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Samen sterk voor een veiliger Hoorn!   
Veiligheidsambitie 2018 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
   Onze ambitie 
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 2010 2014  

Geweld 272 205 -25% 

Vernielingen 456 267 -42% 

Inbraken 381 245 -36% 

Voor de nieuwe periode ligt een stevige ambitie: behouden wat we hebben bereikt, 

maar ook verdieping en verbinding in de aanpak van ‘nieuwe’ problemen. Met de 

goede balans tussen repressie  en preventie.  

De regioscan 2014 geeft inzicht in het huidige veiligheidsbeeld van Hoorn. Er vindt 

een verschuiving plaats van zichtbare en enkelvoudige problemen naar meer 

onzichtbare en meervoudige veiligheidsproblemen. Met onzichtbare problematiek 

worden niet problemen bedoeld waar niemand last van heeft of die niemand ziet. 

Het zijn problemen die zich niet persé in de openbaarheid manifesteren, maar zich 

meer afspelen in het verborgene of achter de voordeur. Bepaalde wijken springen 

er op het gebied van veiligheid negatief uit in Hoorn. Welke oorzaken liggen 

daaraan ten grondslag, wat speelt daar nog meer? Door het ‘DNA’ van een bepaalde 

wijk inzichtelijk te maken, wordt het mogelijk op oorzaak niveau problemen aan te 

pakken. De decentralisaties van zorgtaken bieden kansen om de verbinding tussen 

zorg en veiligheid te versterken.   

 

Om een volgend niveau van veiligheid in Hoorn te kunnen realiseren, moeten we nu 

eerst de voedingsbodem van de problematiek aanpakken.  

 

Samen sterk voor een veiliger Hoorn! Daar zetten wij deze bestuursperiode 

(2014-2018) stevig op in. Belangrijke randvoorwaarde voor het gewenste 

resultaat is een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen en 

belanghebbenden, elkaar aanspreken op verantwoordelijkheden en het vieren 

van de successen. Met de Veiligheidsambitie 2010 is ingezet op het aanpakken 

van veelal zichtbare problematiek (woninginbraken, uitgaansgeweld, 

hangjongeren). En met succes. De cijfers laten zien dat hiermee goede 

resultaten zijn geboekt. 
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Partnerschap 
Het onderscheidende karakter van de Hoornse veiligheidsaanpak is dat problemen echt samen aangepakt worden; samen met bewoners, partners en ondernemers

1
. 

Partnerschap is een belangrijke succesfactor. Ook deze bestuursperiode blijven we hierop investeren. Daarbij geldt dat de partij met de meeste invloed aan zet is. En dat is 

niet in alle gevallen de overheid. Inwoners, ondernemers en instanties krijgen relevante informatie over onveiligheid in hun leefomgeving. Daarbij communiceren we helder 

wat gemeente/politie hieraan doen, wat we samen moeten doen en wat de gemeente/politie hier niet aan (kunnen) doen. Initiatieven van bewoners/instellingen op het 

gebied van veiligheid ondersteunen en faciliteren wij waar nodig. Per initiatief nemen wij een passende rol aan.  

 

College Uitvoeringsprogramma 
De Veiligheidsambitie 2018 sluit op meerdere onderwerpen direct aan bij het College Uitvoeringsprogramma. Hierdoor komen verbindingen tussen de verschillende 

programma’s tot stand en versterken elkaar. Hieronder een opsomming met raakvlakken uit het CUP. 

 
- De gemeente stimuleert, faciliteert en ondersteunt waar nodig het tot stand komen van initiatieven; programma 0 

- Partnerschap; programma 0 

- Verbindingen tot stand brengen; 

- Wijkgericht werken; programma 1 

- Lange termijn agenda stadsvernieuwing; opwaardering wijken; programma 8. 

 

Kort, middellang en lang  
De veiligheidsambitie 2018 is opgebouwd uit drie niveaus: 

Korte termijn 

Actuele veiligheidsproblemen worden direct aangepakt. Alle relevante partners komen bij elkaar voor het opstellen van een veiligheidsprobleemanalyse. Op basis van de 

analyse wordt een plan van aanpak vastgesteld.  

Middellange termijn 

De middellange termijn betreft de huidige bestuursperiode tot en met 2018. Voor deze periode zijn doelstellingen geformuleerd wat we willen bereiken op de 

veiligheidsonderwerpen (zie volgende pagina).  

