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De voorzitter leidt het onderwerp kort in en geeft aan dat er een voorstel is om het
behandeladvies iets te wijzigen door de portefeuillehouder eerst een korte toelichting
te laten geven op het werkbezoek van de raad aan de politie waar is gesproken over
de verhouding tussen raad, burgemeester en politie. De aanwezige fracties gaan
akkoord met de wijziging van het behandeladvies.
Het woord is aan de heer Weerwind. Hij legt de doorlopen fases uit. De zienswijze op
het IMV is verstuurd aan de regioburgemeester. De input van vanavond wordt
woensdag aanstaande meegenomen door de burgemeester. Nu wordt er gesproken
over veiligheid op gemeente niveau. Dit betreft facetbeleid. Het raakt ongekend veel
domeinen. De routing naar de toekomst zal anders zijn en legt deze in het kort uit.
Het woord is aan de fracties
Mevrouw Bot (GroenLinks) vindt de nota er goed uit zien. Zij is benieuwd naar de
uitvoering van burgerparticipatie gezien de ambitie van het kabinet. Er wordt als doel
gesteld om het aantal meldingen van overlast naar beneden te brengen, Is dat
haalbaar in het kader van decentralisaties?
Mevrouw Dreijer (Forza! IJmond) wil graag dat bij de cijfers van woninginbraken ook
de cijfers van diefstal uit schuurtjes en garages worden toegevoegd. Dit voor een
compleet beeld. Met betrekking tot het onderwerp mensenhandel ziet zij graag dat de
doelstelling wordt uitgebreid met welke rol burgerzaken hierin kan spelen. Kan
cameratoezicht worden toegevoegd aan de nota? De fractie wil dat dat vaker en
gerichter ingezet wordt. Kan worden aangegeven om welke jongeren het gaat en dan
met name over achtergrond in het geval van overlast? Kunnen taakstraffen zichtbaar
in eigen gemeente worden uitgevoerd? Polarisatie is een moeilijk meetbaar begrip.
Graag hier specifieke doelstellingen aan toevoegen om beleid te ontwikkelen om
radicalisering te voorkomen. Zij verzoekt dit onderwerp in de openheid op de agenda
te zetten. Zij citeert een uitspraak van burgemeester Aboutaleb die een klimaat van
angst wil voorkomen, namelijk “Wil je naar Sirië, da dan.” Wil de portefeuillehouder
ook deze uitspraak doen? Zij vraagt ook aandacht voor huiselijk geweld en dan met
name voor geweld tegen kinderen. Als laatste geeft zij aan dat bij agressie of

mishandeling tegen mensen met een openbare taak er altijd aangifte gedaan moet
worden. Wellicht komt de fractie bij de raadsvergadering op 11 december met
moties / amendementen.
De heer Bart (LGV) geeft aan dat mensen die afwijkend gedrag vertonen goed in
kaart gezet moeten worden. Complimenten voor de sociale wijkteams. In VelsenNoord is een hoog percentage drugsoverlast. Wat wordt verstaan onder
drugsoverlast? Waarom is het in Velsen-Noord hoger, hoe komt dat en hoe kan dat
worden verminderd? Vernielingen, overlast hondenpoep en zwerfvuil heeft te maken
met zelf bewustwording van de burger. Dit geldt ook voor jeugdoverlast en gebruik
van alcohol en drugs onder jongeren. Preventie is hierbij heel belangrijk.
Mevrouw Kat (D66Velsen) geeft wil benadrukken dat de fractie naast handhaven en
straffen ook voorstander van preventie is. Fysiek geweld tegen een ieder is
onacceptabel. Een schone, veilige en sociale woonomgeving is belangrijk. Zij
benoemt de goede werking van de wijkteams en het project horen, zien en melden
en het project verbeter de buurt. Burgerparticipatie is hierbij een belangrijk element.
Zij wil dat het verminderen van winkeldiefstal en overvallen als doel in de nota wordt
opgenomen plus een toelichting. Zij vraagt ook aandacht voor het onderwerp jeugd
en veiligheid. Waarom wordt het verminderen van het aantal meldingen van
jeugdoverlast niet als doel opgenomen? Het bestrijden van discriminatie dient als
doel opgenomen te worden. Zij ziet de evaluatie van de wet Bibop graag tegemoet.
Als laatste benoemt zij overlast door het gebruik van drank en drugs.
De heer Bok (Velsen Lokaal) is blij dat het op dit gebied goed gaat in Velsen. Sociale
kwaliteit van de woonomgeving is zeer belangrijk. Evenals variatie van soorten
woningen in een wijk. Een hoog aantal goedkope huurwoningen kan mogelijk tot
problemen leiden. Geluidsoverlast en drugsoverlast is een belangrijk aandachtspunt.
Verbeter de buurt is een goed initiatief en kan beter gepromoot worden. De ervaring
van de burger met betrekking tot de fysieke kwaliteit van de leefomgeving strookt niet
met de ervaringen van de handhavers. Is er beleid op mobiel banditisme? Is het
bureau discriminatie het juiste instrument om radicalisering tegen te gaan? Hij vraagt
ook aandacht voor overlast van drank- en drugsgebruik en brandpreventie met name
voor ouderen die langer thuis wonen.
De heer van Koten (SP) geeft aan dat veiligheid een kerntaak is van de overheid. De
gemeente heeft een regisserende rol. Deze nota kan dienen als basis. Hij kan zich
vinden in de thema’s en gestelde doelen. Horen, zien en melden is een goed project.
Het bestrijden van polarisatie. De kern van het doel is op lokaal niveau eenheid te
brengen in de sociale cohesie. Hij wil hier de nadruk op liggen in de nadere
uitwerking van dit onderwerp. Hij geeft al suggestie mee om de notitie politie en het
verdwenen sociale kapitaal te lezen.
Het woord is aan mevrouw Staats (CDA). In de aanpak van veiligheid dient rekening
gehouden te worden met het verzoek van de burgers. Hoe en op welke wijze? Het
wijkplatform speelt hierbij een belangrijke rol. Wat is er aan alternatieven? Pesten
heeft een enorme impact, zouden wij hier iets aan kunnen doen? Ook dit is namelijk
iets voor overheid en raad. Een kind moet zich veilig voelen en zijn. Kan er een
specifieke definitie van overlast door jongeren komen? Wat is overlast? Niet praten
met elkaar of elkaar niet begrijpen? Belangrijk is om elkaar niet toe te spreken maar

