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Voorwoord

Voor u ligt het integrale veiligheidsbeleid van de gemeente Wormerland, voor de periode 2013 - 2017. 
Als burgemeester van de gemeente Wormerland en portefeuillehouder Openbare Orde en Veiligheid 
ben ik verantwoordelijk voor de veiligheid in de gemeente Wormerland. 

De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden dat repressief 
optreden bij problemen door o.a. politie en brandweer een bepaald 
niveau van veiligheid kan garanderen, maar niet de oorzaken van 
onveiligheid kan wegnemen of veel voorkomende inbreuken op 
veiligheid kan tegen gaan.

Een belangrijk aspect bij het realiseren van een veilige samenleving is 
een integrale en contextgedreven aanpak. Dit betekent dat 
verschillende interne en externe partijen onder bestuurlijke regie van 
de gemeente intensief samenwerken aan diverse actiepunten in het 
veiligheidsproces. Hierbij wordt goed gekeken naar de behoeften van 
inwoners en bezoekers van Wormerland. De nadruk bij de integrale 
samenwerking ligt dan niet alleen bij het bestrijden van onveiligheid, 
maar ook op het voorkomen daarvan. De laatste jaren is deze 
samenwerking in de gemeente Wormerland al flink ontwikkeld. Het 
streven is om de integrale aanpak nog verder te intensiveren.  

Dit vraagt om inspanning van iedereen. Betrokken partijen, zoals 
gemeentelijke diensten, politie, zorginstellingen, woningbouwverenigingen, ondernemers en inwoners 
van Wormerland moeten meedenken, meepraten en meewerken om te komen tot een goede 
samenwerking. Voor het slagen van het integraal veiligheidsbeleid zijn een samenhangende en 
gestructureerde samenwerking, duidelijke regievoering, goede communicatie en betrokkenheid van de 
partners de sleutels tot succes. 

Wormerland, maart 2013 

De burgemeester van Wormerland,

P.C. Tange 
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1. Inleiding
In het Integraal Veiligheidsbeleid 2013-2017 (IVB) staan de ambities voor de komende vier jaar. De 
ambities zijn bestaande initiatieven van de verschillende veiligheidspartners in de gemeente 
Wormerland. Het Integraal Veiligheidsbeleid bestaat uit een vijftal peilers waaronder afzonderlijke 
thema’s vallen. Op deze thema’s is samen met de partners gekeken welke doelen we willen bereiken. 
Hierdoor wordt het beleid concreter en kan de effectiviteit van de maatregelen worden beoordeeld. De 
ambities uit het Integraal Veiligheidsbeleid zullen in jaarlijkse activiteitenplannen worden omgezet in 
concrete doelstellingen. Hierin zullen ook de kosten worden opgenomen.

De beleidsplannen van de Nationale Politie en de gemeente sluiten inhoudelijk op elkaar aan, zodat 
onderwerpen integraal kunnen worden opgepakt. Het beleidsplan van de Nationale Politie loopt tot 
2014. De wens is om de beleidsplannen van de gemeente en de Nationale Politie gelijk te laten lopen 
met de gemeenteraadsverkiezingen. Dit Integraal Veiligheidsbeleid gaat over de jaren 2013, 2014, 
2015 en 2016. Om in 2018 de nieuwe gemeenteraad het nieuwe Integraal Veiligheidsbeleid te laten 
vast stellen, zou er een gat ontstaan van 1 jaar. Om toch aansluiting te vinden, wordt voorgesteld om 
dit plan door te laten lopen tot 2017. 

In een tijd van crisis en bezuinigingen is geen extra geld beschikbaar en zullen we kijken hoe we 
effectiever en efficiënter bestaande middelen kunnen inzetten om de doelen die we gesteld hebben te 
halen. Met de ketenpartners gaan we de samenwerking verbeteren en verstevigen.

2. Landelijke ontwikkelingen
De totstandkoming van het Integraal Veiligheidsbeleid is zoveel mogelijk gebaseerd op de landelijke 
ontwikkelingen. Op de agenda van de Tweede Kamer staat de wijziging van de Gemeentewet gericht 
op de versteviging van de regierol van de gemeenten ten aanzien van het lokale veiligheidsbeleid (nr. 
32459). De bedoeling van dit wetsvoorstel is met twee maatregelen de regierol van gemeenten op het 
terrein van lokale veiligheid te verstevigen. Zo wordt de gemeenteraad verplicht een integraal 
veiligheidsplan vast te stellen. Er komt een specifieke rol, een zorgplicht, om de natuurlijke 
gezagspositie van de burgemeester te versterken. Het wetsvoorstel voorziet in een invoering van een 
inspanningsverplichting van de burgemeester om – zonder inbreuk te maken op bestaande 
bevoegdheden – te doen wat nuttig en nodig is om de lokale veiligheid te bevorderen, waaronder de 
ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsplan. Hoewel genoemde Wet op de gemeentelijke 
regierol nog steeds wacht op behandeling in de Tweede Kamer en nog niet bekend is wanneer 
behandeling geagendeerd wordt, achten wij het niet verstandig te wachten met het opstellen van dit 
integrale veiligheidsplan. 

3. Rol van de gemeente: gemeente als regisseur!
Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van onveiligheid. Deze 
regierol wordt beschreven in een wetsvoorstel (Wet Regierol Gemeente). Het verplicht de gemeente 
beleid te maken dat zich richt op het verminderen van onveiligheid. Er is vrijwel geen 
veiligheidsprobleem dat zich slechts in één gemeente voordoet. Samenwerking in de regio en op 
landelijk niveau is dus essentieel.  

De gemeente geeft als regisseur aan welke richting zij op wil gaan, welke prioriteiten gesteld dienen te 
worden en wat zij van de diverse partijen verwacht. Hierin speelt de driehoek een grote rol. Een 
resultaat valt of staat bij een goede samenwerking tussen de ketenpartners en het actief betrekken 
van inwoners. 
Binnen de gemeente kan en mag veiligheid niet alleen de verantwoordelijkheid van één afdeling zijn. 
Iedere afdeling heeft zijn eigen expertise en eigen taak op het gebied van veiligheid. De invulling van 
de gemeentelijke regierol  is (zowel intern als extern) neergelegd bij het taakveld Veiligheid van de 
afdeling Gebied en wijkzaken: de spin in het web die partijen koppelt, de integrale acties bevordert en 
stimuleert om samen te werken.
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4. Methode kernbeleid veiligheid 

Het nu voorliggende plan is tot stand gekomen volgens de methodiek van de VNG, kernbeleid 

veiligheid. Centraal in deze methode staan 5 veiligheidsvelden die zijn onderverdeeld in een aantal 

veiligheidsthema’s: 

Veiligheidsvelden:

• Veilige woon- en leefomgeving (sociale veiligheid)

• Bedrijvigheid en veiligheid

• Jeugd en veiligheid

• Fysieke veiligheid 

• Integriteit en veiligheid

Met dit Integraal veiligheidsplan wordt alvast voldaan aan de genoemde aankomende wettelijke 

verplichting; de wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de 

gemeente ten aanzien van het lokale veiligheidsbeleid. In paragraaf 10 volgt hierover meer.

