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Voorwoord 
 
Basis is het Integrale Veiligheidsplan 2013 – 2017. Zoals bekend staan hierin de ambities 

voor vier jaar vermeld. 

In het Jaaruitvoeringsprogamma wordt beschreven welke concrete plannen er zijn en welke 

accenten in het betreffende jaar zullen worden gelegd. 

 

 

Lopende zaken 

 

High Impact Crimes: Criminaliteit die een hoge impact op slachtoffer en omgeving heeft. 

Betreft o.a. woninginbraken, overvallen, geweld, bedreigingen en straatroof. 

Het nemen of (laten) organiseren van preventieve maatregelen om bewoners of specifieke 

doelgroepen (bv senioren of agrariërs) meer bewust te maken van preventieve 

mogelijkheden en van risico’s op slachtofferschap. De maatregelen kunnen in principe 

betrekking hebben op alle genoemde HIC feiten. Dit is steeds een samenspel tussen 

verschillende partijen als reactie op wat er in de Beemster gebeurt of juist ter voorbereiding 

op hetgeen kan gebeuren. Ook worden er diverse soorten gesubsidieerde trainingen 

aangeboden via de gemeente. Burgerinitiatieven als WhatsApp-preventie groepen worden 

zoveel mogelijk gefaciliteerd: het initiatief om uit te breiden blijft echter geheel bij de 

bewoners liggen.  

 

Crisisbeheersing 

Ook 2016 zal in het teken staan van de verdere professionalisering van de gemeentelijke 

kolom zodat de regionale crisisstructuur nog steviger verankerd wordt en betrokkenen zo 

efficiënt en effectief  mogelijk worden ingezet. Hierdoor zal de gemeentelijke kolom als een 

nog daadkrachtiger bondgenoot kunnen optreden van de traditionele hulpdiensten. Daartoe 

zullen er onder andere ook in 2016 diverse trainingen en oefeningen worden verzorgd, 

waardoor men nog beter voorbereid is om zijn of haar rol te vervullen. Sinds 1 januari 2016 

maakt ook Beemster gebruik van de gemeenschappelijke faciliteiten op het kantoor van de 

Veiligheidsregio Zaanstreek/Waterland in Zaandam voor het Gemeentelijke Beleidsteam 

(GRIP 3 situatie).  

 

Overlast Jeugd 

In de Beemster bestaan verschillende overleggen die zich bezig houden met jeugd: Het 

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), het Hometeam, en het Kernteam Jeugd. 

Vanuit deze teams wordt zoveel mogelijk nauw samengewerkt en de indien nodig specifieke  

maatregelen genomen. Eén van de opdrachten aan de jongerenwerkers van Clup zal zijn het 

goed in kaart brengen van groepen jongeren op straat. Verder zal bekeken worden of er in 

Beemster behoefte is aan een jeugdnetwerkoverleg, zoals die in Purmerend ook 

plaatsvinden, per wijk. 

 

OGGZ 

De afgelopen jaren is er sprake van een stijging van het aantal spoedopnames en meldingen 

van ernstige overlast door (zeer) verwarde personen. Het betreft een hardnekkig probleem 

met vele verschillende oorzaken. De (regionale) pilot vroegsignalering die in 2015 is gestart 

loopt ook door in 2016. Vanuit de invalshoeken zorg en veiligheid wordt samen met externe 

partners gewerkt aan het verkrijgen van meer inzicht in de problematiek, vervoer en opvang 

van verwarde personen. 
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Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche 

Deze wet laat al lang op zich wachten. Als de wet, in welke vorm dan ook, in 2016 wordt 

vastgesteld moet er nieuw prostitutiebeleid op eenheidsniveau opgesteld worden.  

Beemster kent één gelegenheid waar prostitutie legaal mag en kan plaatsvinden. Afdeling 

Ruimtelijke Ordening (RO) onderzoekt de rol van vastgoed en de bestemming van deze 

locatie. 

 

Evenementen 

In het veiligheidsoverleg evenementen (VOE) worden de ingediende aanvragen om een 

evenementenvergunning beoordeeld op het gebied van veiligheid. Vanuit dit gremium wordt 

de burgemeester geadviseerd over de te nemen maatregelen mbt openbare orde en 

veiligheid. Aan het VOE nemen politie, brandweer, het team vergunningen toezicht en 

handhaving,  de evenementen coördinator (team economie) en team integrale veiligheid 

deel.  