 

 

 

 

 

                                                
1 prof. dr. Ira Helsloot, Hoogleraar Besturen van Veiligheid, Rabout Universiteit Nijmegen. Raadbijeenkomst ‘Besturen van veiligheid’, Hoorn 12 november 2014 
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Lange termijn 

In het DNA van Hoorn zitten een aantal structurele factoren die bijdragen aan de onveiligheid in de stad. Het strategisch onderdeel van de veiligheidsambitie betreft de 

lange termijnagenda; het ‘DNA van Hoorn’. Om structureel een verandering in het ‘DNA van Hoorn’, de oorzaken en ontstaansfactoren van onveiligheid, te kunnen 

bewerkstelligen, is een lange termijnvisie nodig. Bepaalde zaken zijn ontstaan in een periode van (tientallen) jaren. Het is realistisch te beseffen dat (positieve) 

veranderingen doorgaans niet op korte termijn te realiseren zijn.  

 

Uitgangspunten 
 We hebben positieve resultaten behaald bij de zichtbare problematiek (woninginbraken, vernielingen, overlast, geweld); 

 Daardoor kunnen we nu meer aandacht besteden aan minder zichtbare problematiek (‘kwetsbare’ buurten, criminele structuren/ondermijning, de bekende 

overlastveroorzakers en criminelen). Maar ook aan oorzaken en ontstaansfactoren van problemen (‘de voorkant’); 

 Hoorn heeft in haar ‘DNA’ een aantal structurele oorzaken/omstandigheden die bijdragen aan onveiligheid. Bepaalde vormen van onveiligheid zijn in bepaalde 

buurten in grotere mate aanwezig; 

 De beste resultaten in veiligheid kunnen worden behaald door de partij die daar het meeste invloed op heeft. Dit is zeker niet altijd de politie en/of de gemeente; 

 De nieuwe taken (decentralisaties) bieden de gemeente de kans een nog betere verbinding tussen zorg en veiligheid te maken. 

 

Ambitie 
2018 Wat willen we bereiken?  

  

Behaalde resultaten 
 
Gebieden 
 
 
 
Personen en groepen 
 
 
 
 
‘DNA’ 
 
 
Partnerschap 

Behaalde resultaten (2014) blijven minimaal behouden (2018); geweld, overlast, vernielingen, jeugd, woninginbraken. Er is hard gewerkt om 
op dit niveau te komen. Het zal de nodige inspanningen vergen om daar te blijven. 

Plekken waar sprake is van een concentratie en stapeling van sociale (veiligheids)problemen zijn in kaart gebracht (2015). Op de 
gesignaleerde problemen is een integrale aanpak (gezin, persoon, gebied) georganiseerd (2016-2017). De (eerste) positieve effecten van deze 
aanpak zijn zichtbaar (2018): een verbetering van het Hoornse veiligheidsbeeld. 
 

De  grootste (potentiele) veroorzakers van overlast en criminaliteit zijn bekend. Zij worden gericht aangepakt (2014-2018). De (eerste) 
positieve effecten van deze aanpak zijn zichtbaar (2016-2018): een verbetering van het Hoornse veiligheidsbeeld.  
Er is zicht op uitingsvormen van (ontwikkelende) ondermijnende (criminele) structuren (2015). Hiertegen zijn de bijbehorende barrières 
georganiseerd (2016-2017). 
 
In relevante beleidsvisies zijn verbetermaatregelen voor het veiligheids-‘DNA’ van Hoorn opgenomen (2015-2018) 
 
Inwoners, ondernemers en instellingen krijgen relevante informatie over de (on)veiligheidssituatie in hun leefomgeving. Gemeente en politie 
vertellen (helder) wat wij hieraan doen, wat we samen moeten doen en wat wij als gemeente en politie hieraan niet (kunnen) doen.   
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Fase 1 – 2015 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatiepositie - DNA van de wijk 