5. Doelstelling

Doel van het integrale veiligheidsbeleid is te komen tot het opzetten en uitvoeren van een op de lokale 

situatie afgestemde systematische en planmatige aanpak van veiligheid door de lokale overheid, 

maatschappelijke organisaties en burgers samen. Het uiteindelijke doel is het verbeteren van de 

veiligheid door een gezamenlijke aanpak en een blijvende aandacht voor verbeterpunten. Voor de 

gekozen veiligheidsthema’s worden doelstellingen geformuleerd die als uitgangspunt dienen voor het 

integraal veiligheidsplan van de gemeente Wormerland voor de periode 2013 – 2017.

6. Activiteitenplan integraal veiligheidsbeleid
Jaarlijks zal voor de geprioriteerde thema's uit het veiligheidsbeleid een activiteitenplan  worden 
opgesteld. Dit activiteitenplan wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en 
ter kennisname gebracht aan de gemeenteraad en ter bespreking in de voorronde van de raad. Ook 
zal jaarlijks zal door middel van een brief aan de raad verslag worden gedaan van de behaalde 
resultaten en de actuele stand van zaken op het gebied van integrale veiligheid. 

7. Wat verstaan wij onder integrale veiligheid?
Integraal werken:
“Het op een systematische en samenhangende manier werken aan het behoud of de verbetering van 
de lokale veiligheid in al haar facetten onder regie van het lokale bestuur”.

Integrale veiligheid is een dynamisch beleidsterrein dat de gemeente dwingt tot alertheid voor nieuwe 
ontwikkelingen zowel bij de (Rijks)overheid als bij de veiligheidspartners. De vorming van de 
veiligheidsregio, de nieuwe wetgeving op het gebied van de bestuurlijke boete, de gevolgen van de 
kerntakendiscussie bij de politie, de nieuwe wet- en regelgeving op gebied van externe veiligheid, het 
zijn maar enkele ontwikkelingen waar we rekening mee houden bij de vaststelling en uitvoering van 
het veiligheidsbeleid. Daarbij is het belangrijk steeds aan te sluiten bij de dynamiek van de 
samenleving. 
Voortdurende informatie-uitwisseling, overleg en afstemming met de partners in de veiligheidsketen is 
daarom van essentieel belang. De dynamiek van het beleidsterrein vormt één van de argumenten 
voor een goede borging van het integraal veiligheidsbeleid en voor een beter toetsingskader.
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De aanpak voor integrale veiligheid besteedt aandacht aan alle schakels in de veiligheidsketen, te 
weten pro-actie, preventie, preparatie, repressie en als sluitstuk nazorg. 

• Proactie is het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid.
• Preventie behelst het voorkomen van directe oorzaken van onveiligheid en het zoveel mogelijk 

beperken van de gevolgen van inbreuken op de veiligheid. Preventie kan informatie opleveren ten 
behoeve van repressie.

• Preparatie omvat de voorbereiding op de bestrijding van inbreuken, zoals het opstellen en 

oefenen van rampenplannen. 

• Repressie is de bestrijding van inbreuken en de verlening van hulp in acute noodsituaties. 

Repressie kan informatie opleveren voor preventie.

• Nazorg omvat alles wat nodig is om zo snel mogelijk weer terug te keren naar ‘normale’ 

verhoudingen en te leren van wat is gebeurd. 

Integrale veiligheid heeft relaties met veel beleidsterreinen. Vraagstukken op bijvoorbeeld het gebied 
van jongeren, fysieke omgeving, infrastructuur hebben immers een link met veiligheid. Daarom 
hechten we eraan integrale veiligheid af te bakenen. Het gaat in deze notitie uitsluitend over 
onderwerpen die sturing vragen van de gemeente en die een sterke veiligheidscomponent hebben. 

8. Partners
De gemeente onderscheidt een aantal strategische partners bij de vormgeving en realisatie van het 
veiligheidsbeleid. Deze interne en externe partners zijn van cruciaal belang voor het realiseren van de 
doelstellingen van integraal veiligheidsbeleid. 
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Interne partners 
Allereerst zijn er strategische partners binnen de eigen organisatie. Interne partners leveren een 
belangrijke bijdrage aan het signaleren van problemen, het bedenken van oplossingen en het 
uitvoeren van het veiligheidsbeleid. Intern leveren vooral de volgende organisatieonderdelen een 
cruciale bijdrage: 

• Burgemeester en wethouders

• Brandweer

• Communicatie

• Juridische zaken

• Vergunningen

• Handhaving

• Ruimtelijke ordening

• Verkeer en vervoer

• Maatschappelijke ontwikkeling 

• Burgerzaken

• Buitendienst

• Milieudienst Waterland (een externe partner waar gemeentelijke taken aan gemandateerd 

zijn)

Externe partners
Ook met externe partners onderhoudt de gemeente intensieve relaties. Externe partners hebben een 
eigen verantwoordelijkheid en rol in het beleid, signaleren problemen en realiseren of leveren een 
bijdrage aan een deel van de uitvoering van het veiligheidsbeleid. De gemeente treedt op als 
regisseur. Dat wil zeggen dat de gemeente, afstemmend met partners, bepaalt waar de prioriteiten 
liggen en voor samenhang in de keten zorgt. Regie impliceert uitdrukkelijk niet dat de gemeente altijd 
actief meewerkt aan uitvoering. Regie kan ook volstaan met het leggen van verbindingen tussen 
verschillende partners. De belangrijkste partners op het gebied van veiligheid zijn de volgende: 

• Politie Noord Holland 

• Openbaar Ministerie 

• Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)

• Veiligheidshuis Zaanstreek – Waterland

• Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland

• Regionale Uitvoeringsdiensten 

• GHOR

• GGD

• HALT

• Bureau Jeugdzorg 

• Welzijnsinstellingen.

• Woningcorporaties

• Het CCV

• Scholen

• Ondernemers (waaronder horeca)

In bijlage I worden de hierboven vermelde (externe) ketenpartners nader beschreven. 
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9. Veiligheidsanalyse
Burgers geven de gemeente Wormerland een dikke voldoende als het gaat om veiligheid. Team Vier 
heeft in 2011 onder andere onderzoek gedaan naar leefbaarheid en veiligheid binnen de gemeente 
Wormerland. Voor de leefbaarheid is een 7,6 als cijfer gegeven en op het gebied van veiligheid een 
7,2. Hiernaast viel op dat een relatief klein percentage van de bewoners hun woonomgeving als 
onveilig ervaren. Uit politierapportages blijkt dat Wormerland ten opzichte van het landelijk gemiddelde 
goed scoort. Wel moet worden opgemerkt dat gevoelens van onveiligheid toenemen. Dit heeft te 
maken met het toenemende aantal woninginbraken en de jeugdgroepen die meer overlast 
veroorzaken.

10. Kernbeleid veiligheid 
In Nederland wordt het veiligheidsbeleid veelal gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid zoals dat is 
ontwikkeld door de VNG. Deze methode onderscheidt 5 veiligheidsvelden die worden verdeeld in 
veiligheidsthema’s. Deze thema’s zullen onderstaand verder uitgewerkt worden naar de lokale situatie.

