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De voorzitter leidt het onderwerp kort in. Er is wat onduidelijkheid over de procedure en de
invulling van deze sessie. Hij geeft het woord aan de portefeuillehouder om dit te
verhelderen.
De portefeuillehouder zal zijn best doen de procedure zo helder mogelijk uit te leggen. Er
zijn twee belangrijke documenten.
1. Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 (IMV)
2. Lokaal Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017 (LIV)
Vanavond wordt er gesproken over het eerste document. Over het tweede, lokale,
document wordt naar verwachting op 20 november in een sessie gesproken. Het
agendaverzoek hiervoor is aangeboden en zal op 4 november in de vergadering van de
agendacommissie behandeld worden.
Om het IMV op te stellen is het noodzakelijk eerst een haarscherpe foto te nemen. Die
heeft de raad, namelijk de veiligheidsanalyse 2013. Uit deze analyse is een
onderwerpenlijst naar voren gekomen. Hierin staan per veiligheidsveld onderwerpen
vermeld. Hierover kan de raad input geven en opmerkingen maken. Deze worden
meegenomen door de portefeuillehouder en op regionaal niveau teruggekoppeld. Over het
LIV geeft de portefeuillehouder aan dat de minister dit plan in juni 2014 wilde vaststellen.
De gemeente heeft echter meer tijd en ruimte nodig. Vandaar dat dit (naar verwachting)
eind november wordt behandeld. Hij begrijpt dat er verwarring is ontstaan maar hoopt dat
het met zijn uitleg nu helder is voor iedereen.
Het woord is aan de fracties
De heer Bok (Velsen Lokaal) geeft aan dat hij in de analyse het aandachtspunt cybercrime
mist. Als aandachtspunt noemt hij het verzamelen en verzenden van gegevens en
cybercrime. Wordt dit wel meegenomen of is het een ondergeschoven kindje? Hoe zit het
met de OGGZ? Hoort dat hier wel thuis aangezien de oorzaak ergens anders ligt. Het
wordt nu op het bordje van de politie gelegd. Jeugdoverlast is enerzijds een probleem
anderzijds wordt het gevoel van onveiligheid gevoed door de verschillende soorten media.
De beleving hiervan is anders dan 10 jaar geleden. Het is belangrijk om duidelijk te krijgen
hoe onveilig het is en hoe we dit helder krijgen.
Mevrouw Kat (D66Velsen) wil het ambtelijk apparaat bedanken voor de geleverde

antwoorden op haar gestelde technische vragen. Zij benoemt meerdere aandachtspunten.
Waaronder high impact crime, dit thema leent zich goed voor burgerparticipatie en behoeft
aandacht op het gebied van preventie. Een aanpak gericht op preventie vereist veel inzet
van wijkgericht en communicatief werken. Bij het thema geweld op het gebied van drank
en horecawetgeving is de raad in afwachting van een nieuw handhavingsbeleid en
uitvoering strategieën. Bij het thema OGGZ dient de integrale benadering van de
problematiek verder vorm te krijgen en is een noodzakelijke aanvulling op het
meerjarenbeleidsplan. De decentralisaties van de jeugdzorg biedt kansen om zorg en straf
beter met elkaar te gaan verbinden. Op het gebied van minder drugs en alcohol onder
jongeren dient het preventieplan drank- en horecawet verder worden ontwikkeld. De raad
is hier in afwachting van. Zij is voorstander van het reguleren van wietteelt. Zij is het niet
eens met hetgeen hierover nu staat vermeld.
De heer Hendriks (PvdA) kan zich goed vinden in het concept stuk IMV. Hij heeft een
vraag over externe veiligheid. Er zijn heel veel instanties die bevoegdheden hebben om
toezicht te houden. Hoe moet de samenwerking gezien worden tussen al die
inspectiediensten en de rol van politie hierin. Hij hoopt dat de politie niet het sluitstuk is
wanneer er strafrechtelijk opgetreden moet worden. Is hier sprake van informatie gestuurd
handhaven?
De heer Van Koten (SP) wil met name als aandachtspunt de OGGZ benoemen. Belangrijk
hierbij is het beleidskader regionaal compas 2015-2020. De oorzaak van de groei van de
meldingen OGGZ komt door intramurale GGZ plekken. De WMO is aangepast en hierdoor
ook de maatschappelijke opvang. De tekst is gewijzigd waardoor er gekozen kan worden
voor een gemeente naar keuze. Het verschil in opvang is niet meer gedefinieerd. Zo komt
het criterium van regiobinding te vervallen. Hij vraagt hier aandacht voor.
