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Verslag behaalde resultaten integrale veiligheid 2016 en doorkijk naar 2017

Geachte raadsleden,

Bijgaand treft u, net als vorig jaar, ter kennisname het verslag van de behaalde resultaten
van het Jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid 2016 aan.
Zoals u bekend is, vormt een jaaruitvoeringsprogramma de concrete uitwerking van het
Lokaal integraal veiligheidsplan 201 3 - 2017 dat door uw raad is vastgesteld.

Voor 2017 wordt niet apart een jaaruitvoeringsprogramma integrale veiligheid opgesteld: u
treft de doorkijk naar de plannen voor 2017 gelijk achteraan in het verslag 2016.

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende en naar genoegen te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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Verslag behaalde resultaten integrale veiligheid 2016 Beemster en doorkijk naar 2017

Op het gebied van de High lmpact Crimes (HlC) is de taak van de gemeente vooral het
nemen van preventieve maatregelen en het ondersteunen van het werk van de politie: door
integraal samen te werken is de kans op effect groter en dat blijkt vooral bij de
woninginbraken. De cijfers laten een hele mooi daling zien de afgelopen jaren. De continue
aandacht op de plekken waar mogelijk inbraken kunnen gaan plaatsvinden, het heel nauw
samenwerken.met diverse partners en de persoonlijke aanpak van notoire veelplegers werpt
zijn vruchten af. Wekelijks is iemand van het Team lntegrale Veiligheid (TlV) aanwezig bij het
operationele overleg van de politie. Verder is er geregeld en goed contact met de wijkagent
van de Beemster en is er zes-wekelijks overleg tussen burgemeester, wijkagent, teamchef
politie en TlV. fussen het team handhaving en de politie is een goede, nauwe
samenwerking.

De WhatsApp-preventie groepen zijn het afgelopen jaar als paddenstoelen uit de grond
gekropen. De beheerders van deze groepen zijn zoveel mogelijk gefaciliteerd door de
gemeente. Het initiatief om een groep op te richten of uit te breiden ligt geheel bij de
bewoners. Eind 2016 waren er al meer dan 12 groepen bekend bij de gemeente/politie. Het
faciliteren bestaat uit het plaatsen van attentie bordjes en tips bij het opzetten van de groep.
Bij alle dorpskernen zijn aan de toegangen grotere borden geplaatst en in de kernen enkele
kleine bordjes. Begin 2017 is er een informatie avond gehouden voor de beheerders van de
WhatsAppgroepen.
Overvaltrainingen:
ln april zijn er twee avonden georganiseerd waarop een overvaltraining werd gegeven. Beide
avonden waren zeer goed bezocht en de deelnemers waren erg positief. Eigenlijk zijn het :

"laat-je-niet-overvallen-trainingen" met als doel deelnemers handvatten te geven ter
voorkoming van een overval én tips te geven hoe te handelen als het hen tóch overkomt.

Grisisbeheersing
Het afgelopen jaar stond in het teken van het uitvoeren van de nota "Bevolkingszorg op
Orde". Hiermee is en wordt de zogenaamde gemeentelijke kolom binnen de
crisisorganisatie getransformeerd naar een snel inzetbaar en voldoende professioneel
opgeleid regionaal team van vrijwilligers. Dit moet de effectiviteit en efficiency van het
gemeentelijke optreden in geval van een crisis aanzienlijk bevorderen. De eerste signalen,
voortkomend uit de grote oefening Watenuolf (november 2016) lijken dit te onderschrijven.
Aanvullend is er een voorstel gemaakt voor de regionale verdeling van de piketkosten en
het beoordelen van de inzetbaarheid van piketfunctionarissen. Deze voorstellen zullen in
2017 op de bestuurlijke tafelterecht komen.