Veiligheidsvelden Veiligheidsthema’s

Veilige woon- en leefomgeving • Verloedering/kwaliteit woonomgeving 

• Overlast tussen bewoners/botsende leefstijlen

• Inbraak, voertuigcriminaliteit en andere delicten

• Huiselijk geweld, geweld en agressie op straat

• Veiligheidsbewust ontwerpen van de leefomgeving

Bedrijvigheid en veiligheid • Veiligheid bedrijventerreinen en winkelcentrum

• Horeca, uitgaan en overlast

• Evenementen en overlast

Jeugd en veiligheid • Overlastgevende jeugdgroepen 

• Alcohol en drugs, gebruik door jongeren

Fysieke veiligheid • Veilige infrastructuur en verkeersveiligheid

• Brandveiligheid

• Rampenbestrijding 

• Risico’s gevaarlijke stoffen /externe veiligheid 

Integriteit en veiligheid • Radicalisering en terrorisme

• Georganiseerde criminaliteit

• Bestuurlijke integriteit

11. Uitwerking veiligheidsthema’s op lokale prioriteiten

11.1  Veilige woon- en leefomgeving

Verloedering/kwaliteit woonomgeving
Veiligheidsproblematiek
De veiligheidsgevoelens van burgers hebben vaak te maken hoe zij hun woonomgeving ervaren. Een 
woonomgeving met veel zwerfafval, langdurig geparkeerde voertuigen en voertuigwrakken, bootjes op 
kant waardoor er niet gemaaid kan worden, zorgen voor een gevoel van onveiligheid. 

Huidige aanpak en verbeterpunten
In 2011 heeft de gemeente Wormerland als pilot een kernregisseur ingezet in Neck. Deze persoon 
kwam uit de politieorganisatie, waardoor hij ervaring heeft om mensen aan te spreken. Deze pilot is 
een jaar later uitgebreid tot Neck en Jisp. Na een succesvolle evaluatie heeft het college besloten dit 
project voort te zetten. 
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Op 18 mei 2010 is de kadernota Handhaving 2010-2014 door de gemeenteraad vastgesteld. Vanuit 
deze kaders wordt jaarlijks een activiteitenplan opgesteld, waarin de inzet van de BOA wordt 
beschreven. De BOA en de kernregisseur controleren de openbare buitenruimte op schoon, heel en 
veilig. Zij spreken burgers aan op bijvoorbeeld het langdurig parkeren van een aanhanger, het 
plaatsen van afval in de openbare ruimte en overhangend groen. Ook melden zij bij collega’s binnen 
de gemeente situaties die zij aantreffen die aangepakt zouden moeten worden om veiligheid te 
verhogen. Dit kan gaan om het snoeien van struiken rondom voetbalkooien en speelpleinen zodat 
vanaf de weg zichtbaar blijft wie zich daar ophoudt. Ook jongeren worden niet vergeten en worden 
aangesproken op hun gedrag als daar aanleiding toe is.

De Veerdijk in Wormer is een aandachtspunt binnen de gemeente voor wat betreft handhaving. Er 
meren boten en woonschepen aan, er is verrommeling op de kant door bouwwerken en andere 
opstallen en het parkeerverbod wordt regelmatig overtreden. Een kleine werkgroep binnen de 
gemeente heeft zich gebogen over dit probleem en is met oplossingen gekomen.

De focus voor de komende vier jaar
Op dit moment is er geen kernregisseur voor Neck en Jisp. Deze kernregisseur moet bij voorkeur uit 
de politieorganisatie komen. Een snelle invulling van de vacature van de kernregisseur is gewenst.

De uren voor de BOA in de uitvoeringsnota handhaving zijn voor 2013 aangepast zodat deze beter 
aansluiten op de daadwerkelijke situatie. Ook de komende jaren zal jaarlijks worden bekeken of de 
inzet van de uren aansluit bij de situatie in de openbare ruimte, zodat de BOA optimaal ingezet kan 
worden. 

Voor wat betreft de Veerdijk zullen de ligplaatsen van 23 woonschepen in het nieuwe bestemmingplan 
“Bedrijventerreinen” worden gelegaliseerd. Wel zullen wij opgetreden tegen de bouwwerken en 
overige opstallen op de kant. Indien er andere boten en/of woonschepen aanmeren dan zal er 
handhavend worden opgetreden. Ook zal er gehandhaafd worden op het parkeerverbod. Deze 
activiteiten zullen opgenomen worden in het jaarlijkse handhavingplan.

Overlast tussen bewoners/botsende levensstijlen
Veiligheidsproblematiek
Door de verharding en individualisering van de maatschappij zie je een tendens dat mensen steeds 
minder van elkaar accepteren. Uit de rapportage van buurtbemiddeling blijkt dat de meeste geschillen 
ontstaan door geluidsoverlast. Daarnaast is er een ontwikkeling dat de geestelijke gezondheidszorg 
steeds meer moet bezuinigen en mensen met problemen thuis blijven wonen en daardoor problemen 
veroorzaken in hun directe omgeving. Beide ontwikkelingen zorgen er voor dat er in de woonomgeving 
wrijving tussen buren ontstaat die kan uitmonden in burenruzies.

Huidige aanpak en verbeterpunten
De gemeente Wormerland participeert samen met Wormer Wonen in het project buurtbemiddeling. Dit 
project maakt gebruik van vrijwilligers uit de eigen woonplaats om geschillen tussen buurtbewoners op 
te lossen. Het slagingspercentage van het aantal bemiddelingen is ongeveer 85%.

De focus voor de komende vier jaar
De gemeente Wormerland blijft als afnemer van een aantal bemiddelingen deelnemen in het project 
buurtbemiddeling. Het succes van de bemiddelingen is casusafhankelijk.

Inbraak, voertuigcriminaliteit en andere delicten
Veiligheidsproblematiek
Inbraak, voertuigcriminaliteit en andere delicten zijn onderwerpen die ook op het beleidsplan van de 
Nationale Politie staan. Woninginbraken is een van de lokale speerpunten van de politie. De laatste 
tijd is er een stijgende lijn te zien in het aantal woninginbraken. Er is sprake van mobiel banditisme 
(veelal buitenlandse criminelen die woongebieden langs snelwegen bezoeken en daar in korte tijd een 
groot aantal inbraken plegen), maar dit is niet altijd het geval. l

Huidige aanpak en verbeterpunten
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In 2011 is Burgernet in de regio Zaanstreek-Waterland uitgerold. Dit is een initiatief van gemeenten en 
politie. Burgers zijn door een wervingscampagne benaderd om deel te nemen aan Burgernet zodat zij 
bij een melding in hun omgeving de politie kunnen bellen indien zij zaken waarnemen die relevant zijn 
voor het oplossen van de misdaad. Hiermee wordt de burger actief betrokken bij de veiligheid in zijn 
eigen woonomgeving. De gemeente kan een actievere rol spelen in Burgernet. De aanmeldingen 
binnen de gemeente Wormerland blijven achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Door 
successen te melden, preventieberichten te plaatsen op de website en wellicht een nieuwe 
wervingscampagne, kan de gemeente actief bijdragen aan meer aanmeldingen.

De politie voert diverse keren per jaar de zogenaamde “voetjesactie” uit. Dit gebeurt voornamelijk in 
de zomerperiode. Bij woningen die voor een inbreker interessant zijn door bijvoorbeeld openstaande 
ramen en deuren bij afwezigheid van de bewoner, laat de politie een papieren voetstap en een brief 
achter, waarbij de bewoner wordt gewezen op het risico op inbraak.

In 2011 is een informatieavond georganiseerd over woninginbraken waarbij een ex-inbreker aanwezig 
was.

De focus voor de komende vier jaar
Door meer berichtgeving over Burgernet, preventiemaatregelen bij woninginbraken en andere 
criminaliteit kan de gemeente actief bijdragen om burger te laten participeren voor een veilige 
woonomgeving. Met Burgernet kan worden afgestemd om in bepaalde gebieden binnen de gemeente 
berichtgeving uit te laten gaan, waardoor gericht criminaliteit kan worden opgelost. 

