert de gemeente in het kader van aanvragen voor 

Omgevingsvergunningen en voert controles uit.  

 

Analyse 

Of de repressieve brandweerzorg adequaat wordt uitgevoerd, wordt vooral gemeten aan de 

hand van de wettelijke opkomsttijden
7
. De opkomsttijd is de tijd die verstrijkt tussen de 

melding van een incident tot en met het moment dat de brandweer ter plaatse is. In de Wvr 

is bepaald dat de opkomsttijd alleen in uitzonderingsgevallen maximaal 18 minuten lang mag 

zijn. De brandweer heeft in de afgelopen vijf jaar in 3% van de gevallen de normtijd behaald. 

In het Dekkingsplan Fryslân is dit verder toegelicht. 

 

Ontwikkelingen 

Opkomsttijd 

De brandweerorganisatie wordt voor een groot deel bemenst door vrijwilligers. De uitruktijd 

is langer; men moet altijd eerst nog naar de kazerne toe, waardoor het geen verrassing is dat 

de normtijden vaak worden overschreden.  

De Veiligheidsregio Fryslân verwacht niet dat ze de opkomsttijden van de brandweer sterk 

kan verbeteren. Er wordt daarom gezocht naar andere punten waar winst te behalen valt. 

Denk hierbij aan het plaatsen van brandmelders; waardoor de brandweer gealarmeerd 

                                                 
7
  De opkomsttijd is opgebouwd uit drie elementen: de verwerkingstijd, de uitruktijd en de rijtijd. De  

verwerkingstijd is de tijd tussen de melding aan de meldkamer van de burger in nood en het alarmeren van de  

brandweer. De uitruktijd, de tijd tussen het alarmeren van de brandweer door de meldkamer en het tijdstip dat  

het eerste voertuig de kazerne verlaat op weg naar het brandadres. De rijtijd ten slotte is de tijd die het eerste  

voertuig nodig heeft om op het incidentadres te arriveren. 
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wordt als de brand nog klein is en snel kan worden geblust に eventueel door de betrokkenen 

zelf.  

 

Preventie  

De insteek van gemeente en brandweer is om burgers bewust te maken van het belang van 

preventie. Burgers kunnen zelf een aantal maatregelen nemen in het kader van 

brandveiligheid, zoals de aanschaf van brandmelders.  

 

Doelen 

Het continueren van het huidige dekkingsplan.  

 

Inspanningen 

De Veiligheidsregio geeft uitvoer aan de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio 

Fryslân, waaraan alle Friese gemeentes een financiële bijdrage leveren.  

 

 

4.3 Externe veiligheid  

Externe veiligheid gaat om het beperken van de kans op en het effect van een ernstig 

ongeval voor de omgeving door: 

- het gebruik, de opslag en productie bij bedrijven van gevaarlijke stoffen zoals 

vuurwerk, LPG en munitie; 

- het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, wegen, waterwegen en 

spoorweg). 

 

Kaders 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRNVGS) vormen 

belangrijke toetsingskaders. 

 

De gemeente draagt een belangrijke verantwoordelijkheid  voor de beheersing van de  

ヴｷゲｷIﾗげゲ ┗Wヴﾗﾗヴ┣;;ﾆデ Sﾗﾗヴ ｪW┗aarlijke stoffen op gemeentelijk grondgebied. 

 

Externe veiligheid krijgt bij de gemeente vorm via beleidsvorming, risico-inventarisatie en 

analyse, vergunningverlening en toezicht en handhaving, bestuurlijke verantwoording bij 

veranderend groepsrisico, doorvertaling externe veiligheidsfactoren in Ruimtelijke 

Ordeningprocedures, risicocommunicatie en preparatie rampenbestrijding. 

In onze gemeente zijn vijf bedrijven gevestigd die vallen onder het Bevi waarvoor de 

gemeente bevoegd gezag is. Daarnaast vindt binnen de gemeente transport van gevaarlijke 

stoffen plaats via de weg, het water en buisleidingen. De gemeente is bij de bedrijven 
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verantwoordelijk voor het actueel houden van de omgevingsvergunning en het toezicht op 

en de handhaving van deze vergunning.  In alle bestemmingsplannen staat een paragraaf 

over externe veiligheid. 

