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CONCEPT 

 

 

Samenvatting 

Na uitvoerige samenwerking tussen gemeenten, politie en openbaar ministerie heeft de 

regioburgemeester van de eenheid Noord-Holland de 95% versie van het Integraal 

Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 – 2018 aan de diverse gemeenten voorgelegd. Artikel 39 van 

de Politiewet schrijft voor dat de burgemeester van een gemeente in een gebied waarin de 

regionale eenheid de politietaak uitvoert, de gemeenteraad van die gemeente over het ontwerp 

beleidsplan hoort alvorens het vastgesteld wordt. De burgemeester zal de reactie van de 

gemeenteraad van Schagen meenemen bij de vergadering van het Regionaal Bestuurlijk Overleg 

Politie op 3 december 2014. 

 

Voorgesteld besluit 

1. een zienswijze af te geven voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 – 2018 

met betrekking tot de invulling van de wijkagenten in de eenheid: De wijkagenten voor 80% 

van hun tijd in of voor de wijk worden vrijgesteld,  de norm van gemiddeld 1 wijkagent op 

5.000 inwoners en de hoeveelheid toegewezen wijkagenten voor het basisteam Den Helder. 

 

 

Financiële gevolgen 

De kosten voor uitvoering van het meerjarenbeleidsplan zijn voor een groot deel al opgenomen in de 

budgeten. Als aanvullend budget nodig is om de doelstellingen en ambities de komende jaren waar 

te maken dan zal dit via de begrotingscyclus aan de raad worden voorgelegd  
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Aanleiding 

Integrale samenwerking tussen gemeenten, het openbaar ministerie en de politie heeft geleid tot het 

eerste Integrale Meerjarenbeleidsplan 2015-2018 (IMV) sinds de komst van de Nationale Politie. Het 

gedeelde belang voor een veilig Noord-Holland wordt hiermee versterkt met behulp van een 

leidraad voor gemeentegrens overschrijdende problematiek. Een gezamenlijke inspanning leidt tot 

een effectievere aanpak van problematiek in de eenheid Noord-Holland. 

 

Het IMV is opgebouwd aan de hand van alle integrale veiligheidsplannen van de 38 gemeenten 

binnen de eenheid Noord-Holland. Ook het openbaar ministerie en de politie hebben input geleverd. 

Vanuit Schagen is het Integraal Veiligheidsbeleid aangeleverd. Adviseurs van politie, OM en 

gemeenten hebben dit vervolgens in gezamenlijkheid verder uitgewerkt. Met recht kan dan ook 

worden gesproken over een integraal beleidsplan. 

 

Voor de aanpak van Veiligheid wordt in het meerjarenbeleidsplan een vijftal thema’s geprioriteerd. 

Deze thema’s liggen in de lijn van de prioriteiten zoals deze door de gemeenteraad van Schagen in 

november 2014 wordt vastgesteld: 

 

 High Impact Crimes  woninginbraken, overvallen en straatroven 

 Geweld   geweld in de horeca en het uitgaansleven, relationeel geweld  

   en geweld tegen mensen met een publieke taak. 

 OGGZ   Overlast, geweld en criminaliteit door personen die kampen met  

   Psychosociale problemen. 

 Jeugd   Jeugdoverlast, jeugdcriminaliteit en alcohol- en drugsgebruik  

   onder jongeren 

 Ondermijning  Georganiseerde criminaliteit die de werking van de  

  maatschappelijke structuur ernstig misbruikt en verzwakt.  

  Met in aanvang specifieke inzet op de aanpak van:  

  drugscriminaliteit, fraude en witwassen van crimineel geld,  

    Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s) en mensenhandel. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Het meerjarenbeleidsplan bevat een maatschappelijke en bestuurlijke boodschap vanuit de 38 

burgemeesters in de regionale eenheid. De ambitie: “Noord-Holland nog veiliger maken en houden. 

Samen met de mensen die hier wonen, werken en recreëren willen we ons ook in de nieuwe 

beleidsperiode 2015-2018 hier voor inzetten. Dit geldt ook voor het accent op ‘eigen 

verantwoordelijkheid’ en het belang van regionale samenwerking. 

De lokale prioriteiten van Schagen worden binnen de Driehoek opgepakt. 

 

2. Argumenten 

Door de komst van de nationale politie zijn de politie eenheden ook gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 

valt Schagen onder de eenheid Noord-Holland. Dit betekend dat het meerjarenbeleidsplan ook op 

dit niveau wordt vastgesteld. Het in november 2014 vast te stellen integraal veiligheidsbeleid heeft als 

input gediend om dit nieuwe document vorm te geven. 

 

De minister heeft voorgeschreven dat ten minste eens in de vier jaren een regionaal beleidsplan 

wordt opgesteld. In het beleidsplan van de eenheid Noord-Holland zijn een vijftal probleemgebieden 

als prioriteit aangewezen voor de komende vier jaren. 

 

In het beleidsplan is aangegeven hoe gewerkt wordt bij de aanpak van de probleemgebieden: 

1. De focus ligt op geprioriteerde veiligheidsthema’s, die probleemgericht worden aangepakt; 

2. Aanpak vindt plaats door de keten, via een combinatie van diverse maatregelen; 

3. Mensen worden gestimuleerd actief deel te nemen in de zorg voor veiligheid; 

4. Ruimte voor maatwerk op lokaal niveau. 

 

In bijlage 3 is de sterkte en wijkagentenverdeling inzichtelijk gemaakt. Wettelijk is bepaald dat er 1 

wijkagent wordt aangesteld op 5000 inwoners. Het basisteam Den Helder krijgt volgens deze verdeling 

21 wijkagenten brigadier en 5 wijkagenten expert.  
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Afgesproken is over de inzet van de wijkagenten dat zij voor 80% worden vrijgesteld om hun 

werkzaamheden in de wijk te verrichten. Hierover wordt verder niets vermeld in deze bijlage. 

 

3. Financiën 

De kosten voor uitvoering van het meerjarenbeleidsplan zijn voor een groot deel al opgenomen in de 

budgeten. Als aanvullend budget nodig is om de doelstellingen en ambities de komende jaren waar 

te maken dan zal dit via de begrotingscyclus aan de raad worden voorgelegd. 

 

 

4. Risico's 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 november 2014, nr. ;  

 

gezien het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015-2018 

 

gelet op het bepaalde in artikel 39 van de Politiewet; 

 

besluit: 

1. een zienswijze af te geven voor het Integraal Meerjarenbeleidsplan Veiligheid 2015 – 2018 met 

betrekking tot de invulling van de wijkagenten in de eenheid: De wijkagenten voor 80% van 

hun tijd in of voor de wijk worden vrijgesteld,  de norm van gemiddeld 1 wijkagent op 5.000 

inwoners en de hoeveelheid toegewezen wijkagenten voor het basisteam Den Helder. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 25 november 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


