CONCEPTVERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE
BESTUUR EN DRIEHOEK, GEHOUDEN OP 11 MEI 2017 IN HET STADHUIS TE
HAARLEM
Aanwezig de leden:
De heer G.B. van Driel (CDA – t/m punt 4), de heer J. Fritz (PvdA), de heer F.H. Garretsen (SP),
de heer B. Gün (GLH), mevrouw M.D.A. Huysse (GLH), mevrouw D. Leitner (D66 - t/m punt 3),
mevrouw D. van Loenen (PvdA), mevrouw E. de Raadt (CDA), mevrouw H.A. van der Smagt
(VVD), de heer F.N.G. Smit (OPH 0 t/m punt 3), de heer R.P.J. Trompetter (AP), de heer
T.J. Vreugdenhil (CU), mevrouw L.C. van Zetten (Hart voor Haarlem)
Afwezig:
De heer W.R. van Haga (VVD), de heer A.P.D. van den Raadt (TH), de heer
M.J.A.E. Rijssenbeek (D66)
Mede aanwezig:
de heer M. Brander (voorzitter), burgemeester J. Wienen, mevrouw M. Blaauboer (secretaris), de
heer M. Groenendaal (teamchef politie), mevrouw A. Kortenray (politie)
Verslag: mevrouw E. Wijsman
Opening en mededelingen voorzitter
De voorzitter opent de vergadering om 17.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Deze avond is
voorbereid door de commissieleden Gün en Garretsen, samen met mevrouw Vos.
Op dinsdagavond 16 mei 2017 is er een bijeenkomst over de Omgevingswet die verzorgd wordt
door mevrouw Van der Schoot, een externe adviseur/training. Er gaat een lijst rond voor de
aanmeldingen.
De heer Smit en mevrouw Leitner zullen de bijeenkomst eerder verlaten in verband met een
andere bijeenkomst.
Burgemeester Wienen meldt dat de officier van justitie verhinderd is en dat teamchef
Groenendaal binnenkort Haarlem zal verlaten en waarnemend teamchef in Zaanstad wordt. Hij
wordt opgevolgd door de heer Kamsma.
1.

Werking Nationale politie

Burgemeester Wienen meldt dat er geen bezuinigingen voor de politie zijn, maar men wil wel
efficiënter gaan werken. Hij verwacht dat er binnenkort vanuit het nieuwe kabinet extra geld voor
de politie zal komen. Landelijk wil men 5000 extra formatieplaatsen bij de politie realiseren en er
zijn extra investeringen nodig voor de ICT. In Haarlem loopt het overigens goed, maar besteding
van de middelen moet wel passen binnen het landelijk kader. Regionaal wordt ook gesproken
over het beleid en de besteding van de middelen door de leiding van de eenheid, de hoofdofficier
van justitie en de burgemeesters uit de regio. Haarlem probeert via het Landelijk Overleg Politie
invloed uit te oefenen op de besteding van de extra middelen. Het Veiligheidsplan wordt in
Haarlem zelf gemaakt en door de raad vastgesteld. In Haarlem is het hoofdbureau voor politie 24
uur per dag open en daarnaast is er een steunpunt in Schalkwijk. Het bureau in Haarlem-Noord is
gesloten.
De heer Smit (OPH) vraagt of dit niet verwarrend is voor de inwoners, omdat er nog wel een
bordje ‘politie’ op de deur hangt.
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Teamchef Groenendaal zegt dat dit gebouw wellicht in de toekomst nog gebruikt wordt als er
verbouwingen zijn in de andere gebouwen, maar dat het geen functie meer heeft voor inwoners.
De tip over het bordje neemt hij mee.
De heer Garretsen (SP) vraagt welke ervaringen er zijn met het digitaliseren van de aangiftes en
of het mogelijk is om een apart beleid te voeren voor Noord-Holland.
Teamchef Groenendaal zegt dat het gebruik van het 3D aangifteloket in Schalkwijk erg
tegenvalt, maar dat de aangiftes op internet een vlucht nemen. Als er persoonlijk contact nodig is,
komt de politie bij de burgers thuis.
De heer Gün (GroenLinks) vraagt naar het percentage telefonische aangiftes.
Teamchef Groenendaal heeft die cijfers niet paraat.
Mevrouw Huysse (GLH) vraagt hoe in kaart gebracht wordt als mensen tevergeefs bij een
politiebureau aankloppen.
Teamchef Groenendaal hoort daar geen geluiden over, terwijl er toch 180 medewerkers
dagelijks op straat lopen.
2.

