KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2017 uit de sessie van 27 november 2014:
SCHRIFTELIJK BEANTWOORDEN:
1.
Betrokkenheid burgers,
terugmeldingen

Ben Hendriks
(PvdA)

Wat is de terugmeld
tijd van meldingen aan de
burgers? Zowel politie als
gemeente.

Deze vraag wordt
schriftelijk beantwoord

Antwoord:
Gemeente:
Meldingen Openbare ruimte kunnen binnenkomen via:
e-mail, digitaal, telefoon of via KCC: deze worden doorgezet naar de desbetreffende afdelingen en de
melders ontvangen binnen 3-5 werkdagen bericht over de afhandeling. Mocht het niet binnen het
tijdpad lukken dan ontvangt de melder een apart bericht hierover.
Politie:
Doelstellingen aanrijtijden:
• Per januari 2013 is de politie bij 80% prio 1 binnen 15 minuten ter plaatse en bij 80% prio 2
binnen 30 minuten ter Plaatse.
• Per januari 2014 is de politie bij 85% prio 1 binnen 15 minuten ter plaatse en bij 85% prio 2
binnen 30 minuten ter Plaatse.
• Per januari 2015 is de politie bij 90% prio 1 binnen 15 minuten ter plaatse en bij 90% prio 2
binnen 30 minuten ter Plaatse.
Doelstellingen terugmelden aan aangevers/melders:
• Per januari 2013 krijgen aangevers van woninginbraken binnen maximaal 2 weken persoonlijk
bericht over de voortgang door een voldoende op de hoogte zijnde medewerker.
• Per januari 2014 krijgen aangevers van alle High Impact Crime-delicten binnen maximaal 2
weken persoonlijk bericht over de voortgang van het politieonderzoek, van een voldoende van
de zaak op de hoogte zijnde politiemedewerker.
• Ook vindt er in het geval van een prioriteit 3-melding binnen 24 uur terugkoppeling naar de
melder plaats, door een voldoende op de hoogte zijnde medewerker.
• Per januari 2015 is terugmelden aan de aangever/melder een geborgde werkwijze.
2.
Meldingen Overlast
jongeren

Jacq. Staats
(CDA)

Op blz. 18 staat vermeld
van de politie Overlast
jongeren van 612 naar
550 = redelijke daling
Overlast groepen staat
vermeld 14% en 14% .
Ook laten verminderen?

Deze vraag wordt
schriftelijk beantwoord

Antwoord:
De ervaren overlast van problematische jeugdgroepen is in drie opeenvolgende
Leefbaarheidsmonitoren gedaald, van 18% in 2009 naar 14% 2013. Dit is een scherpe daling, daarom
het voorstel in het IVB dat de ervaren overlast in 2017 op hetzelfde niveau van 2013 blijft en niet stijgt.
De meldingen bij de politie over jeugdoverlast hebben niet dezelfde ontwikkeling doorgemaakt als de
ervaren overlast in de Leefbaarheidsmonitor. Tot aan 2013 daalde het aantal politiemeldingen van
jeugdoverlast, maar in 2013 nam het aantal meldingen juist weer toe. Dit was de reden om in het IVB
als streefwaarde de waarde van 2012 op te nemen (afgerond op tiental) en niet die van 2013, zie
onderstaande tabel.
Meldingen politie
jaar
2011
590

1

2012
545

2013
612

Blz. 2: Erratum Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2017

ERRATUM KADERNOTA INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID 2015-2017
Beryl Dreijer (FORZA!IJmond))
• Toevoegen op blz. 12, 3.1.3, Objectieve veiligheid: Nieuw onder kopje aangifte politie: Inbraken
in schuren en garages
Box/garage/schuur/tuinhuis

2013

Driehuis
IJmuiden
Santpoort-Noord
Santpoort-Zuid
Velsen-Noord
Velsen-Zuid
Velserbroek
Velsen

•

Streefwaarde
2017:

7
16
8
12
19
3
11
76

64

Toevoegen op blz. 12, 3.1.3. Nieuw kopje maken: Ophelderingspercentages politie.
Ophelderingspercentage Velsen 2013

Misdrijf

Categorie

1.1.1. Diefstal/inbraak woning

Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
% (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven)
Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
% (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven)
Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
% (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven)
Misdrijven
Misdrijven opgehelderd
% (Misdrijven opgehelderd, Misdrijven))

1.2.1. Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen

1.4.5. Mishandeling

1.4.4. Bedreiging

Aantal/
Percentage
328
45
13,72%
351
26
7,41%
165
140
84,85%
111
100
90,10%

Hülya Kat (D66Velsen)
• Toevoegen op blz. 14, 3.2 Bedrijvigheid en veiligheid: Doelen 2015-2017: Bereidheid aangifte
vergroten.
• Toevoegen op blz. 26, 3.5 Integriteit en veiligheid, Doelen 2015-2017: Inzet op verminderen van
spanningen uit een andere cultuur
Sige Bart (LGV)
• Toevoegen op blz. 19, 3.3.3. Jeugd, alcohol en drugs; Nieuw kopje maken met Drank overlast
en Drugsoverlast.
Mededeling politie: Er wordt een apart overzicht van Drankoverlast en Drugsoverlast gemaakt.
Dit dient handmatig te plaatsvinden, daar dit niet in het politiesysteem uitgekristalliseerd kan
worden. Voor 2013 wordt een overzicht gemaakt. Het overzicht wordt zo spoedig mogelijk
toegevoegd in de nota IVB 2015-2017.
Janet Vermaat
Afdeling Algemene Zaken
9 december 2014
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