Vanuit de beschikbare informatie blijkt dat bepaalde kwetsbare wijken er (negatief) uitspringen qua veiligheid. Dit vraag om nadere analyse: waarom springen juist deze 

wijken er negatief uit? Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag? Criminaliteit en overlast zijn verschijningsvormen van onderliggende, onzichtbare problematiek. Deze 

onzichtbare oorzaken brengen we, samen met onze partners, nader in beeld. Het is zeer voorstelbaar dat bepaalde wijken er niet alleen negatief uitspringen op het gebied 

van veiligheid, maar ook op andere terreinen. Zo blijkt dat 50% van de gevallen van huiselijk geweld plaatsvindt in een zeer beperkt aantal straten. Wat speelt daar nog 

meer? Hoe is de stedenbouwkundige opzet in de wijk, welke zorgmeldingen bestaan er, wat is het schoolverzuim? Door het plotten van informatie wordt het ‘DNA’ van een 

bepaalde wijk inzichtelijk. Dit maakt ingrijpen op oorzaakniveau mogelijk. Een evenwichtige bevolkingssamenstelling is een belangrijke randvoorwaarde voor sociale 

veiligheid. Het draagt in belangrijke mate bij aan sociale cohesie in een buurt. De samenstelling van de woningvoorraad is één van de belangrijkste factoren voor de 

bevolkingssamenstelling; meer specifiek de verdeling van koop- en (type) huurwoningen. Fysieke ingrepen in de woningsamenstelling in kwetsbare wijken is een serieus te 

overwegen strategie. Dit is uiteraard ingrijpend en verdient daarom een plek in de meer lange termijnvisies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat gaan we doen? 

 Verder verbeteren van de informatiepositie van gemeente en partners: 

o Wat gebeurt waar, wanneer en door wie? 

o Waarom gebeurt het daar, door die personen en op die 

momenten? 

o Welke netwerken bestaan er? 

o Zijn er voorspellingen te doen op basis van beschikbare (big) data? 

 Beleidsrelaties in kaart brengen om lange termijn verbeteringen in het 

veiligheids-‘DNA’ van Hoorn te bewerkstelligen. 
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Integraal beleid 

Het aanpakken van (structurele) oorzaken van veiligheidsproblemen behoort niet exclusief tot veiligheidsbeleid. Als wijken zich kenmerken door een bepaalde 

stedenbouwkundige opzet, is het zaak bij wijkvernieuwing rekening te houden met de invloed die de fysieke omgeving heeft op de objectieve veiligheid (denk aan heldere 

zichtlijnen in een straat zodat daders niet gemakkelijk uit het zicht kunnen vluchten). Dit geldt ook voor andere beleidsterreinen, met name zorgbeleid. Een grote kans dient 

zich aan met de transities die per 1 januari 2015 van start zijn gegaan. Als we duidelijk hebben welke beleidsterreinen (direct of indirect) een bijdrage kunnen leveren aan 

veiligheid, wordt de verbinding tussen de verschillende beleidsterreinen gelegd door het opnemen van een paragraaf veiligheid in flankerende beleidsterreinen. 

 

 

Fase 1  Wat hebben we bereikt? 
In 2015 zijn: Veiligheidsproblemen in de kwetsbare buurten nader in kaart gebracht; 

De oorzaken en ontstaansproblemen van deze problemen (mede vanuit de criminologie) in kaart gebracht; 
Overlast veroorzakende personen en groepen geanalyseerd (Top X) 
Signalen van ondermijning  benut om achterliggende problematiek/ criminaliteit te ontrafelen; 
Beleidsrelaties  in kaart gebracht om (lange termijn) verbeteringen in het Veiligheids-‘DNA’ (fysiek en sociaal) van Hoorn te realiseren. 

 

 

 

 

Informatiepositie - Ondermijning 

Ondermijnende veiligheidsproblematiek is doorgaans minder zichtbaar voor de ‘bovenwereld’ 

dan bijv. vernielingen of woninginbraken. Maar daardoor zeker niet minder urgent. Er is sprake 

van ondermijning als boven- en onderwereld met elkaar verweven zijn. Zonder ‘hulp’ van de 

bovenwereld, geen succesvolle onderwereld. Ook in Hoorn doen zich concrete gevallen van 

ondermijning voor: restaurants die illegale werknemers in dienst hebben, motorclubs die zich in 

Hoorn willen vestigen, illegaal gokken in horecazaken. Uit de regioscan komt naar voren dat 