aan te spreken. Sociale cohesie is ook belangrijk en hierbij te richten op een sociaal
gevoel in wijken. Op het gebied van veiligheid is voorlichting, informatie delen en
preventief handelen van essentieel belang. Zoek hierbij naar meer communicatie
middelen en zorg dat je als overheid een gezicht hebt. Kan er ook een definitie
geformuleerd worden over de rol van de overheid en dat de burger deze rol niet over
dient te nemen.
De heer Stam kan zich goed vinden in de kadernota. Er is al veel genoemd en hij
gaat in op het item van een veilige woon- en leefomgeving. Er dient sociaal
evenwicht gecreëerd te worden in buurten. De doelen dienen op dit punt uitgebreid te
worden en een duidelijke doelstelling over opgenomen worden in de nota. Er is
behoefte aan een brede aanpak, een langere looptijd en te zoeken naar een
structurele oplossing.
De heer Hageman (VVD) geeft aan dat de behoefte aan veiligheid groeit. Overlast
van mensen met een psychosociale problemen blijft een aandachtspunt. Hoe wordt
hier in Velsen mee omgegaan. Hij is het er mee eens om eerst te waarschuwen en
later pas te bekeuren. Voorlichting op het gebied van woninginbraak is goed. Hierbij
is goed hang- en sluitwerk van essentieel belang. Hij is blij dat de stranden in Velsen
de blauwe vlag hebben.
Mevrouw Remkes (ChristenUnie) kan zich goed vinden in de doelstellingen. In de
vorige sessie heeft zij uitgebreid haar punten meegegeven. Bij jeugdoverlast dient er
ook aandacht te zijn voor een preventieve aanpak. Een sterke handhaving van de
APV’s is ook belangrijk.
De heer Hendriks (PvdA) geeft aan dat het terugdringen van jeugdoverlast een
nationale prioriteit is maar ook een lokaal probleem. Hij verzoekt de
portefeuillehouder om een toelichting te geven op zijn invloed hier. Heeft de
portefeuillehouder voldoende invloed op veiligheidsbeleid? En hoe zit het met de
komst van de nationale politie? Hij is heel tevreden over deze nota. De
betrokkenheid van burgers is een goede zaak. Het tijdig reageren op meldingen
draagt bij aan het vormen van een betrouwbare partner als gemeente. Welke norm
wordt gehanteerd bij het geven van een reactie aan de melder door de gemeente.
Het woord is aan de portefeuillehouder. Er zijn veel vragen gesteld. Het merendeel
van de gemeenten in Nederland heeft een probleem met het onderwerp jeugd en
veiligheid. Dit heeft in Velsen volop de aandacht en wordt besproken in de
gezagsdriehoek waarbij de portefeuillehouder aanwezig is. Hij heeft hier veel overleg
over. Hij heeft voldoende invloed op het inzetten van politiecapaciteit. Denk hierbij
ook aan evenementen. Als de gemeente politie fte’s nodig heeft dan vraagt hij die. Hij
kan daar goed over in gesprek met de politie en in schakelen. Hij is ook blij met de
blauwe vlag op de stranden. Pesten raakt de portefeuillehouder ook. Dit heeft ook de
aandacht en noemt een voorbeeld van een bezoek aan het Kennemercollege. Hij
heeft niet alleen over pesten gesproken maar ook over pooierboys en pooiergirls. De
werkelijkheid moet onder ogen worden gezien. Met deze nota wordt de kracht uit de
samenleving gebruikt. De Overheid heeft een regisserende en coördinerende rol, wij
geven kaders aan. Elk jaar schrijven we het concreter uit. Bij monitoring kijken we of
het effectief is. Bij de wet Bibob wordt afgestemd met specialisten om de juiste
instrumenten in te zetten om doelen te behalen. Dit werkt goed. Drugsoverlast speelt