Ook informatieavonden in samenwerking met de politie en Wormer Wonen behoren tot de 
mogelijkheden om de burger te bereiken.

De politie zet de voetjesactie voort om de burger te attenderen dat hun woning een interessant object 
is voor inbrekers.

Huiselijk geweld, geweld en agressie op straat
Veiligheidsproblematiek
Huiselijk geweld komt regelmatig voor, maar voor veel slachtoffers is de drempel te hoog om hulp te 
zoeken. Daarom wordt er landelijk in campagnes aandacht gevraagd zodat het voor slachtoffers 
makkelijker wordt om huiselijk geweld te melden. 

Geweld en agressie op straat is niet alleen iets van de grote steden, maar komt ook in kleine 
gemeenten voor. Beiden hebben een grote impact op de veiligheidsgevoelens van de burgers. De 
politie zet hoog in op het tegengaan van geweld. 

Bij agressie op straat komt ook de maatschappelijke tendens van individualisering van de 
maatschappij terug waarbij men steeds minder tolereert van een ander. Een voorbeeld hiervan is het 
toeteren, lichten en de middelvinger opsteken in het verkeer.

Huidige aanpak en verbeterpunten
Bij een melding van huiselijk geweld schat de politie in of er een tijdelijk huisverbod moet worden 
ingesteld voor de pleger. De burgemeester geeft toestemming voor een tijdelijk huisverbod. Ook de 
GGD en Jeugdzorg kunnen bij een melding van huiselijk geweld worden ingezet. Door een integrale 
aanpak wordt getracht de situatie weer te normaliseren. Huiselijk geweld is één van de speerpunten 
binnen het Veiligheidshuis. 

Geweld en agressie op straat worden voornamelijk door de politie opgepakt. 

De focus voor de komende vier jaar 
Huiselijk geweld, geweld en agressie op straat komen ook aan de orde in het politieoverleg. Er wordt 
besproken of zaken worden aangemeld bij het Veiligheidshuis dan wel welke acties moeten worden 
ondernomen en door wie. Door zoveel mogelijk samen op te trekken wordt getracht de problemen op 
te lossen. De successen zijn echter situatieafhankelijk.
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Veiligheidsbewust ontwerpen van de leefomgeving
Veiligheidsproblematiek
Gebouwen en groenvoorzieningen kunnen zo ontworpen zijn dat zij zorgen voor onveilige situaties in 
de leefomgeving. Te denken valt hierbij aan overkappingen waar jeugd gaat verblijven of groenstroken 
die de verkeersveiligheid in gevaar brengen omdat er onvoldoende zicht meer is.

Huidige aanpak en verbeterpunten
Bij projecten is aandacht voor veiligheid in het kader van verkeer, bouwbesluit, milieu en 
brandveiligheid. Een verbeterpunt zou zijn om ook te kijken welke effecten het project heeft na 
realisatie. Te denken valt hierbij aan jeugdoverlast, aantrekkelijkheid voor graffiti, e.d.

De focus voor de komende vier jaar 
Het taakveld Veiligheid van de afdeling Gebied en wijkzaken kan meer aandacht vragen voor 
veiligheid bij de projectleiders. Zij zullen hiervoor gesprekken voeren met de projectleiders.

11.2 Bedrijvigheid en veiligheid

Veiligheid bedrijventerreinen en winkelcentrum
Veiligheidsproblematiek
Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven is een goed middel om bedrijven te laten samenwerken 
met de gemeente en de politie om de veiligheid op een bedrijventerrein/winkelcentrum te vergroten. 
Binnen dit samenwerkingsverband kan beveiliging en cameratoezicht bijvoorbeeld worden geregeld. 
Daarnaast levert dit keurmerk de deelnemende bedrijven een goedkopere verzekeringspremie op.

Huidige situatie en verbeterpunten
Op dit moment is er in Wormerland geen formeel Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijven. Het 
verkrijgen van dit keurmerk is een dure aangelegenheid. Het MKB geeft subsidie om het proces te 
doorlopen om een keurmerk te verkrijgen. Helaas is de subsidie op dit moment op. Het taakveld 
Veiligheid bevraagt het MKB regelmatig om na te gaan of er al subsidie beschikbaar is.

De focus voor de komende vier jaar
Zodra subsidie bij het MKB beschikbaar is, kan het traject om een Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijven te verkrijgen. Naar verwachting is in de loop van 2013 bekend wanneer de subsidie 
beschikbaar zal zijn.

Horeca, uitgaan en overlast
Veiligheidsproblematiek
Op 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet van toepassing. De handhaving op de 
vergunningen, leeftijdgrenzen en andere voorschriften zijn neergelegd bij de gemeente. 

In Wormerland zijn meerdere restaurants en cafés. De meeste restaurants en cafés zorgen incidenteel 
voor overlast. Deze overlast ontstaat meestal wanneer een café wordt bezocht door jeugdige 
bezoekers tussen de 16 en 25 jaar. 

Huidige situatie en verbeterpunten
We onderzoeken momenteel hoe de handhaving van de nieuwe drank- en horecawet georganiseerd 
zal kunnen worden, hierbij wordt gedacht aan de Milieudienst Waterland.  Zij maken onderdeel uit van 
Milieudienst IJmond. Daardoor hebben zij de beschikking over een groter aantal mensen om op een 
doeltreffende manier te kunnen handhaven.

In Wormerland steekt één horecazaak met kop en schouders boven de rest uit waar het om overlast 
gaat. In het weekend wordt dit bedrijf bezocht door een paar honderd jongeren. De overlast ontstaat 
bij het vertrek of als de jongeren geweigerd worden bij binnenkomst.

De sluitingstijden van dit horecabedrijf zijn verruimd zodat zij beter aansluiten aan de sluitingstijden 
van de gemeente Zaanstad. Dit zorgt ervoor dat jongeren niet langdurig rond het gesloten 
horecabedrijf blijven hangen alvorens zij besluiten waar zij heen zullen gaan.
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De horecaondernemer heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en kan vaak meer maatregelen nemen 
dan hem bekend is. Het taakveld Veiligheid voorziet de horecaondernemer van tips of verwijst hem 
naar collega’s in andere gemeenten.

Een aantal jongeren die bij binnenkomst wordt geweigerd, zorgen buiten zelf voor alcoholhoudende 
dranken en veroorzaken daar overlast door de rommel die zij achterlaten of luidruchtig schreeuwen in 
de omgeving. Omdat het horecabedrijf niet in een woongebied is gevestigd, zijn er weinig klachten 
over geluidsoverlast. Wel is er een ondernemer die overlast ervaart van de rommel die achtergelaten 
wordt. Hij is geadviseerd maatregelen te nemen zodat de politie jongeren op zijn terrein kan bekeuren 
en wegsturen.

De focus voor de komende vier jaar
De gemeente Wormerland streeft er naar om overlast rondom horecabedrijven tegen te gaan. 
Overlastsituaties worden integraal opgepakt samen met politie en de ondernemer en waar aan de 
orde, met omwonenden. 
 