Sinds I januari 2016 maakt ook Beemster gebruik van de gemeenschappelijke faciliteiten
op het kantoor van de Veiligheidsregio ZaanstreekMaterland (VrZW) in Zaandam voor het
Gemeentelijke Beleidsteam (GRIP 3 situatie).



Overlast Jeugd
Afgelopen jaar hebben de jongerenwerkers van Clup de groepen jongeren goed in kaart
gebracht en uiteraard contact met hen gezocht. Overlast door jeugd in de Beemster is mede
door de inzet van de jongerenwerkers behoorlijk verminderd.
Er is gestart met een JNO overleg (jeugdnetwerkoverleg) wat regelmatig plaatsvindt in
BEEJEE. Hierbij zijn alle partners aanwezig die zich met jeugd bezig houden. De
jongerenwerker en de wijkmanager trekken dit overleg.
Positief is ook dat het Jongerencentrum BeeJee heropend is voor de doelgroep tot 18 en 18+
(aparte ruimtes). Hier wordt er met en door jongeren activiteiten georganiseerd en blijven
jongerenwerkers in contact met de jeugd (en hun ouders) en kunnen ze beter reageren op
eventuele (hulp-)vragen van de jongeren.

Welzijn van de jeugd
Uit de resultaten van het Emovo onderzoek van de GGD blijkt dat wat betreft alcohol gebruik
Beemster op alle fronten wat ongunstiger scoort t.o.v. de regio , maar er is wel een dalende
lijn te zien (dus positief). De GGD biedt voor alcohol bewustwording een aantal activiteiten
aan: Workshop voor docenten, gastlessen voor de leerlingen en een informatieve avond voor
de ouders.

Huiselijk geweld onder jongeren is in Beemster niet in kaart gebracht, maar wel geestelijke of
lichamelijke mishandelding. Ook problemen met leeftijdgenoten zijn in het Emovo onderzoek
in kaart gebracht. Het blijkt wel dat het percentage meisjes in Beemster dat problemen
ervaart wat hoger ligt dan bijjongens. Ook zijn de percentages voor Beemster wat hoger dan
in de regio. Er zijn geen gegevens of er relatief meer eenzaamheid wordt ervaren onder
meisjes. Uit informatie van het CJG (kernteam jeugd) en de jeugdverpleegkundige blijkt dat
over deze ondenrverpen geen excessen bekend zijn.

Openbare Geestelijke Gezondheids Zorg (OGGZ)
ln 2016 is de pilot Vroegsignalering OGGZ (eenheid NH) voortgezet en heeft inmiddels de
volgende resultaten heeft opgeleverd:
. Een nieuwe groep 'personen met venvard gedrag' is in beeld gekomen.
. Verbeterde samenwerking tussen politie en hulpverlenende instanties (korte lijnen).
. Verbeterende samenwerking in monitoring van zorg.
. Groter inzicht in de problematiek bij de politie.
Landelijk is er op dit gebied het "schakelteam Venuarde Personen". Hoofddoel van dit team
is dat alle gemeenten en regio's moeten beschikken over een goed sluitende aanpak voor de
ondersteuning van mensen met verward gedrag.
De lokale OGGZ bewoners zijn in beeld bij de wijkagent en zorg- en
hulpverleningsinstellingen: bij escalaties of problemen zijn betrokken partijen/organisaties
snel bij elkaar om oplossingen te zoeken.

Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche
De Tweede Kamer heeft in 2011 het wetsvoorstel Regulering Prostitutie en Bestrijding
Misstanden Seksbranche (WRP), kortweg de Prostitutiewet, aangenomen. Het doelvan het
wetsvoorstel is om de prostitutiebranche beter te reguleren en misstanden in de branche aan
te pakken. Het wetsvoorstel is op 29 maart 2011 aangenomen door de Tweede Kamer. ln

oktober 2012heeft de Eerste Kamer de behandeling van deze wet echter tot nader order
aangehouden. Het is dus nog niet bekend wanneer de WRP daadwerkelijk in werking treedt.