 

De gemeente is op grond van het registratiebesluit externe veiligheid en op grond van de 

Regeling provinciale risicokaart risicovolle objecten op de risicokaart te plaatsen en actueel 

te houden. Dit vindt plaats via het register risicosituaties gevaarlijke stoffen (RRGS). 

Er zijn inclusief de Bevi-bedrijven nog 9 risicovolle inrichtingen aanwezig waarvoor de 

gemeente bevoegd gezag is en die opgenomen moeten worden. Daarnaast zijn nog twee 

provinciale inrichtingen en drie rijksinrichtingen aanwezig die zijn opgenomen zijn op de 

risicokaart.  

Ook dient de gemeente op grond van de regeling provinciale risicokaart kwetsbare objecten 

op de risicokaart te plaatsen en actueel te houden. Deze registratie vindt plaats via het 

Informatiesysteem Overige Ramptypen (ISOR). 

 

Voor de werkzaamheden op het gebied van Externe Veiligheid is op provinciaal niveau een 

samenwerkingsovereenkomst getekend. Het Bureau externe veiligheid Fryslân (BEVF) dat is 

ondergebracht bij de Friese Uitvoeringsdienst Milieu en Omgeving (FUMO) voert de taken 

grotendeels uit. 

  

In Harlingen bevindt zich één zgn. BRZO-bedrijf ( Besluit Risico Zware Ongevallen). 

Voor een BRZO-bedrijf gelden strenge eisen ook voor de toezichthouders. 

Om aan deze maatlat te kunnen voldoen, is een overeenkomst gesloten tussen de betrokken 

bevoegde gezagen uit de drie noordelijke Provincies. Via de Regionale Uitvoeringsdiensten 

ふ‘UDげゲぶ ┘ﾗヴSデ ｴｷWヴ;;ﾐ ｷﾐ┗┌ﾉﾉｷﾐｪ ┘ﾗヴSWﾐ ｪWｪW┗Wﾐく 
 

Ontwikkelingen 

Voor de komende jaren zal op provinciaal niveau een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 

komen. Daarbij wordt gedacht  aan een beleidsontwikkeling in de vorm van een algemene 

Externe Veiligheidskaart en structuurvisie.  Het gaat om de uitbreiding van de huidige 

risicokaart met alle bestaande risicobronnen, potentiele locaties voor toekomstige 

risicobronnen en een algemene visie wat de gemeenten wel en niet  waar toelaatbaar vindt.  

Deze structuurvisie  zal gaan gelden als toetsingskader bij bestemmingsplannen en 

omgevingsvergunningen.  

Op dit moment bevindt deze ontwikkeling zich nog in een vroegtijdig stadium.   
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4.4 Voorbereiding op rampenbestrijding 

Bij dit thema staan mogelijke rampen en crises centraal. De gemeente is verantwoordelijk 

voor Bevolkingszorg, brandweerzorg, rampenbestrijding,  crisisbeheersing en geneeskundige 

hulpverlening. Bevolkingszorg に de gemeentelijke processen に is een taak van de gemeente; 

die moet deze processen op peil brengen en houden. Gemeentes zijn wettelijk verplicht om 

de overige processen uit te laten voeren door de Veiligheidsregio (brandweer, GHOR).  

 

Kaders 

WWデ VWｷﾉｷｪｴWｷSゲヴWｪｷﾗげゲ ふW┗ヴぶ 
Deze wet is sinds oktober 2010 van kracht en zorgt ervoor dat de operationele partijen bij 

een ramp beter samenwerken. 

 

Regionaal Crisisplan 

De werkwiﾃ┣W Wﾐ ヮヴﾗIWゲゲWﾐ ┗;ﾐ SW ｪWﾏWWﾐデW H;ヴﾉｷﾐｪWﾐ ｷﾐ ┣ﾗ┘Wﾉ SW けﾆﾗ┌SWげ ;ﾉゲ け┘;ヴﾏWげ a;ゲW 
van een ramp of crisis zijn hierin beschreven.  