in alle wijken niet alleen in Velsen-Noord. Er is in Velsen-Noord drugsoverlast
geconstateerd en hiervoor zijn fte’s ingezet. Wij zijn continu op zoek naar de wortels.
We zijn al een heel eind maar zijn er nog niet. Velsen staat op nummer 60 in de lijst
van veilige gemeenten. Er is een vraag gesteld naar de achtergronden van jongeren.
De portefeuillehouder ziet dat het zowel allochtonen als autochtone jongeren betreft.
Het is kris kras door elkaar. Het is een weerspiegeling van de maatschappij. Er wordt
gewerkt volgens een methodiek. Er zijn verschillende categorieën. In Velsen zijn er
geen jongeren die onder de zware categorie horen. Maar dit kan veranderen. Er
wordt zorgvuldig met privacy gegevens om gegaan. Jihadisme komt voor in Europa.
Het is een bijzonder vraagstuk, het antwoord erop is er niet. Hij houdt het scherp in
de gaten en het wordt aangepakt waar het kan. In het geval van agressie tegen
mensen met een publieke taak wordt er standaard aangifte gedaan, hij zal dit in de
nota opnemen. Over geweld tegen kinderen doet de portefeuillehouder geen
toezegging. Hij laat dit eerst goed uitzoeken. Mensenhandel is een landelijk
vraagstuk. Hij heeft ook behoefte aan die landelijke expertise. Hierover wordt nauw
samengewerkt en doorgepakt. Cameratoezicht en het fenomeen Live View wordt nu
onderzocht en of de gemeente daar wat mee kan. Het biedt binnen de APV
mogelijkheden. De streefwaarde van jeugdoverlast is in 2013 en 2014 hetzelfde, wat
is de reden dat er geen afname te zien is? Dit neemt hij mee in schriftelijke
beantwoording. Hij gaat kijken hoe het instrument verbeterdebuurt.nl beter of breder
ingezet kan worden. De doelstelling met betrekking tot winkeldiefstallen en
overvallen wordt aangepast. Er wordt aan toegevoegd dat de aangifte bereidheid
verhoogd dient te worden.
De heer Putman (politiechef Velsen) geeft aan dat de cijfers van drank- en drugs
incidenten niet alleen in de wijk betreffen maar ook in de horeca en op evenementen.
Drugsoverlast in Velsen-Noord heeft onze extra aandacht en de politie wil
gewelddadigheid voorkomen. Voor inbraak in Velsen is sinds 2013 een daling te zien
door integrale inspanning. Inbraak in schuren en garages worden afzonderlijk
geregistreerd. Dit stijgt niet in Velsen. Deze cijfers en het ophelderingspercentage
kunnen ook worden opgenomen in de nota. In het politiedomein wordt er gewerkt
met geprioriteerde meldingen. Daar waar het kan wordt er direct gereageerd op een
melding. Op de vraag welke termijn de gemeente hanteert bij het reageren op een
melding komt de portefeuillehouder schriftelijk terug.
De voorzitter inventariseert bij de aanwezige fracties en concludeert dat het
besluitrijp is voor vergadering van 11 december. Wellicht dat er enkele
moties/amendementen worden ingediend. Bedankt allen voor de aanwezigheid.

Toezeggingen
In het geval van agressie tegen mensen met een publieke taak wordt er standaard aangifte
gedaan. De portefeuillehouder zal dit in de nota opnemen.
De streefwaarde van jeugdoverlast is in 2013 en 2014 hetzelfde, wat is de reden dat er
geen afname te zien is? Dit neemt de portefeuillehouder mee in de schriftelijke
beantwoording.
Hij gaat kijken hoe het instrument verbeterdebuurt.nl beter of breder ingezet kan worden.
De doelstelling met betrekking tot winkeldiefstallen en overvallen wordt aangepast. Er
wordt aan toegevoegd dat de aangifte bereidheid verhoogd dient te worden.
Inbraak in schuren en garages wordt afzonderlijk geregistreerd. Dit stijgt niet in Velsen.

Deze cijfers en het ophelderingspercentage worden ook opgenomen in de nota
Op de vraag welke termijn de gemeente hanteert bij het reageren op een melding komt de
portefeuillehouder schriftelijk terug.

