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De voorzitter heet iedereen welkom, in het bijzonder de heer Putman en de heer
Broek van de politie Velsen. De portefeuillehouder, de heer Weerwind, geeft een
korte inleiding om vervolgens het woord te geven aan de heer Putman, teamchef
basisteam Velsen.
De heer Putman geeft een korte toelichting op deze sessie en start vervolgens de
presentatie. Hierop hebben de verschillende fracties de gelegenheid om te reageren.
De heer Van Koten van de SP fractie geeft aan dat er duidelijke verbeteringen
merkbaar zijn en is verheugd met de positieve resultaten. De fractie van de SP is
tevreden met de werkwijze van de wijkteams en de proactieve houding van de politie.
Hij vraagt zich af hoe de verhouding is van de politie inzet bij evenementen ten
opzichte van de maatschappelijke taak?
De heer Ockeloen van de PvdA fractie wil weten of de resultaten evenredig zijn met
de extra inzet en of de politie adviezen richting de gemeente heeft.
Mevrouw Teske van de fractie Velsen Lokaal vond het een heldere presentatie en
heeft geen vragen.
De heer Vosse van de fractie LGV vraagt zich af wat de juiste benaming is, regio’s of
eenheden. En of de gevolgen van de ministeriele besluiten al merkbaar zijn bij de
politie Velsen.
Mevrouw Hermans van de CDA fractie wil weten of in het eerste kwartaal van het
integraal veiligheidsbeleid (IVB) de lokale kwaliteiten worden meegenomen.
De heer Hillebrink van de fractie Hillebrink is benieuwd naar de aantallen van het
tijdelijk huisverbod. Er is een pilot van het SOM-project (Structurele Overlast
Maatregelen) in de Velserbroek, wordt dit verder uitgebreid naar de rest van Velsen?

Over het onderwerp pooierboys is er een regionaal plan, in hoeverre wordt dit in
Velsen uitgevoerd?
Mevrouw de Haan van de GroenLinks fractie heeft een vraag over criminaliteit
gepleegd door Oost-Europeanen. Kan de bevolking daar zelf ook wat tegen doen en
wordt er aandacht aan gegeven om alertheid te creëren?
Mevrouw Kat wil graag weten hoe vaak er een huisverbod is opgelegd. Is het
sportevenementenbeleid naar tevredenheid gebeurd? Zij vraagt ook of er meer
verteld kan worden over de plannen rondom de verkeersveiligheid bij scholen en of
er cijfers bekend zijn over het aantal l inwoners van Velsen dat zich onveilig voelt?
De heer Korf van de ChristenUnie fractie wil weten of de politie Velsen op bepaalde
gebieden mankracht tekort is gekomen en hoe er tegen de 30 kilometer zone in de
wijk wordt aangekeken.
Mevrouw Nienhuis van de VVD fractie wil ook meer weten over pooierboys in de
gemeente Velsen. Er is een nieuw administratief systeem ingevoerd, zij wil weten
hoe dat bevalt. En in hoeverre heeft de samenwerking met veiligheidshuis al handen
en voeten heeft gekregen?
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Weerwind. Hij geeft aan dat er wel
degelijk naar de SOM-aanpak wordt gekeken. Het maakt het probleem inzichtelijk
zodat erop geanticipeerd kan worden. De ministeriele plannen worden nadrukkelijk
gevold. Het beleid in samenwerking met alle ketenpartners is een instrument waarin
duidelijke prioriteiten worden gesteld, ook als gemeente.
Criminaliteit gepleegd door Oost-Europeanen is niet alleen regionaal maar ook
landelijk een probleem, daar wordt op nationaal niveau over nagedacht.
De verkeersveiligheid bij scholen, daar houdt de heer Vennik zich nu mee bezig.
Over het gevoel van veiligheid onder de inwoners van de gemeente Velsen kan
worden meegedeeld dat Velsen op een goed niveau zit. Landelijk gezien staat
Velsen op de 49ste plek.
Het regionaal college kijkt naar het beschikbaar stellen van mankracht gedurende
evenementen, er worden overwogen keuzes gemaakt. Er wordt voor gewaakt dat het
inzetten van veel politiecapaciteit bij evenementen niet ten koste gaat van politie in
de wijk.
De heer Putman krijgt de gelegenheid te reageren op de vragen en opmerkingen van
de verschillende fracties. Hij kan de gemeente adviseren bijvoorbeeld te denken aan
het stellen van een doelstelling om te voldoen aan het keurmerk veilig wonen.