 

Werkwijze 

Veiligheidsregio Fryslân 

De gemeentes, brandweer, GGD en GHOR hebben een aantal gezamenlijke kerntaken als het 

gaan om crisisbeheersing en rampenbestrijding: 

- Bestrijding van rampen en incidenten: effectief en slagvaardig optreden op de momenten 

dat het ertoe doet; 

- Iﾐ ﾆ;;ヴデ Hヴ;ﾐｪWﾐ ┗;ﾐ ヴｷゲｷIﾗげゲ Wﾐ ｴWデ デヴWaaWﾐ ┗;ﾐ ┗ﾗﾗヴHWヴWｷSｷﾐｪWﾐぎ ｴWデ ┗ﾗﾗヴﾆﾗﾏWﾐ ┗;ﾐ 
ヴｷゲｷIﾗげゲ Wﾐ ヴ;ﾏヮWﾐが zowel op het terrein van veiligheid als op het terrein van publieke 

gezondheid; 

- De zorg voor slachtoffers en gewonden na een ramp of incident; 

- Brandweerzorg.  

 

Bevolkingszorg 

In het geval van een ongeluk, brand, ramp of crisis komen diverse hulpverleningsinstanties 

 に politie, brandweer, GHOR - in actie. Wanneer een incident wat groter van omvang wordt, 

is er behoefte aan betrokkenheid van de gemeente, die ook bepaalde processen voor haar 

rekening neemt. Friese gemeentes hebben elk 58 medewerkers die naast hun reguliere 

functie een rol in de gemeentelijke crisisorganisatie vervullen. Zij vervullen taken die voor de 

burger op het eerste moment misschien niet zichtbaar zijn, maar wel bijdragen aan de 

afhandeling van een ramp of crisis. Onder Bevolkingszorg vallen de volgende 

taakorganisaties: 

- Communicatie   

- Informatie (SIS, CRAS) 
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- Omgevingszorg (Bouw-, Milieu- en Ruimtebeheer) 

- Publieke Zorg (Opvang, Primaire Levensbehoeften, Verplaatsen Mens en Dier) 

- Ondersteuning 

 

Professionalisering Bevolkingszorg  

Het grootste deel van de ambtenaars van de gemeente voert hun functie in de 

crisisorganisatie uit op zacht piket. Voor hen wordt regelmatig een dagdeel aan opleiding 

georganiseerd en ieder jaar vindt er een rampenoefening plaats.  

Om de professionaliteit van de gemeente ten tijde van een ramp of crisis te vergroten, is er 

voor gekozen om voor een aantal functies mensen op hard piket te plaatsen. Zij ontvangen 

ｴｷWヴ┗ﾗﾗヴ ﾗﾗﾆ WWﾐ ヮｷﾆWデ┗WヴｪﾗWSｷﾐｪく DW┣W けW┝ヮWヴデゲげ SﾗﾗヴﾉﾗヮWﾐ WWﾐ ｷﾐデWﾐゲｷW┗WヴW デヴ;ｷﾐｷﾐｪ S;ﾐ 
de personen op zacht piket en nemen veelvuldig deel aan opleidingsmomenten en 

oefeningen. Op deze manier functies is er geborgd dat een aantal sleutelfuncties te allen 

tijde bemenst is en de gemeente er klaar voor is om een incident gezamenlijk met de 

hulpverleningsinstanties aan te pakken.  

 

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) 

Wanneer een ramp grote effecten op de fysieke leefomgeving heeft, is het noodzakelijk om 

de taken van de verschillende hulpverleners te coördineren. Dit gebeurt aan de hand van de 

GRIP-procedure. In deze procedure is de centrale gedachte dat grotere incidenten anders 

afgehandeld moeten worden dan kleinere, omdat er meer middelen en bestuurslagen 

betrokken raken.   

 

Regionale samenwerking 

Daar waar het verlenen van ｴ┌ﾉヮ Hｷﾃ ｷﾐIｷSWﾐデWﾐ SW けIﾗヴW H┌ゲｷﾐWゲゲげ ｷゲ ┗;ﾐ SW 
hulpverleningsdiensten, blijft rampenbestrijding voor gemeentes een taak die voor het 

overgrote deel van de medewerkers naast de reguliere werkzaamheden uitgevoerd wordt. 

Daarnaast  vinden er relatief weinig incidenten plaats, waardoor de ervaring door de meeste 

ambtenaars van de gemeente opgedaan wordt bij het opleiden en oefenen.  

Zowel het opleiden en oefenen als de inzet bij een incident wordt in regionaal verband 

opgepakt; gemeentes moeten elkaar immers bij een incident kunnen ondersteunen en 

vervangen. In de rampenbestrijding wordt er in Fryslân gewerkt volgens de 

brandweerdistricten; Harlingen vormt samen met Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel, 

Ferwerderadiel, Leeuwarderadeel en Leeuwarden een opleidings- en oefendistrict. 