Verharding maatschappij

Mevrouw Van Zetten (Hart voor Haarlem) zegt dat veel mensen bang zijn voor radicalisering
en zich bedreigd voelen. Zij kan zich niet voorstellen dat er in Haarlem niets aan de hand is.
Burgemeester Wienen zegt dat radicalisering een van de zes geprioriteerde thema's in NoordHolland is. Er wordt gewerkt aan een plan tegen radicalisering en terrorisme en de zorgen van de
Haarlemse raad over radicalisering worden serieus genomen. De burgemeester heeft diverse
keren gesproken met vertegenwoordigers van verschillende moskeeën en daarbij is gebleken dat
men zich ook vanuit de moskeeën zorgen maakt over de veiligheid. Als het nodig is, surveilleert
de politie extra en er is ook specifiek aandacht voor de Turkse gemeenschap. Het is de
burgemeester gebleken dat aandacht vanuit de overheid zeer op prijs wordt gesteld. Vanwege de
spanningen in Nederland is er onlangs een expert aan het team toegevoegd op het gebied van
interculturaliteit.
Mevrouw Kortenray zegt dat deze expert een breed takenpakket heeft en dat men merkt dat de
inzet van de expert goed werkt.
De heer Fritz (PvdA) zegt dat er landelijk een wens is om de politie een afspiegeling te laten zijn
van de gemeenschap.
Mevrouw De Raadt (CDA) heeft vernomen dat 50% van de Amsterdamse moskeeën banden
heeft met salafistische bewegingen. Zij vraagt of daar in Haarlem extra op gelet wordt.
De heer Garretsen (SP) vraagt of mensen ook beschermd aangifte kunnen doen.
Teamchef Groenendaal meldt dat het in de afgelopen tijd niet mogelijk was om nieuw personeel
bij de politie aan te nemen, maar vanwege onder meer de vergrijzing zal dat binnenkort wel
gebeuren. Daar zit een diversiteitsopdracht op wat inhoudt dat geprobeerd zal worden om
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bepaalde doelgroepen aan te trekken in verband met de afspiegeling. In Haarlem hebben de
moskeeën een andere positie dan in Amsterdam. Het is, indien mensen dat willen, mogelijk om
anoniem aangifte te doen en de districtsrechercheur handelt in dergelijke gevallen de strafzaken
af.
3.

Cybercrime

Burgemeester Wienen zegt dat dit een heet hangijzer is en dat er een actieprogramma voor
gemaakt wordt. In Noord-Holland loopt men hierop voor, omdat het al eerder is opgepakt.
De heer Trompetter (AP) vraagt of er veel aangiftes op dit vlak binnenkomen en of er iets met
valse facturen wordt gedaan.
De heer Fritz (PvdA) vraagt welke preventieve acties er op dit gebied zullen komen en of dit ook
in de planning vanuit de gemeente zit.
Mevrouw Kortenray zegt aan dat er drie pilots in Nederland waren, waarvan Noord-Holland er
een was. Er is een vaste kern van rechercheurs met specifieke kennis over dit onderwerp, omdat
expertise belangrijk is. Elke aangifte van cybercrime wordt door een centraal team beoordeeld en
er is altijd tussentijds contact met de aangever. Er is ook een speciale brief gemaakt om de
aangever te melden wat deze moet doen om herhaling te voorkomen en hoe men moet omgaan
met wachtwoorden. Het aantal zaken van cybercrime bij het OM stijgt en daarom is er bij het OM
een speciale officier aangewezen. Met name de preventieve kant moet op dit vlak versterkt
worden. Het onderwerp valse facturen heeft hoge prioriteit. Bij elke aangifte wordt gekeken naar
de zwaarte van het delict. Er zal door het regionaal platform criminaliteitsbeheersing een training
gegeven worden voor ondernemers.
Burgemeester Wienen meldt dat is afgesproken dat het onderwerp preventie bij een volgend plan
van aanpak extra aandacht zal krijgen.
4.