Het aantal keren dat er een tijdelijk huisverbod is opgelegd is redelijk gelijk gebleven,
er is niet een trend in te herkennen.
In de gehele gemeente geldt dat in het geval van overlast de SOM (Structurele
Overlast Maatregelen) aanpak wordt toegepast. Met betrekking tot pooierboys zijn er
in 2009 – 2010 wel enkele signalen uit de samenleving ontvangen, echter zijn er
nooit harde aangiftes ontvangen. Er is afgesproken om samen met gemeente tot een
voorlichting over dit onderwerp te komen op die plekken daar waar destijds zich de
meeste signalen hebben voorgedaan.
Criminaliteit gepleegd door Oost-Europeanen betreft met name auto diefstal en
woninginbraak. De politie raadt de bevolking aan alert te zijn en vooral de politie te
bellen. Achteraf blijkt uit buurtonderzoek vaak dat buurtbewoners wel iets hebben

gezien of gehoord. Het is aan te raden om juist direct 112 te bellen. De burger wordt
ook als partner van politie gezien.
De gemeente bepaald het evenementenbeleid en het aantal evenementen. Deze
komen op een regionale evenementenkalender. Die worden door het regionaal
college geaccordeerd en vervolgens wordt daar de afspraak gemaakt over de
capaciteit die ingezet gaat worden. Heel eerlijk gezegd is er als lokaal politieteam
altijd de zorg om de politietaken in de wijk op een goede manier uit te voeren, maar
het lukt wel altijd. Dus de zorg is er maar de resultaten worden wel behaald.
De verkeersveiligheid bij scholen wordt nadrukkelijk in de gaten gehouden en bij
klachten wordt er op locatie gecontroleerd.
Over de 30 km zones verteld de heer Putman dat er een probleem met de
handhaving van sommige zones is. Deze moeten aan bepaalde inrichtingseisen
voldoen. Er zijn richtlijnen voor vanuit de gemeente en vanuit het Openbaar
Ministerie en die sluiten niet altijd op elkaar aan. Daarover is men wel met elkaar in
gesprek om te kijken wat er nodig is om wel te kunnen handhaven. Er worden op
deze plekken soms wel ludieke acties gevoerd door mensen bijvoorbeeld op hun
gedrag aan te spreken.
Het huidige politiesysteem bevalt op zich niet slecht maar er dienen wel veel
handelingen verricht te worden om informatie in het systeem te kloppen. landelijk
loopt het aantal OM-verdachten(Openbaar Ministerie) terug en dat heeft misschien
een relatie tot dit politiesysteem.
Het Frontoffice-Backoffice (FOBO) project speelt zowel landelijk als regionaal. De
minister wil meer blauw op straat en meer boeven te vangen. Administratief werk dat
nu door operationele agenten wordt verricht, wordt bij dit project overgenomen door
de backoffice. Het meest ideaal zou zijn meer blauw op straat en agenten die
eigenlijk niets in het politiesysteem hoeven in te voeren. Dit is echter niet haalbaar
maar het FOBO project levert wel tijdswinst op. Het is een goed initiatief en zal ook
landelijk navolging krijgen.
Op een laatste vraag van de voorzitter geeft de heer Putman aan dat er in het
verleden wel eens een klanttevredenheidsonderzoek is verricht. Dat instrument wordt
nu niet meer gebruikt. Dit zal naar verwachting wel meer ontwikkeld worden. Soms
wordt er op bepaalde plekken een enquête gehouden om te informeren hoe de
overlast wordt ervaren, bijvoorbeeld op de Kennemerlaan.
Het woord is aan de heer Broek. Het veiligheidshuis is gestart in Haarlem. In Velsen
is er een jeugdinterventieteam en een noodteam. Zij hebben veel contact met het
veiligheidshuis en men gaat steeds meer samenwerken. Er wordt steeds meer
centraal aangestuurd vanuit het veiligheidshuis. Het is grensoverschrijdend, wat
onder andere inhoudt dat het veiligheidshuis bestanden bijhoudt van veelplegers die
in de gehele regio actief zijn.
De voorzitter concludeert dat men tevreden kan terug kijken op het politiejaar 2010.
In september van dit jaar komt het jaarplan 2012 aan de orde en in november mag
de Raad een uitnodiging verwachten voor een werkbezoek aan de politie. De
voorzitter wil de heren Putman en Broek bedanken voor de heldere presentatie en
hun aanwezigheid.