De heer Bart (LGV) geeft aan dat het belangrijk is dat er een helder en duidelijk plan ligt.
Hij vraagt aandacht voor hotspots, OGGZ en een pedagogische aanpak bij
jeugdcriminaliteit. Hij is het niet eens met wat er staat vermeld over hennepteelt.
Duurzaam ondernemen is belangrijk en er kan best op andere manier naar hennepteelt
gekeken worden.
Mevrouw Remkes (ChristenUnie) kan zich aansluiten bij de voorgaande sprekers. Hoe is
de uithuiszettingsprocedure geregeld bij mensen met een eigen woning? Zij vraagt
aandacht voor het illegaal afval storten. Zij ziet graag dat er onderzocht wordt hoe
handhaving hierop wel mogelijk is. Kan er op dit gebied en andere gebieden zoals
bijvoorbeeld burenruzie ook gebruik gemaakt gaan worden van een handheld? Komen er
veel mensen af op de voorlichtingsbijeenkomsten over inbraak en babbeltrucs? Een sterke
preventieve samenwerking tussen scholen en gemeente is van groot belang. Pesten en
geweld is helaas aanwezig. Er valt grote winst te behalen op preventieve sfeer. Op het
gebied van integriteit geeft zij aan dat er toe nu toe in Velsen nog geen gevallen bekend
zijn van jihad en radicalisering. Mogelijk zijn er wel sympathisanten. Hoe wordt dat
opgepakt?
Mevrouw Bot (GroenLinks) geeft aan dat veel al is gezegd. Zij is benieuwd naar verdere
ontwikkelen in de OGGZ en de jeugd met de komende decentralisaties.
De heer Stam (PWZ) geeft aan dat hij zich voor deze sessie op het lokale deel had
gefocust. Hij wil naar voren brengen dat hij bestaande contradicties in diverse stukken
integraal behandeld wil zien. Veiligheidsveld 1 vormt de basis voor heel veel en voor het
bevorderen van saamhorigheid en burgerparticipatie. Het sluit niet aan in andere

programma's. Hij maakt ook de vertalingen met de woonvisie 2025. Hij geeft enkele zaken
aan die hier betrekking op hebben waaronder scheef wonen. Hij geeft mee om zaken ook
van een andere kant te bekijken en te zorgen voor een goede basis.
De heer Hageman (VVD) heeft enkele aandachtspunten waaronder de OGGZ. Met
betrekking tot de high impact crimes heeft volgens de fractie de aanpak van
woninginbraak een hoge prioriteit. Voorlichting op dit gebied is heel belangrijk. Een tijdelijk
huisverbod bij huiselijk geweld is een goed repressief middel. Meervoudige problemen
dienen op een meervoudige wijze opgepakt te worden. De fractie staat voor een effectieve
en efficiënte ketenpartner werking. Is er een tekort aan fte’s? Hoe is de bereidheid met
betrekking tot het delen van capaciteit?
Mevrouw Staats (CDA) geeft aan dat door te starten met sociale wijkteams de burger
meer en dichter burger betrokken is. Zij hoopt dat wijkteams een signaleerde functie
krijgen. Een zorg van haar is pesten. Een kind moet zich veilig voelen en dat is moeilijk te
vangen in een doelstelling. Jeugdoverlast is met name in de Velserbroek. Dat is niet zo
vreemd aangezien daar niks is voor de jeugd. Hoe kan dit probleem in kaart gebracht
worden? Overlast wordt vaak gestigmatiseerd. Zij geeft aan dat het moeilijk is om de grens
te bewaken wanneer een burger zich met een andere burger mag bemoeien en wanneer
het een taak van handhaving is. Een ergernis is afval op straat gooien. Kunnen mensen
elkaar hierop aanspreken?
Het woord is aan mevrouw Dreijer (Forza!IJmond) uit haar complimenten en vindt het
overzicht van beschikbare fte’s helder. Zij heeft vier aandachtspunten. In hoeverre dient de
politie belast te worden met de OGGZ? Met betrekking tot wietteelt sluit zij zich aan bij
D66Velsen en LGV en zij denkt ook dat bij de bevolking hiervoor draagkracht is. Zij vraagt
zich af of er niet expliciet gekeken kan worden naar jongeren van Marokkaanse afkomst.
Mensen staan centraal in veiligheidsbeleid. Kan er apart meer aandacht besteedt worden
aan deze jongeren en de samenhang in de maatschappij? Pas op voor het ontstaan van
scheiding van groepen op het gebied van hoog en laag opgeleid. Zij wil geen tweedeling.