Evenementen en overlast
Veiligheidsproblematiek
Evenementen zetten een gemeente op de kaart, maar hebben ook negatieve effecten zoals 
geluidsoverlast, verkeersdrukte, rommel. Bij evenementen staat veiligheid voor bezoekers en burgers 
voorop. Een complete aanvraag voor een evenementenvergunning met daarop een goede advisering 
van brandweer, politie en milieudienst is van belang.

Huidige situatie en verbeterpunten
Op dit moment beschikt de gemeente Wormerland niet over evenementenbeleid. In het 
evenementenbeleid worden regels opgenomen waaraan een evenement dient te voldoen. Een 
organisator van een evenement is daarmee op de hoogte hoe hij een evenement veilig kan laten 
verlopen.

De focus voor de komende vier jaar
Voor de gemeente Wormerland zal in 2013 evenementenbeleid worden opgesteld. Dit beleid zal 
regelmatig worden geëvalueerd, herzien en aangepast. Ook zullen grote terugkerende evenementen 
worden geëvalueerd en verbeterpunten zullen worden meegenomen in de verlening van de 
vergunning het jaar er op.

11.3 Jeugd en veiligheid

Overlastgevende jeugdgroepen
Veiligheidsproblematiek
Uit het jeugdinventarisatierapport van de politie blijkt dat de gemeente Wormerland volgens de 
shortlistmethode van Van Wijk, Beke en Ferweda één hinderlijke jeugdgroep heeft. Deze jeugdgroep 
bevindt zich regelmatig rond de Faunastraat. Op overige plaatsen in de gemeente, zoals bij de 
voetbalkooi op de Lepelbladstraat, De Koningvarenflat, diverse schoolpleinen en achter het 
gemeentehuis, bevinden zich ook regelmatig groepjes jongeren. Deze groepen zijn echter niet in de 
categorie hinderlijk in te delen. Wel wordt soms overlast door omwonenden ervaren door de 
geluidsoverlast en de rommel die de jeugd achterlaat.

Huidige situatie en verbeterpunten
In Wormerland is in 2010 het Jeugdnetwerkoverleg opgestart waar met enige regelmaat door de 
gemeente (Jeugd, OOV en BOA), politie en jongerenwerker de overlast situaties met betrekking tot 
jeugd worden besproken. Voor de overlast bij de Faunastraat is een apart overleg opgestart waaraan 
ook de wethouder en buurtbewoners deelnemen. De groep op de Faunastraat heeft op dit moment 
ook bijzondere aandacht omdat de groep zich aan het verjongen is. De politie, BOA en 
jongerenwerker zetten hierop extra.

De focus voor de komende vier jaar
Om jeugdoverlast aan te pakken is het van belang dat er integraal wordt ingezet op plaatsen waar 
overlast is. Omdat alle actoren zijn vertegenwoordigd in het jeugdnetwerkoverleg is deze aanpak 
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geborgd. Het gezamenlijk optrekken kan beter door elkaar snel te informeren indien er overlast is, 
zodat iedere deelnemer van het jeugdnetwerkoverleg op de hoogte is van de problemen die er spelen. 

Om jeugdoverlast te melden is de gemeente Wormerland voornemens een speciaal emailadres in te 
stellen: jeugdoverlast@wormerland.nl. De overlastmeldingen komen dan bij alle deelnemers van het 
jeugdnetwerkoverleg terecht. 

Jeugdgroepen die richting criminele jeugdgroepen gaan of individuen die opvallen worden aangemeld 
bij het Veiligheidshuis. Daar wordt samen met de gemeente, politie, jeugdzorg en Halt gekeken naar 
een oplossing. Dit kan zijn in de vorm van een project waarbij ook de ouders worden betrokken. 

In het politieoverleg kan snel geschakeld worden om besluiten te nemen. Indien de situatie daartoe 
aanleiding geeft kan er tussentijds een politieoverleg worden ingepland om de situatie te bespreken.

Alcohol- en drugsgebruik door jongeren
Veiligheidsproblematiek
Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren is de laatste jaren flink toegenomen. Ook afgelopen jaar 
zijn jongeren in het nieuws gekomen die zoveel alcohol hadden gedronken dat zij in het ziekenhuis 
belandden. Zowel de scholen als omwonenden in Wormerland klagen over de hoeveelheid kapot 
geslagen flessen en lege zakjes voor hennep op plaatsen waar jongeren samenkomen en verzoeken 
de gemeente om maatregelen te nemen.

Huidige situatie en verbeterpunten
Zoals hierboven vermeld zorgt het alcohol- en drugsgebruik bij jongeren dat zij rommel achterlaten op 
ontmoetingsplaatsen in de vorm van kapot geslagen flessen en de lege zakjes voor hennep. Het 
gebruik van alcohol en drugs zorgt ervoor dat zij minder remmingen hebben. In de avond- en 
nachtelijke uren levert dit geluidsoverlast op door schreeuwen, trappen tegen objecten en dergelijke.

Jongeren worden op school voorgelicht over het gebruik van drugs en alcohol. De jongerenwerker 
spreekt hen aan op straat indien hij overmatig gebruik van alcohol en drugs bemerkt. 

Op 1 januari 2013 is de nieuwe drank- en horecawet van kracht geworden. Jongeren onder de 16 jaar 
zijn nu strafbaar indien zij alcoholhoudende dranken bij zich hebben. Zij kunnen door een bevoegde 
BOA, dan wel de politie bekeurd worden. Daarnaast is alcoholgebruik in de openbare ruimte verboden 
op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Ook bestaat er de mogelijkheid om een 
alcoholverbod in te stellen in een bepaald gebied, zoals in het winkelcentrum in Wormer. Hiervoor 
moet wel voldoende motivatie aanwezig zijn.

De focus voor de komende vier jaar
De voorlichting over het gebruik van alcohol en drugs op scholen komt jaarlijks terug. Mogelijke 
alcoholverboden op plaatsen waar een overlastsituatie is, zullen worden besproken in het 
jeugdnetwerkoverleg en met de burgemeester. Daarna zal hierover een beslissing worden genomen. 

Burgers die meldingen doen in het kader van jeugdoverlast dan wel de rommel die ze achterlaten 
worden actief geïnformeerd door de gemeente over de maatregelen die worden genomen en de 
mogelijkheden die de burgers zelf hebben om overlast tegen te gaan.

11.4 Fysieke veiligheid

Veilige infrastructuur en verkeersveiligheid
Veiligheidsproblematiek
Gevaarlijke kruispunten, onduidelijke verkeersituaties en gevaarlijke verkeersituaties bij scholen zijn 
punten die genoemd kunnen worden bij een veilige infrastructuur en verkeersveiligheid. Onveilige 
situaties worden gemeld door scholen, burgers en door medewerkers van de gemeente (bijvoorbeeld 
door de BOA en buitendienst).

Huidige situatie en verbeterpunten
Meldingen van verkeersgevaarlijke situaties en verbeteringen op het gebied van infrastructuur worden 
opgepakt door de beleidsmedewerker Verkeer in samenwerking met de afdeling Gebied en wijkzaken. 
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Daarnaast is er een Wegenbeheersplan vastgesteld waar grootschalig onderhoud en herinrichting van 
kruispunten, verkeerssituaties en wegen zijn opgenomen. 

De focus voor de komende vier jaar
Op dezelfde wijze blijven inspelen op meldingen en bespreken in regulier politie overleg.

