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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan beleidsambtenaar
Joost Jansen die de presentatie toelicht. Vervolgens hebben de verschillende fracties
gelegenheid tot het stellen van vragen en maken van opmerkingen.
De heer Gregoire van de fractie VelsenLokaal vond het een heldere presentatie. Hij
geeft aan dat de VRK zich ook met veiligheid bezig houdt en veelal met dezelfde
actoren samenwerkt. Is er dan geen sprake van te veel overlap? Eén van de
speerpunten is handhaving, hoe groot is de politie inzet en is daar ook geld voor
beschikbaar? Kunnen er ook boa’s voor worden ingezet en wordt het aantal boa’s
uitgebreid? Voor wat betreft de leefbaarheidsmonitor is het totaalcijfer een 7,5, is er
een splitsing te maken naar de verschillende woonkernen, zijn er grote verschillen en
wat is daar de oorzaak van? Er worden twee termen gebruikt, namelijk de regio
IJmond en de regio Kennemerland, wordt er naar beide regio’s gekeken of is er een
zwaartepunt waarneembaar? De doelen zijn redelijk SMART geformuleerd maar zijn
per saldo niet echt ambitieus. Jeugdoverlast wordt vaak genoemd bij bepaalde
wijken, is de inzet dan daar naar evenredigheid, gelijk of groter? Wanneer komt het
keurmerk veilig ondernemen? Bij het onderdeel verkeer mist de fractie de
gladheidbestrijding. Slooppanden kunnen zorg dragen voor onveiligheid, het is zorg
dat die echt worden gesloopt. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en
zorgen dat bijvoorbeeld de strandopgangen in orde zijn.
De heer Ockeloen van de PvdA fractie mist in de notitie het vervoer van gevaarlijke
stoffen door de Velsertunnel. Wellicht kan daar aandacht aan besteedt worden. Dit
geldt ook voor de bedrijfsbrandweer en eigen veiligheidssystemen bij grote bedrijven
als Tata Steel, wordt daarmee samen gewerkt?
Daarnaast heeft hij enkele tekstuele opmerkingen, er wordt niet consequent dezelfde
termen en bewoording gebruikt. Bij het aantal binnengekomen meldingen worden
ook ongewenste meldingen genoemd. Wat wordt hier precies mee bedoeld en wat
wordt daaraan gedaan? Deze notitie mag wat ambitieuzer en daarbij is het niet
logisch om te streven naar het veiligheidsniveau van 2009.

De heer de Bruijn van de VVD fractie vindt het een compleet document en is blij met
de aangebrachte focus. Sommige punten zijn niet ambitieus. Zou het kunnen zijn dat
de notitie te compleet is en er meer prioriteiten gesteld moeten worden? Bij het
onderwerp winkeldiefstal staat vermeld dat de dialoog wordt aangegaan, hoe gebeurt
dat en is het effectief? Hetzelfde geldt voor alcoholmisbruik en het minimaliseren van
polarisatie en radicalisering, hoe wil men dat terugdringen?
De heer F. Korf van de fractie van de ChristenUnie vindt het een goede notitie met
veel informatie. Hij stelt voor om per item een matrix te maken en wil weten of er
extra fte en middelen nodig zijn. Hij mist praktische en haalbare oplossingen, als
voorbeeld wordt een plek genoemd voor hangjongeren. Er zijn veel actoren en
partners, hierbij ontbreken de ouders maar bijvoorbeeld ook een sportvereniging. Zijn
de douane en marechaussee ook partners? Sport, cultuur en onderwijs vormen een
aspect, met name op het gebied van preventieve informatievoorziening. Veel
ouderen voelen zich onveilig in de avonden, is daar onderzoek naar verricht? De
cijfers betreffende meldingen bij de brandweer wijken af van de getallen die de heer
Korf heeft gehoord.
Mevrouw de Haan van de GroenLinks fractie geeft aan dat de ambitie afhangt van de
cijfers van 2010. Het jaar 2009 als uitgangspunt nemen is niet ambitieus genoeg.
Cultuur kan ook bijdragen aan veiligheid. Criminaliteit gepleegd door OostEuropeanen nam vorig jaar toe, wordt daar een apart programma voor opgenomen?
Nu wordt er veel gesproken over koperdiefstallen, is dat iets wat specifiek bij de NS
thuishoort of ook bij de gemeente?
De heer Vosse van de LGV fractie heeft vernomen dat de gemeenteraad de kaders
vaststelt alsmede de prioriteiten en beoordeelt de beleidsvelden. Is dat strijdig met de
zojuist gehouden presentatie? Deze notitie is een vervolg van de nota Velsen veiliger
uit 2004 en de fractie vraagt zich af of het grote aantal zaken en veiligheidspartners
wat wordt genoemd wel realistisch is. Hij noemt enkele voorbeelden zoals de relatie
met boa's en toezichthouders, gedogen en slooproutes. Er staan ook onderwerpen in
waarbij hij zich afvraagt wat het te maken heeft met veiligheid, zoals het
antidiscriminatiebeleid en hondenpoepbeleid. Er dient aandacht gegeven worden aan
de problematische financiering bij projecten.
De heer Vrijhof van de SP fractie maakt zich zorgen over het tegen stemmen bij het
raadsvoorstel van de VRK. Er zijn in het land tal van rampen gebeurd, hebben de
grote bedrijven in Velsen hun plannen op orde? Er zijn meerdere grote kwetsbare
bedrijven in Velsen, als voorbeeld noemt hij Nuon en daarnaast de spoorwegtunnel
en de veiligheid rondom de havens. Ook de politie moet inkrimpen en de overheid
houdt de hand op de knip. De fractie vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor
het betalen de explosieve opruimingsdienst. De SP fractie vindt dat de kosten voor
vandalisme en overlast op de dader verhaalt mogen worden.
Mevrouw Kat van de fractie D66Velsen spreekt ook namens Marc Hillebrink en geeft
aan dat het een heldere kadernota is. De gestelde kaders moeten vooral proactief en
preventief zijn waarbij handhaven een belangrijke rol speelt. De fractie is blij met de
bundeling van het thema antidiscriminatiebeleid. Daarnaast is zij benieuwd naar de
achterliggende gedachte om het niveau in 2014 te handhaven ten opzichte van 2009

