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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft het woord aan de heer Putman voor
het geven van een presentatie.
De heer Putman geeft aan dat het beeld positief is met een paar zorgpunten. Met
name bij deze zorgpunten wordt uitgebreid stilgestaan. Het aanpakken van
diefstallen uit en van auto’s is lastig doordat dit vooral door landelijk opererende
groepen wordt gedaan. In de APV is opgenomen dat het verboden is om ’s avonds in
het bezit te zijn van inbraakgereedschap, dit is een sterk punt in deze gemeente.
Voor deze categorie en voor diefstallen van (brom)fietsen is een dalende trend voor
2012 te zien met het voorbehoud dat het nog heel vroeg in het jaar is. De cijfers voor
winkeldiefstallen lijken positief maar dit is toch een zorgpunt. Er is vaak sprake van
betrokkenheid van minderjarigen. Hierbij is actie noodzakelijk zodat gedrag
gecorrigeerd kan worden. Bij diefstallen uit bedrijven is een stijging te zien. Dit komt
verspreid over de hele gemeente voor zoals bij sportkantines. Een verklaring voor de
stijging is het vaker voorkomen van koperdiefstallen.
De woninginbraken is een zorgpunt. Het aantal is gestegen. Woninginbraak is een
thema op landelijk, regionaal en lokaal niveau. Het is een “high impact crime”, dit
betekent dat dit grote impact heeft op de slachtoffers. Uit de leefbaarheidsmonitor is
te zien dat woninginbraken in bepaalde wijken een zorgpunt zijn. Het komt echter
zeer verspreid in heel Velsen voor, er is geen groter risico in een bepaalde wijk.
Landelijk is ook een stijgende lijn te zien. Er is wellicht een verband met illegale
bewoning in het havengebied maar ook blijken daders uit andere delen van het land
te komen. Het daderbeeld is zeer divers, er is een link met veelplegers ook uit
Velsen. Er is geen sprake van een lokale inbrekersbende. Voor de politie is
samenwerking in vertrouwen van de burgers belangrijk. Met alleen boeven vangen is
het niet op te lossen, het aantal aangiftes blijft, ook in Velsen, stijgen. Er wordt aan
preventie gedaan door voorlichtingsbijeenkomsten te houden voor senioren. Hier
wordt voorlichting gegeven over het omgaan met personen aan de deur met

kwaadwillende bedoelingen. Ook hiervoor is samenwerking met andere organisaties
noodzakelijk zodat een groter percentage van de doelgroep bereikt kan worden. Ook
is de politie bezig om de meldingsbereidheid te vergroten. De eerste maanden van
het jaar laten weer een verhoging zien, hier ligt de echte zorg voor deze gemeente.
Het aantal vernielingen zijn licht afgenomen vooral het meerjarig beeld laat een
substantiële afname zien. Het beleid gericht op de relatie van vernielingen met
hangplekken en uitgaansgelegenheden werkt. Het aantal bedreigingen is
toegenomen. De oorzaak kan liggen in het verlagen van de drempel voor aangiften
van huiselijk geweld en de mogelijkheid voor aangiftes door mensen met een
publieke taak. Mishandeling laat een dalende lijn zien wat verklaard kan worden door
de verlaging van de drempel voor aangifte van huiselijk geweld. Hierdoor wordt
ingegrepen voordat sprake is van daadwerkelijk mishandeling. De verdachtenratio is
hierbij relatief hoog doordat het slachtoffer de dader vaak kent. Huiselijk geweld is
ook een thema op landelijk niveau en is ook een “high impact crime”. Er is extra inzet
met speciale deskundigheid gezet op huiselijk geweld. Elke melding is extra
bekeken, dit kan een verklaring zijn van de stijging van het aantal huisverboden ten
opzicht van 2010. De trend voor 2012 laat ook een licht stijgende lijn zien.
Ook overvallen zijn “high impact crimes”. Meer dan de helft van de overvallen worden
opgelost. Hier is extra kwaliteit op ingezet. Straatroof laat ook een stijging zien in
deze gemeente. De heer Putman geeft aan dat sprake is van minderjarigen die geen
respect hebben voor eigendommen van anderen. Deze zaken worden grotendeels
wel opgelost door goede samenwerking van diverse instanties. Over het algemeen
valt drugsoverlast mee in deze gemeente maar er is wel sprake van een stijging. Niet
alles wordt gezien maar uit een onderzoek van de GGD in 2009 naar het gebruik van
drugs door de jeugd blijkt het er wel is. De politie is alert op straatdealers en goede
afspraken worden gemaakt bij evenementen en met de horeca. Het aantal
hennepkwekerijen in woningen stijgt door de huidige problemen op de woningmarkt
waardoor vaker huizen leeg staan. In Velsen is sprake van een veilige en rustige
horeca, wat niet wil zeggen dat er geen incidenten zijn of overlast is. Dat is niet te
voorkomen bij de combinatie horeca, wonen en recreëren. Te zien is dat het beleid
gericht op jeugdoverlast werkt. Er is een dalende trend zichtbaar vanaf 2009. Bij
structurele overlast worden direct maatregelen genomen. Buren/relatieproblemen
blijven redelijk gelijk waarbij veel gebruik wordt gemaakt van buurtbemiddeling. Het
aantal verkeersongevallen laat een dalend beeld zien waarbij controle op bepaalde
wegen aantoonbaar leidt tot afname van het aantal ziekenhuisgewonden.
Evenementen is een belangrijk onderwerp omdat Velsen een vriendelijk/uitnodigend
evenementenbeleid heeft. Alle betrokken partijen werken hierbij goed samen. Er
worden hoge eisen gesteld.
De fracties krijgen het woord voor het stellen van vragen waarop door de
portefeuillehouder of de heer Putman en de heer Van Wegen antwoord wordt
gegeven.
Het aantal verdachten is lager dan het aantal aangiften omdat aangifte niet altijd leidt
tot vervolging. Het profiel van de daders is heel verschillend. Met het nieuwe regime
zal voor lokaal maatwerk afgestemd moeten worden met meer partijen.
Ouderenbonden worden betrokken bij de voorlichting over babbeltrucs. De wijkagent
wordt zoveel mogelijk vrijgemaakt voor werk in de wijk. In de zomerperiode met veel
evenementen kunnen verschuivingen plaatsvinden. De portefeuillehouder benadrukt

dat ketenaanpak essentieel is. De aanpak van de verkeersveiligheid bij
kinderdagverblijven is hetzelfde als bij scholen. Bij evenementen wordt ook regionale
inzet betrokken, de veiligheid moet gegarandeerd zijn anders wordt geen vergunning
verstrekt. Samenwerking op dit beleidsveld is zeer belangrijk. In vergelijking met
gemeenten van gelijke omvang komt Velsen eruit als veilige en rustige gemeente.
Nadat alle vragen zijn beantwoord bedankt de voorzitter de aanwezigen en sluit de
vergadering.

