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VERSLAG VAN DE RAADSMARKT INTEGRAAL VEILIGHEIDSBELEID VAN DE 

COMMISSIE BESTUUR, GEHOUDEN OP 15 OKTOBER 2015 IN HET STADHUIS TE 

HAARLEM 

Vastgesteld: 5 november 2015 

 

Aanwezig de leden: 

de heer G.B. van Driel (CDA), de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP), de heer 

B. Gün (GLH), mevrouw D. Huysse (GLH), mevrouw D. Leitner (D66), mevrouw D. van Loenen 

(PvdA), de heer A.P.D. van den Raadt (Trots), de heer M.J.A.E. Rijssenbeek (D66), mevrouw 

H.A. van der Smagt (VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH), de heer T.J. Vreugdenhil (CU) 

 

Mede aanwezig: 

mevrouw A. Ramsodit (voorzitter), de heer B. Schneiders (burgemeester), mevrouw 

M. Blaauboer (secretaris) 

Mevrouw M. van den Heuvel (Officier van Justitie), mevrouw A. Kortenray (teamchef politie),  

de heer M. Groenendaal (teamchef politie), mevrouw L. Vos (hoofd afdeling Veiligheid & 

Handhaving) 

 

Verslag: de heer G-J. Timmermans 

 

De voorzitter opent de vergadering om 19.10 uur en heet allen welkom bij deze jaarlijkse 

ontmoeting met de Haarlemse Driehoek.  

 

Burgemeester Schneiders zegt dat de situatie enigszins gewijzigd is sinds de opheffing van de 

zelfstandige regionale politiekorpsen en de invoering van de Nationale Politie waartoe Den Haag 

in alle wijsheid besloten had. Die fusie verloopt niet vlot en kost meer geld dan voorzien, maar hij 

is wel tevreden over de wijze waarop het in Haarlem functioneert. De Officier van Justitie en de 

burgemeester vormen samen het bevoegd gezag voor de politie en in de praktijk wordt 

gelijkwaardig samengewerkt aan de uitvoering van het in samenspraak ontwikkelde beleid.  

 

Mevrouw Vos brengt in herinnering dat vorig jaar het integrale veiligheidsprogramma is 

vastgesteld dat als kader dient voor het jaarlijkse actieprogramma. Deze bijeenkomst is bedoeld 

om de stand van zaken te belichten en input van raadsleden te krijgen voor het actieprogramma 

voor het komende jaar. 

Zij presenteert enkele objectieve cijfers uit het Omnibusonderzoek waaruit blijkt dat de 

veiligheidsbeleving onder inwoners van Haarlem zeer groot is en een stijgende lijn vertoont. Het 

percentage dat Haarlem als (zeer) veilig ervaart, is gestegen van 64% in 2010 naar 81%. Alleen 

Schalkwijk gaf een lichte daling te zien van 60% naar 59%. Uit dat onderzoek komen ook de 

problemen naar voren die de gemeente en de politie volgens inwoners met prioriteit zouden 

moeten aanpakken: afval (37%), hondenpoep (33%), parkeren (26%), jeugdoverlast (17%). 

 

In het integraal veiligheidsprogramma 2015 – 2018 zijn de volgende prioriteiten vastgesteld: 

 Jeugd en Veiligheid 

 High Impact Crimes 

 Leefbaarheid van wijken en buurten 

 Woon- en adresfraude 

 Ondermijning door georganiseerde criminaliteit 

 

Voor het Actieprogramma 2016 gelden bovendien de volgende uitgangspunten: 

 Integrale aanpak 

 Gemeente regierol op veiligheid 
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 Gebiedsgericht 

 Burgerparticipatie 

 Minder regels 

 

Vervolgens laat zij de prioriteiten de revue passeren. 

 

 Jeugd en Veiligheid 

Het aantal meldingen is afgenomen van 1400 naar 1200. Drie jeugdgroepen worden extra in de 

gaten gehouden. Over de aanscherping van de aanpak in Schalkwijk komt nog apart een brief 

naar de raad. Het Actie-leerprogramma van Justitie heeft voorbeelden van best practices uit het 

hele land voor de aanpak van risicojongeren die bekeken worden op toepasbaarheid in Haarlem. 

Ook de preventieve kant wordt versterkt. 