en is dit wel ambitieus. Waarom wordt er alleen voorlichting gegeven op scholen en
aan allochtone groepen op het gebied van huiselijk geweld? De meldcode
kindermishandeling staat er niet in vermeld en moet voor 2012 ontwikkeld worden.
Zijn de afspraken gemaakt om hoe te handelen bij rampen en crisisplannen up to
date? Bij de fysieke veiligheid is zij kritisch bij de uitvoering van vergunning, rekening
en handhaving, waar wordt er specifiek opgelet? Op het gebied van radicalisering,
polarisatie en terrorisme is er geen centrale registratie, waarom niet?
De fractie is blij met de wet Bibob en is benieuwd naar de jaarplannen van integer
bestuur en wanneer er een lokaal antidiscriminatiebeleid komt.
Mevrouw Hermans van de CDA fractie geeft een compliment voor de heldere
presentatie en notitie. Er is nu sprake van een jaarplan, aangezien een jaar erg kort
is stelt zij voor om bijvoorbeeld een 2-jaarlijks plan te maken. Het ontbreken van de
financiën is een kwetsbaar punt en er kan meer aandacht komen voor de relatie
tussen het handhaven van het beleid en deze notitie. De ambities komen niet altijd
even scherp naar voren. Er wordt gesproken over het keurmerk veilig wonen, wat
houdt dat in voor de gemeente Velsen? Het aanpakken van te hard rijden in 30
kilometer zones en de eigen verantwoordelijkheid van de burger te stimuleren is
belangrijk, hoe gebeurt dat? Het veiligheidshuis is hierin opgenomen, dat gaat geld
kosten is nu niet voorzien, hoe wordt daarmee omgegaan?
De portefeuillehouder, de heer Weerwind, bedankt de fracties voor de complimenten
over dit stuk en de gegeven feedback. Het was een uitgebreid proces waarbij alle
actoren actief betrokken zijn evenals de ketenpartners. Er is veel gesproken over
handhaving en toezicht, collega wethouder Te Beest is bezig om hierover een notitie
op te stellen.
Er moeten niet alleen plannen gemaakt worden maar er dient ook gekeken te worden
naar hetgeen gerealiseerd is. Er is niets mis met het jaarlijks benoemen van de
plannen en ziet niets in bijvoorbeeld een twee jaarlijkse termijn.
Er zijn veel actoren betrokken op het gebied van veiligheid. Het is dan ook zeer
complex om overzicht te hebben en te houden. Het is belangrijk om binnen de
haalbare doelstellingen te blijven, dat geeft ook de mogelijkheid om te meten en te
weten. Zo blijft duidelijk wat er bereikt is en kan de ambitie eventueel bijgesteld
worden. Binnenkort kan de portefeuillehouder wat meer zeggen over de
politiecapaciteit en de inzet van boa’s aangezien men in Den Haag bezig is met een
nieuwe politiewet die naar verwachting begin 2012 ingevoerd worden.
Deze nota vormt het handvat voor het te voeren beleid en zal continu gebruikt blijven
worden. De leefbaarheidsmonitor 2011 is gisteren ontvangen en daarin valt te lezen
hoe in totaliteit de veiligheidsgevoel wordt ervaren en hoe dat per woonkern is. De
portefeuillehouder komt hier separaat op terug.
De inzet van boa’s en toezichthouders is enigszins beperkt maar, mede door hun
uniform, lijdt hun aanwezigheid tot gezag en een veiliger gevoel.
Met de regio IJmond en de regio Kennemerland wordt nauw samengewerkt en er
wordt een voorbeeld van een problematiek genoemd waarbij over de gemeentegrens
alsmede met het Openbaar Ministerie en de politie goed is samengewerkt. De
portefeuillehouder is zich bewust van de onveiligheid bij strandopgangen en het
onveiligheidsgevoel bij slooppanden. Wat betreft het laatste is er soms een langere
adem nodig om panden die in verval zijn aan te pakken.
Wat betreft het vervoer van gevaarlijke stoffen zal hij de notitie erop naslaan en
neemt dit als aandachtspunt mee. De link betreffende samenwerking met de