Evenementen
Algemeen: samen met de veiligheidsregio's in Noord-Holland is er gewerkt aan
deskundigheidsbevordering van de partners in het VeiligheidsOverleg Evenementen. Doel is
om aanvragers van een evenementenvergunning beter te begeleiden in hun aanvraag en te



helpen bij de invulling van de evenementenlocatie. Hiermee wordt de inzet bij calamiteiten en
daarmee de veiligheid van bezoekers verbeterd.

Be e m sterfe e stw ee k ( BFW) :

De evenementencoördinator heeft in samenwerking met de Beemster Gemeenschap (BG)
geregeld dat er dit jaar elke dag een bestuurslid als aanspreekpunt voor oa politie en horeca
aanwezig was. BG is immers organisator en heeft de verantwoordelijkheid over het
evenement, hierbij ondersteund door de gemeente en andere partners.
Vóór de BFW heeft er een operationeel overleg plaatsgevonden waar met elkaar duidelijke
afspraken zijn gemaakt. De BFW is positief verlopen en het was een mooie week.
Op de dag van de Auto Cross is op verzoek van de gemeente een zakkenrollersproject
vanuit het RPC (regionaal platform criminaliteitsbeheersing) gehouden. Soort straattheater
waarbij publiek op positieve wijze attent gemaakt wordt op zakkenrollerij. Het publiek
reageerde enthousiast en had snel door waar een "zakkenroller" op let.
Buurtbemiddeling: incidenteel wordt al gebruik gemaakt van buurtbemiddeling door Clup.
Structurele inzet is nog ondenruerp van gesprek.

Horeca overleg
Vanuit het team Economie is een voorstel gedaan voor intensiever accountmanagement
richting alle bedrijvigheid in de Beemster. Als de capaciteit hiervoor beschikbaar is, zal als
onderdeel hiervan een horecaoverleg worden opgestart. Dit resulteert onder meer in het
opstellen van een horecaconvenant.

BIBOB
De actualisering van het Bibob beleid heeft wat vertraging opgelopen, maar is inmiddels
opgestart en wordt venryacht 2" helft 2017 gereed te zijn.

Verkeersveiligheid doorgaande wegen
Op verzoek van bewoners zijn o.a. aan de Wormenrueg controles gehouden.
Er is verder continue aandacht van politie en verkeershandhavingsteam voor de
verkeersveiligheid op de Beemster wegen.



Wat gaan we doen in2017?

We gaan op dezelfde weg verder als in 2016. De bedoeling is wel dat we in 2017 steeds

meei ruimte inplannen om nog beter om te gaan met wat zich aandient. Niet vooraf alles

vastleggen, maar inspelen op wat de Beemster samenleving van ons vraagt op het gebied

van ve-iligheid. Meedenken en advies geven in projecten die de openbare orde en veiligheid

raken.

. Jeugd blijft punt van aandacht: de netwerkpartners hebben elkaar goed gevonden, de

lijnen zijn kort. Dit jaar zal extra aandacht gegeven worden aan preventie

alcoholgebruik jongeren, en dan met name ook tijdens de BFW. Ook komt er een

cursus over het Puberbrein en een opvoedcursus Voor puberouders.
. De High lmpact Crimes blijven prioriteit vanwege de impact die ze hebben' Waar en

wanneer nodig worden preventieve maatregelen genomen'

" Horeca: de bedoeling is dat het Horeca overleg in 2017 van de grond zal komen,
gevolgd door een Horeca convenant voor de Beemster.

. ln 2017 zal het Bibob beleid geactualiseerd worden.

. Ondermijning, waaronder mensenhandel en arbeidsuitbuiting en adresfraude- Nieuw

speerpunt bij de politie eenheid NH.
. Er zal nauw samengewerkt worden met de nieuw aangestelde medewerker die zich

bezig houdt met de sociale infrastructuur.