Er is een kleine groep waarbij eigenlijk alleen nog maar repressie werkt. Maar er is een grote 

groep waar een goede combinatie van zorg en veiligheidsmaatregelen het beste werkt en daar zal 

intensief op ingezet worden. Er zijn ook jongeren die met succes begeleid zijn naar werk via 

Bedrijf & Samenleving en die kunnen verder gewoon terecht in de basisinfrastructuur. 

 

Mevrouw Kortenray zegt dat er binnen het basisteam drie voltijdse jeugdcoördinatoren zijn. Bij 

elke dienstgroep zijn jeugdambassadeurs aangesteld die functioneren als aanjagers binnen de 

uniformdienst. Voor de persoonsgerichte aanpak (PGA) in Schalkwijk is een speciale 

projectgroep van vier personen. De werkafspraken met het OM zijn aangescherpt en bij het OM is 

een thema-officier aangesteld. In de PGA worden vijftig jongeren op de voet gevolgd en vindt 

dossiervorming plaats die de basis vormt voor acties, interventies en nader onderzoek. Onder de 

projectgroep functioneert een burgergroep van acht personen die informatie verzamelen en de 

personen in de wijk kennen. Het aantal jeugdgerelateerde incidenten is met 14% (300 gevallen) 

gedaald. Dit najaar gaat een steunpunt in Schalkwijk open, het voormalige bureau Spaarne Oost, 

waar het projectteam, het burgerteam en de wijkagent worden ondergebracht.  

 

Mevrouw Van den Heuvel zegt dat het strafrecht het sluitstuk van de keten vormt als andere 

interventies niet werken. Ook bij het OM is jeugd dus een prioriteit. Er is een officier speciaal 

voor de aanpak in Schalkwijk, die ondersteund wordt door een secretaris en een 

interventiespecialist. In heel Haarlem zijn in 2014 64 jeugdzaken afgedaan. Daarbij moet men 

bedenken dat in één zaak meer feiten kunnen zitten. In 2015 zijn 49 leerplichtzaken 

binnengekomen. In de eerste negen maanden van 2014 zijn voor Schalkwijk 28 jeugdzaken 

binnengekomen die met 12 jongeren te maken hadden: 13 vermogensdelicten, 9 geweldsdelicten, 

4 incidenten van geweld tegen een publieke functionaris. Daarvan zij 23 zaken gedagvaard voor 

de rechter. Daarnaast zijn er andere manieren van afdoening (taakstraffen, etc.). In dezelfde 

periode in 2015 zijn er 18 zaken binnengekomen van 10 jongeren: 14 vermogensdelicten en geen 

geweldsdelicten meer. 13 zaken zijn voor de rechter gebracht. Het gaat om jongeren tot en met 

22 jaar.  

 

 High Impact Crimes (HIC) 
Elke maand wordt er een overzicht gemaakt van woninginbraken. Alle HIC-feiten geven een 

daling te zien van 1190 in de eerste negen maanden van 2014 naar 1104 in 2015. Op dit gebied is 

er ook een integrale aanpak met een preventiecampagne voor woninginbraken met 

bijeenkomsten, flyers en dergelijke, gerichte aanpak van heling via een digitaal opkoopregister, 

een extra offensief in de komende donkere dagen en als sluitstuk de justitiële aanpak.  

 

De heer Groenendaal stelt dat wetenschappelijk in den lande is vastgesteld dat de integrale 

aanpak met de combinatie van preventie, gerichte aanwezigheid en opsporing effect heeft op het 

gebied van woninginbraken. De daling van het aantal woninginbraken valt in heel Nederland te 
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zien. Die kost wel veel capaciteit. Ook bij overvallen en straatroof doet zich een significante 

daling voor. In de donkere dagen treedt altijd een toename van woninginbraken op. Er is een 

methodiek om te kunnen voorspellen in welke buurten zich dat vooral zal voordoen en daar wordt 

gericht extra capaciteit ingezet. Dat gebeurt volgens de zogenaamde hyena-methode, met 

zichtbare en onzichtbare aanwezigheid van politiemensen. Door die aanpak is het de afgelopen 

periode gelukt 55 aanhoudingen te verrichten en dat wordt ieder jaar meer. Het is gelukt juist in 

de donkere dagen de grootste daling van het aantal inbraken te bewerkstelligen. Hij heeft op dit 

moment geen recidivecijfers paraat. Maar de PGA in Schalkwijk is er mede op gericht recidive te 

voorkomen. Daar zijn de cijfers ook wel bekend. Daar wordt in het Veiligheidshuis ook naar 

gekeken. 