Hoorn een uitstekende gelegenheidsstructuur heeft voor grootschalige hennepteelt (landelijke 

omgeving en Amsterdam met 300 coffeeshops ligt om de hoek). Welke personen/ netwerken 

zijn hierbij (op de achtergrond) betrokken? Faciliteert de overheid ongewild deze praktijken 

(door middel van vergunningen, uitkeringen, subsidies, enz.). Een signaal van ondermijning is 

vaak het topje van de ijsberg. We moeten op zoek naar de ijsschots onder water. 
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Fase 2 – 2015/2017 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheidsparagraaf 

Veiligheid heeft een sterke relatie met zorg, welzijn en andere maatschappelijke voorzieningen. Deze verbinding versterken wij door direct de aansluiting te maken met 

deze beleidsterreinen. Een grote kans dient zich aan met de transities in de zorg per 1 januari 2015 waarmee veel verantwoordelijkheden overgaan naar de gemeente. Ook 

andere beleidsterreinen hebben een relatie met veiligheid in de wijk. Bij wijkvernieuwing is het zaak rekening te houden met de invloed die de stedenbouwkundige opzet 

heeft op veiligheid. Zo zorgen heldere zichtlijnen in een straat dat daders niet gemakkelijk uit het zicht kunnen vluchten. Ook kan een evenwichtige verdeling tussen 

(sociale) huur- en koopwoningen in een bepaalde wijk bijdragen aan de veiligheid in een bepaalde wijk. In de nieuwe woonvisie is al een veiligheidsparagraaf opgenomen. 

Woningcorporaties spelen een belangrijke rol op het terrein van veiligheid. In de lange termijn agenda voor stadsvernieuwing zal nadrukkelijk de verbinding gezocht 

worden met veiligheid.  

 

Barrières 

Door het opwerpen van barrières wordt het criminelen moeilijk gemaakt in Hoorn criminele activiteiten te ontplooien en creëren we een ongunstig vestigingsklimaat. 

Voorbeelden van barrièremodellen zijn BIBOB, de integrale hennepaanpak
2
 en het screenen van ondernemers op ‘goed levensgedrag’. We maken het criminelen zo moeilijk 

mogelijk in Hoorn criminele activiteiten te ontplooien. Barrières worden opgeworpen bij kwetsbare branches (zoals horeca) als we signalen hebben dat sprake is van 

ondermijnende activiteiten. Door barrièremodellen in te zetten, zenden we ook het signaal uit dat je niet in Hoorn moet zijn als je criminele intenties hebt.  

Er gaat dus ook een preventieve werking van uit. Ondermijnende activiteiten kunnen zo in een vroeg stadium voorkomen worden. Zo kan een vergunning 

geweigerd/ingetrokken worden als er vermoedens zijn dat deze gebruikt kan worden voor het plegen van strafbare feiten (zoals het witwassen van geld).  

                                                
2 http://www.barrieremodellen.nl/hennep  

Wat gaan we doen? 

 

 Veiligheidsparagraaf opnemen in flankerend beleid (structuurvisie, woonvisie, stadsvernieuwing, preventieve zorg); 

 Barrières opwerpen (BIBOB, alertheid-/preventiegesprekken ondernemers, sluiten woningen/panden, intrekken 

vergunningen);  

 Top X-aanpak 

o Persoonsgerichte aanpak (Veiligheidshuis, gebiedsteams, repressieve aanpak); 

o Groepsgerichte aanpak (Veiligheidshuis, driehoek, repressieve aanpak); 

 Gebiedsgerichte aanpak (integrale benadering o.b.v. analyse), gebiedsteams, wijkzaken, Stichting Netwerk. 

 

http://www.barrieremodellen.nl/hennep
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Er gaat dus ook een preventieve werking van uit. Ondermijnende activiteiten kunnen zo in een vroeg stadium voorkomen worden. Zo kan een vergunning 

geweigerd/ingetrokken worden als er vermoedens zijn dat deze gebruikt kan worden voor het plegen van strafbare feiten (zoals het witwassen van geld).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebiedsgerichte aanpak 

In die wijken die in Hoorn slecht scoren, wordt een plan van aanpak geformuleerd; de gebiedsgerichte aanpak. Veiligheidsproblemen ontstaan niet zomaar maar kennen 

bepaalde (sociale) oorzaken. Met deze oorzaken gaan we samen met onze partners aan de slag. De gebiedsteams, wijkagenten, woningcorporaties, bewoners (en anderen) 

hebben deze oorzaken samen in kaart gebracht. Elke partij doet wat binnen zijn/haar macht ligt om de leefbaarheid/ veiligheid in het gebied te verhogen. We moeten ons 

daarbij realiseren dat deze aanpak een lange adem kan vergen. Bepaalde problemen kennen een ontstaansgeschiedenis van (tientallen) jaren. Het is niet realistisch te 

denken dat de oplossing op korte(re) termijn te realiseren is. 