Brandveiligheid
Veiligheidsproblematiek
Het gaat hierbij om brandveiligheid in woningen en bedrijven. De bedrijven worden regelmatig 
gecontroleerd op brandveiligheid door de Milieudienst Waterland. Veel woningen zijn niet voorzien van 
rookmelders en bewoners zijn zich onvoldoende bewust van brandgevaarlijke situaties. Landelijk 
wordt door middel van reclamecampagnes wel aandacht gevraagd voor brandveiligheid binnen 
woningen.

Huidige situatie en verbeterpunten
Zoals hierboven vermeld zijn bewoners zich onvoldoende bewust van de gevaren van brand. De 
brandweer zou hier graag op investeren, door huis aan huis bezoeken af te leggen en bewoners te 
wijzen op de mogelijkheid om de brandveiligheid te vergroten. Dit is echter arbeidsintensief en daarom 
te kostbaar.

De focus voor de komende vier jaar
Landelijk blijven er voorlichtingscampagnes op het gebied van brandveiligheid. Gelet op de 
bezuinigingen voor de komende tijd, ligt het niet voor de hand om het voorstel van de brandweer om 
huis aan huis bezoeken af te leggen uit te voeren. Hier in tegen wordt er wel informatie via huis aan 
huis bladen, de gemeentelijke internetpagina, de Zaankanter, gemeentegids en via de diverse 
contactcommissies van de woonkernen verspreidt.

Rampenbestrijding
Veiligheidsproblematiek
De overheid moet voorbereid zijn op rampen en crisis. De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 
heeft hierin een coördinerende functie, mede omdat sinds de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s de 
rampenbestrijding niet meer per gemeente, maar regionaal wordt geregeld. Daarbij verandert de rol 
van de overheid in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Burgers zijn steeds meer zelfredzaam 
tijdens een ramp of een crisis. 

Huidige situatie en verbeterpunten
De voorbereiding op de rampenbestrijding wordt sinds de nieuwe Wet op de Veiligheidsregio’s 
regionaal geregeld. Deze crisisorganisatie wordt steeds verder geprofessionaliseerd en aangepast 
aan de huidige maatschappij. Medewerkers vanuit de Over-gemeenten nemen deel in deze regionale 
crisisorganisatie. Zij hebben een hard of zacht piket en volgen regelmatig trainingen. Dit is een lopend 
proces.

De focus voor de komende vier jaar
De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zorgt samen met de gemeenten voor een professionele 
rampenorganisatie. De gemeente Wormerland levert aan dit proces een actieve bijdrage.

Risico’s gevaarlijke stoffen /externe veiligheid
Veiligheidsproblematiek
De gemeente Wormerland kent geen vastgestelde route gevaarlijke stoffen. 

Risicovolle objecten zijn opgenomen in de Risicokaart die op de website van de Provincie te bekijken 
is. Daarop staan naast bedrijven, bijvoorbeeld ook verzorgingstehuizen, kinderdagverblijven en 
scholen.

Huidige situatie en verbeterpunten
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De risicokaart wordt door de Milieudienst Waterland bijgewerkt. Zij zijn op de hoogte van nieuwe 
locaties of wijzigingen van bestaande locaties.

De focus voor de komende vier jaar
Er is binnen de veiligheidspartners aandacht voor dit onderwerp. Ontwikkelingen worden gevolgd en 
waar nodig zullen maatregelen worden genomen. 

11.5 Integriteit en veiligheid 

Radicalisering en terrorisme
Veiligheidsproblematiek
Radicalisering en terrorisme zijn landelijke thema’s. Radicalisering speelt in sommige Nederlandse 
gemeenten. Naast radicalisering speelt ook het thema geweldadige eenlingen. Dit zijn personen die in 
alle stilte een aanslag voorbereiden. Dit is vaak onzichtbaar en dit proces kan zich steeds op jonge 
leeftijd ontwikkelen.

Huidige situatie en verbeterpunten
De wijkagent geeft aan dat hij in Wormerland geen aanwijzingen heeft over radicalisering en dat er 
ook geen terroristische dreiging is. Voor wat betreft de gewelddadige eenlingen geeft het Ministerie 
van Veiligheid en Justitie een eendaagse cursus, waaraan gemeenten, politie en GGZ aan 
deelnemen. Dit zorgt voor een betere herkenbaarheid van probleemgevallen. Het taakveld Veiligheid 
van de afdeling Gebied en wijkzaken heeft deze cursus gevolgd. 

De focus voor de komende vier jaar
Het taakveld Veiligheid van de afdeling Gebied en wijkzaken volgt actief landelijke ontwikkelingen op 
het gebied van radicalisering en terrorisme en adviseert de burgemeester over deze ontwikkelingen. 

Bij gewelddadige eenlingen is de gemeente samen met de politie en de jongerenwerker alert op 
signalen. 

Georganiseerde criminaliteit
Veiligheidsproblematiek
Georganiseerde criminaliteit is vaak niet direct zichtbaar. Voor bewoners komt het veiligheidsgevoel in 
het gedrang als er bijvoorbeeld actief drugs gedeald wordt in en rond een woning of dat er sprake is 
van een overval. 

Huidige situatie en verbeterpunten
De gemeente neemt deel in het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC). Dit is een 
coördinatiepunt waar gemeenten, politie, OM, FIOD, Belastingsdienst en andere organisaties 
samenwerken en informatie uitwisselen om georganiseerde criminaliteit, zoals witwassen, 
drugshandel en mensenhandel, te voorkomen. Door signalen te leren herkennen en deze te delen met 
de betrokken afdelingen, wordt het taakveld Veiligheid van de afdeling Gebied en wijkzaken met enige 
regelmaat benaderd met casussen waarbij een medewerker zijn vragen heeft. In overleg wordt 
beoordeeld of de casus doorgezet wordt naar het RIEC voor verdere beoordeling.

De focus voor de komende vier jaar
Het taakveld Veiligheid van de afdeling Gebied en wijkzaken is alert op signalen en onderhoudt 
contacten met de medewerkers van de betrokken afdelingen. Vanuit het RIEC worden bijeenkomsten 
met presentaties georganiseerd om ambtenaren Openbare Orde en Veiligheid op de hoogte te 
houden van ontwikkelingen. Casussen worden besproken in het casusoverleg van het RIEC. Zo is de 
overbewoning van enkele woningen in Wormer en Wijdewormer door buitenlandse werknemers 
besproken in dit casusoverleg.
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Bestuurlijke integriteit
Veiligheidsproblematiek
De gemeente kan door het verlenen van vergunningen en subsidies georganiseerde criminaliteit 
faciliteren.

Huidige situatie en verbeterpunten
De wet BIBOB geeft de gemeente de mogelijkheid onderzoek te doen naar de financiering van grote 
bouwprojecten, horecaondernemingen en evenementen. Ook bij de verlening van subsidies kan dit 
instrument worden ingezet. De gemeente moet hiervoor beleidsregels vaststellen. Het doel hiervan is 
dat de gemeente door middel van de verlening van de vergunningen geen medewerking verleent aan 
criminele activiteiten.

De focus voor de komende vier jaar
Het BIBOB beleid wordt steeds aangepast aan ontwikkelingen en vastgesteld door het college van 
burgemeester en wethouders. De beleidsregels voor WABO-vergunningen zijn in ontwikkeling bij het 
RIEC. Zodra deze beschikbaar zijn, worden deze voorgelegd aan de betreffende afdeling en 
aansluitend aan het college.