 

Mevrouw Van den Heuvel zegt dat de algemene stelregel bij woninginbraken is dat een 

verdachte in bewaring blijft tot de rechtszaak, tenzij er heel uitzonderlijke omstandigheden zijn 

naar het oordeel van de onderzoeksrechter. De richtlijn voor een eerste woninginbraak is een straf 

van drie maanden, bij recidive wordt dat hoger. Verder is er bij veelplegers nog de mogelijkheid 

via een zogenaamde ISD-maatregel een verdachte twee jaar achter de deur te houden, met daarbij 

het aanbod van een afkicktraject. In algemene zin wordt het OM steeds strenger naarmate iemand 

vaker een strafbaar feit heeft gepleegd. Verder merkt zij op dat het OM bij de afdoening van een 

HIC ook altijd veel rekening houdt met de positie van de slachtoffers. 

 

 Leefbaarheid van wijken en buurten 

Mevrouw Vos noemt als drie belangrijke elementen het steeds meer gebiedsgericht werken. De 

contacten met de bewoners in de buurt leveren veel informatie op die vertaald kan worden in 

gerichte handhaving. Een tweede belangrijk element is de aanpak van overlast van horeca. Bij de 

442 aan horeca gerelateerde incidenten valt een verschuiving te zien van geweldsincidenten naar 

geluidsoverlast. De horeca zelf heeft dit jaar aan 29 notoire lastveroorzakers een CHO 

(collectieve horeca ontzegging) opgelegd. Ook wordt er veel inzet gepleegd op het gebied van 

jeugd en alcohol. Er komt een actieprogramma Veilig Uitgaan. Een derde element is de toename 

van de OGGZ-problematiek (‘verwarde personen’). Dat wordt een belangrijk speerpunt voor het 

komende actieprogramma. 

    

 Woon- en adresfraude 

Het heeft een tijd geduurd om de neuzen van alle partners die met dit probleem te maken hebben, 

in dezelfde richting te krijgen. Er is nu een meldpunt ingericht en alle wijkagenten hebben de 

instructie alert te zijn op signalen van woonfraude. Er zijn ruim 300 adrescontroles gedaan. Daar 

bleken 122 correcties nodig bij de GBA. Veel mensen bleken ten onrechte gebruik te maken van 

toeslagen en uitkeringen.  

 

 Ondermijning door georganiseerde criminaliteit 

Mevrouw Vos wijst erop dat er nog een andere keer een besloten sessie komt over de aanpak van 

de zware georganiseerde criminaliteit, hennepteelt en motorclubs.  

 

De voorzitter vraagt omwille van de tijd de presentatie af te sluiten en de commissie de 

gelegenheid te geven de laatste minuut nog enige inbreng voor het actieprogramma te leveren. 

 

De heer Van den Raadt (TH) vraagt of er ook meer politie komt als Haarlem groeit. Verder is 

hij benieuwd of er extra trainingen komen in het herkennen van en omgaan met OGGZ-

problematiek. Hij is verder benieuwd of de daling van het aantal aangiftes ook te maken kan 

hebben met de sluiting van een aantal politiebureaus. Ook is hij benieuwd hoe het gaat met 

spreekuren van wijkagenten op scholen. Tot slot vraagt hij of het klopt dat aan uitsmijters 

gevraagd wordt ook toe te zien op de veiligheid op straat voor hun horecapand. 
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De heer Garretsen (SP) is het eens met de speerpunten, maar is ook benieuwd hoe het staat met 

de door de burgemeester toegezegde extra aandacht voor huiselijk geweld. 

 

De heer Fritz (PvdA) vraagt of de uitzonderlijke positie van Schalkwijk uitsluitend is toe te 

schrijven aan het jeugd- en jongerenprobleem of dat er ook andere factoren in het geding zijn die 

extra aandacht verdienen.  

 

De voorzitter stelt voor deze vragen schriftelijk af te handelen en een volgende keer meer tijd uit 

te trekken voor dit jaarlijkse gesprek met de driehoek over het integraal veiligheidsbeleid. Zij 

bedankt de gasten voor de heldere presentatie.  

Zij sluit de vergadering om 20.00 uur. 