Bovendien wissen de genoemde gemeentes に met uitzondering van Leeuwarden に onderling 

teamleiders en medewerkers uit wanneer dit nodig mocht zijn bij een incident in Noordwest 

Fryslân.  
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Analyse 

Om het niveau van de gemeentelijke crisisorganisatie in Fryslân op peil te houden, wordt er 

jaarlijks geïnventariseerd welke taakorganisaties de meeste behoefte aan opleiding hebben. 

Er moeten keuzes gemaakt worden, omdat het budget niet toelaat dat elke functie jaarlijks 

getraind wordt. Zo is Communicatie aan veel veranderingen onderhevig en is er voor 

medewerkers binnen dat vakgebied veel in opleiden en trainen georganiseerd.  Het is van 

belang om er voor te zorgen dat er geen functies buiten de boot vallen.  

 

Harlingen is sinds het instellen van de expertfuncties klaar voor de rampen en crisis die op 

de gemeente af komen.  

 

Ontwikkelingen 

De tendens in het land is dat er steeds meer regionaal samengewerkt wordt, meer nog dan 

nu het geval is. In Fryslân wordt ook al over een dergelijke ontwikkeling gesproken. 

Gemeentes zouden dan niet meer elk een eigen crisisorganisatie van 58 personen hebben, 

ﾏ;;ヴ YYﾐ ┣ﾗげﾐ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デｷW ヮWヴ Hヴ;ﾐS┘WWヴSｷゲデヴｷIデく  
 

Doelen 

Alle medewerkers met een rol in het gemeentelijk draaiboek zijn ieder jaar minimaal 

eenmaal betrokken bij een oefening. 

 

Inspanningen 

De gemeente neemt deel aan opleidingen en oefeningen onder regie van de 

Veiligheidsregio. 

 

DW AOVげWヴ ふヴ;ﾏヮWﾐ- en crisisambtenaar) zorgt ervoor dat teamleiders jaarlijks hun 

draaiboeken actualiseren.  
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5. Integriteit en veiligheid  

 

Dit veiligheidsveld omvat verschijnselen die een inbreuk vormen op onze maatschappelijke 

integriteit, belangrijke regels en andere afspraken in het kader van de veiligheid en stabiliteit 

van onze samenleving. Deze verschijnselen hebben potentieel dan ook een omvangrijk 

veiligheidseffect;  ze kunnen in meest extreme vorm fundamenteel ontwrichtend werken. 

TｴWﾏ;げゲ HｷﾐﾐWﾐ Sｷデ ┗WｷﾉｷｪｴWｷSゲ┗WﾉS ┣ｷﾃﾐぎ 
- Radicalisering en polarisatie; 

- Georganiseerde criminaliteit; 

- Ambtelijke en bestuurlijke integriteit.  

5.1 Polarisatie en radicalisering 

Bij dit thema gaat het om ideologische groepen/stromingen in de samenleving die dermate 

zijn geradicaliseerd, dat zij een bedreiging vormen of kunnen gaan vormen voor de 

veiligheid. Sprake kan zijn van dreigend geweld. Deze groepen vergroten de polarisatie in de 

samenleving. Stromingen die op die manier kunnen radicaliseren, zijn bijvoorbeeld rechts-

extremisme, islamradicalisme, dierenrechtenradicalisme, links-extremisme. 

 
De gemeente is alert op signalen die rechtstreeks of via haar netwerk binnenkomen. Als het 

nodig is, wordt die informatie gedeeld met politie en justitie.  Door vroegtijdig problematiek 

te signaleren, zoals via de werkgroep jeugdoverlast, kan er actief opgetreden worden.  

 
Kaders  

Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen 

 
Werkwijze 

Het ronselen van jongeren om in het Midden Oosten een gewapende, ideologische strijd te 

voeren, kan in heel veel gemeentes plaatsvinden. Het is daarom zaak om als gemeente goed 

contact te onderhouden met jongeren die in Harlingen wonen, om bij het eerste signaal met 

hen in gesprek te gaan. De gemeente en haar veiligheidspartners zijn zich wel bewust van 

wat er in het land speelt en blijven alert. 