12. Strategisch kader

12.1 Strategische uitgangspunten

De strategische uitgangspunten voor dit integrale veiligheidsbeleid zijn de volgende:
Voldoen aan aankomende wettelijke verplichting. (Wijziging Gemeentewet in verband met de 
versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid.)
Versterking van de regierol van de gemeente.
Meer aandacht voor de integrale veiligheid, de samenhang tussen verschillende veiligheidsopgaven 
en de wijze waarop partijen die daar in een rol hebben elkaar kunnen versterken.
Sturen op prioriteiten, waarbij samenwerken en nakomen van afspraken kernbegrippen zijn.

12.2 Hoofdkoers

Wat willen we de komende vier jaar bereiken?

De veiligheidsituatie, zowel objectief als subjectief minimaal op het huidige niveau te handhaven, 
veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk uit te sluiten en in rampen-, crisis- en andere gevaarsituaties 
adequaat op te kunnen treden. 
Een gemeente moet veilig zijn en veilig voelen: naast veiligheid op straat speelt ook alertheid in het 
kader van externe veiligheid een belangrijke rol. Met de nabijheid van Schiphol en het westelijk 
havengebied van Amsterdam is het van essentieel belang dat het veiligheidsbeleid efficiënt en 
effectief is.
Inspannen voor een sluitende ketenaanpak om het op straat veiliger te maken met samenwerking van 
politie en andere ketenpartners.

13. Communicatie
Ook in de communicatie over veiligheid streeft de gemeente naar een integrale aanpak. Dat betekent 
een goede afstemming met alle betrokken partijen. Hierbij is uitgangspunt dat elke partij vanuit de 
eigen autonome positie een bijdrage levert. Communicatie is bij alle beleidsonderdelen, projecten en 
acties betrokken. Er wordt gebruik gemaakt van kernboodschappen die duidelijk maken dat de 
gemeentelijke acties bijdragen aan een veiligere stad. 

In de communicatie moet duidelijk zijn dat de overheid veel doet aan preventie en repressie maar dat 
er ook actief naar de dialoog met inwoners, bedrijfsleven en externe partners wordt gezocht. Zij 
informeert bij deze gelegenheden over diverse veiligheidsonderwerpen. De gemeente stimuleert 
daarnaast de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen. 

Uitgangspunt is de informatie vanuit een nuchtere invalshoek te benaderen. Deze wijze van werken 
sluit aan bij de Wormerlanders, maar ook bij het gegeven dat Wormerland een relatief veilige 
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gemeente is. Het is belangrijk die veiligheid vast te houden. Het is echter ook een feit dat de wereld 
om ons heen minder veilig wordt en dat de gemeente zich daarop moet voorbereiden.

Het is voor de Wormerlandse samenleving mogelijk om bij de gemeente en de politie te melden 
wanneer men een onveilige situatie signaleert of ervaart. De gemeente staat hiervoor open, samen 
met de politie, ondermeer in het project burgernet. De gemeente wil zo burgers en bedrijven actiever 
betrekken bij het onderwerp veiligheid. Dit doet zij door partijen met elkaar in contact te brengen en te 
stimuleren contact met elkaar te zoeken. Bijvoorbeeld door het contact tussen hangjongeren en 
omwonenden te verbeteren. Bekendheid en betrokkenheid vormen een eerste stap op weg naar 
begrip en een beter gevoel van veiligheid.

Het veilig voelen wordt voor een groot deel bepaald door beleving. Het is mogelijk om veiligheidsrisico
´s te benoemen maar uiteindelijk gaat het bij burgers en bedrijven om het gevoel van veiligheid.  Een 
eerste vereiste is transparant en open te zijn over veiligheidsrisico´s. Daarnaast is het belangrijk snel 
te reageren wanneer er daadwerkelijk iets gebeurt. Dat draagt bij aan de beleving dat de gemeente 
een betrouwbare bron van informatie is. 

De gemeente wil ‘veiligheid’ communiceren en geen ‘onveiligheid’. Voor communicatie betekent dit dat 
goede resultaten op het gebied van veiligheid bekend worden gemaakt. Dit gebeurt in goed overleg 
met de politie en het openbaar ministerie.

14. Evaluatie
Na het vaststellen van dit Integraal Veiligheidsbeleid zal jaarlijks een activiteitenplan worden 
opgesteld. In dit activiteitenplan zijn lopende activiteiten opgenomen en thema’s waaraan dat jaar 
extra aandacht wordt besteed. Dit activiteitenplan wordt na een zienswijze procedure door de raad 
vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Jaarlijks wordt het activiteitenplan 
geëvalueerd. 

17



Bijlage I. Nadere beschrijving van de (externe) ketenpartners 

Politie
Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe Politiewet in werking. Op basis van de nieuwe Politiewet ontstaat 
er in Nederland één landelijke politiekorps dat bestaat uit 10 regionale eenheden en een landelijke 
eenheid en een ondersteunde dienst voor bedrijfsvoeringstaken, zoals ICT en personeelszaken. De 
huidige politieregio’s Kennemerland, Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland gaan op in de 
nieuw te vormen regionale eenheid Noord-Holland. 

Naast de geografische wijzigingen veranderen ook de wettelijke kaders op het gebied van de politie. 
De zeggenschap over het beheer van de nationale politie is overgegaan van het regionaal college 
naar de minister van Veiligheid en Justitie. Bij de behandeling van de wet in de Eerste Kamer is er 
veel kritiek geweest op de positie van het lokaal bestuur. De minister wil burgemeesters en 
(hoofd)officieren van Justitie, die het gezag hebben over de politie, meer invloed geven op de 
taakuitvoering en de capaciteit van de politie. De voorstellen zijn een aanvulling op de nieuwe 
Politiewet. Met de wijzigingsvoorstellen wordt scherper aangegeven dat de politie ten dienste staat 
van de gezagsdragers en dat de minister maximale zeggenschap heeft over het beheer van de politie. 
De nieuwe regionale indeling en wijziging van de wettelijke kaders heeft gevolgen voor de 
samenwerking tussen de gemeenten en het OM in de nieuwe regionale eenheid. 

Openbaar Ministerie 
Het OM is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhaving en heeft gezag over de 
opsporingstaken van de politie. Voor de gemeente is het OM een belangrijke samenwerkingspartner. 

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)
Het RIEC heeft als hoofddoel het ondersteunen van de gemeenten bij de bestuurlijke aanpak van 
georganiseerde criminaliteit. Dit doel wordt o.a. bereikt door het versterken van de informatiepositie 
van het bestuur en door te bevorderen dat de gemeenten beschikken over effectieve juridische 
instrumenten om aan deze aanpak invulling te geven. Tevens wordt dit doel bereikt door op decentraal 
niveau gezamenlijk invulling te geven aan een geïntegreerde aanpak van de georganiseerde misdaad, 
waarbij samenwerking met andere veiligheidspartners een belangrijke voorwaarde is. Naast (of in 
plaats van) het strafrechtelijk laten vervolgen van individuele daders en het ontmantelen van criminele 
samenwerkingsverbanden, worden ook bestuursrechtelijke interventies en fiscale handhaving 
aangegrepen om factoren of gelegenheidsstructuren van georganiseerde misdaad te identificeren en 
aan te pakken. Het doel is voorts te voorkomen dat criminelen of criminele organisaties bewust of 
onbewust worden gefaciliteerd door de overheid en kunnen investeren in de reguliere economie. 