    

 

Fase 2 Wat hebben we bereikt? 
In 2017 zijn: In flankerend beleid veiligheidsparagrafen opgenomen (bv. structuurvisie, woonvisie) 

Barrières opgeworpen om te voorkomen dat criminelen zich in Hoorn vestigen en het de al gevestigde criminelen moeilijk te maken 
De grootste (potentiele) veroorzakers van overlast/onveiligheid integraal en met partners aangepakt (de persoonsgerichte aanpak) 
Groepen die verantwoordelijk zijn voor het plegen van criminaliteit/overlast aangepakt (repressief en preventief) 
(de groepsgerichte aanpak); 
In de gebieden waar sprake is van een concentratie en stapeling van problemen een integraal aanpak georganiseerd (gezin, persoon, gebied)  
(de gebiedsgerichte aanpak) 

Top X aanpak 

De Top-X aanpak is in Hoorn inmiddels een beproefd instrument geworden dat we blijven inzetten. Die 

personen en groepen die voor veel overlast/onveiligheid zorgen, worden gericht, stevig aangepakt. De 

integrale aanpak staat hierbij voorop. Het Veiligheidshuis is hierbij een belangrijke partner, waar zowel 

zorgpartners en veiligheidspartners per casus bekijken welke interventies het beste ingezet kunnen 

worden. Het Veiligheidshuis vormt de verbinding tussen zorg en veiligheid in de zogenaamde 

vlinderstrik. Deze top-X aanpak vindt op persoons- en op groepsniveau plaats. Groepen die 

verantwoordelijk zijn voor het plegen van criminaliteit/overlast worden aangepakt via de 

groepsgerichte aanpak. Aan de ‘meelopers’ worden handvatten aangereikt zodat iemand zijn/haar 

leven weer op de rit kan krijgen. De koplopers worden doorgaans via het repressieve spoor aangepakt. 

 

Zorg Veiligheid 
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2014   2015   2016   2017   2018 

Analyse kwetsbare buurten      

Oorzaken in kaart gebracht      

Top X is bekend      

Signalen van ondermijning benut      

Beleidsrelaties in kaart gebracht      

Veiligheid in flankerend beleid      

Barrières opgeworpen      

Persoonsgerichte aanpak      

Groepsgerichte aanpak      

Gebiedsgerichte aanpak      

 

 
Verantwoording 

De Veiligheidsambitie 2018 is stevig geformuleerd; een uitdaging, maar geen garantie. Veiligheid is daarvoor te complex en er zijn veel factoren niet door ons te 

beïnvloeden. Daarnaast, absolute veiligheid bestaat niet. Binnen onze invloedssfeer doen wij alles om onze ambitie te realiseren. Wij verantwoorden ons graag op onze 

inspanningen en de daarmee behaalde resultaten. De doelstellingen zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers, bewoners, gemeente, politie en de 

overige professionele partners. De integrale aanpak vraagt een gezamenlijke inspanning. Juist, maar tegelijk uitsluitend als deze betrokken partijen de handen ineenslaan 

kan het verschil worden gemaakt.  

  

Stads- regioscan 2013 

In 2017 zal opnieuw een Stads-/regioscan Veiligheid worden uitgevoerd. Het is onze ambitie om op de thema’s Geweld, Woninginbraken, Vernieling en Overlast cijfermatig 

(politiestatistieken) het niveau van 2014 minimaal te hebben behouden. Het is onze ambitie dat uit deze scan blijkt dat de algehele veiligheidssituatie in Hoorn verder is 

verbeterd. En dat de basis is gelegd voor een verdere, structurele verbetering door gerichte inzet op de oorzaken en ontstaansfactoren van onveiligheid.  

 

In de tussenliggende periode bewaken wij de voortgang aan de hand van de politiestatistieken op de genoemde thema’s. 

 

 