 

Analyse 

Er zijn bij de politie en de gemeente geen signalen bekend van polarisatie of radicalisering.  

 

Ontwikkelingen  

- 
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Doelen 

- 

 

Inspanningen 

Er is geen aanleiding om specifiek beleid op te stellen.  

 

5.2 Georganiseerde criminaliteit  

Binnen dit thema is er aandacht voor vormen van georganiseerde criminaliteit die zich 

manifesteren in de gemeente en die in bepaalde mate gebruik (misbruik) maken van 

gemeentelijke voorzieningen en beschikkingen- waaronder vergunningen en 

aanbestedingen. Er is sprake van een verweving van de onder- en bovenwereld en van 

witwassen. Denk hierbij aan misdaadbranches als drugshandel, vastgoedfraude en 

mensenhandel.  

 
Gemeenten kunnen de bewegingsruimte van deze vormen van criminaliteit inperken door 

bij vergunningverlening, aanbesteding en subsidies kritisch te werk te gaan en gebruik te 

maken van BIBOB. De rol van de gemeente is vooral preventief; kern van de aanpak is het 

voorkomen dat de gemeentelijke dienstverlening (beschikkingen) faciliterend werkt voor de 

georganiseerde criminaliteit. 

 

Kaders 

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) 

Deze wet heeft tot doel om te voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten 

faciliteert door bijvoorbeeld vergunningen, subsidies of vastgoedverkopen. De wet wil 

voorkomen dat de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. 
 

Opiumwet 

De Opiumwet stelt de in- en uitvoer van drugs, de vervaardiging, de verkoop, het bezit en 

het vervoer van drugs strafbaar. De strafrechtelijke kant van de Opiumwet is gericht op de 

aanpak van de handel en de handelaren. Er zit ook een bestuursrechtelijk element in de wet, 

dat de burgemeester de bevoegdheid geeft om te beletten dat een lokaal of woning gebruikt 

wordt voor drugshandel.  

 

Gemeentewet 

Artikel 174a: De burgemeester kan tijdelijk een woning sluiten, bij ernstige en aanhoudende 

woonoverlast. 
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Werkwijze 

Beleidsregels Wet Bibob 

De beleidsregels Wet Bibob  maken het mogelijk een aanvrager van bijvoorbeeld een Drank- 

en Horecavergunning of gedoogbeschikking (vooraf of in bijzondere situaties) te screenen. 

Op deze manier is het voor de overheid duidelijk met wie zij in zee gaat.  

 

Wet Damocles (artikel 13b Opiumwet) 

Dit is het juridische instrument om op te treden tegen illegale verkooppunten van drugs. De 

burgemeester is bevoegd om woningen en bijbehorende erven, en zowel de voor het publiek 

toegankelijke als de niet voor het publiek toegankelijk lokalen en bijbehorende erven voor 

een bepaalde periode te sluiten. De Wet Damocles wordt toegepast in een zeer ernstige 

situatie (georganiseerde crimininaliteit/drugshandel), als een dwangsom geen toegevoegde 

waarde heeft.   

 

Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) 

De Wet Victoria maakt het voor de burgemeester mogelijk om in het geval van overlast 

vanuit en rond een woning deze woning voor een bepaalde tijd kan sluiten. Het inzetten van 

deze wet is uitzonderlijk; de verstoring van de openbare orde moet zodanig zijn dat de de 

veiligheid en gezondheid van mensen in de omgeving van de woning in ernstige mate 

worden bedreigd.   

 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)  

Sinds een aantal jaren is het RIEC als organisatie actief om gemeenten te ondersteunen bij 

de bestuurlijke aanpak van criminaliteit. Het RIEC Noord faciliteert een structurele en 

integrale aanpak door enerzijds een samenwerking tussen de aangesloten 

convenantpartners (denk aan gemeentes, politie, OM, Belastingdienst, Douane, FIOD) te 

organiseren en anderzijds het bestuur te adviseren over de mogelijkheden van de 

bestuurlijke aanpak. De doelen van de aanpak zijn het voorkomen dat criminelen door de 

overheid worden gefaciliteerd, het voorkomen dat er een vermenging tussen de onderwereld en 

bovenwereld ontstaat en het doorbreken van economische machtsposities die zijn opgebouwd 

met crimineel vermogen. 