Veiligheidshuis Zaanstreek – Waterland 
Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat zich richt op het terugdringen van overlast en 
criminaliteit. In het Veiligheidshuis werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, 
berechting en hulpverlening. Hierdoor vindt vrijwel doorlopend informatie-uitwisseling plaats over zorg 
en risicojongeren. De benoemde prioriteiten zijn huiselijk geweld, nazorg ex-gedetineerden en jeugd.

Veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland
De veiligheidsregio is ingesteld om burgers in Nederland beter te beschermen tegen de risico’s van 
brand, rampen en crises. Bovendien kunnen zij een betere hulpverlening en nazorg krijgen als zij 
onverhoopt toch slachtoffer worden van zo’n incident. De wettelijke context voor de veiligheidsregio 
wordt gevormd door onder meer de Wet veiligheidsregio’s (Wvr), het Besluit personeel 
veiligheidsregio’s (Bvr), de Wet publieke gezondheid (Wpg) en de Tijdelijke wet ambulancezorg 
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(TWaz). De Wvr beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, 
geneeskundige hulpverlening en crisisbeheersing onder een regionale bestuurlijke regie.  

De gemeente Wormerland maakt onderdeel uit van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Deze is 
volop in ontwikkeling. In het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland zitten 
afgevaardigden (burgemeesters) uit elke deelnemende gemeente. 
De afgevaardigden informeren zoveel als mogelijk en nodig de colleges en raden over zaken 
aangaande de voorbereiding op rampen- en crisisbeheersing binnen de veiligheidsregio. Uiteindelijk 
zijn de gemeenteraden de democratisch gelegitimeerde hoogste instantie. De wet bepaalt dat 
veiligheidsregio’s als gemeenschappelijke regeling moeten worden vormgegeven. De 
gemeenschappelijke regeling is een vorm van verlengd lokaal bestuur. Dit betekent dat de 
veiligheidsregio haar taken uitvoert ten dienste van de gemeenten en dat de gezamenlijke gemeenten 
het beleid van de veiligheidsregio bepalen. 

Brandweer
Op dit moment bestaat de brandweer in Zaanstreek – Waterland uit negen gemeentelijke korpsen en 
zijn de regionale brandweertaken belegd binnen Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. Middels 
een wijziging1 van de Wet veiligheidsregio’s is regionalisering van de brandweer verplicht gesteld met 
ingang van 1 januari 2014. De huidige gemeentelijke brandweertaken worden overgebracht naar 1 
onderdeel brandweer binnen de Veiligheidsregio Zaanstreek – Waterland. Aansturing vindt plaats op 
basis van eenhoofdige leiding, de regionaal commandant, die eindverantwoordelijk is voor het 
functioneren en presteren van de (nieuwe) organisatie. De toekomstige organisatie kent een 
gebiedsgerichte indeling en is in de basis een uitvoeringsorganisatie met een zo beperkte overhead. 

Regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s)
Er komen in Nederland 28 tot 30 regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s). Binnen deze diensten kunnen 
vergunningverlening, handhaving en toezicht op het gebied van omgevingsrecht gebundeld worden 
uitgevoerd voor gemeenten, provincies en waterschappen. 

GHOR
Wanneer er een ramp of groot ongeval plaatsvindt, moeten slachtoffers zo goed en zo snel mogelijk 
geholpen worden

GGD
De GGD voert in opdracht van de betreffende gemeenten taken uit in de openbare 
gezondheidszorg voor alle inwoners van Nederland. 

HALT
Halt stelt zich ten doel jeugdigen tot 18 jaar, die door de politie zijn opgepakt wegens het plegen van 
kleine delicten, de kans te geven het weer goed te maken en van hun fouten te leren. Halt richt zich op 
het voorkomen van recidive door de jongere inzicht te verschaffen. Halt hanteert een lik op stuk beleid, 
vandaar dat korte doorlooptijden hoge prioriteit hebben. Halt heeft een signaleringsfunctie voor 
achterliggende problematiek. Halt verwijst de jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) naar de juiste 
instelling met het juiste zorgprogramma. Halt geeft voorlichting op scholen met als doel de jongeren 
informatie te verschaffen en als preventieproject. Halt geeft ook voorlichting aan politie, justitie, 
gemeenten en andere organisaties die zich bezighouden met jeugdigen. 

Bureau Jeugdzorg 
Het Bureau Jeugdzorg zijn in het kader van de wet op de Jeugdzorg ondergebracht bij de Stadsregio. 
Belangrijke onderdelen in het kader van veiligheid zijn het organiseren van de preventieve activiteiten, 
de samenwerking met de jeugdreclassering en de nazorg voor jongeren die de jeugdzorg verlaten. 
De wet verplicht gemeenten om de aansluiting te organiseren richting het Bureau Jeugdzorg. Voor de 
gemeente is het van belang om meer zeggenschap te krijgen over de activiteiten van het bureau 
jeugdzorg. Dit vergt vanuit de gemeente via de Stadsregio een actieve opstelling richting de 
jeugdzorg.

Welzijnsinstellingen: 

1 Op 14 februari 2012 heeft de 2e Kamer met grote meerderheid ingestemd met de wijziging van de Wvr die regionalisering van 

de brandweer verplicht stelt. Op 25 september 2012 heeft ook de 1e kamer ingestemd met wijziging van genoemde wet. 
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Er wordt onder andere samengewerkt met de GGD, Brijderstichting en Centrum Jong.

Woningcorporaties
Er wordt nauw samengewerkt met Wormer Wonen. Wormer Wonen neemt ook deel aan het project 
buurtbemiddeling. Daarnaast worden overlastmeldingen gezamenlijk met de politie en de gemeente 
aangepakt.

Bureau Buurtbemiddeling
Bureau buurtbemiddeling bemiddeld onderling tussen inwoners die niet langer met elkaar willen of 
kunnen praten over ergernissen en andere zaken.

CCV
Het CCV is een onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die gemeenten ondersteunt en 
adviseert inzake veiligheidsvraagstukken.

Scholen
Scholen zijn in meerdere opzichten betrokken bij veiligheid. Zij leveren een bijdrage door jongeren te 
onderwijzen op de gevaren van alcohol en drugs. Daarnaast ervaren zij vaak zelf overlast van 
jongeren die verblijven op het schoolplein na schooltijd door rommel die zij daar achterlaten en 
vernielingen die zij plegen.

Ondernemers (inclusief horeca)
Ondernemers zijn op zeer veel vlakken betrokken bij veiligheid. Neem het Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijven (KVOB), de kans op inbraken en overvallen, overlast (voornamelijk horeca), 
brandveiligheid, milieu, ed. Ondernemers worden actief betrokken om te zorgen voor een goede 
veiligheid. Er worden hiervoor onder andere bewonersavonden georganiseerd.

Bureau discriminatiezaken
Het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan 
het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Bureau BIBOB 
Om te bepalen of sprake is van een gevaar kan de gemeente bij het landelijke bureau BIBOB, dat is 
ondergebracht bij het ministerie van Justitie, een advies vragen over de kans dat een aanvrager 
strafbare feiten zal gaan plegen of geld zal gaan witwassen. Bureau BIBOB heeft de mogelijkheid 
hierbij ook gesloten bronnen te raadplegen, zoals de Belastingdienst, de Centrale Justitiële 
Documentatie Dienst, de Immigratie en Naturalisatie Dienst etc. die de gemeente niet zelf kan 
raadplegen. De verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing blijft bij de gemeente liggen.
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