De buurt bestuurt

Burgemeester Wienen zegt dat er een plan van aanpak komt naar aanleiding van de motie
‘Veiligheid, ook dat doen wij samen’. Zo worden burgers geïnformeerd. Medewerkers van
gemeente en politie zijn aanwezig bij wijkraden en overlegstructuren en in de wijken vindt een
wijkschouw plaats. Verder is er een nieuw digitaal participatieplatform waarmee men in de
wijken gesprekken en een bijeenkomst met raad en gemeente wil organiseren, zodat burgers de
raad kunnen informeren over hun beleving van de veiligheid.
Mevrouw Huysse (GLH) vraagt hoe de politie omgaat met de LHT-geaardheid.
Burgemeester Wienen zegt dat het belangrijk is dat mensen zich niet gedwongen voelen om te
verhuizen vanwege hun geaardheid. Er is een netwerk ‘Roze in blauw’ dat in dergelijke gevallen
toenadering zoekt en het gesprek aangaat om te kijken wat er gedaan kan worden.
De heer Van Driel (CDA) heeft gehoord over mogelijke drugshandel in de parken en vraagt hoe
de politie daarmee omgaat.
Burgemeester Wienen zegt dat, als het gaat om drugshandel, er door de politie opgetreden wordt.
Mevrouw Kortenray vult aan dat er keuzes moeten worden gemaakt over wat het belangrijkst is.
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5.

Jeugd en veiligheid

Mevrouw Kortenray zegt dat meldingen van huiselijk geweld serieus genomen worden en dat
het doel is om dat geweld te stoppen. Als er aangifte wordt gedaan is ambtshalve vervolging
mogelijk.
De heer Garretsen (SP) zegt dat, als er aangifte van geweld wordt gedaan waarbij kinderen
betrokken zijn, dit meestal doorgegeven wordt aan Veilig Thuis, maar hij is van mening dat er
dan, op tijd, strafrechtelijk moet worden opgetreden.
Mevrouw Kortenray zegt dat er in alle gevallen doorgeleid wordt naar Veilig Thuis, maar dat dat
niet betekent dat er dan geen strafrechtelijke vervolging plaatsvindt. Zij heeft goede ervaringen
met het Multidisciplinair Centrum in Hoofddorp en het rolmodellenproject in Haarlem.
De heer Gün (GroenLinks) appelleert aan een geval waarbij een jongere een straatverbod heeft
gekregen, terwijl die straat op de route ligt naar zijn school.
Mevrouw Kortenray verzoekt hem haar hier apart over te informeren.
6.

Aanpak verwarde personen

Burgemeester Wienen zegt dat er de laatste twee jaar veel aandacht voor dit onderwerp is. Hij
vermoedt dat dit onder meer komt door de extramuralisering. Regionaal bekijkt een groep GGZinstellingen hoe een en ander breed kan worden aangepakt. Hij waarschuwt ervoor dat de
gemeente dit probleem naar zich toetrekt, terwijl dat daar niet thuishoort. Instellingen en
ziektekostenverzekeraars kijken hoe dit efficiënt kan worden aangepakt, zodat mensen serieus
genomen worden en de politie haar werk kan doen.
De heer Trompetter (AP) vraagt of er ook gebruikgemaakt wordt van psycholances en of de
crisisdienst in de regio voldoet.
Burgemeester Wienen zegt dat er een regionale samenwerkingsgroep is waarin burgemeesters,
wethouders, politie en zorginstellingen zitten. Zij proberen samen te komen tot een sluitende
aanpak van dit probleem. In dat kader wordt er een plan van aanpak opgesteld dat wellicht ook
financiële consequenties heeft. Er komen pilots voor onder meer een psycholance en active
respons teams.
De heer Gün (GroenLinks) vraagt of de politie wellicht nog vragen heeft.
Teamchef Groenendaal zegt dat in dergelijke gevallen de politie contact opneemt met de
burgemeester. Wel zou hij graag extra opsporingscapaciteit willen hebben in het team. Hij denkt
niet dat er extra capaciteit voor handhaving nodig is.
De heer Garretsen (SP) bedankt de burgemeester en de politiemensen namens het organiserend
comité en wenst de heer Groenendaal veel werkplezier toe in zijn nieuwe werkkring.
Teamchef Groenendaal zegt dat de gemeente Haarlem een prettige werkplek is voor een
teamchef van de politie vanwege de samenwerking met de gemeente en het OM. Hij heeft de
afgelopen drie jaar in Haarlem een mooie balans ervaren.
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Sluiting openbare vergadering
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 18.20 uur.
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