bedrijfsbrandweer van grote bedrijven licht er nadrukkelijk vanuit de VRK en heeft
ook zeker de aandacht. Ook de gemaakte tekstuele opmerkingen neemt de
portefeuillehouder mee en zal er schriftelijk op terugkomen, hetzij in de notitie hetzij
separaat.
De Raad heeft het voor het zeggen en die bepaalt dus ook de compleetheid van dit
stuk en waar de focus aangebracht dient te worden. De dialoog met jongeren die een
winkeldiefstal hebben gepleegd of voor overlast zorgen wordt aangegaan maar het
blijft niet alleen bij praten. Er wordt wel degelijk doorgepakt, met name bij de
recidivisten. Alcohol en jongeren, de cijfers op dit gebied nemen af in Velsen. Wat
hier bijvoorbeeld aan heeft bijgedragen is het project wakkere ouders.
Integriteit en radicalisering speelt zich ook in Velsen af, hier wordt naar geacteerd en
heeft de volledige aandacht.
Het gebruik van een matrix is geen slecht idee en de portefeuillehouder wil hier
nadrukkelijk naar kijken. Ouders betrekken als partner is wellicht onder belicht in de
notitie en ook hier zal naar gekeken worden evenals het zien van scholen en
sportverenigingen als actoren. Er wordt altijd gekeken naar demografische factoren.
Huiselijk geweld komt veelvuldig in de gemeente voor, er zal gekeken worden naar
de precieze cijfers. Het nieuwe beleidsplan crisisbeheersing wat eraan komt is een
belangrijke onderlegger. Het aantal overvallen en inbraken is gestegen en er dient op
een gegeven moment een norm gesteld te worden. Er is gekozen voor 2009 mede
gezien de invoering van het nieuwe, omslachtige, politiesysteem vorig jaar.
Criminaliteit gepleegd door Oost-Europeanen gaat boven de gemeente Velsen heen.
Er is wel een speciaal team van rechercheurs die zich hiermee bezig houdt.
Koperdiefstal komt inderdaad voor maar er zijn geen cijfers bekend.
De Raad stelt documenten vast en de nieuwe gemeentewet geeft de Raad een
sterkere positie om het college aan te spreken op wat er van een beleid terecht is
gekomen. Het plaatsen van blokkades op de loop en slooproutes gebeurt en heeft de
aandacht.
De duur van het verlenen van vergunningen op het gebied van veiligheid bij
bijvoorbeeld grote bedrijven kan soms lang zijn maar soms is de provincie aan zet
en niet de gemeente. Op het gebied van evenementen wordt er nauw samen
gewerkt met de politie en er gaan maanden van organisatie aan vooraf.
Op de vraag over de meldcode kindermishandeling die in 2012 moet komen heeft de
portefeuillehouder geen antwoord paraat en zal worden meegenomen evenals de
centrale registratie.
Verschillende van de vanavond genoemde thema’s zullen ook terugkomen in een
nota van collega portefeuillehouder Te Beest, namelijk actief burgerschap. Als laatste
wordt er aangegeven dat het zonde zou zijn als het veiligheidshuis een stille dood
zou sterven.
De beleidsambtenaar Joost Jansen geeft aan dat het keurmerk veilig ondernemen op
een aantal locaties in de gemeente op de rails is gezet, zoals in de Velserbroek, de
Lange Nieuwstraat, Kennemerlaan en Velsen-Noord. Dat is een intensief proces
omdat er veel ondernemers bij betrokken zijn en de indruk bestaat dat het goed
loopt.
Beleidsambtenaar Paul van der Hulst vertelt dat verwacht wordt dat een concept van
de nota antidiscriminatiebeleid in het najaar klaar is. Er zijn allerlei organisaties die
met dit onderwerp te maken hebben en de gemeente wil hen de mogelijkheid geven

hier een oordeel over te vellen. Vervolgens gaat het terug naar het college en
volgens de planning komt het in het eerste kwartaal van 2012 naar de Raad.
De voorzitter bedankt de portefeuillehouder en ambtenaren voor de beantwoording.
Wellicht kunnen de onbeantwoorde vragen betreffende de meldcode
kindermishandeling, het verhaal rondom vergunningen en de cijfers van huiselijk
geweld worden doorgegeven aan de behandelend ambtenaar. Op 29 september
staat er een oordeelsvormende sessie gepland en naar verwachting vindt er op 12
oktober besluitvorming plaats.
De portefeuillehouder geeft aan dat de zojuist ontvangen leefbaarheidsmonitor 2011
geanalyseerd zal worden op hoofdlijnen en deze zullen voor de oordeelsvormende
sessie op 29 september aan de Raad kenbaar gemaakt worden.
De voorzitter sluit de vergadering en bedankt een ieder voor de inbreng en
aanwezigheid.

Toezeggingen
Op de niet beantwoorde vragen zal worden teruggekomen en enkele onderwerpen
hebben de aandacht om nader bekeken of toegelicht te worden.