 

Aparte aandachtspunten 2016 

 

 Welzijn van de Jeugd 
 

Doel 

 

Inzicht krijgen 

- Of er een drankprobleem onder de jeugd is. 

- Hoeveel jongeren betrokken zijn bij huiselijk geweld. 

- Of het klopt dat meisjes in de Beemster relatief meer eenzaam 

zijn en zo ja of daar iets aan gedaan kan worden. 

 

Activiteit 

 

 

Beoogd 

resultaat 

- Cijfers analyseren. 

- Betrokken partners en intermediairs bevragen. 

 

Inzicht in probleemgebieden jeugd en daarop de juiste maatregelen 

nemen. 

 

Inspanning 

 

 

 

Maatschappelijke Ontwikkeling 

Brijder 

Clup, jongerenwerkers 

Politie 

GGD 

 

Regie Beleidsregisseur Welzijn / MO-beleid 

Planning Derde kwartaal 2016 

 

 

  



4 van 6 

 

 Opstarten Buurtbemiddeling 

 

Doel 

 

Buurtbemiddeling (dmv vrijwilligers) realiseren 

Activiteit 

 

 

 

Beoogd 

resultaat 

- Draagvlag buurtbemiddeling in Beemster onderzoeken. 

- Begroting opstellen en budget realiseren. 

- Als dat gerealiseerd is vrijwilligers werven. 

 

- Burenruzies kunnen in eerder stadium laagdrempelig worden 

opgelost. 

- Politie wordt niet onnodig ingezet bij dit soort conflicten 

 

Inspanning 

 

 

 

Beleidsregisseur 

MO-beleid 

Clup 

Wijkagent 

Communicatie 

 

Regie Beleidsregisseur Welzijn / MO-beleid 

 

Planning Derde kwartaal 2016  

 

 

 

 Horeca Overleg starten 

 

Doel 

 

Bijdragen aan een veilig uitgaansklimaat 

Activiteit 

 

 

Beoogd 

resultaat 

- Deelnemers informeren en werven. 

- Overleg opstarten. 

 

- Korte lijnen.  

- Een veilig uitgaansklimaat. 

 

Inspanning 

 

 

 

Economische Zaken 

Beleidsregisseur 

Politie 

VTH 

 

Regie Beleidsregisseur 

Economische Zaken 

Planning Tweede kwartaal  2016 
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 Horecaconvenant opstellen en afsluiten  

 

Doel 

 

Bijdragen aan een veilig uitgaansklimaat 

Activiteit 

 

Beoogd 

resultaat 

- Opstellen Horecaconvenant 

 

- Duidelijk over afspraken tussen diverse partners in 

uitgaansgebied 

 

Inspanning 

 

 

 

Koninklijke horeca Nederland 

Lokale horeca 

Politie  

Vergunning Toezicht en Handhaving 

Juridische- en Veiligheidszaken 

 

Regie TIV  

Planning Eind 2016 

 

 

 

 Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar 

Bestuur (BIBOB)  

Doel 

 

- Aanpakken georganiseerde criminaliteit 

- Beleid actualiseren 

 

Activiteit 

 

Beoogd 

resultaat 

- Procesbeschrijving opstellen 

- Werkafspraken met betrokkenen maken 

 

 

Inspanning 

 

 

 

Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) 

Vergunning Toezicht en Handhaving 

Juridische- en Veiligheidszaken 

Stadsbeheer 

Stadsontwikkeling 

 

Regie TIV 

Planning Derde kwartaal 2016 
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 Verkeersveiligheid doorgaande wegen 

 

Doel 

 

Vergroten veiligheidsgevoel bewoners en voorkomen cq 

verminderen slachtoffers 

 

Activiteit 

 

 

 

Beoogd 

resultaat 

- Analyse van het probleem 

- Analyse welke routes veilig zijn en welke niet 

- Afspreken “veilige” routes 

 

- Veilige doorgaande routes 

- Vermindering / geen slachtoffers 

 

Inspanning 

 

 

Politie 

SB (Verkeer) 

Regie Beleidsregisseur / SB 

 

Planning 2016 

 

 