Zij verwijst naar een documentaire over jihadisme, uitgezonden op brandpunt op 21
september 2014. Deze heet ‘ongemakkelijke boodschap’. Daarin werd professor
Koopmans geïnterviewd. Hij heeft onderzoek gedaan en zijn boodschap was heel
ongemakkelijk. Zo blijkt dat 70% van de Nederlandse moslims de islam belangrijker dan
de Nederlandse wet en er is sprake van sterke vijandsbeelden tegen het westen en joden.
De heer Hendriks onderbreekt en maakt bezwaar tegen het betoog van mevrouw Dreijer
van Forza!IJmond en neemt expliciet afstand van de inhoud.
De voorzitter schorst kort de sessie. Na inventarisatie bij de overige aanwezige fracties
krijgt mevrouw Dreijer de gelegenheid om haar betoog af te maken. Behalve de gegevens
die zij heeft geciteerd uit het onderzoek blijkt er dus een brede voedingsbodem voor
jihadisme. Dit onderwerp staat ook als speerpunt in de notitie genoemd, bij het kopje
ondermijning. Naar mening van de fractie dient dit speerpunt vermeld te worden onder
paragraaf 3.5 in plaats van 3.6. Wij moeten ons realiseren weten wat we niet weten. Er zijn
bevolkingsgroepen die veel radicaler zijn dan wij denken.
Het woord is aan de portefeuillehouder, de heer Weerwind. Hij geeft aan dat er veel
vragen zijn gesteld. Het meten van de veiligheidsbeleving is lastig en inderdaad een
onduidelijk begrip. Hij benoemt het project horen, zien en melden wat is gestart samen
met de inwoners van Velsen. Het is belangrijk om veiligheid te borgen. Cybercrime is
terecht genoemd en heeft de aandacht. Bij alcohol en drugs gebruik onder jongeren

Is preventie en handhaving zeer belangrijk. Op dit gebied heeft de raad zelf het
horecasanctiebeleid vastgesteld. Informatie gestuurd handhaven is een ontwikkelproces,
het gebeurt zoveel mogelijk. De vraag van de heer Van Koten (SP) over OGGZ zal
schriftelijk beantwoord worden. Er is gesproken over het reguleren van hennepteelt. Hier
gaat de portefeuillehouder niet over dat is aan de minister. Jihadisme is een onderwerp
wat in de gezagsdriehoek en op nationaal niveau buitengewoon de aandacht heeft. Er
wordt ook gekeken waar het voor komt en het wordt nauwgezet gevolgd. Het komt niet
voor in tientallen. Het heeft continu de bestuurlijke aandacht. Er is geen vraagstuk van een
criminele jeugdgroep in Velsen. Als die er wel komt zit de gemeente er bovenop met de
ketenpartners. De ongeregeldheden van afgelopen zomer is uitgebreid geëvalueerd en
onderzocht.
Het woord is aan de heer Putman (teamchef Velsen). Er wordt op straat door de boa’s
gewerkt met een handheld. Dit bevordert ook het toepassen van lik op stukbeleid. De
politie vormt het vangnet van de boa’s. Hij is tevreden over deze samenwerking, het is
effectief. Er is gestart met een pilot horen, zien en melden. De pilot was een succes en er
is vervolgens besloten dit voor heel Velsen in te voeren. Het basisteam IJmond voldoet
aan de capaciteitsnorm. Er zullen in de toekomst nog zes fte’s ingevuld worden. In
specifieke omstandigheden is het mogelijk om capaciteit op en af te schalen. Op deze
manier wordt het makkelijk gemaakt om in benodigde volume van capaciteit te voorzien.
Dit geldt ook voor benodigde specifieke deskundigheid. De aanpak van woninginbraak
was afgelopen jaar heel succesvol. Er is een daling van 35% gerealiseerd. Dit is een
verdienste van samenwerking door middel van voorlichting, het project horen zien en
melden en het feit dat de meldingsbereidheid onder inwoners groter wordt.
De voorzitter geeft het woord aan de griffier. De heer Overbeek. Hij geeft aan dat de input
van vanavond wordt meegenomen en ambtelijk verwerkt. Middels een brief zal het worden
teruggekoppeld aan de eenheid Noord-Holland. De raad ontvangt een afschrift van deze
brief. Het aangeleverde raadsvoorstel en raadsbesluit komt te vervallen. Het
agendaverzoek voor een sessie op 27 november over het lokaal Integraal
Veiligheidsbeleid 2015-2017 (LIV) wordt in de vergadering van 4 november door de
agendacommissie behandeld.

Toezeggingen
De vraag van de heer Van Koten (SP) m.b.t. OGGZ zal schriftelijk beantwoord worden.