Het RIEC en de gemeente Harlingen hebben inmiddels meerdere malen vruchtbaar 

samengewerkt.   

 
Nota coffeeshopbeleid 

De minister van Veiligheid en Justitie heeft in februari 2013 aangegeven dat gemeenten 

met één of meer coffeeshops een lokaal coffeeshopbeleid en een bijbehorend 

handhavingsplan moeten opstellen.  
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De gemeente Harlingen kent twee coffeeshops, waarmee de landelijke norm van 1 

coffeeshop op 20.000 に 25.000 inwoners overschreden wordt. Beide zaken waren echter al 

in Harlingen gevestigd toen het coffeeshopbeleid in november 2013 ingesteld werd. Door 

een sterfhuisconstructie に er worden geen coffeeshops gesloten, maar wanneer een 

gedoogbeschikking in wordt geleverd, wordt er geen nieuwe verstrekt に wordt het aantal in 

de loop van de tijd teruggebracht naar de norm.  

De gemeente en de beide coffeeshops hebben een convenant gesloten. In het convenant 

zijn afspraken gemaakt over periodiek overleg, voorlichting en zorg, huisregels en personeel, 

inrichting van het bedrijf, assortiment, kansspelautomaten, controle boekhouding en 

bedrijfsvoering, het vermijden van criminele circuits en sluitingstijden.  

Wat betreft handhaving is lokaal maatwerk toegestaan. Het ingezetenencriterium に wat 

inhoudt dat er alleen verkocht mag worden aan ingezetenen van Nederland に kan in 

Harlingen, met veel gasten van onder andere de Bruine Zeilvaart, overlast in de hand werken 

de straathandel in drugs bevorderen. Daarom wordt er bij een geconstateerde overtreding 

alleen gewaarschuwd.  

 

Hennepconvenant 

Helaas worden we in de gemeente Harlingen ook regelmatig geconfronteerd met 

hennepteelt. Illegale hennepteelt kan de leefbaarheid van de omgeving aantasten en zorgt 

daarnaast vaak voor gevaarlijke situaties. In de strijd tegen de georganiseerde misdaad, waar 

hennepteelt (door de wijze van organiseren) ook onder valt, werken politie en justitie samen 

met partners als gemeenten, netbeheerders en woningcorporaties. Voor het toepassen van 

de tot hen beschikbare middelen hebben deze publiekrechtelijke en privaatrechtelijke 

partners gegevens van politie en justitie nodig. Het uitwisselen van persoonsgegevens, het 

uitwisselen van informatie en de gezamenlijke aanpak van de illegale hennepteelt wordt 

door de partners in het Hennepconvenant geregeld. Op deze manier proberen de partijen de 

pakkans van telers te vergroten.  

 

O┌デﾉ;┘ MﾗデﾗヴI┞IﾉW G;ﾐｪゲ ふOMGげゲぶ 
GWIﾗﾐゲデ;デWWヴS ｷゲ S;デ SW OMGげゲが waarvan de leden zichzelf buiten de wet stellen, zich ook 

niet altijd houden aan de geldende regels. Ook gemeentelijke regelgeving en regelgeving die 

de gemeente raakt wordt regelmatig met voeten getreden. Denk hierbij aan het gegeven dat 

┗WWﾉ Iﾉ┌Hｴ┌ｷ┣Wﾐ ┗;ﾐ OMGげゲ ﾐｷWデ HWゲIｴｷﾆﾆWﾐ ﾗ┗Wヴ SW ﾃ┌ｷゲデW ┗Wヴｪ┌ﾐﾐｷﾐｪWﾐ ﾗa S;デ ｴWデ Iﾉ┌Hｴ┌ｷゲ 
ﾐｷWデ ヮ;ゲデ HｷﾐﾐWﾐ ｴWデ HWゲデWﾏﾏｷﾐｪゲヮﾉ;ﾐく Uｷデｪ;ﾐｪゲヮ┌ﾐデ ｷゲ S;デ ｷWSWヴWWﾐが Wﾐ S┌ゲ ﾗﾗﾆ OMGげゲ ┣ｷIｴ 
dienen te houden aan de geldende wet- en regelgeving. 

In HarlinｪWﾐ HW┗ｷﾐSWﾐ ┣ｷIｴ デ┘WW OMGげゲぎ SW HWﾉﾉゲ AﾐｪWﾉゲ MC Nﾗヴデｴ Cﾗ;ゲデ Wﾐ SW ‘WS DW┗ｷﾉゲ 
MC Harlingen. De openbare orde problematiek die motorclub gerelateerd is, is nihil. Dit 

neemt echter niet weg dat er in het land binnen allerlei motorclubs ontwikkelingen zichtbaar 
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en merkbaar zijn, die het gevoel van onveiligheid niet vergroten. Gemeentes werken nauw 

samen met het RIEC voor wat betreft het inspelen op deze gebeurtenissen.  

 

Analyse 

Er worden in Harlingen regelmatig hennepkwekerijen opgerold. Het telen is niet alleen 

strafbaar, het is ook brandgevaarlijk, doordat stroom illegaal wordt afgetapt en er wordt 

gewerkt met extreem warme lampen.  

 

De Wet Damocles , de Wet Victoria en de Wet Bibob zijn nog niet in de praktijk gebracht in 

Harlingen.  

 

Ontwikkelingen 

Alle aanvragers van vergunningen Drank- en Horecawet, seksinrichtingen, coffeeshops en 

speelautomaten worden getoetst op basis van het BIBOB-beleid.  

 

Doelen 

Effectiever optreden tegen een vermenging van de onder- en bovenwereld dan tot op heden 

het geval is, door mensen met een discutabel verleden (Bibob) geen vergunningen te 

verlenen en het hebben van een hennepplantage niet te accepteren.  

 

Inspanningen 

De gemeente continueert het huidige beleid.  

 

DW ﾗﾐデ┘ｷﾆﾆWﾉｷﾐｪWﾐ ヴﾗﾐSﾗﾏ SW OMGげゲ ┘ﾗヴSWﾐ Sﾗﾗヴ ｪWﾏWWﾐデW Wﾐ ヮ;ヴデﾐers nauwlettend in de 

gaten gehouden en er wordt snel op geanticipeerd.  

 

5.3 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit 

Het gaat in dit thema om de meest interne vorm van interne integriteit: ambtelijke en 

bestuurlijke integriteit. Schending daarvan kan het gevolg zijn van belangenverstrengeling en 

daaruit voortvloeiend strafbaar handelen maar ook van niet-intentionele ´verrommeling´ 

van procedures. In dit laatste geval ontstaat de integriteitschending min of meer per 

ongeluk.  

Integriteitschendingen kunnen de lokale veiligheid in gevaar brengen doordat daardoor 

bijvoorbeeld fysiek gevaarlijke situaties ontstaan of in stand blijven (vergunning voor 

onveilige gebouwen of bedrijfsvoering), criminele groepen extra bewegingsruimte kunnen 

krijgen (geen BIBOB-procedure toegepast) en er een moreel verloederend effect op groepen 

ﾗa ヮWヴゲﾗﾐWﾐ HｷﾐﾐWﾐ SW ﾉﾗﾆ;ﾉW ｪWﾏWWﾐゲIｴ;ヮ ┗;ﾐ┌ｷデ ﾆ;ﾐ ｪ;;ﾐ ふけゲﾉWIｴデ ┗ﾗﾗヴHWWﾉS SﾗWデ ゲﾉWIｴデ 
┗ﾗﾉｪWﾐげぶく 
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Het is de taak van de gemeente haar organisatie en procedures zodanig in te richten dat de 

kans op integriteitschending geminimaliseerd wordt. Dit vraagt enerzijds om 

organisatorische voorzieningen en anderzijds om een bepaald bewustzijn bij ambtenaren en 

bestuurders.  

 

Gedragscode Integriteit voor medewerkers van de gemeente Harlingen 

Met deze gedragscode geeft de gemeente Harlingen inzicht in wat wel en niet kan in het 

omgaan met elkaar en over welke zaken geheimhouding is vereist. Het gaat bij integriteit om 

gevoel, houding en gedrag. Sleutelwoorden bij integriteit zijn: eerlijk, betrouwbaar, 

onomkoopbaar.  

 

Verklaring Integriteit 

Nieuwe medewerkers van de gemeente Harlingen ondertekenen de gedragscode, waarmee 

zij aangeven zich bewust te zijn van de speciale positie van een ambtenaar en beloven zich 

daarnaar te gedragen. 
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